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� Çikagos lietuviai nacionalinî
diktantâ rašè� naktî�

Čikagoje Nacionalinį diktantą rašė 16 entuziastų.
LR konsulato Čikagoje nuotr.

Vilnius, sausio 28 d. (Lietu-
viams.com) – Pirminiais duomeni-
mis, nacionalinį diktantą Lietuvoje ir
užsienyje šiais metais rašė maždaug 1
tūkst. žmonių. Diktorius Juozas Šal-
kauskas perskaitė Nacionaliniam
diktantui pasakų kūrėjo ir režisie-
riaus Vytauto V. Landsbergio sukurtą

tekstą „Senolio pranašystė”.
Čikagoje, nors buvo trečia valan-

da nakties, Nacionalinį diktantą rašė
16 entuziastų. Tuo metu į Vilniaus
savivaldybę žmonės rinkosi dar ir po
11 val., kai Nacionalinis diktantas
buvo pradėtas skaityti. Rašiusieji sa-
ko, kad tekstas „Senolio pranašystė”

nebuvo sunkus, tačiau pripažįsta,
kad galėjo privelti skyrybos klai-
dų.

Susirinkusius pasveikino ir sėk-
mės rašant diktantą linkėjo Lietuvos
generalinis konsulas Čikagoje Arvy-
das Daunoravičius, kuris taip pat
perdavė geriausiai Nacionalinį dik-
tantą Čikagoje praėjusiais metais pa-
rašiusios Rasos Kazlauskaitės sveiki-
nimą bei apgailestavimą, kad šiais
metais ji negalėjo dalyvauti konkurse.
Susirinkę rašyti Nacionalinį diktantą
Čikagoje maloniai buvo nustebinti
sužinoję, kad paskolų brokerių
kompanija ,,Goodwill Mortgage”, ku-
rios savininkai yra JAV gyvenantys
lietuviai, norėdama prisidėti prie šios
puikios iniciatyvos įsteigė dovaną ge-
riausiai parašiusiam diktantą Čikago-
je. Dovana – neseniai išleistas didžiau-
sias ir brangiausias Lietuvos nuotrau-
kų albumas ,,Neregėta Lietuva”.

Šiais metais bus renkamas gra-
žiausias lietuviškas žodis. Originalų
diktanto tekstą galima rasti svetainė-
je www.atgimimas.lt. Rašydami dik-
tantą pažymime ir Europos tarpkul-
tūrinio dialogo metus, kokiais 2008-
uosius paskelbė Europos Sąjunga.

Jurgio Kairio 
skrydžiai JAE

Al Ain, sausio 27 d. (ELTA) –
Jungtiniuose Arabų Emyratuose vy-
kusioje akrobatinio skraidymo šven-
tėje ,,Al Ain Aerobatic Show 2008”
savo programą sekmadienį atliko ir
lietuvis Jurgis Kairys su lėktuvu
,,SU-31”. J. Kairys akrobatinio skrai-
dymo varžybose su individualios kon-
strukcijos lėktuvu „Juka” užima ket-
virtąją vietą (170,83 tšk.).  Lietuvos
pilotą lenkia rusė Svetlana Kapanina
(141,25), vokietis Klaus Schrodt
(152) bei Rusijos atstovas Viktor
Čmal (162,96). 

Lietuvis JAV kaltinamas dèl karo
nusikaltimû

Vladas Zajančkauskas.

Socialliberalai prisijungè prie daugumos

Šventės akimirka.   EPA-ELTA nuotr.                              

Vilnius, sausio 28 d. (ELTA) –
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
frakcija tapo visateise valdančiosios
koalicijos – Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP), Valstiečių liaudi-
ninkų sąjungos, Liberalų ir centro są-

jungos, Pilietinės demokratijos parti-
jos frakcijos – susitarimo partnere.
Socialdemokratų partijos pirminin-
kas Gediminas Kirkilas, Valstiečių
liaudininkų sąjungos pirmininkė Ka-
zimira  Prunskienė ir Naujosios są-

jungos partijos pirmininkas Artūras
Paulauskas pasirašė susitarimą dėl
stabilios daugumos suformavimo ir
bendro darbo Seime. 

Plačiau apie tai skaitykite 6
psl. A. Navicko straipsnyje.

Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) –
92 metų lietuvis greitai gali tapti se-
niausiu įtariamu karo nusikaltėliu,
deportuotu iš JAV. Jis įtariamas prisi-
dėjęs prie žydų žudynių. JAV Tei-
singumo departamento Specialiųjų
tyrimų biuro direktorius Eli Rosen-
baum sako, kad yra aiškių įrodymų,
jog lietuvis Vladas Zajančkauskas da-
lyvavo Vokietijos nacių naikinimo

būrių veikloje, kad jis buvo ,,triskart
paaukštintas puskarininkis masinių
žudynių mokykloje”. Dabar jau sene-
lis, šeimos pasisekimu besididžiuojan-
tis, tačiau dėl įtarimų JAV pilietybę
praradęs V. Zajančkauskas neigia,
kad buvo smogikas ar kad malšino
Varšuvos gete 1943 m. kilusį maištą. 

Beveik prieš 70 metų Hitleris kū-
rė SS dalinius, kuriems buvo nuro-
doma ,,žudyti kiekvieną žydų vyrą,
moterį ir vaiką. Taip pat čigonus, ko-
munistus ar kitus, kuriuos įtariate
keliant ar galint kelti grėsmę Tre-
čiajam Reichui”. Tokiems naikinimo
planams įgyvendinti reikėjo pajėgų,
todėl SS verbavo žmones iš Baltijos
šalių, tarp jų – ir Lietuvos. 

Iki šiol biuras deportavo apie 100
įtariamų karo nusikaltėlių. Dar dvi-
dešimt žmonių tiriama. Lietuvoje
taip pat tebevyksta tyrimai dėl na-
ciams galėjusių talkinti lietuvių. Ta-
čiau beveik 700 lietuvių taip pat yra
gavę Pasaulio tautų teisuolio vardą,
suteikiamą už persekiojamiems žy-
dams teiktą pagalbą. 

•Sveikatos klausimais.
Naujojo amžiaus epi-
demija — skausmo kan-
čia (p. 2)
•Lydi šventadienis (p. 3)
•I. Čiapaitė: Spektaklis
bus gyvas (p. 4)
•Rinkimai JAV: Kas to-
liau? (p. 5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lietuvių telkiniuose.
45–erių metų Dievo ir
žmonių tarnyboje (p. 8)
•Su palapine į skandi-
navų festivalį (1) (p. 9) 
•JAV LB Vasario 16–osios
kalendorius (p. 10)
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00 

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu 

Metams $70.00
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PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 
nuo 6 val. v. iki 9 val. v.

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

Naujojo amžiaus epidemija –
skausmo kančia

Skausmas nesirenka žmonių nei
pagal amžių, nei pagal odos spalvą ar
pajamas, todėl nuo jo nėra apsaugo-
tas nei vienas. Pasak skausmo medi-
cinos pradininko anesteziologo John
Bonica, skausmas yra mūsų amžiaus
epidemija.

Daugelis mūsų linkstame ne-
kreipti dėmesio į skausmus, jeigu jie
yra lėtiniai ir visiškai sutrikdantys
įprastą gyvenimo ritmą. Taip elgiasi
tūkstančiai žmonių, nepaisant to,
kad skausmas žmogui trukdo įprastai
gyventi: kai skauda, negalime nor-
maliai dirbti, ilsėtis, subjūra nuotai-
ka, nesinori su niekuo matytis ir ben-
drauti, neretai atstumiami netgi
patys artimiausi žmonės. Jeigu
skausmo priežastis – onkologinė liga,
žmonės yra linkę dar labiau jį slėpti
nuo aplinkinių. Tokiu būdu skaus-
mas atskiria ligonį nuo aplinkinių,
riboja jo galimybes tvarkyti savo
gyvenimą taip, kaip jis nori. Dar blo-
giau – ilgai trunkantis skausmas, ku-
riam numalšinti reikia specialių pe-
riodiškai vartojamų vaistų, verčia
jausti priklausomybę nuo aplinkinių.
Dauguma galėtų sau pripažinti, kad
skausmas gąsdina labiau nei pati li-
ga. Kita vertus, ne menkesnė proble-
ma už patį skausmą yra ryžtas skaus-
mą įveikti savo jėgomis. Ypač Lietu-
voje žmonės įpratę kentėti nesikrei-
piant pagalbos, taip atsisakant koky-
biško pilnaverčio gyvenimo.

Naujas požiūris į seną reiškinį

Tradiciškai skausmas laikomas
ligos simptomu. Ypač tai taikoma on-
kologiniams susirgimams. Dažnai lai-
komasi nuomonės, kad skausmas yra
neišvengiamas tokios ligos palydovas,

todėl reikia jį iškęsti. Blogai tai, kad
tokia nuostata gaji ne tik tarp ligo-
nių, bet ir tarp daktarų. Tačiau tuo-
met, kai žmonės serga lėtinėmis li-
gomis, ypač vėžiniais susirgimais,
kentėti ne tik nebūtina, bet ir negali-
ma. Lėtinis skausmas žmogų perse-
kioja ne dieną ir ne dvi – jis gali truk-
ti kelias savaites, mėnesius, lydėti
žmogų iki gyvenimo pabaigos. Pasau-
lyje nuolat ieškoma naujų būdų su-
mažinti onkologinių ligonių kančias
ir pagerinti jų gyvenimo kokybę.
Turbūt tik nedaugelis žmonių žino,
kad vėžį lydintis lėtinis skausmas
šiuo metu yra laikomas atskira liga,
reikalaujančia ypatingo dėmesio.

Įprasti ir mažiau žinomi lė-
tinio onkologinio skausmo mal-
šinimo būdai:

– skausmo kentėti nereikia
– vėžiniam skausmui gydyti yra

daug veiksmingų priemonių ir būdų
– skausmo liniuotė
– Jeigu jūsų artimasis nesiryžta

dėl pastovaus arba nuolat stiprė-
jančio skausmo kreiptis į gydytoją,
nueikite kartu

– tikrieji išgyvenimai pažymėti
skausmo liniuotėje, o ne puse lūpų
nedrąsiai ištarti gydytojo kabinete

Daktarai vienbalsiai tvirtina, kad
skausmo kentėti nereikia, nes šis
ligonio „didvyriškumas” tik suteikia
papildomų ir nereikalingų išgyve-
nimų tiek sergančiajam, tiek jo ar-
timiesiems. Vėžiniam skausmui gy-
dyti yra daug veiksmingų priemonių
ir būdų. Onkologiniam skausmui
malšinti skiriamos dvi vaistų grupės.
Tai analgetikai – opiatai ir neopiatai
bei pagalbiniai vaistai, kurie arba

stiprina analgetikų poveikį, arba
padeda slopinti šalutines jų reakcijas,
tokias kaip pykinimas, vėmimas, vi-
durių užkietėjimas. Skiriamieji vais-
tai skausmui malšinti gali būti arba
geriami, arba leidžiami. Jeigu ligonis
gali nuryti, skiriami geriamieji vais-
tai. Kai skiriami neopiatai neslopina
skausmo, jie keičiami kitos grupės
vaistais arba skiriami kartu su opi-
atais kaip pagalbiniai vaistai mažes-
nėmis dozėmis. Gali būti skiriami ir
leidžiamieji vaistai, taip pat varto-
jamos ilgo veikimo tabletės, suspen-
sijos, žvakutės.

Palydėkite artimąjį pas medikus

Žinodami, kad dauguma skaus-
mą kenčiančių žmonių niekada apie
tai nekalba su artimaisiais, paska-
tinkite juos išsikalbėti, stebėkite
ligonį. Po pirmųjų dienų pamatysite,
kad kasdienis ritmas ne visada lei-
džia pamatyti šalia esančio žmogaus
išgyvenimus. Vienas paprastesnių
būdų namuose atpažintti skausmo
lygį – pildyti skausmo liniuotę. Pa-
prašykite skausmą kenčiančio arti-
mojo kiekvieną dieną užpildyti šią
lentelę ir padėkite jam tai padaryti.
Jeigu jūsų artimasis nesiryžta dėl
pastovaus arba nuolat stiprėjančio
skausmo kreiptis į gydytoją, nueikite
kartu. Kaip rodo praktika, ne vienam
žmogui apsilankymo pas gydytoją
metu dingsta ryžtas prabilti apie
skausmą. Todėl kartu einančiojo
parama gali padėti svarbiu momentu
prabilti apie alinančią skausmo prob-
lemą, paprašyti papildomos pagalbos
ir vaistų. Tik tokiu būdu galima
užtikrinti, kad net ir sergant on-
kologine liga dienos būtų lengvesnės,
ligonis galėtų be kliūčių bendrauti ir
judėti, pamiršdamas varginančią
skausmo naštą.

Atminkite, kad skausmą malši-
nančių vaistų skyrimas apima dau-
giau nei recepto išrašymas. Nepasi-
meskite, jeigu reikės lukterti, įtikinti
gydytoją ir priminti artimajam, kad
tikrieji išgyvenimai pažymėti skaus-

mo liniuotėje, o ne puse lūpų nedrą-
siai ištarti gydytojo kabinete.

Kaip gyventi su skausmą
kenčiančiu žmogumi?

Žmogaus organizmas yra darni
sistema. Sugadinta nuotaika, patiria-
mas stresas ar baimė gali didinti
patiriamą fizinį skausmą. Savo ruož-
tu malonūs išgyvenimai, poilsis jį
mažina. Gyvenant su vėžiu sergančiu
ir kenčiančiu žmogumi reikia turėti
tai galvoje. Gydant skausmą tinka-
mai parinkti vaistai ir tikslus jų
kiekis yra svarbu, tačiau ne mažiau
svarbūs ir kiti veiksniai, tokie kaip
malonus bendravimas, mėgstama
muzika ar filmas, kvapas, mylimas
augintinis, galimybė išeiti į lauką,
maistas, poilsis, galimybė pamiršti
ligą. Neretai sergančiuosius artimieji
apsupa tokiu dėmesiu ir globa, kad
jie gali pasijusti atskirti nuo išorės
pasaulio, priversti pamiršti savo
įprastus pomėgius. Tai gali kenkti
sergančiojo savijautai, todėl artimieji
neturėtų persistengti slaugydami
sergantįjį, įvertinti jo asmenybę.

Ligoniui prižiūrėti reikia ne tik
naujausių vaistų, kurių galima rei-
kalauti iš daktarų, bet ir ypatingos
atmosferos namuose. Ligos paneigti,
žinoma, negalima. Tačiau galima
išmokti su ja gyventi pilnavertį gy-
venimą.

,,Sveikas žmogus”

Gelbėti Panevėžio vaikus padės tautiečių dovana
VITALIJA JALIANIAUSKIENÈ

Sunkiai sergančių vaikų gyvy-
binėms funkcijoms svarbus aparatas
– užjūrio lietuvių dovana Panevėžio
apskrities ligoninės Reanimacijos ir
intensyviosios terapijos skyriui. Ma-
žiesiems pacientams skirtas naujas
kardiomonitorius labai palengvina
medikų darbą, padeda gelbstint ne-
laimės ištiktų vaikų gyvybes.

Neseniai Panevėžio apskrities
ligoninės Reanimacijos ir intensyvio-
sios terapijos vaikų skyrius gavo do-
vaną iš Jungtinių Amerikos Valstijų.
Ten gyvenančio Amerikos lietuvio,
organizacijos „Lithuanian Childrens
Relief Inc” atstovo Romualdo Veito
rūpesčiu nupirktas ir atsiųstas nau-
jas kardiomonitorius.

Golfo turnyro metu

Skyriaus vedėja Eugenija Reini-
kovienė pasakoja, kad R. Veitas su ja
susisiekė praėjusiais metais, teiravo-
si, kokios įrangos šiuo metu labiau-
siai reikia vaikų skyriui. Sužinojęs,

jog labai reikalingas kardiomonito-
rius, pažadėjo šį aparatą nupirkti ir
atsiųsti. Savo pažadą jis ištęsėjo. „Šis
geros valios žmogus, beje, pats ne me-
dikas, ypač rūpinasi mažesnių Lie-
tuvos ligoninių, vaikų reanimacijos
skyriais, padeda jiems įsigyti reika-
lingos įrangos”, – sako E. Reiniko-
vienė.

„Mūsų geras pažįstamas, seno-
sios kartos lietuvis Ed Shakelis jau
daug metų organizuoja ‘Lithuanian
Golf Open’, golfo turnyrus, jų metų
renka lėšas ir aukoja jas Lietuvai. Už
šiuos pinigus organizacija ‘Lithua-
nian Childrens Relief Inc’ ir perka
medicinos aparatūrą Lietuvos ligo-
ninėms”, – laiške Reanimacijos ir
intensyviosios terapijos skyriaus
vedėjai E. Reinikovienei rašė R. Vei-
tas. Jo rūpesčiu, už golfo turnyro me-
tu surinktus 12,000 dolerių ir buvo
nupirktas toks reikalingas aparatas.

Energijos nepritrūksta

R. Veitas džiaugiasi, jog E. Sha-
keliui nepritrūksta užsidegimo ir

energijos vykdyti Lietuvos ligoni-
nėms svarbų ir naudingą projektą.
Šiemet Panevėžio ligoninės Reanima-
cijos ir intensyviosios terapijos sky-
riui žadėta dovanoti nešiojamą de-
guonies kvėpavimo aparatą. R. Veitas
tikisi netrukus apsilankyti Lietuvoje.
Jis žada būtinai užsukti ir į Pa-
nevėžio apskrities ligoninę. Jis apsi-
lankys Reanimacijos skyriuje – ten,
kur iš mirties nagų gelbėjami žmo-
nės, kur pasiaukojantis medikų dar-
bas daro stebuklus. Ypač svarbus ir
atsakingas jų darbas Vaikų skyriuje,
be to, mažiesiems gelbėti būtina ir
moderni, šiuolaikiška aparatūra.

Toks užjūrio tautiečių dėmesys ir
pagalba Reanimacijos ir intensyvio-
sios terapijos skyriaus kolektyvui
labai svarbus. „Žinia, jog gausime
gyvybines sunkiai sergančių mažųjų
ligonių funkcijas rodantį aparatą,
mums buvo labai maloni staigmena.
Kardiomonitoriumi jau naudojamės
ir akivaizdžiai pajutome jo naudą”, –
sako gydytoja E. Reinikovienė.

,,Panevėžio balsas”
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Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

www.draugas.org

Rusijos prezidentui V. Putin maloningai sutikus būti pirmuoju
„Vieningosios Rusijos” (Jedinnaja Rossija) partijos sąraše, Krem-
lių šlovinantys politologai, žinovai, jau nekalbant apie aukštus

valdininkus, netveria džiaugsmu. Vienas uoliausių imperijos atkūrimo
skelbėjų ir buvusios Sovietų sąjungos gedėtojų, laikantis save dideliu
istoriku Aleksandr Dugin, kuriam plačiai atvertos durys į visas Kremliaus
valdomas žiniasklaidos priemones, sakė esąs tiesiog maloniai priblokštas
tokiu neregėtai išmintingu V. Putin sprendimu. Anot A. Dugin, po gruo-
džio 2-osios Valstybės Dūmos rinkimų atsirado visos galimybės sutelkti
vienpartinį parlamentą – tai yra „Jedinnaja Rossija” vietoj SSKP. Žinoma,
kol kas dėl bendro vaizdo bus tripartinė Dūma – „Jedinnaja Rossija”,
komunistai ir keli žirinovskininkai. Pirmiausia pats Vladimir Volfovič,
antruoju į partijos sąrašą įrašytas įtariamas buvusio Rusijos saugumiečio
A. Litvinenko nužudymu Andrej Lugavoj, trečiasis – dabartinis Dūmos
žirinovskininkų „liberalų demokratų” frakcijos vadovas V. Žirinovskij sū-
nus Igor Lebedev. Tuo būdu pasauliui parodyta, kad „Jedinnaja Rossija”
nėra SSKP pakaitalas, nes Dūmoje bus leista postringauti komunistams
ir žirinovskininkamas. 

Todėl A. Dugin visiškai teisus sakydamas: „Laikinai, iki V. Putin  su-
grįžimo į prezidento postą 2012 metais, Rusija oficialiai bus parlamentinė
respublika, o po 2012 m. vėl sugrįš prie prezidentinio valdymo.” Tiesą sa-
kant, tas planas buvo aiškus iš pat pradžių, kai tik Kremliaus caras pa-
reiškė būsiantis pirmuoju „Jedinnaja Rossija” partijos sąrašo numeriu. A.
Dugin tokį V. Putin  sprendimą pavadino puikiu žingsniu, nes esą net pa-
tys ištikimiausi V. Putin šalininkai nesitikėjo būtent tokio ėjimo, kurį su-
galvojo jis pats. „Netgi kandidatavimas į prezidentus trečiajai kadencijai,
ko tikėjosi V. Putin  gerbėjai, nebūtų buvęs toks veiksmingas. Mums siūlo-
mas ir demokratinis, bet kartu ir absoliutus valdymo modelis”, – dėsto A.
Dugin. Tuo tarpu kartu su dienraščiu „Komsomolskaja pravda” Krem-
liaus organu tapęs savaitraštis „Literaturnaja gazeta” leido pasisakyti
politikos žinovui politologui Dimitrij Oreškin, kuris aiškiai išdėstė to-
limesnę įvykių eigą Rusijoje. Beje, tą eigą galima buvo nuspėti jau nuo pat
Putin įsitvirtinimo Kremliuje pradžios. D. Oreškin sako: „Mes akivaiz-
džiai matome sugrįžimą prie sovietinio modelio. Putin paskirti guberna-
toriai padarys bet kokius rinkimų rezultatus. Tai visiems aišku. Pavyz-
džiui, Dagestane praėjusį pavasarį 117-oje rinkimų apylinkių buvo užre-
gistruota, kad rinkimuose dalyvavo 100 proc. rinkėjų. Visi jie, aišku, ati-
davė savo balsus už ‘Jedinnoje Rossija’. Panašūs rezultatai buvo ir Tiu-
menės srityje, kur daugelyje rinkiminių apylinkių 100 proc. rinkėjų bal-
savo taip pat. Dabar gi Dagestano ir Tiumenės pavyzdžiu pasekė dauge-
lis.” 

Rusijoje formuojama ta pati sovietinė tvarka: pastovumas „viršuje” ir
visų absoliuti kontrolė. Kartu bus sugrąžinta senoji tvarka, kai visuo-
menė negalės rinkimais daryti įtakos (juk B. Jelcin laikais Rusijoje rinki-
mai vyko palyginti demokratiškai). Tad jeigu jau iš anksto žinomi rinki-
mų rezultatai, tai kam tie rinkimai reikalingi? Ogi jie atliks papuošimo
funkciją, kaip SSRS laikais: nors ir kaip balsuotum, vis tiek „99,6 proc.”
balsų atiteks „komunistų ir nepartinių bloko” kandidatams. Tuo būdu V.
Putin geriausiu atveju veda Rusiją į naują brežnevizmą, į Brežnev sąstin-
gį. Tačiau sprendžiant iš vis aktyviau skatinamo militarizmo, maršalo
Leonid Iljič „sąstingis” gali pasirodyti ne toks blogas variantas. Jau minė-
tas A. Dugin taip ir pareiškė: „Aš nemylėjau sąstingio, kuriame gimiau ir
gyvenau, tačiau palyginti su tuo košmaru, kuris ištiko mūsų valstybę
1980-1990 metais, tai buvo tiesiog aukso amžius. Žmonės buvo garbingi ir
teisingi, mes gyvenome didžiulėje, valdžiusioje pusę pasaulio šalyje. Aiš-
ku, buvo nuobodoka, įprasta, bet tai visai nesvarbu. (...) O liberalioji
inteligentija, kuri iki šiol nesuvokia savo kaltės dėl padarytos liaudžiai
skriaudos, palaikant Jelcin elitą, kuris atvedė šalį į nelaimių laikotarpį,
kada buvo prarasta įtaka pasaulyje – tokia inteligentija paprasčiausiai pri-
valo išnykti.” Štai taip – išnykti! Gal, kaip Stalin laikais, geriausiai būtų
tuos niekšus, nesusipratusius inteligentus fiziškai sunaikinti? Beje,
Kremliaus ideologas A. Dugin taip ir siūlo: „Jau ko  ko, o nepatriotų, be
pusiausvyros, psichiškai nepastovių, kokia yra Rusijos inteligentijos dau-
guma, prie jokios valdžios nė iš tolo negalima leisti... Todėl aš esu Putin
kelio šalininkas, nes tai ir yra tikras pažangos ir liaudies laimės kelias.
Kas ne su juo, skaudžiai dėl to nukentės.” Pasakyta pakankamai aiškiai.
Šokas, ištikęs vis dar mąstančius Rusijos ir Vakarų pasaulio žmones dėl V.
Putin  sprendimo tapti „amžinai gyvu”, nepraėjo iki šiol. Aišku, kad šis
Kremliaus caro siurprizas – ne paskutinis. Artimiausiu metu Rusija ir pa-
saulis dar sulauks iš Kremliaus valdovo ir kitų rimtų netikėtumų. Visų
pirma todėl, kad Putin planai žinomi tik jam vienam. 

LYDI ŠVENTADIENIS
III Eilinė savaitė

Jėzaus namai
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Naza-
retą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sri-
tys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės
juosta, žeme už Jordano – pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo
skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesy-
bė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes čia pat dangaus kara-
lystė!” Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną,
vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą, mat buvo žve-
jai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.” Tuodu
tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du
brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebe-
diejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę valtį ir
tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose,
skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei
negales.                            (A – Sekmadienio Evangelija pagal Matą 4, 12-23)

Gyvenamosios vietos pasirinki-
mas tikrai yra labai svarbus sprendi-
mas. Jį sąlygoja ekonominės galimy-
bės, kaip ir galimybė pasirinkti vie-
nokį ar kitokį namą, nuspręsti, ar
galimybės leidžia būstą įsigyti, ar
verčiau jį nuomoti. Be abejo, šalia
minėtų dalykų dar daugiau reikšmės
turi asmeninis apsisprendimas, pa-
vyzdžiui, mūsų namų atstumas nuo
darbo vietos, toli ar arti gyvenantys
giminaičiai. Kiekvienas mūsų, aišku,
turi šiuo klausimu savo asmeninę
patirtį. Vienam visiškai nesvarbu,
kur gyventi, jei tik netoli yra jo dar-
bovietė, tačiau vargu ar toks žmogus
jausis gerai, negalėdamas šalia turėti
artimų ir mylimų žmonių, ir šiuo
atveju šiuolaikinės ryšio priemonės
gali būti tik menkas pakaitalas.

Ką šiuo atveju mums pasakytų
Jėzus? Šio sekmadienio Mišių Evan-
gelijoje pasakojama apie Jėzaus pa-
sirinkimą Jo, kaip pamokslininko ir
Gerosios Naujienos skelbėjo, kelio
pradžioje. Išganytojas apsistojo Ka-
farnaume, ten darė savo pirmuosius
stebuklus ir ten užmezgė pirmuosius
artimus ryšius su savo sekėjais.
Evangelistas mums atskleidžia tokio
pasirinkimo motyvus. Jėzus apsistoja
ne Jeruzalėje, tuometiniame religinio
gyvenimo centre, kuri, beje, buvo ne-
toli Jo gimimo vietos, Betliejaus. Iš-
ganytojas apsisprendė gyventi tokioje
vietoje, kuri buvo Izraelio pakraštyje,
dar daugiau, tą vietovę buvo galima
pavadinti ir religinio gyvenimo pro-
vincija. Viešpats apsigyvena ten, kur
kryžiuojasi tikinčiųjų ir pagonių ke-
liai, kur nėra tikro religinio ir socia-
linio saugumo. Netgi būtų galima sa-
kyti, jog ten tamsybė yra kur kas
galingesnė už šviesą. Tai ne Jeruzalės
šventykla, kuri savo didybe ir iškil-
mingomis apeigomis aiškiai parodo
tikėjimo kelią. Jėzus renkasi tą kraš-
tą, kuriame yra daug žvejų ir ligonių.
Čia Jis apsistoja ilgesniam laikui, ir iš

čia leisis į savo kelionę link Jeruzalės,
kuri, deja, Jo nepriims, bet net mirti
išvarys už miesto sienų. Ten Išgany-
tojui taip ir nebus lemta rasti namų.

Dar ir šiomis dienomis Jėzus
gyvena pakraštyje, čia moko ir gydo.
Jis pats renkasi sau būstą ten, kur
gali nešti šviesą, ir tamsybėje tūnanti
tauta išvysta skaisčią šviesą. Tai
Dievo karalystės šviesa, esanti ir ten,
kur, atrodytų, karaliauja blogis ir
niekas net nenori girdėti apie Dievą.
Jėzus skelbia šią karalystę ne Je-
ruzalėje, nes joje buvo tokia stipri ir
pernelyg žmogiška šventyklos religi-
jos ir jos atstovų šviesa, kad jokios
kitos šviesos niekas nebūtų galėjęs
pastebėti. Pakanka prisiminti išmin-
čių kelionę, kurios metu jie Jeruza-
lėje susidūrė tik su protingomis kal-
bomis apie Dievą, tačiau nesulaukė
jokios pagalbos savo ieškojimuose.
Jėzų galime rasti valstybės pasienyje,
kur susikerta Zabulono ir Neftalio
sritys. Šie du pavadinimai nieko ne-
sako mums, šių laikų žmonėms, ta-
čiau tam tikra prasme jie gali mums
priminti mus pačius ir visus tuos,
kurie jaučiasi esą gyvenimo ir tikėji-
mo pakraštyje. Jėzus renkasi mūsų
Kafarnaumą, mūsų gyvenimą ypač
tada, kai jaučiamės atitolę nuo Dievo
ir kartais net apgaubti tamsybių.

Jėzus gyvena ten, kur iš pirmo
žvilgsnio atrodo, jog toje vietoje nėra
labai daug tikėjimo ir aiškumo gyve-
nime. Vis dėlto, gerai pagalvojus, tek-
tų pripažinti, jog mes visi gyvename
tokiame užkampyje ir nė vienas ne-
galėtume reikšti noro būti tikėjimo
centre ir tvirtinti, jog visiškai supran-
tame Dievą. Tačiau tai neturėtų mū-
sų išgąsdinti. Juk kaip tik tokiame
užkampyje Išganytojas surado savo
mokinius, kuriems ir ištarė: Eikite
paskui mane!

Pagal „Vatikano radiją“ parengė 
N. Šmerauskas

Putinizacija įsibėgėja
PETRAS KATINAS

Kafarnaum šiandien.
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I. Čiapaitė: Spektaklis bus gyvasI. Čiapaitė: Spektaklis bus gyvas
DALIA CIDZIKATÈ

Praėjus beveik metams, Čikagos
teatro sambūris ,,Žaltvykslė” kviečia
žiūrovus į naują spektaklį — ,,Upė
ant asfalto”.

Trumpame spektaklio pris-
tatyme sakoma, jog tai pjesė, kurioje
išgalvotas pasaulis susipina su rea-
lybe, kur fantazija ir realybės suvoki-
mas eina vienas šalia kito, tik kas
nugalės? 

Teatro sambūrio režisierė Ilona
Čiapaitė vasario 2 d., šeštadienį, Jau-
nimo centre įvyksiančiame spektak-
lyje vėl sugrįžta prie mažosios teatro
formos — vienaveiksmės pjesės, ku-
rioje vaidina tik trys aktoriai. Šįkart
scenoje matysime jau poroje ,,Žalt-
vykslės” spektaklių vaidinusią Aušrą
Jasaitę, nė vieno spektaklio iki šiol
nepraleidusį aktorių Liną Umbrasą ir
Antaną Steponavičių, kurį žiūrovai
prisimena iš spektaklių ,,Palangoje”,
,,Gyveno kartą senelis ir senelė” bei
,,Jubiliejuje”.

Ilona Čiapaitė jauno dramaturgo
ir novelisto Dmitrij Lipskerov pjese
,,Upė ant asfalto” susidomėjo dėl
kelių priežasčių. Anot jos, patiko, jog
dramaturgas savo dėmesį sutelkia į
charakterio atskleidimą per kitą
žmogų. Pjesė nustebino ir patraukė
savo temų gausa. Šioje konkrečioje
pjesėje realus gyvenimas persipina su
išgalvotu pasauliu, kalbama apie
žmogaus baimę įsilieti į normalaus
gyvenimo tėkmę, kur, — įsitikinusi
režisierė, — ir vyksta kova už būtį. 

Nors dramaturgo sumanymu,
spektaklis skirtas dviems žmonėms,
Ilona įvedė ir trečiąjį personažą. Tai
tėvo vaidmuo. Jis iš dalies ir yra savo
sūnaus — vieno iš pagrindinių spek-

taklio veikėjų — nesėkmingų bandy-
mų įsilieti į normalų gyvenimą kalti-
ninkas. Tėvas buvo dailininkas, ta-
čiau tikrai ne genijus. Nenoras susi-
taikyti su tokia realybe paveikia tėvo
psichiką: jis nustoja bet ką daryti,
pradeda girdėti garsus ir pan. Žmona
palieka jį, o sūnus pasilieka gyventi
su tėvu. Sūnus Ričardas stebi tėvą,
kuris ima matyti, girdėti, įsivaizduo-
ti. Ilgainiui tėvas užsidaro nuo aplin-
kinio pasaulio. Ir nors jis nori išeiti į
realų gyvenimą, baimė nustelbia vi-
sus kitus jausmus. Galų gale ateina
diena, kai tėvas iššoka pro langą iš
dvylikto aukšto, mat jam pasirodo,
kad apačioje plaukia upė, nors ten
būta kieto grindinio ir juo einančių
žmonių. Tad simboliškai, — sakė
naujo ,,Žaltvykslės” spektaklio reži-
sierė, — tėvas lyg ir norėjo sugrįžti
pas žmones, įsilieti į juos, bet jo vaiz-
duotė paima viršų. Būtent šią temą
galima įžiūrėti ir spektaklio, kurį
sukūrė Irena Grigas, afišoje. Anot
Ilonos, jeigu gerai įsižiūrėtume į
dailininkės nupieštą upę, pamaty-
tume, kad tie maži kabliukai ir yra
žmonės — tai tarsi be paliovos tekan-
ti upė.

Kai kurias tėvo savybes — už-
sisklendimą, nemokėjimą bendrauti
su aplinkiniu pasauliu, baimę jam —
turi ir sūnus Ričardas. Netikėtai jis
susipažįsta su mergina ir čia vėl su-
siduria du pasauliai: fantazija ir rea-
lybė. Kurį laiką sūnus negali būti nei
čia, nei ten. Ką jis pasirinks? Kas
nugalės: tėvo, jau mirusio, pasaulis,
ar jaunos merginos drąsi, kartais gal
net pernelyg drąsi, tikrovė? 

Nors žanro prasme pjesė yra psi-
chologinė drama, naująjį spektaklį
,,Žaltvykslės” režisierė linkusi vadin-
ti tragikomedija. Panašiai elgėsi ir
lietuvių dramaturgas Juozas Grušas,

,,Žaltvykslė” rengiasi naujam spektakliui Jaunimo centre, Čikagoje.

,,Žaltvykslės” aktoriai.

kurio kūryboje psichologinė drama ir
tragikomedija ėjo viena šalia kitos,
neretai persipindamos, pakeisdamos
viena kitą. 

Naują spektaklį Ilona stato su
scenos jau ragavusiais aktoriais.
Mudviejų pokalbio metu ji negailėjo
gerų žodžių jiems. Anot režisierės,
nuo pat repeticijų pradžios jie leidosi
minkomi, buvo imlūs ir labai sten-
gėsi. Ji tai pat džiaugėsi, kad aktoriai
labai greitai išmoko tekstą. Tą pada-
rius, darbas labai lengvai vyko. 

Ir kiti Ilonai talkinantys žmonės
ne naujokai. ,,Kai komanda pažįsta-
ma, gera dirbti” — įsitikinusi reži-

sierė. Ties nauju spektakliu dirba:
apšvietėjas Sidas Ulevičius, sceno-
grafijos meistras Arūnas Žentikas,
afišą sukūrė jauna menininkė Irena
Grigas, kuri ,,Žaltvykslei” jau anks-
čiau talkino savo patarimais. 

,,Pjesė pulsuoja. Jei aktoriams
pavyks išlaikyti nuotaiką, tempą,
spektaklis bus labai gyvas, — sakė
Ilona. Žiūrėjau ją paskutinį kartą
repeticijoje ir pagalvojau, kad mielai
pažiūrėčiau ir dar vieną kartą. Gal
dėl to, kad norisi vis dar ką nors
pakeisti, pataisyti, — taip likus nepil-
noms dviems savaitėms iki premjeros
kalbėjo ,,Žaltvykslės” režisierė. 

,,Upė ant asfalto“ premjera 
įvyks vasario 2 d., 

šeštadienį, 6:30 val. v. Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont, IL). 

Spektaklis be pertraukos, trukmė apie 1 val. ir 10 minučių. 
Bilietų kaina 15 dol. Juos bus galima nusipirkti ir prieš pat spektaklį. 
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Rinkimai JAVRinkimai JAV

JAV PREZIDENTO
RINKIMAI. 

KAS TOLIAU?
JONAS URBONAS

Beveik metus užtrukusi rinkimi-
nė akcija: sausio 3 d. — Iowa valstijo-
je, sausio 5 d. — Wyoming ir sausio 8
d. — New Hampshire neišryškino,
kuris kandidatas pirmauja nei tarp
demokratų, nei tarp respublikonų.
Iowa valstijoje demokratų partijoje
laimėjo senatorius Barack Obama,
antroje vietoje buvo sen. Hillary
Clinton. Respublikonų — sen. Mike
Huckabee, antroje vietoje — guber-
natorius Mitt Romney. Po to spauda
ir įvairūs apžvalgininkai liaupsino
Obama ir beveik buvo nurašę Hillary
Clinton. Sausio 5-tą be didelės kon-
kurencijos Wyoming valstijoje lai-
mėjo Mitt Romney. Prieš vykstant
sausio 8 d. pirminiams rikimams
New Hampshire valstijoje, įvairios
apklausos rodė, kad Obama nenuga-
limas bei skelbė, jog jis pirmauja
prieš Clinton labai didele persvara.
Bet Clinton pralietos ašaros, atrodo,
sujaudino New Hampshire demokra-
tus. Ji ten laimėjo prieš Obama. Nuo
jų per toli iš demokratų neatsiliko ir
John Edwards. New Hampshire res-
publikonų pusėje laimėjo John Mc-
Cain. Antroje vietoje liko Romney.
Kadangi Romney yra buvęs kaimy-
ninės Massachusetts valstijos guber-
natorius, turintis net ir vasarvietę
New Hampshire, pralaimėjo prieš
McCain. Komentatoriai jį jau buvo
beveik nurašę, manydami, jog jis ne-
turi galimybių laimėti, ir pradėjo gar-
binti McCain. 

Artėjo sausio 15-oji ir pirminių
rinkimų Michigan valstijoje data. Ka-
dangi Michigan demokratai ir res-
publikonai nepakluso nacionalinių
komitetų nuostatams ir paskelbė pir-
minius rinkimus anksčiau laiko,
abiejų partijų komitetai nutarė, kad
neužskaitys jų delegatų į visuotinį
suvažiavimą. Dalis demokratų kandi-
datų, tarp jų sen. Mike Edwards ir
Obama, atšaukė savo pavardes iš
kandidatų sąrašo. 

Bet sąrašuose liko Clinton, Kon-
greso narys Dennis Kucinich, sen.
Chris Dodd, Mike Gravel, na, ir buvo
vieta balsavimo lapelyje nepasisa-
kantiems nė už vieną kandidatą są-
raše. Respublikonų balsavimo lapely-
je buvo suminėti visi jų kandidatai,
net kai kurie iš jų jau iškritę: Sam
Brawnback, Rudi Giuliani, Mike
Huckabee, Duncan Hunter, John
McCain, Ron Paul, Mitt Romney,
Tom Tancredo, Fred Thompson bei
palikta vieta už sąraše nesamus kan-
didatus. Vyko smarki kova tarp Mc-
Cain, Romney ir Huckabee. Ap-
klausų duomenys rodė, kad laimės
McCain. Bet komentatoriai susilaikė
nuo galutinių išvadų — nudegė na-
gus New Hampshire, paskelbę, kad
didele persvara toje valstijoje laimės
Obama, o ne Clinton. Po sausio 12 d.
South Carolina vykusių debatų tarp
respublikonų iškilo Mitt Romney.

Pradėta kalbėti, kad jis pasivijo
McCain ir vienu kitu tašku pirmauja.
Visi pirmaujantys kandidatai vedė
aktyvią kampaniją. Taip, kad net ir
mano telefonas nenustojo skambėjęs.
Skambino tai vieni, tai kiti, girdami
savo kandidatą. Aš jau buvau balsa-
vęs prieš porą savaičių, bet jie to ne-
žinojo. 

Sausio 15 d. Michigan balsavimo
rezultatai tokie. Respublikonų: Mitt
Romney — 39 proc., John McCain —
30 proc., Mike Huckabee — 16 proc.,
Ron Paul — 6 proc., Fred Thompson
— 4 proc., Rudy Giuliani — 3 proc.,
neapsisprendę (,,uncomitted”) — 2
proc., Duncan Hunter — 0 proc., Tom
Tancredo — 0 proc.; Sam Brownback
— 0 proc. Demokratų: Hillary Clin-
ton — 55 proc., neapsisprendę — 40
proc., Dennis Kucinich — 4 proc.,
Chris Dodd — 1 proc., Mike Gravel —
0 proc. 

Romney laimėjo trylikoje kon-
gresinių apygardų ir jam atiteko 23
delegatai, kurie keliaus į nacionalinį
respublikonų suvažiavimą. McCain
laimėjo dviejose apygardose ir gavo 6
delegatus, Mike Huckabee — 2 dele-
gatus. Kas dėl demokratų, neaišku,
kuriam kandidatui atiteks delegatai,
nes vis dar vyksta derybos su jų na-
cionaliniu komitetu. 

Kelios pastabos dėl neapsispren-
dusiųjų arba ,,uncomitted”. Daugu-
ma tų balsų atėjo iš Detroito, kur 88
proc.  gyventojų  yra juodaodžiai —
afroamerikiečiai. Ten Clinton gavo
39 proc., o neapsisprendusiųjų — 56
proc. balsų. Kaip rašoma spaudoje,
jeigu sąraše būtų buvusi Obama pa-
vardė, dauguma neapsisprendusiųjų
balsų būtų atitekę jam. 

Po Iowa, New Hampshire ir
Michigan rinkimų nepaaiškėjo pir-
maujantis kandidatas į preziden-
tus nei respublikonų, nei demokratų
partijoje. Šiandien man rašant šias
pastabas vyksta respublikonų South
Carolina ir bendri respublikonų ir
demokratų rinkimai Nevada ir South
Carolina valstijose. Pranašauja-
ma, kad juos laimės Huckabee arba
McCain. Per toli nuo jų neatsilieka
ir Romney. Bet, kaip vėliau paaiš-
kėjo, rinkimus tose valstijose lai-
mėjo McCain (35 proc.), antroje vieto-
je — Huckabee (29 proc.), toliau —
Fred Thompson (15 proc.), Mitt
Romney (15 proc.), Ron Paul — (4
proc.), Rudy Giuliani (2 proc.) Ne-
vada respublikonų pusėje laimė-
jo Romney, antroje vietoje — Ron
Paul. Demokratų pusėje pergalę
šventė Clinton. Ten vyko aštrūs
pasisakymai tarp Clinton ir Obama, į
kuriuos įsijungė ir buvęs JAV prezi-
dentas Bill Clinton. Dabar tarp
Clinton ir Obama iškilo ir rasiniai
nesutarimai, vienas kito kaltinimai.
Nors ir viena, ir kita pusė nori tai
paslėpti, neatrodo, kad tai greitu
laiku pasibaigs. 

Sausio 26 d. įvyko demokratų
pirminiai rinkimai South Carolina.
Ten didele persvara laimėjo Obama
(55 proc.), antroje vietoje liko Clinton
(27 proc.), trečioje — John Edwards
(18 proc.). 

Po rinkimų South Carolina iš
respublikonų kandidatų pasitraukė
Fred Thompson, o jo rėmėjai, sako-

ma, toliau rems McCain. 

Sausio 29 d. įvyks rinkimai
Florida valstijoje, kur laimėtojui ati-
teks visi delegatai. Ten visas jėgas su-
telkęs New York meras Rudy Giu-
liani, tačiau kaip pranešimai rodo,
jėgos gana lygios. Nuo jo neatsilieka
McCain, Romney ir Huckabee. Pas
demokratus pranašaujama, kad lai-
mės Clinton. Bet Florida yra labai
didelis skaičius balsuotojų, vadina-
mųjų ,,latinos”. Kadangi dauguma
respublikonų kandidatų yra pasisakę
už imigracijos reikalų sutvarkymą
bei prieš nelegalius imigrantus, šių
rinkėjų balsai atiteks demokratams. 

Vasario 5 d. — ,,Super Tuesday”
arba didysis antradienis, kur ir
demokratai, ir respublikonai rungsis
dvidešimt dviejose valstijose. Tarp jų
ir gausiai lietuvių apgyventoje Illi-
nois valstijoje.  Be to, kiek pastebė-
jau, Illinois valstijoje vyks  pirminiai
rinkimai ir į kitus postus, tokius kaip
JAV Kongresą. 

Po vasario 5 d. turėtų paaiškėti
daugiausiai balsų surinkęs respub-
likonų ir demokratų kandidatas į
Amerikos prezidento postą. Kal-
bama, kad gali būti visaip. Neturime
užmiršti, kad po vasario 5 d. dar vyks
pirminiai rinkimai gana didelius de-
legatų skaičius turinčiose Ohio, Te-
xas, California valstijose. Būkite
pasiruošę dar ilgokai klausytis viso-
kių komentarų. Viskas paaiškės tik
po nacionalinių suvažiavimų.

O visuotiniai rinkimai įvyks lap-
kričio 4 d., tada ir sužinosime, kas
bus kitas Amerikos prezidentas.
Juose daug įtakos turės afroameri-
kiečių ir imigrantų iš Lotynų Ame-
rikos blokas. Ir vėl raginu mūsų tau-
tiečius būti aktyviais Amerikos
piliečiais. Junkitės į rinkiminę kam-
paniją arba pas demokratus, arba
respublikonus. 
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Lietuvoj vyksta îtempti
partiniai persitvarkymai

Britai skundžiasi lietuviû 
nusikaltimais

Cambridgeshire, sausio 28 d.
(ELTA) – Nauji duomenys rodo, kad
lietuvių Didžiojoje Britanijoje sulai-
koma šešis kartus daugiau nei prieš
dvejus metus. Baltijos šalies piliečiai
yra sulaikomi už įvairius nusižengi-
mus – nuo vairavimo išgėrus iki nu-
žudymo. Didžiojoje Britanijoje padau-
gėjus migrantų iš naujųjų Europos
Sąjungos (ES) narių, 2006 metais
Cambridgeshire teisėsaugininkai su-
laikė net 901 prasižengusį lietuvį.

Lietuvos nusikalstamumo pre-
vencijos centro direktorius Andrejus
Piliavecas teigė: ,,Nusikaltimų lygis
Lietuvoje nėra labai aukštas – beveik
toks pats kaip ir kitose ES šalyse.
Cambridgeshire smarkiai padaugėjo
nusikalstančių lietuvių, kadangi vis
daugiau jaunų žmonių nebaigia mo-
kyklų ir važiuoja į Angliją uždarbiau-
ti, kur jiems moka penkis kartus dau-
giau nei gimtinėje”.

,,Tačiau nemažai imigrantų ne-
moka anglų kalbos ir dėl to negali
rasti tinkamo darbo, kaip tikėjosi,
tad imasi nelegalių priemonių prasi-
manyti pinigų. Kita priežastis yra ta,

jog kartą nusikaltę Lietuvoje jaunuo-
liai yra prižiūrimi policijos, todėl vyk-
sta į tokias šalis kaip Ispanija, Nor-
vegija ar Anglija, kur gali tęsti nusi-
kalstamą veiklą”, – pridūrė A. Pilia-
vecas.

,,Lietuva yra maža šalis, kurioje
gyvena vos per tris milijonus žmonių,
todėl kartą nusikaltus pasidaro vis
sunkiau pasprukti nuo policijos, ku-
rios operatyvumas per pastaruosius
keletą metų pagerėjo”, – teigė jis.

Organizuotos nusikaltėlių gru-
puotės iš Rytų Europos  siejamos su
pagausėjusiais prekybos žmonėmis ir
prostitucijos atvejais. Kai kurie nauji
atvykėliai Jungtinėje Karalystėje ne-
šiojasi peilius, kadangi jie taip buvo
įpratę savo gimtosiose šalyse. Kiti
vairuoja neblaivūs, kadangi už šį nu-
sižengimą galima kur kas lengviau iš-
sisukti šalyse, iš kurių jie atvykę. 

Lietuvių bendruomenės narys
Linas Pekarskas, bendradarbiaujan-
tis su Cambridgeshire policija, teigė:
,,Rytų europiečių įprotis vairuoti iš-
gėrus yra didžiulė problema. Tai tie-
siog kultūrų skirtumas.”

Valdančiojoje koalicijoje 
neramu

Praėjusią savaitę rašiau apie
maištą socialdemokratų partijoje ir
naujos valdančiosios koalicijos susi-
darymą. Numačiau, kad socialdemo-
kratai ir socialliberalai labai greitai
susitars tarpusavyje ir turėsime nau-
ją Aplinkos ministrą socialliberalą.
Deja, turiu pripažinti, kad neįverti-
nau kelių aplinkybių.

Pirmiausia to, kad Artūras Zuo-
kas nėra susitaikęs su liberalcent-
ristų nustūmimu į politikos užribį.
Po to, kai nuslūgo kalbos apie social-
liberalų ir liberalcentristų politines
tuoktuves, nepavykus greitai iš-
spręsti vadovo klausimo, Zuokas pui-
kiai supranta, kad socialliberalai bus
pavojingi varžovai per rinkimus. Ki-
tas dalykas – įsiliejus į koaliciją so-
cialliberalams, gerokai sumažėtų li-
beralcentristų, kurie pastaruoju me-
tu bandė diktuoti savo sąlygas social-
demokratams, vaidmuo. Būtent todėl
visą praėjusią savaitę liberalcentris-
tai kritikavo tiek socialliberalų ne-
principingumą (esą jiems rūpi tik
postai), tiek Vyriausybės siūlomą na-
cionalinio investuotojo sukūrimo
energetikos srityje projektą.

Antra aplinkybė, kurios neįver-
tinau – socialliberalų ryžtas susigrą-
žinti Seimo pirmininko ir Nacionali-
nio saugumo komiteto pirmininko
postą Seime. Tai reikštų parlamen-
tinės Valstybės saugumo departa-
mento (VSD) kontrolės pabaigą ir la-
bai apsunkintų pastangas išsiaiškinti
tikras Vytauto Pociūno žūties aplin-
kybes. Tai būtų politinis atlygis Ar-
tūrui Paulauskui, kuriam Seimo pir-
mininko postas kur kas patraukles-
nis nei socialdemokratų siūlomas va-

dovavimas Aplinkos ministerijai.
Tačiau šios socialliberalų politinės
ambicijos reiškia smūgį į paširdžius
Pilietinės demokratijos partijai, ku-
riai šiuo metu priklauso minėti pos-
tai. Pastarosios partijos pirmininkas
Viktoras Muntianas atvirai prabilo,
jog žino apie socialliberalų pastangas
jį pašalinti iš posto. Jo žodžius patvir-
tino ir slaptos socialliberalo Antano
Valionio derybos su Viktoru Uspaski-
chu Kėdainiuose.

Taigi nors socialdemokratai labai
nori socialliberalų koalicijoje, o Vals-
tiečiai liaudininkai tam neprieštarau-
ja, kiti du dabartinės valdančiosios
koalicijos nariai su tuo nesutinka. Ir
vėl Gediminui Kirkilui tenka raminti
maištą. Tik šį kartą – valdančiojoje
koalicijoje.

Kai rašau šiuos žodžius sekma-
dienio vėlyvą vakarą, dar neaišku, ar
Kirkilui pavyks suderinti sociallibe-
ralų, liberalcentristų ir pilietininkų
interesus. Žinia, kad valstiečiai liau-
dininkai savo suvažiavime iš tiesų pa-
laidojo susitarimą su pilietininkais,
apie kurį prieš tai daug kalbėta, ir
prabilo apie galimą koaliciją su so-
cialdemokratais, Kirkilo neturėtų
nuraminti. Labai tikėtina, kad tokiai
koalicijai vadovautų ne jis, o Pruns-
kienė. 

Dešinėje – žodžių lietus

Na, o kas naujo dešiniajame
sparne? Penktadienį Vilniuje įvyko
gana mįslingas dešiniosios koalicijos
,,Vardan Lietuvos” prisistatymas.
Viena vertus, tai, kad daugiausia Tė-
vynės sąjungos pastangomis buriama
plati dešinioji koalicija, kuri esą ga-
lėtų valdyti Lietuvą po rinkimų, ne
kartą rašyta. Kita vertus, nėra pap-

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinèje svetainèje
www.draugas.org

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

rasta susigaudyti Andriaus Kubiliaus
pasiūlymų gausoje ir jų tarpusavio
santykiuose.

Penktadienį apie Lietuvos ateitį
kalbėjo tiek politikai (daugiausia
konservatoriai, liberalai bei krikš-
čionys demokratai), tiek visuomenės
veikėjai: ekonomistas Eduardas Vil-
kas, Laisvosios rinkos instituto pre-
zidentas Remigijus Šimašius, filoso-
fas Leonidas Donskis, istorikas Arvy-
das Anušauskas. Konferencijos dis-
kusijų vadovu buvo iš aktyvaus poli-
tinio gyvenimo prieš beveik dešimt-
metį pasitraukęs Aleksandras Abiša-
la, dirbantis verslo patarėju. Beje,
pastarasis kelis kartus pabrėžė, jog
niekam neatstovauja ir niekam neįsi-
pareigoja.

Visų akys krypo į Tėvynės sąjun-
gos vadovą Andrių Kubilių, kuris ke-
lis kartus pabrėžė, kad Lietuvai
reikalinga kokybiškesnė politika ir
platus intelektualinis forumas – ge-
ras instrumentas to siekti. Kubilius
taip pat pasiūlė sutarti dėl Septynių
stulpų, kurie turėtų būti tvirtomis
gairėmis, kuriant Lietuvos ateitį.

Atsiprašau skaitytojų, bet nevar-
dinsiu nei šių Stulpų, nei kartosiu vi-
sų gražių konferencijos teiginių. Prie-
žastis paprasta ir būtent dėl jos penk-
tadienio konferenciją pavadinau mįs-
linga. Prieš kurį laiką buvo sutarta,
jog Tėvynės sąjunga ir Lietuvos
krikščionys demokratai formuos nau-
ją partiją. Kiek žinau, įtemptai dar-
buotasi, kuriant naujos partijos prog-
ramą. Tuo pat metu Tėvynės sąjunga
kartu su Demokratinės politikos ins-
titutu paskelbė, jog sudaro naują po-
litinę darbotvarkę Lietuvai. Buvo
įvardintos darbo grupės, jų koordi-
natoriai, pradėti kurti programiniai
dokumentai. Konferencijoje „Vardan
Lietuvos” vėlgi kalbėta apie progra-
minių dokumentų poreikį, sudarytos
darbo grupės, įvardinti jų koordina-
toriai. Beje, daugumoje kiti nei tie,
kurie kuria „Naują darbotvarkę Lie-
tuvai”.

Kyla klausimas – ką reiškia šis
pareiškimų, programų lietus? Ar de-
šiniųjų aktyvumas nepradeda pri-
minti sovietmečio, kai komunistų
partijos veikėjai aktyviai svarstė
programas, kartais net priimdavo nu-
tarimus, liepiančius karvėms duoti
daugiau pieno?

Kubiliaus paaiškinimas, kad de-

šiniųjų koalicija nereiškia dar vieno
jungtinio politinio darinio sudarymo,
nelabai ką nuskaidrina. Veikiausiai
liberalai ir Tėvynės sąjungos bei krik-
ščionių demokratų sąjunga rinki-
muose dalyvaus dviem sąrašais, bet
stengsis nelenktyniauti tarpusavyje
vienmandatėse apygardose. Galima
būtų spėti, kad naujosios „Vardan
Lietuvos” koalicijos darbo grupės aiš-
kinsis sąlyčio taškus tarp dviejų de-
šiniųjų politinių jėgų. Tačiau ir tokiu
atveju visiškai neaišku, kodėl, deši-
niųjų nuostatomis socialinėje srityje
Kubilius pavedė rūpintis savo bičiu-
liui Valentinui Milakniui, neabejoti-
nai simpatizuojančiam liberalizmui,
o ne Irenai Degutienei ar kuriam
nors krikščioniui demokratui. Juk
Lietuvos krikščionys demokratai vi-
sada labai pabrėžė socialinius daly-
kus. Lygiai taip pat neaišku, kaip ga-
lima sveikatos sritį patikėti liberalui
Gintarui Steponavičiui, kuris ką tik
aršiai kovojo prieš konservatorių siū-
lomas priemones mažinti alkoholio
suvartojimą Lietuvoje. Ar tai reiškia,
kad Kubilius dabartinėje situacijoje
labiau remia Kubilių, o ne Matulą? 

Susidaro įspūdis, kad konferen-
cija „Vardan Lietuvos” gerokai per
ankstyva. Daug protingiau būtų už-
baigti TS ir LKD jungimosi procesą,
sudaryti partijos vadovybę ir jai pati-
kėti valdyti procesus, kuriais dabar
rūpinasi politikai, į kuriuos papras-
čiausiai Kubilius parodė pirštu. 

Kitas dalykas – Liberalų sąjūdžio
viduje daug sumaišties. Kalbama,
kad bus keičiamas vadovas – Petras
Auštrevičius. Labai tikėtina, kad net-
rukus jį pakeis Eligijus Masiulis. Be
to, nevalia pamiršti, kad liberalų poli-
tinis svoris, jei tikėti gyventojų ap-
klausomis, vis mažėja. Taigi dabarti-
nės kalbos apie koaliciją, kiek sup-
rantu, gali būti suprantamos nebent
kaip tam tikras po-litinis gelbėjimosi
ratas kai kuriems Liberalų sąjūdžio
nariams, bet ne kaip išmintingas ir
nuoseklus žingsnis kokybiškesnės po-
litikos link. Tuo labiau, jog didžioji
dauguma Lietuvos gyventojų tikrai
neskaitys gudrių politinių deklaracijų
ir mieliau pasitikės, pavyzdžiui,
„Tvarkos ir teisingumo” partija, ku-
rios nariai negaili batų, klampodami
po patižusį kaimo purvą. Su jais gali-
ma bendrauti tiesiogiai, o ne nuobo-
džiose politinėse laidose.

Socialliberalai prisijungė prie valdančiosios daugumos.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 
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Džakarta, sausio 28 d. (AFP
–BNS) – Buvęs Indonezijos preziden-
tas Suharto pirmadienį per valstybi-
nes laidotuves su karine pagarba
buvo palaidotas netoli Solo miesto Ja-
vos saloje. Šiomis laidotuvėmis bai-
gėsi prieštaringai vertinamas šalies,
kurią jis geležiniu kumštimi valdė 32
metus, istorijos puslapis.

Buvęs diktatorius, kurio valdy-
mas, nepaisant didžiulės ekonominės
pažangos tapo išsikerojusios korupci-
jos ir teisių pažeidimo sinonimu,
buvo palaidotas šeimos mauzoliejuje
Matesiho mieste.

Laidotuvių ceremonijos metu
giminaičiams barstant ant jo karsto
rožių ir jazminų žiedlapius, preziden-
tas Susilo Bambang Yudhoyono pa-
sakė trumpą kalbą. Suharto palaido-
tas netoli savo žmonos Siti Suhar-
tinah, kuri mirė 1996 metais. Suhar-
to, kuris mirė būdamas 86 metų,
palaikai iš sostinės Džakartos buvo
atskraidinti į Solą, o paskui nuvežti į
netoli esantį mauzoliejų. 

Džakartos gatvėse, kuriomis sek-
madienį mirusio Suharto karstas bu-
vo nešamas iš jo rezidencijos, susirin-

ko dešimtys tūkstančių žmonių.
Jam mirus neliko dar vieno vado-

vo iš tų autoritariškų ir daugiausiai
provakarietiškų vadovų, kurie šiame
Azijos regione dominavo beveik visą
XX amžiaus pabaigą.

Suharto režimo buvo bijoma dėl
represijų, pradedant mažiausiai pu-
sės milijono komunistų ir jų šali-
ninkų nužudymu po nepavykusio
perversmo, sudariusio jam sąlygas
1966 metais užimti valdžią, ir bai-
giant invazija į Rytų Timorą ir sepa-
ratistinių judėjimų Ačės ir Papua
provincijose slopinimu.

Jam valdant taip pat įsišaknijo
korupcija, dėl kurios diktatoriaus
draugų ir giminaičių rankose atsi-
dūrė milijardai dolerių. Tačiau, pa-
brėždamas pirmiausia stabilumą ir
ekonomikos augimą, jis vadovavo
šaliai pakilimo metu ir daugelio buvo
vadinamas ,,vystymosi tėvu”.

Priverstas 1998 metais, prasi-
dėjus politiniam paralyžiui ir ekono-
minei krizei, pasitraukti jis gyveno
uždarą gyvenimą viename praban-
giame Džakartos rajone ir atrėmė vi-
sus bandymus patraukti jį į teismą.

stotyje susigrūdo 170 tūkst. žmonių,
laukiančių traukinių, kurie negali
išvykti, nes elektriniai traukiniai ne-
gali pajudėti iš vietos. Kinijos meteo-
rologijos administracija teigia, kad
šalčio banga artimiausiu metu neke-
tina trauktis, ir pateikė perspėjimą
dėl pūgų kai kuriose centrinėse bei
rytinėse Kinijos vietose.

ISLAMABADAS
Pakistane islamo kovotojai, ku-

rie vienoje šiaurės vakarų mokyklų
buvo paėmę įkaitais apie 250 vaikų,
visus juos pirmadienį paleido, o patys
pasidavė. ,,Jie pasidavė patys vietinei
džirgai (genties tarybai) su visais gin-
klais, o vaikus paleido”, – sakė minis-
terijos atstovas Javed Cheema. Jis
teigė, kad kovotojai ,,vis dar tebėra
džirgoje”. Anot liudininkų, kovotojų
buvo septyni.

BANKOKAS
Samak Sundaravej, nuversto

Tailando premjero Thaksin Shina-
watra sąjungininkas, pirmadienį per
balsavimą parlamente buvo išrinktas
ministru pirmininku. Gavęs 310
balsų jis įveikė opozicijos vadovą
Abhisit Vejjajiva iš Demokratų parti-
jos, kuris gavo 163 vietas. Samak
Sundaravej Liaudies galios partija
(PPP) vadovauja šešių partijų koali-
cijai, kuri kontroliuoja du trečdalius
vietų parlamente. Tokią daugumą
koalicija užsitikrino per praėjusį
mėnesį įvykusius parlamento rin-
kimus. Tam, kad 72 metų charizma-
tiškas Samak Sundaravej taptų 25-
uoju Tailando ministru pirmininku,
jam dar reikia užsitikrinti karaliaus
Bhumibol Adulyadej pritarimą. 

WASHINGTON, DC 
JAV ūkio nuosmukis galbūt jau

prasidėjo, be to, jis gresia ir kai ku-
rioms kitoms pasaulio šalims, įspėja
analitikai. Sunkumai JAV ūkyje turi
didelės neigiamos įtakos Japonijos,
Didžiosios Britanijos, Ispanijos ir
Singapūro ūkiams, kuriems kartu
tenka apie 12 proc. pasaulio bendrojo
vidaus produkto (BVP). Nuo JAV
ūkio nuosmukio nukentės ir besivys-
tančios šalys, įskaitant Kiniją, nes
sumažės eksportas į JAV. Daugumos
ekspertų nuomone, JAV centrinis
bankas kiek vėliau šią savaitę vėl
sumažins bazines palūkanų normas
mažiausiai 0,25 procentinio punkto. 

Pasaulio naujienos
Indonezijoje palaidotas
buvês prezidentas Suharto

Mirè Ortodoksû Bažnyçios vadovas

Atėnai, sausio 28 d. (AFP–BNS)
– Atėnų ir visos Elados arkivyskupas,
Graikijos ortodoksų Bažnyčios vado-
vas Christodoulos pirmadienio rytą
mirė savo namuose Atėnuose. Oficia-
liais pranešimais, 69 metų hierarchas
mirė po septynis mėnesius trukusios
kovos su kepenų vėžiu.

Christodoulos, kuris buvo chariz-
matiškas oratorius, žavėjęs ir skaldęs

graikų visuomenę savo tvirtomis pa-
žiūromis dėl nacionalizmo ir Bažny-
čios bei valstybės santykių, pastaro-
siomis savaitėmis sąmoningai atsisa-
kė gultis į ligoninę. 

Valstybinė televizija NET pra-
nešė, kad šalyje paskelbtas keturių
dienų gedulas. Hierarchas, kuris Ela-
dos Ortodoksų Bažnyčiai vadovavo
nuo 1998 metų, bus pašarvotas Atė-
nų katedroje, o jo laidotuvės įvyks ke-
tvirtadienį. Per 20 dienų Šventasis
Sinodas iš 80 vyskupų turės išsirink-
ti naują Elados Bažnyčios vadovą.

Šis dinamiškas dvasininkas buvo
vienas populiariausių graikų or-
todoksų hierarchų per visą pastarąją
istoriją.

Religiniais klausimais teisininko
ir teologo Christodoulos valdymą žy-
mėjo svarbus draugiškų santykių
atkūrimas su Katalikų Bažnyčia.
Christodoulos, ignoruodamas griež-
tosios linijos šalininkų pasipiktinimą,
2001 metais Atėnuose susitiko su
popiežiumi Jonu Pauliumi II, o 2006-
aisiais tapo pirmuoju Graikijos Baž-
nyčios vadovu, nuvykusiu į Vatikaną.

BERLYNAS
Vokietijos kanclerės konservato-

riai sekmadienį patyrė skaudų pra-
laimėjimą per regioninius rinkimus
vakarinėje Hessen žemėje, kuris su-
davė jai smūgį prieš kitąmet įvyk-
siančius visuotinius rinkimus. Il-
galaikis Hessen premjeras ir A. Mer-
kel sąjungininkas Roland Koch savo
rinkimų kampanijos metu žadėjo im-
tis itin griežtų priemonių prieš jau-
nus nusikaltėlius svetimtaučius. Jo
planus parėmė kanclerė, bet dėl imi-
grantų grupių priešiškumo jie galiau-
siai davė atvirkštinį rezultatą. A.
Merkel po dvejų metų, kai nedidele
balsų persvara įveikė Gerhard
Schroeder, tebėra labai populiari.

PARYŽIUS
Sukčiavęs prancūzų banko ,,So-

ciete Generale” darbuotojas Jerome
Kerviel, kaltinamas padaręs bankui 7
mlrd. dolerių žalos, pateikė savo ver-
siją, kur dingo šie pinigai, tuo tarpu
policija sekmadienį sprendė, ar palik-
ti jį už grotų. Šeštadienį 31 metų J.
Kerviel buvo sulaikytas apklausai.
Tai įvyko po dviejų dienų, kai bankas
,,Societe Generale” pranešė apie di-
džiausius apgaulės nuostolius, kada
nors patirtus investicijų bankinin-
kystėje. Šiuo metu policijos finansų
ekspertai tyrinėja šimtus tūkstančių
akcijų sutarčių ir apsidraudimo
dokumentų, kuriuos J. Kerviel suda-
rė per pastaruosius metus, kad išsi-
aiškintų, kaip bankas nepastebėjo jo
veiksmų. 

BEIJING
Neramūs žiemiški orai Kinijoje

pirmadienį paliko šimtus tūkstančius
žmonių be būsto ir sutrikdė ener-
getikos bei transporto sistemas. Iki
sekmadienio vakaro dėl šalto oro mi-
rė 21 žmogus, o greitkeliai, geležin-
keliai ir oro uostai buvo paralyžiuoti.
Snigti pradėjo kaip tik tuo metu, kai
kinai ruošiasi švęsti rytiečių mėnulio
Naujuosius metus, šiais metais prasi-
dėsiančius vasario 7 d. Pagrindinėje
pietų miesto Guangzhou geležinkelio

Indonezijoje iškilmingai palaidotas buvęs prezidentas Suharto.       Reuters nuotr.

EUROPA

JAV

AZIJA

Christodoulos
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LIETUVIÛ TELKINIAI
DETROIT, MI

45 METAI DIEVO IR
ŽMONIŲ TARNYBOJE
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Sekmadienį, sausio 20 d., Šv. An-
tano parapijos patalpose buvo atšvęs-
tas kun. klebono Alfonso Babono
garbingas 45 metų kunigystės jubi-
liejus. Padėkos šv. Mišias aukojo su-
kaktuvininkas kun. Alfonsas Babo-
nas. Skaitinius skaitė Antanas Ostei-
ka. Ta proga specialiai atvyko, var-
gonavo ir giedojo muz. Rimas Kaspu-
tis. Vargonų muzika ir nedidelis cho-
relio giedojimas skambėjo puikiai.

Po šv. Mišių pilna salė susirinko
pagerbti ir kartu atšvęsti kun. Babo-
no 45 metų šventę. Salę puošė My-
kolo Abariaus specialiai šiai progai
padarytas plakatas su užrašu: „Svei-
kiname kun. Alfonsą Baboną – 1962–
2007, tarnaujantį  Dievui ir žmogui.”
Stalai padengti baltomis staltiesėmis
ir papuošti pavasariniais žiedais.
Pagerbti kun. Baboną susirinko per
šimtas dalyvių iš Detroito ir jo apy-
linkių.

Programą vedė Zita Skučienė. Ji
pasveikino visus apsilankiusius. Pri-
statė garbės svečius: sukaktuvininką
kun. Alfonsą Baboną, parapijos tary-
bos pirmininką ir „Lietuviškų me-
lodijų” radijo programos vedėją Algį
Zaparacką ir jo žmoną, Val S. Baužos
laidotuvių direktorę Jolantą Zapa-
rackienę ir Mykolą Abarių, LŠSI
vadą. Prie garbės stalo kun. Babonas
buvo apjuostas tautine juosta su už-
rašu: „Sveikiname”. Tai parapijiečių
dovana. Jam buvo prisegtas baltas
gvazdikas. Linksmą maršą akordeo-
nu grojo muz. Kasputis. Pakeldami
taures, pasveikinome kleboną kun.
Alfonsą  Baboną, dainuodami „Valio,
ilgiausių metų, valio”.

A. Zaparackas papasakojo apie
jubiliato šakotą gyvenimo kelią ir jo
pastoracijos darbus. Gimė Lietuvoje,
Raseinių mieste 1927 m. rugsėjo 6 d.
Augo ir mokėsi Raseiniuose. Kunigu
įšventintas 1962 m. gruodžio 22 d.
Romoje, Laterano bazilikoje. Įstojo į
Šv. Kazimiero Lietuvių Pontifikalinę
kolegiją. Ją baigė 1963 metais įgy-
damas licenciato laipsnį iš teologijos
ir filosofijos. Primicijas aukojo Muen-
chene. Kun. Alfonsas Babonas atvyko
į JAV iškviestas  Allentown vyskupo
Pennsylvanijoje. Toje vyskupijoje ta-
da buvo 12 lietuviškų parapijų. Jų
daugumą įsteigė pirmieji lietuviai
imigrantai – angliakasiai. Vyskupas
kun. A. Baboną paskyrė į New Phila-
delphia Švč. Jėzaus Širdies parapiją,
vėliau perkėlė į Easton ir pagaliau į
Minersville. Susidariusių aplinkybių
verčiamas, turėjo palikti Pennsyl-
vaniją.

Kurį laiką gyveno pas tėvus New
Yorke. Šv. Mišias aukodavo lietuviš-
kose parapijose. Dievo Apvaizdos
kleb. kun. M. Kundrat tuo metu
ieškojo kunigo, gerai mokančio lietu-
vių kalbą. Jo iškviestas kun. Alf.
Babonas atvyko į Detroitą ir buvo
paskirtas Dievo Apvaizdos parapijos
vikaru. 1968 m. kelių departamentas
nupirko parapijos žemę su bažnyčios
pastatu ir toje vietoje nutiesė greit-
kelį. Naujoje vietoje pastačius bažny-
čią ir Kultūros centrą, kun. M. Kun-
drat buvo iškeltas į kitą parapiją.

Kun. Alf. Babonas pasiliko laikinu
administratoriumi. Atkėlus naują ku-
nigą, už kelių mėnesių kun. Alf.
Babonas buvo perkeltas į Royal Oak
St. Mary’s parapiją, o už poros metų
Northville, Our Lady of Victory para-
piją. Šioje parapijoje trumpai padir-
bėjęs, 1979 m. jis gavo paskyrimą į Šv.
Antano parapiją administratoriaus
pareigoms, o po trumpo laiko paskir-
tas klebonu. Jis gražiai sugyvena su
parapijiečiais, palaiko religines ir
tautines tradicijas, puoselėja visuo-
meninę veiklą. Kun. Alf. Babonas yra
BALFo 76-to skyriaus pirmininkas,
Lietuvos Šaulių Išeivijoje vyr. kape-
lionas, „Švyturio” jūrų šaulių kuopų
kapelionas, Lietuvos Vyčių 102 kuo-
pos,  Šv. Antano altoriaus draugijos ir
Dainavos jaunimo stovyklos dvasios
vadas bei daugelio kitų vietinių orga-
nizacijų rėmėjas.

Kun. Alfonso Babono kunigystės
šventės proga buvo gauti raštiški
sveikinimai iš: Detroit arkivyskupo
kardinolo Adam Maida, Vilniaus met-
ropolito kardinolo Audriaus Juozo
Bačkio, Popiežinės Šv. Kazimiero lie-
tuvių kolegijos rektoriaus prel. Algi-
manto Bartkaus (kun. Alfonso kur-
sioko), Lietuvos Vyskupų konferenci-
jos delegato užsienio lietuvių kata-
likų sielovadai prelato Edmundo
Putrimo, Lietuvos Vyčių organizaci-
jos Centro valdybos pirmininkės Ele-
nos Nekrošienės, Lietuvos Vyčių pa-
dalinio „Pagalba Lietuvai” direktorių
tarybos pirmininko Robert Boris ir
valdybos pirmininkės Reginos  Juš-
kaitės-Švobienės, Lietuvos Vyčių Vi-
durio centro rajono pirmininko Mi-
chael F. Petkus, Lietuvos Vyčių 102
kuopos (veikiančios Šv. Antano para-
pijoje) pirmininkės Patricia Zyren,
Lietuvos Šaulių sąjungos vado plk.
Juozo Širvinsko. Lietuvos Šaulių są-
jungos išeivijoje vardu jubiliatą pa-
sveikino vadas Mykolas Abarius. Per-
davė sveikinimus nuo Lietuvos Šau-
lių sąjungos vado plk. Juozo Širvin-
sko, Šiaulių vyskupo  Eugenijaus
Bartulio, Švyturio jūrų šaulių, Da-
riaus ir Girėno klubo ir Ramovėnų.
Kun. Alfonsą Baboną sveikino Linas
Orentas, o „Amerikos lietuvių balso”
radijo programos vardu pasveikino
Raminta Vilkienė.

Rengėjų ir dalyvių vardu Regina
Juškaitė-Švobienė įteikė klebonui
piniginę dovaną – šios šventės pelną
ir specialiai Lietuvos Vyčių 96 kuopos
iš Dayton, Ohio, Jurgio Mikalausko,
medžio menininko, išdrožinėtą juos-
tinę.

Maldą prieš vaišes sukalbėjo
kun. Babonas. Pasivaišinus, progra-
mos vadovė Zita Skučienė kun. Ba-
boną sveikino šiais žodžiais: „Viešpa-
ties vardu Jūs pašauktas atėjot vy-
nuogyno sodan kaip karys, daugel
metų rodėt kelią ir norėjot, kad pak-
lydę belstų į Viešpaties duris. Kuni-
gystės rūbais pasirodęs, šventam
vynuogyne dirbot įvairiu laiku, tikėji-
mo, kantrybės sėklą širdyje pasėjęs ir
toliau mus veskite šventuoju Viešpa-
ties taku. Linkime geros sveikatos ir
kantrybės dar ilgai ganyti Jums
Dievo parvestas aveles.”

Sukaktuvininkas kun. Babonas
savo kalboje padėkojo visiems apsi-
lankiusiems. Nejučiomis kun. Babo-
nui prabėgo tie kunigystės 45 metai.
Gal ir geriau patinka kunigams švęsti
savo kunigavimo 45-erių metų
sukaktį, negu laukti kol sueis 50. Dėl
paprastos priežasties, kadangi daug
kunigų nesulaukia tos garbės, kad
galėtų atšvęsti savo auksinį 50 metų
jubiliejų. Čia, Šv. Antano parapijoje,
kun. Babonas atšventė visas savo ku-
nigavimo sukaktis. Pradėjo su savo
kunigystės 20 metų sukaktimi, tai
buvo pirmas kartas, kai tik čia at-
vyko. Galbūt daugelis prisimena, nes
vos sutilpo šioje salėje ir todėl, jau
sulaukus 25 metų kunigystės kreipė-
mės į Dievo Apvaizdos parapiją dėl
patalpų. Tolimesnes sukaktis vėl
šventėme šioje parapijoje. Ir daugu-
ma dalyvavo visose kun. Babono
sukaktuvių šventėse bei minėjimuo-
se.

Kiek pakeitimų įvyko per visus

tuos metus, kun. Babonui esant Šv.
Antano parapijoje. Vienas parapijietis
priėjęs prie kun. Babono jam pasakė:
„Kunige, kada atvykai į šią parapiją
dar turėjai daug plaukų ir garbanas,
nesimatė net pražilusių, o dabar pra-
žilai, praradai daug plaukų ir garba-
nas.” Čia nieko nuostabaus, nes mes
visi einame tuo pačiu keliu. Bet ne-
paisant visų pasikeitimų, mes likome
tie patys, tik daugiau subrendę.

Kodėl kun. Babonas taip ilgai
pasiliko Šv. Antano parapijoje? Gal
dėl to, kad parapijiečiai neieškojo to-
bulo klebono, nes kun. Babonas vi-
siems tiko toks, koks jis buvo. Ir dėl
to, kad vieni kitus pamėgome ir
nenorėjome skirtis. Ir tas laikas taip
nejučiomis prabėgo mums, nes gyve-
name lyg viena šeima. Už visa tai
kun. Babonas yra dėkingas Dievui.

Kun. Babonas padėkojo visiems,
kurie prisidėjo prie šio gražaus jo
pagerbimo. Padėkojo šios puotos ren-
gimo komitetui: Mykolui  Abariui,
Stefanijai Juškienei, Patricia Kaune-
lienei, muz. Rimui Kaspučiui, Zitai
Skučienei, Pranciškai Televičienei,
Linai Žemaitienei ir organizatorei
Reginai Juškaitei-Švobienei.

Kun. Babonas savo kalbą baigė
šv. Pauliaus apaštalo žodžiais, pasa-
kytais jo paties paskirtam Timotiejui,
kurį jis net pavadino savo sūnumi
bendrame tikėjime: „Iškovojau gerą
kovą, baigiau bėgimą, išsaugojau ti-
kėjimą. Todėl manęs laukia teisumo
vainikas, kurį aną (kuri ateis) dieną,
atiduos man Viešpats, teisingasis tei-
sėjas...”. Tai ne pesimizmas, pasak
kun. Babono, bet tikrovė, nes kas-
diena keliaujame link to savo tikslo –
atsiimti mums priklausančio vainiko.
Nepraraskime vilties, nes įsipareigo-
jimas Kristui mus skatina tęsti savo
kunigystę nepaisant savo amžiaus iki
pabaigos, ar tai būtų patogu, ar ne
(Christ amor urgetnos). Tikimės to-
liau dalintis šios parapijos gyvenimu,
o kai jau jos nebus – kad ilgai čia pra-
leistą laiką prisimintume ir dėl nieko
nesigailėtume.”

Vėliau muz. Kasputis vedė ben-
drą dainavimą. Akordeonui prita-
riant, dainavome dainas: „Pradės
aušrelė aušti”, „Pražydo jazminai po
langu”, „Šlama šilko vėjas”, „Leiskit
į tėvynę” ir „Pilki keleliai”. Nuotaika
buvo pakili ir visi dalyviai dainavo su
entuziazmu.

Linkime mielam mūsų klebonui
kun. Alfonsui Babonui Dievo palai-
mos, ištvermės, tyro džiaugsmo ir dar
daug daug gražių, saulėtų, sveikatos
ir ilgiausių metų. Taip pat sulaukti
savo deimantinio 50 metų kunigystės
jubiliejaus, nes jau pradėjome re-
gistruoti dalyvius!

Pagerbimą ruošė Šv. Antano
parapija.

Švyturio jūrų Šaulių kuopos valdyba Sausio 13-osios ir Klaipėdos išvadavi-
mo sukakčių minėjime Šv. Antano parapijoje Detroit, MI: Linas Orentas,
kun. Alfonsas Babonas, Mykolas Abarius ir Algis Macionis.

Muz. Rimas Kasputis ir Šv. Antano parapijos choristai iš k: Zita Skučienė,
Violeta Balčiūnienė, Audronė Vaitiekaitytė-Hoeschle, Danutė Petronienė.
Antroje eilėje: Mykolas Abarius ir Leonas Petronis.

R. Juškaitės Švobienės 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 

Stuburo ir skausmo 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

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

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 GYDYMASSužinoję, kad 2007 m. Sissel vėl
atvyksta į Minot, North Dakota, iš-
vykom ir mes jos koncerto pasiklau-
syti. Sissel yra populiari Norvegijos
dainininkė, kuria mes susižavėjome,
kai ten keliavome prieš dešimt metų.
Nors jau kurį laiką planavome vykti į
Minot, susiruošėme tik prieš dvejus
metus, nes Sissel ten turėjo dalyvau-
ti. Šiame miestelyje jau daugybę
metų vyksta Norsk Hostfest. Tai
didžiulis skandinavų festivalis, kuris
šįmet šventė trisdešimties metų
jubiliejų. 

Išvykome ketvirtadienį, spalio 4
d. Pernakvoję savo kuklioje bakūžėlė-
je netoli Michigan ežero, kitą rytą
per pusvalandį nuvykę į Ludington,
rikiavomės eilėje prie kelto ,,Badger”.
Šis keltas perplaukia ežerą nuo Lu-
dington, MI iki Manitowoc, WI per
keturias valandas ir mums sutaupo
daug laiko. Taip pat kelte galima pail-
sėti, filmą pažiūrėti. Yra mažiukams
žaidimo kambarys, paaugliams ir vy-
resniems video žaidimų kambarys,
keli restoranai, kavinė. Galima gauti
ir kambarį, jei kas nori pamiegoti. Šis
keltas buvo statytas kaip dalis gele-
žinkelio tarp Michigan ir Wisconsin
valstijų. Kai traukinių pareikalavi-
mas atkrito, keltas pertvarkytas ke-
leiviams vežti. Be jo mums į Wiscon-
sin reikėtų važiuoti per viršutinį
Michigan pusiasalį arba per Chicago
miestą. Nors rūkas dengė ežerą, bet
buvo šilta, smagu  sėdėti lauke. Išlipę
Manitowoc sukome į šiaurę, į Green
Bay miestą. Bet pakeliui vyko statybą
visokie ženklai nurodė tolimesnius
uždarytus išvažiavimus, tad nutarėm
pasitikrinti. Kaip tik čia pat buvo ir
benzino stotis su užkandine. Pasisoti-
nę paklausėm, ar čia tas apsukimas
mums galioja, kaip geriausia pasiekti
mums reikiamą kelią. Kasininkė tuoj
pat surašė kaip važiuoti, kur išva-
žiuoti, kur kelią rasime. Nors nelabai
jauku sekti nurodymus, kai jų žemė-
lapyje nėra, bet pasitikėjome ir labai
greit atsiradome kur norėjome. Kasi-
ninkė, gerai pažindama vietinius
kelius, mums nurodė, kaip važiuoti

aplenkiant visą didmiestį. Tai mums
daug laiko sutaupė. Jos špargalką
pasilaikiau būsimoms kelionėms. 

Vakare stovyklavome Wisconsin
valstybiniame parke. Čia buvo plia-
žas, laivams prieplauka, visokių užsi-
ėmimų ir vandens sportų. Žinoma,
dabar rudenį dauguma jų uždaryta,
tačiau vieta didelė, gražiai išdėstyta.
Paėmiau žemėlapį sūnui su šeima.
Jiems būtų vos dvi valandos kelio,
tikrai apsimoka čia savaitgaliui at-
vykti, pastovyklauti. Kelionei pasiė-
miau savo mažiuką DVD ekraną,
filmų ir keletą knygų. Prieš užmie-
gant patinka paskaityti ir kokį filmu-
ką pažiūrėti. Šį vakarą skaičiau Jo-
seph F. Girzone ,,Joshua”. Autorius –
katalikų kunigas – knygoje aptaria,
kaip būtų, jei Jėzus šių dienų pasau-
lyje tarp mūsų  apsigyventų. Pasiro-
do, žmogaus prigimtis nėra pasikei-
tusi per paskutiniuosius du tūkstan-
čius metų. Pradžioje kaimynai domė-
josi, kas jis, iš ko pragyvena. Toliau,
vieni jį priėmė į savo tarpą, kiti ieško-
jo priekabių – nevedęs, gal nenorma-
lus – kalba apie Jėzaus mokslą, lyg
geriau už kunigus žinotų ir t.t. Nieks
nenori išgirsti teisybės, kai ji neigia-
ma. Tada reikia paneigti, įskųsti,
apsidrausti. Knyga lengvai skaitoma
ir verčia susimąstyti.  Ji tikrai verta
dėmesio. 

Šeštadienio rytas giedras, kelio-
nė gerai sekasi ir per pietus jau bel-
dėmės į sūnaus Aro duris. Čia plana-
vome dvi dienas praleisti su sūnum,
marčia, o svarbiausia – su savo jau-
niausiu anūku Aleksiuku. Vaikutis
11 mėnesių, sparčiai mokosi vaikš-
čioti. Kitos dienos popietę praleidome
meno skulptūrų parkuose. Prieš ke-
letą metų, kai čia lankėmės, aprašiau
miesto skulptūrų parką. Ten įžy-
miausia skulptūra buvo šaukštukas
su vyšnia (,,Spoonbridge and cher-
ry”), specialiai šiam parkui sukurta.
Visa skulptūra sveria septynis tūks-
tančius svarų. Pats šaukštukas yra
52 pėdų ilgio, o vyšnia sveria 1,200
svarų.

Bus daugiau.

SU PALAPINE Į 
SKANDINAVŲ FESTIVALĮ

GRAŽINA KRIAUÇIÙNIENÈ
Nr. 1

Skulptūra ,,Šaukštukas su vyšnia”.

Margumynai

Druskos keliai į Lietuvą
Pagrindinis šaltinis druskai gauti

yra požeminiai uolinės druskos
sluoksniai.

Jūros vandenyje viename litre
yra apie 30 gramų druskos. Siekiant
druską išgauti, jūros vandeniui išga-
rinti naudojami saulės spinduliai
arba kaitinant katilus.

Žalvario amžiaus pabaigoje Euro-
poje atsirado druskos kasyklų. Halls-
tatto kasykla nuo žalvario amžiaus
pabaigos iki romėnų laikų druska ap-
rūpino užsienį.

Druska Lietuvai ilgai buvo svar-
biausia importo prekė.

Smetonos laikais į Lietuvą drus-
kos buvo iš užsienio įvežama kasmet
po 32,500 tonų.

Mums žodis „druska” yra kilęs
nuo Truso vardo, nes iš ten pastoviai
pirkdavome druskos. Tą prekybą
anuomet tvarkė normanai.

Vokiečiai, kariaudami su prūsais
ir latviais, pristatydavo druskos, nors
popiežius Honorius III (1216–1227)
1218 metais draudė druską pristatyti
pagonims.

Iš pop. Inocento IV (1243–1254)
1253 m. bulės matyti, kad lietuviai
Nemuno upe nuolat gaudavo drus-
kos, todėl vokiečiai
pastatė Mamelį (Klai-
pėdą), kad galėtų šią
prekybą kontroliuoti.

Kai vokiečiai šį
kelią Lietuvai už-
gniaužė, tai lietuviai
pradėjo prekiauti su
Lenkija. Naudojantis
Vyslos upe ši prekyba
ypač pagyvėjo XIV
amžiuje.

Europoje svar-
biausi druskos san-
dėliai buvo Dancige.

XV amžiuje vėl
atgijo prekyba su vo-
kiečiais. Vytauto lai-

kais Dancigas aprūpino druska visą
Lietuvą. 1414 m. Kaune ir Vilniuje
druskos sandėliai buvo vokiečių
rankose. Lietuvoje svarbiausi drus-
kos sandėliai buvo Kaune. 1419 m.
Vytautas įsakė vokiečių pirkliams iš
Lietuvos išsikraustyti.

Kartais į Lietuvą druska patek-
davo aplinkiniu keliu per Rusiją,
Plocką, pvz., 1506 metais buvo atvež-
ti 19,375 maišai.

XVI a. Lietuvoje jau atsirado
druskos viryklos.

XVI–XVIII amžiuose Lietuvos
bajorai dažnai turėjo teisę iš užsienio
atsivežti druskos be muito. XVIII a.
antroje pusėje ypač pagyvėjo prekyba
su Rusija. Druskos sandėliuose muito
funkcijose talkino žydai. Iš tų mokes-
čių trečdalį gaudavo karalius, o du
trečdalius – valstybės iždas.

Biblija rodo, kad žydai druską ži-
nojo Abraomo laikais. Jo brolėno
Loto žmona pavirto į druskos stulpą
(Pr 19:26).

Dėl sveikatos druskos aš visai
nevartoju, gal todėl esu net beveik 86
metų amžiaus...

Eugenius  Gerulis

Kun. dr. Eugenius Gerulis, sulaukęs 85 metų am-
žiaus. Dešinėje Eugenijaus svečias iš Kauno, pusbro-
lis Algis Kvietkauskas, buvęs žymus sportininkas -
irkluotojas.
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ARIZONA
Phoenix. Sekmadienį, vasario 10 d., St. Elizabeth Seton Parish, 9728 Pal-
meras Drive, Sun City. 12:30 val. p.p. – šv. Mišios parapijos bažnyčioje. 2 val.
p.p. – priešpiečiai su programa parapijos salėje. Pagrindinė kalbėtoja: dr. Liu-
cija Baškauskaitė. Meninė programa: solistas Algirdas Motuza. Po minėjimo
Arizonos LB apylinkės narių susirinkimas. Rengia Arizona LB apylinkė.
Kreipkitės į Algį Karsą: mgkarsas@netscape.com, tel. 480-661-3957.

CALIFORNIA
San Francisco.  Sekmadienį, kovo 9 d., Šv. Marijos Magdalenos parapija,
2005 Berryman St., Berkeley. 11 val. r. – šv . Mišios. 1 val. p.p. – minėjimas
parapijos salėje. Programoje: San Francisco LB apylinkės valdybos praneši-
mai, pagrindinė kalbėtoja – JAV LB Tarybos pirmininkė Danguolė Navic-
kienė. Muzikinę programą atliks solistė Indrė Viskontaitė ir pianistė Julija
Nikonovaitė bei nauja šokių grupė ,,Tiltas”. Rengia San Francisco LB apy-
linkė. Vaišės – suneštinės.
Kreipkitės į Dalią Grybinas Lee: daliagrybinaslee@comcast.net, tel. 650-588-
5514.

COLORADO
Denver. Sekmadienį, vasario 17 d., Fraternal Order of Eagles Hallm 1151
S. Galena Street, Denver. 2 val. p.p. – minėjimas. Programoje: pasisakymai
,,Ką man reiškia Lietuvos nepriklausomybė?” ir lietuviškos mokyklos ,,Vytu-
rėliai” programėlė. Po programos – lietuviškų karštų patiekalų pietūs, suneš-
tiniai saldumynai. 5 val. p.p. – Ž. Žvagulio ir I. Starošaitės koncertas. Rengia
Colorado LB apylinkė.
Kreipkitės į Romą Zablecką: romas@coloradolithuanians.org, tel. 970-310-
3170.

CONNECTICUT
Bridgeport. Sekmadienį, vasario 17 d., 12 val. p.p. Šv. Jurgio parapija, 443
Park Ave, Bridgeport. Šv. Mišios bažnyčioje. Po Mišių minėjimas parapijos sa-
lėje. Programa skirta 400-osioms Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo Lietuvoje
metinėms. Rengia Bridgeport LB apylinkė ir Lietuvos Vyčių 141-oji kuopa. 
Kreipkitės į Lauryną Misevičių:  rytupakrante@yahoo.com, tel. 203-895-
7147.

NEW BRITAIN
Sekmadienį, vasario 10 d., 11:30 val. r. Saint Andrew’s Parish, 396 Church
Street, New Britain. Šv. Mišios lietuvių kalba. Po Mišių programa Father
Rikteraitis Friendship Center salėje. Rengia New Britain LB apylinkė. 
Kreipkitės į Ireną Belanger: pqbel@hotmail.com, tel. 860-229-1197.

WASHINGTON, DC
Sekmadienį, vasario 17 d., minėjimas. Pagrindinis kalbėtojas – gen. mjr.
Jonas Kronkaitis, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas. Rengia Washington LB
apylinkė. 
Kreipkitės į Danelę Vidutienę, dvidutis@dclac.org, tel. 301-588-5749.

FLORIDA
Sunny Hills. Sekmadienį, vasario 17 d., Šv. Teresės parapija, 2056 Sunny
Hills Boulevard, Sunny Hills. 11val. r. – šv. Mišios, giedos ,,Antros jaunystės”
choras. 2 val. p.p. – minėjimas ir vaišės parapijos salėje. Pagrindinė kalbėtoja
– Sigita Šimkuvienė-Rosen. Meninė programa: ,,Antros jaunystės” choras ir
kiti atlikėjai. Rengia Sunny Hills LB apylinkė.
Kreipkitės į Eleną Žebertavičienę tel. 850-773-3216

ILLINOIS
Cicero. Ketvirtadienį, vasario 14 d., 11 val. r. Cicero rotušė, 4937 West
25th Street, Cicero. Vėliavos pakėlimas prie miesto rotušės. Dalyvaus: Cicero
miesto vadovybė, gen. konsulas Arvydas Daunoravičius, Jūros Šaulių kuopa.
Ruošia Cicero LB apylinkė ir ALTo Cicero skyrius.
Kreipkitės į Mindaugą Baukų tel. 708-863-9849.

Lemont. Sekmadienį, vasario 17 d., 12:30 val. p.p. Pasaulio lietuvių cent-
ras, 14911 127th Street, Lemont. Pagrindinis kalbėtojas: Arvydas Daunora-
vičius, LR generalinis konsulas Čikagoje. Programoje: dūdų orkestras ,,Ginta-
ras”, solistės Nijolė Penikaitė ir Genovaitė Bigenytė, tautinių šokių grupė
,,Spindulys”. Rengia Lemont LB apylinkė.
Kreipkitės į Ireną Vilimienę: zvilimas@speedsite.com, tel. 708-974-0591.

Sekmadienį, vasario 24 d., Šv. Antano parapija, 1502 S. 49th Court, Cicero.
9 val. r. – šv. Mišios. 10 val. r. – minėjimas parapijos salėje. Pagrindinis kalbė-
tojas – Aleksas Vitkus. Meninė programa. Ruošia: Cicero LB apylinkė ir ALTo
Cicero skyrius.
Kreipkitės į Mindaugą Baukų tel. 708-863-9849.

East St. Louis. Sekmadienį, vasario 24 d., Nekaltojo Prasidėjimo lietuvių
parapija, 1509 Baugh Avenue, East St. Louis. 10:30 val. r. – šv. Mišios. Jas at-
našaus Belleville vyskupas E. Braxton. 11:30 val. r. – minėjimas parapijos salė-
je. Pranešėja: apylinkės valdybos pirmininkė Danutė Žabaitė-Lasky. Po minė-
jimo – pietūs ir kultūrinė programa. Pietūs ruošia rengėjai, saldumynai atsi-
neštiniai. Rengia Greater St. Louis LB apylinkė.
Kreipkitės į Danutę Žabaitę-Lasky: danutezl@wisperhome.com, tel. 314-808-
5167.

INDIANA
East Chicago. Sekmadienį, vasario 17 d., 1 val. p.p. American Legion Post
#430, 7430 Broadway, Merrillville. Minėjimas. Rengia East Chicago LB apy-
linkė, Lake apskrities ALTas, ir Lietuvos Vyčių kuopa #82
Kreipkitės į Birutę Vilutienę: vilutisab@aol.com, tel. 219-322-4533.

MASSACHUSETTS
Cape Cod. Sekmadienį, vasario 24 d., 12 val. p.p. Our Lady of Assumption
Parish, 76 Wianno Avenue, Osterville šv. Mišios bažnyčioje. Po mišių – minėji-
mas parapijos salėje. Pagrindinė kalbėtoja: Daiva Navickienė, JAV LB Švieti-
mo tarybos pirmininkė. Programoje: rašytojo, humoristo Antano Gustaičio
100 metų gimtadienio minėjimas. Minėjimą pradės ir vaizdajuostę iš minėji-
mo 2007 m. rudenį Lietuvoje rodys rašytojo sūnus Algimantas Gustaitis, Cape
Cod LB apylinkės valdybos narys. Vaišės – suneštinės. Rengia Cape Cod LB
apylinkė. 
Kreipkitės į Reginą Petrutienę:  regina-pet@comcast.net, tel. 508-775-3987.

Worcester. Sekmadienį, vasario 17 d., 10 val. r. Šv. Kazimiero parapija, 41
Providence St., Worcester. Šv. Mišios už Lietuvą bažnyčioje. Minėjimas tuoj po
Mišių parapijos salėje. Pagrindinė kalbėtoja: dr. Dalia Giedrimienė. Po minėji-
mo – meninė programa ir kavutė su užkandžiais. Rengia Worcester Lietuvių
organizacijų taryba.
Kreipkitės į Romą Jakubauską: romasj@verizon.net, tel. 508-832-6682.

OHIO
Cleveland. Sekmadienį, vasario 17 d., Our Lady of Perpetual Help parapi-
ja, 18022 Neff Road, Cleveland. 9:45 val. r. – vėliavų pakėlimas prie laisvės
paminklo. 10 val. r. – šv. Mišios Our Lady of Perpetual Help šventovėje, giedos
,,Exultate” choras. 10:30 val. r. – šv. Mišios Šv. Jurgio šventovėje, 6527 Supe-
rior Ave, Cleveland. 4  val. p.p. – minėjimas/koncertas Our Lady of Perpetual
Help parapijos auditorijoje. Meninėje programoje: ,,Exultate” choras, Virgi-
nija Muliolienė, ,,Naujoji intriga”, ,,Švyturys”, Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos šokėjai, ,,Gintarinės stygos”. Po programos – vaišės. Rengia Cleve-
land LB apylinkė.
Kreipkitės į Vidą Bučmienę tel. 216-481-0653.

PENNSYLVANIA
Philadelphia. Sekmadienį, vasario 24 d., 11 val. r. – šv. Mišios šv. Jurgio
bažnyčioje, 3580 Salmon Street, Philadelphia. 2 val. p.p. – vaišės ir minėjimas
Lietuvių Namuose, 2715 E. Alleghany Avenue, Philadelphia.
Kalbėtojas: gen. mjr. Jonas Kronkaitis, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas.
Rengia Philadelphia LB apylinkė.
Kreipkitės į Virgų Volertą tel. 610-664-9425 arba į Romą Krušinskienę: tel.
215-355-3030, RKRoma@aol.com

Scranton. Šeštadienį, vasario 16 d., 11 val. r. Lietuvos vėliavos pakėlimas
prie Scranton miesto rotušės. Visi kviečiami. Rengia Lietuvos Vyčių 74 kuopa.
Kreipkitės į Marią Laske tel. 570-347-1347.

WASHINGTON
Seattle. Šeštadienį, vasario 16 d., 4:30 val. p.p. Latvian Center, 11710 3rd
Ave., NE, Seattle (Northgate area). Minėjimas ir vaišės. Pagrindinė kalbėtoja:
Amanda Swain, Baltic Studies doktorantė. Meninė programa: tautinių šokių
grupės, vaikų choras, solistai. Po programos – suneštinės vaišės. Rengia
Seattle LB apylinkė. 
Kreipkitės į Rimą Mikšį: rimmik@comcast.net, tel. 206-282-9910.

WISCONSIN
Madison. Šeštadienį, vasario 16 d., 12:25 val. p.p. International Festival
Overture Center, 201 State Street, Madison. Tautinių šokių grupė ,,Žaibas”
šoka ir moko lietuviškų šokių. Rengia Madison tarptautinis festivalis.
Kreipkitės į Nijolę Semėnaitę-Etzwiler: netz@g2a.net, tel. 608-356-6549. 

JAV LB Vasario 16-tosios švenčių  
KALENDORIUS

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choras (vadovė Jūratė Lukminienė)
atliko programą  Vasario 16-osios minėjime, kurį 2007 m. suruošė JAV LB
Lemonto apylinkė.
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Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2008 m. sausio 14 d., su-
laukusi 86 metų, nuo vėžio mirė

A † A
ERNA RAMANAUSKIENĖ

Gimė 1921 m. spalio 11 d. Rygoje, Latvijoje.
Tėvai  Andreas Zanderis, mama Anna Rosenstamps.  Augo ketu-

rios seserys ir vienas brolis. Karo metu atsidūrė Italijoje.  Ten susi-
pažino ir 1947 m. kovo 28 d. Neapolio mieste ištekėjo už Česlovo
Ramanausko.

Nuo 1948 m. liepos mėn. gyveno Buenos Aires, Argentinoje, kur
augino 2 sūnus Roberto ir Ricardo. 1964 m. persikėlė į Chicago, IL
ir dirbo Cook County Hospital Instrument Sterilization department.
1995 m. užbaigę darbus, persikėlė į Hot Springs,  AR, gyventi prie
sūnaus Roberto. Roberto žmonai Vilijai mirus, persikėlė gyventi į
Kirkland, WA pas sūnų Ricardo ir marčią Aušrelę, nes Česlovas
turėjo daug sveikatos negalavimų. Dažnai susitikdavo su anūkėm
Saulute ir Skaidre ir džiaugėsi jų augančiom šeimom.

Džiaugėsi gamtos grožiu ir augino daug gražių gėlių darželyje.
Erna ir Česlovas būtų šventę savo 60 metų vedybinio gyvenimo
jubiliejų.

Šv. Mišios už a.a. Erną buvo aukojamos Holy Family Catholic
bažnyčioje Kirkland, WA ir palaidota Holy Rood Cemetery, Shore-
line, WA 2008 m. sausio 18 d.

Nuliūdę liko: vyras Česlovas, sūnūs Roberto ir Ricardo su žmo-
na Aušrele, anūkė Saulutė ir Matt Wright, proanūkiai Gavin,
Ephraim ir Felicity, anūkė  Skaidrė ir Jody Brown, proanūkiai Eion,
Grace ir Christopher.

Esam dėkingi mūsų Lietuvių Bendruomenės draugams ir pažįs-
tamiems, kurie kartu palydėjo mielą Erną į Amžino poilsio vietą.

Nuliūdę artimieji

A † A
STASYS GIEDRIKIS

Mirė 2008 m. sausio 25 d., sulaukęs 98 metų.
Gimė Panevėžio krašte, Lietuvoje. Baigė inžinerijos mokslus

Kaune.
Dirbo inžinieriumi JAV.
Bus palaidotas Putnam vienuolių kapinėse, Putnam (CT),

šalia žmonos Irenos  Tallat-Kelpšaitės Giedrikienės.

Dėl dėdės mirties liūdi Vitos ir Vidmanto Matusaičių šeima.

A † A
LIUDUI VENCLOVUI

mirus, jo dukrai, mūsų vadovei VIKTUTEI SILIŪ-
NIENEI ir jo anūkėms: padėjėjai Andrėjai, narėms
LIJAI ir LIUCEI bei kitiems giminėms nuoširdžią
užuojautą reiškia

Daumanto-Dielininkaičio
Jaunųjų Ateitininkų kuopa

A † A
BRONEI NAINIENEI

iškeliavus amžinybėn, gilią užuojautą  reiškiam BRO-
NIUI NAINIUI, MAS CV narei VIKTUTEI SUŠINS-
KAITEI, visiems giminėms ir artimiesiems.

Ateitininkų sendraugių sąjungos
Centro valdyba

A †  A
LIUDUI VENCLOVUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai RITAI,
dukrai VIKTUTEI SILIŪNIENEI su šeima, visiems
giminėms ir artimiesiems.

Ateitininkų sendraugių sąjungos
Centro valdyba

A †  A
BRONEI NAINIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą BRONIŲ, dukras
LAIMĄ ir VACĮ GARBONKUS, RŪTĄ ir KĘSTUTĮ
SUŠINSKUS bei visus artimuosius.

Terri ir Jonas Prunskis

Aktyviai visuomenininkei
A † A

BRONEI NAINIENEI

Amžinybėn iškeliavus, skausmo valandoje jos vyrui –
buvusiam JAV LB Krašto valdybos pirmininkui ir
buvusiam PLB pirmininkui, visuomenininkui, lietu-
viui patriotui BRONIUI NAINIUI, jo dukroms
LAIMAI GARBONKIENEI ir RŪTAI SUŠINSKIE-
NEI su šeimomis bei visiems artimiesiems nuoširdžią
ir gilią užuojautą reiškia

JAV LB Krašto valdyba

Kenčiantieji skausmą turi kęsti 
ir ilgas eiles

Nors kas trečias Lietuvos gyven-
tojas kenčia ilgalaikius skausmus,
žmonėms eilėse į vos kelis skausmo
centrus tenka laukti net 2–3 mėne-
sius. Eilės nusidriekia dėl speciali-
zuotų skausmo gydytojų trūkumo,
kurių Lietuvoje nerengiama. Tuo
metu Sveikatos apsaugos ministerija
teigia, esą kol kas šalyje tokio porei-
kio nėra, praneša LTV naujienų
tarnyba.

Prieš 14 metų pirmasis Vilniuje
atidarytas skausmo centras – vienas
iš 5, esančių Lietuvoje. Daugiausia
čia kreipiasi žmonės, kamuojami
nugaros, sąnarių, galvos ir onko-
loginių ligų sukeltų skausmų. Kas
antras apsilankymas pas gydytoją –
būtent dėl skausmo. Į skausmo cen-
trus siunčiami ligoniai, kuriems
įprastas chirurginis gydymas ar
gydymas vaistai nebepadeda.

Tačiau į juos norintiems patekti
žmonėms eilėse tenka laukti ne ma-
žiau kaip 2–3 mėnesius. Gydytojai
sako, kad skausmo centrų didmies-
čiuose pakanka, bet beveik nėra, kas
juose dirbtų. Lietuvoje skausmo gy-
dymo specialistų – vos 13.

„Užsienyje skausmo problemo-
mis užsiima įvairių  specialybių gydy-
tojai, bet jų papildomas ruošimas
užima maždaug metus dvejus laiko,

kad jie įvaldytų šiuolaikinius gydymo
metodus.

Lietuvoje tokios sistemos nėra:
tie gydytojai, kurie dirba, jie patys
važiuoja stažuotis į užsienį, dažnai ir
už savo pinigus, ten laiko ir egzami-
nus”, – pasakoja Alis Baublys, Skaus-
mo gydymo centro direktorius.

Sveikatos apsaugos ministerija
tvirtina, esą kol kas skausmo gydymo
specialistų poreikis Lietuvoje per
mažas.  „Universitetai turėtų pateik-
ti ministerijai tų specialistų poreikį ir
pateikti programą. Tuomet ministe-
rija įvertintų ir tada mes galėtume
pritarti arba nepritarti”, – teigia Vy-
tautas Radavičius, Sveikatos apsau-
gos ministerijos Asmens sveikatos
skyriaus vedėjas.

Nors statistika rodo, kad skaus-
mai kamuoja kas trečią Lietuvos
gyventoją, o kas penktas dėl to tampa
nedarbingas, vaistai besigydantiems
skausmo centruose nekompensuoja-
mi. Ligonių kasos kol kas kompen-
suoja tik skausmo centrų pacientų
procedūras ir tyrimus. Specializuoti
skausmo gydytojai pripažįsta, kad kol
kas Lietuvoje, priešingai nei daugely-
je Europos šalių, į skausmą nežiūri-
ma kaip į rimtą sveikatos sutrikimą. 

LRT
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregaci-
jos steigėja Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta Palaimintąja. Mišios
bus šeštadienį, vasario 2 d., 9:30 val.
r. seselių motiniškajame name, 2601
W. Marquette Rd., Chicago. Mišias
aukos kun. Peter Paurazas, Maria
Convent kapelionas.

�Maloniai kviečiame į ,,Žaltvyk-
slės” teatro premjerą  ,,Upė ant asfal-
to”, kuri įvyks vasario 2 d. 6:30 val. v.
Jaunimo centre. Režisierė Ilona Čia-
paitė. Spektaklyje vaidina: Aušra Ja-
saitė, Linas Umbrasas ir Antanas
Steponavičius. 

�Vasario 2 d. nuo 11 val. r. Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje, 6500
S. Pulaski Rd., Chicago, kūrybingai pa-
sidaryti Užgavėnių kaukes padės dai-
lininkės Rasa Ibianskienė ir Virginija
Morrison. Nepamirškite žirklių, klijų
ir pačių įvairiausių medžiagų skiau-
čių, kailių atraižų. Su dailininkių pa-
galba viską panaudosite kaukių kū-
rimui. Išradingiausių kaukių ir kos-
tiumų autoriai bus apdovanoti. Vai-
šinsimės užgavėnių blynais. Būtina
registruotis tel.: 773-582-6500. 

�Vasario 3 d., sekmadienį, nuo
12 val. p. p. iki 4 val. p. p. Vidurio
Amerikos Lietuvos Vyčių apygarda
kviečia į tradicinį, 48-ąjį pokylį ,,Me-
mories of Lithuania”, kurio metu bus
pagerbta ilgametė tautinių šokių gru-
pės ,,Lietuvos Vyčiai”  vadovė Lidija
Ringienė. Renginys vyks Hilton vieš-
butyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak
Lawn, IL. Bilietus galite užsisakyti
tel.: 773-254-7553 (Evelyn Oželienė).

�FSS  Čikagos skyriaus pirmoji
šių metų sueiga įvyks vasario 3 d.,
sekmadienį, 1 val. p.p. Pasaulio lietu-
vių centre, posėdžių kambaryje (Le-
mont). Apie dalyvavimą prašome pra-
nešti sesei Jolandai tel.: 630-257-2558.

�Vasario 9 d. 6 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, 14911 127th Street,
Lemont, įvyks šių metų Tarptautinio
Čiurlionio pianistų konkurso laimė-
tojo Edvino Minkštimo koncertas.
Koncertą ruošia ,,Saulutė”.

�Tradicinis Jaunimo centro Va-
sario 16-osios minėjimas vyks kavinė-
je, vasario 16 d., šeštadienį, 3 val. p.
p. Tema: ,,Vasario 16-oji ir šiandieni-
nė Lietuva”. Kalbės adv. Povilas
Žumbakis, kuris atkūrus nepriklau-
somybę Lietuvoje, padėjo atnaujinti
šalies teisinę sistemą. Dalyvaus  Cook
County atstovė etniniams reikalams
Pat Michalski. Programą atliks mu-
zikės Jolantos Banienės fortepijono
klasės mokinės Berta Brazdeikytė bei
Indrė Genevičiūtė ir muzikės Loretos
Karsokienės estradinio dainavimo
studijos ,,Tu ir aš” dainininkės. JC
Moterų klubo narės vaišins gardžiais
užkandžiais. Maloniai kviečia Jauni-
mo centras.

�JAV LB Lemont apylinkės val-
dyba maloniai kviečia visuomenę į
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks vasario 17 d. 12:30 val. p.
p. PLC Fondo salėje, 14911 127th St.,
Lemont, IL. Pagrindinį pranešimą
padarys LR Generalinis konsulas Či-
kagoje Arvydas Daunoravičius.  Me-
ninę programą atliks dūdų orkestras
,,Gintaras”, solistės Genovaitė Bige-
nytė, Nijolė Penikaitė ir tautinių šo-
kių grupė ,,Spindulys”.

�Balandžio 25–27 dienomis Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks
filatelijos ir numizmatikos paroda
LITHPEX XXX. Ją rengia filatelistų
draugija ,,Lietuva”. Parodos atidary-
mas bus balandžio 26 d., šeštadienį,
10 val. r. Tel. pasiteiravimui: 773-
585-8649 (J. Variakojis).

�Lietuvos muzikos akademijos
absolventas muz. Ričardas Sokas nuo
pat pirmųjų atvykimo į Čikagą dienų
buvo pakviestas į Lietuvių operos
meno vadovybę ir padėjo paruošti
chorui ir solistamas operas ,,Otello”,
,,Nora”, ,,Pilėnai”, Perlų žvejai”.
Šiais metais jis sutiko grįžti į
Lietuvių operą ir jau padeda statant
G. Verdi ,,Traviatą”, kurios spektak-
lis bus balandžio 27 d. Operos chorui
reikalingi visų balsų dainininkai.
Norinčius dainuoti operoje, kviečia-
me atvykti į Jaunimo centrą, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, kur penk-
tadieniais nuo 7:30 val. v. vyksta choro
repeticijos.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Nuotraukoje: kraštiečiai – gen.
mjr. J. A. Kronkaitis ir Marija Re-
mienė susitikę Vilniuje. 

Algimanto Žižiūno nuotr.

Vasario 16-osios 
Lietuvos

Nepriklausomybės
minėjimas 

Maria gimnazijos salėje 
Čikagoje vyks 
vasario 10 d., 
sekmadienį, 
1 val. p. p. 

Pagrindinis kalbėtojas bus gar-
bės svečias buvęs Lietuvos ka-
riuomenės vadas gen. mjr. Jo-
nas Algirdas Kronkaitis. 

Muzikinę programą atliks tarp-
tautinių konkursų laureatas
Edvinas Minkštimas.

Minėjimą rengia ALTo Čikagos
skyrius, pirm. Evelina Oželienė.

Gruodžio 26 - sausio 1
dienomis Dainavoje vyko
Moksleivių ateitininkų
sąjungos ,,Žiemos kursai”.
Dvi kursų dalyvės – Monika
Mikulionytė ir Liana
Butkūnaitė – ta proga
sumanė kursantams
padaryti marškinėlius. 
Nuotraukoje: kursų dalyviai
vilki marškinėliais su užrašu
,,Žiemos kursai”.
Marškinėliai džiugino kursų
dalyvius, o gautą pelną –
350 dol. – jaunimas nutarė
skirti organizacijai ,,Vaiko
vartai į mokslą”,
remiančiai devynis vaikų
dienos centrus Lietuvoje. 
Moksleiviams ši organizacija
nesvetima, jie jau daugybę
metų praleidžia savo
vasaros atostogas dirbdami
savanorišką darbą minė-
tuose centruose Lietuvoje. 
Ačiū Moksleivių ateitininkų
sąjungai už gražią dovaną
organizacijai ,,Vaiko vartai į
mokslą".

Graži jaunimo dovana organizacijai 
,,Vaiko vartai į mokslą"

Spaudos apžvalga 

,,Mūsų Lietuva”
Paštas vėluoja ne tik pas mūsų

skaitytojus. Štai ir redakcija gavo net
2 Brazilijoje leidžiamo mėnesinio
žurnalo ,,Mūsų Lietuva” numerius –
vienas lapkričio mėnesio, kitas –
gruodžio. 

Truputį plačiau paminėsime
gruodžio mėnesio numerį. Aišku,
žurnalas skirtas Kalėdoms ir Nau-
jiesiems metams. Tai ir Lietuvos am-
basados Brazilijoje bei kitų organi-
zacijų sveikinimai, ir Kalėdinės gies-
mės, ir Kūčių stalo valgių receptai
bei papročiai, ir dar daug kitų kalė-
dinių žinių. Tačiau jame yra ir kitų
įdomių temų.

2008 m. žurnalas ,,Mūsų Lietu-
va” švęs savo 60-metį. Kaip rašo
įžanginiame žodyje vertėja Aušra Ba-
cievičienė ,,čia viskas padaryta su
meile Tau” (skaitytojui – L. A.).

Skaitytojams bus įdomu sužinoti
apie kunigo Hermano Šulco gerus
darbus su jaunimu Afrikoje ir Lie-
tuvoje, apie San Paulo lietuvių chorą,
gyvuojantį jau 71-us metus, apie or-
ganizaciją ,,Sąjunga–Alianca”, įsikū-
rusią prieš 75-ius metus, apie lietu-
vių šokių grupę ‘Rambynas’, jo šio-
kiadienius ir dalyvavimą įvairiose
šventėse, apie skautų grupę ,,Pa-

langa”, apie menininkę Gildą Cruz-
Rudsansky, ir dar daug daug kitų
naujienų.

Kaip visada žurnale yra skyrelis
jauniesiems skaitytojams ir lietu-
viškų valgių receptai.

Žurnalas gražiai iliustruotas,
spausdinamas portugalų ir lietuvių
kalbomis ant kokybiško popieriaus.

Paruošė L.A.


