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•Sporto apžvalga. Skelbi-
mai. Krepšinis. Įv. sporto
žinios (p. 2, 8)
•Ar lietuviai kovos Abcha-
zijoje? (p. 3, 8)
•Čikagoje įkurta nauja mo-
kykla (p. 4–5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Balkanų ir Kosovo istori-
ja (1) (p. 9)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 9)
•Pasirengimo, Didžiosios
savaitės ir Velykų tridienio
pamaldų tvarka JAV apy-
linkėse (p. 10–11)

Vakarû civilizacijai ateis galas,
jei pritrùks valios gintis

Buenos Aires, vasario 28 d.
(lietuviams.com) – Šiandien Argenti-
noje prasideda Pietų Amerikos lietu-
vių bendruomenių pirmininkų ir
draugijų vadovų suvažiavimas. Tris
dienas truksiančiame susitikime bus
diskutuojama grįžtamosios migraci-
jos, dvigubos pilietybės, lietuviškojo
tapatumo išsaugojimo, tarpkultūri-

nio dialogo stiprinimo ir kitais svar-
biais klausimais. Lietuvos ambasa-
doje įvairių mūsų šalies institucijų at-
stovai patars tautiečiams, kaip gali-
ma susidoroti su problemomis, ky-
lančiomis panorėjus gyventi Lietuvo-
je, nagrinės svarbius lietuvių piliety-
bės klausimus.

Kovo 1 d. posėdžiai vyks San

Martine, bus diskutuojama apie ben-
dradarbiavimą tarp įvairių lietuviškų
organizacijų. Be to, daug dėmesio ke-
tinama skirti po poros metų Argenti-
noje, Urugvajuje ir Brazilijoje vyk-
siančiam Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresui. Paskutinę suvažiavimo
dieną bus ne tik rengiamos rezoliuci-
jos, bet ir švenčiama Kovo 11-oji.

Irakas: 3 trilijonû
doleriû vertès
karas

Vilnius, vasario 28 d. (Balsas.lt)
– Joseph Stiglitz – ekonomikos Nobe-
lio premijos laureatas, buvę Bill Clin-
ton ekonominės politikos patarėjų
komandos narys bei Pasaulio banko
vyriausiasis ekonomistas, globaliza-
cijos kritikas parašė studiją apie Ira-
ko karą, kurioje atskleidžia, kiek iš
tiesų kainuos George W. Bush nepa-
matuota politika šioje šalyje. J. Stig-
litz nepatikėjo oficialiai skelbiama
statistika, kad Irako karas kol kas
kainavo vos 500 mlrd. dolerių, ir
ėmėsi savo tyrimo, kurio rezultatas –
knyga „Trijų trilijonų dolerių karas”.
Būtent tokią kainą esą jau sumokėjo
JAV už savo karus Irake bei Afga-
nistane.

Vilniuje prasidèjo tradicinè
Kaziuko mugè

Vilnius, vasario 28 d. (Alfa.lt) –
2008 metai – Šv. Kazimiero, Lietuvos
globėjo, 550-ųjų gimimo metinių ju-
biliejus. Tradiciškai Vilniuje rengia-
ma Kaziuko mugė, kurios ištakos sie-
kia XVII a. pradžią. Šventasis, kurio
palaikai ilsisi Vilniaus Arkikatedros
koplyčioje, Lietuvoje laikomas ir
amatininkų globėju.

Šių metų mugė prasidėjo pasku-

Paminklas V. Kudirkai ir Kaziuko mugės ženklai. G. Savickio (ELTA) nuotr.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Argentinoje renkasi lietuviû organizacijû vadovai

tiniąją kalendorinės žiemos dieną. Iš
visos Lietuvos sugužėję tautodaili-
ninkai ir liaudies meistrai visą sa-
vaitgalį kvies miestelėnus ir miesto
svečius grožėtis rankdarbiais, įsigyti
verbų, ragauti skanėstų. Mugėje da-
lyvauja ir amatininkai iš užsienio,
kurie jau spėjo pamėgti Kaziuko mu-
gę, kuri tęsis keletą kilometrų nuo
Katedros aikštės iki Tymo kvartalo.

Vilnius, vasario 28 d. (Balsas.
lt) – Paneigdamas visą Rusijos išsa-
kytą kritiką, Čekijos ministras pir-
mininkas Mirik Topolanek pareiškė,
kad JAV Vidurio Europoje planuoja-
mas įkurdinti priešraketinės gyny-
bos skydas yra labai svarbus saugu-
mo garantas.

M. Topolanek teigia, kad Čekija

pasiruošusi bendradarbiauti su Ru-
sija daugelyje sričių, tačiau savo ša-
lies vidaus reikalus ji spręs viena.
Tokius žodžius JAV viešintis Čeki-
jos premjeras išsakė prieš susitiki-
mą su šios šalies prezidentu George
W. Bush. Rusija grasina nukreip-
ti savo branduolines raketas į Vidu-
rio Europą, jei joje bus įkurdintas

priešraketinės gynybos skydas. V.
Putin JAV gynybinį skydą palygi-
no su Kubos raketų krize.

Tačiau, kaip savo knygoje „Nau-
jas Šaltasis karas” rašo britų publi-
cistas Edward Luc, Rusija yra vis dar
pernelyg nuskurdusi ir silpna, kad
toks elgesys reikštų ką nors dau-
giau nei pozą. Rusijos branduoliniai
ištekliai ir tradicinės pajėgos yra
daugiau psichologinis, o ne fizinis
veiksnys. Daug pavojingesnis Krem-
liaus ginklas yra jo turimi energeti-
niai ištekliai, nuo kurių yra priklau-
soma didžioji dalis ES valstybių.

Čekijos premjeras pareiškė, kad
mūsų civilizacijai ateis galas, jei Va-
karams pritrūks valios ginti save ir
savo išpažįstamas vertybes. M. Topo-
lanek teigė, kad kalbama ne tik apie
radarų įkurdinimą Čekijoje, bet ir
apie šalies laisvos valios pareiškimą,
kurį Rusija nori paminti. „Mes nebe-
norime grįžti į Rusijos įtakos zoną.
Mes nenorime priklausyti valsty-
bių grupei, kuri prieš ką nors daryda-
ma bei siekdama apsiginti turi būti-
nai atsiklausti Nukelta į 6 psl.

Rusija grasina nukreipti savo branduolines raketas į Vidurio Europą.
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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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ÕALFASS praneõa

ÕALFASS praneõa

Š. m. kovo 7-9 d. Palm Springs, California 
yra organizuojamas pirmasis kasmetinis 

Pasaulio Lietuvių teniso turnyras, 
kuris įvyks prieš prasidedant Pacific Life Open 

su pasaulio teniso žvaigždėmis 
(9 Australijos turnyro finalistai jau sutiko dalyvauti)

Kovo 7 d. 1 val. p. p. -7 val. v. įvyks rungtynės, po to kokteilių
vakaras (kaina 50 dol.).

Kovo 8  d. 1 val. p. p. -7 val. v. rungtynės, po to vakarienė su
džiazo muzika, šokiais (kaina 100 dol.).

Registracija dalyvauti turnyre — 100 dol. Kviečiame ne tik dalyvauti
turnyre, bet ir atvykti palaikyti lietuvius tenisininkus, pabendrauti vaka-
rais su lietuviais, o po to pasilikti žiūrėti pasaulio teniso žvaigždžių žaidi-
mo Pacific Life Open! 
Dėl informacijos rašyti el. paštu: RimtasMarcinkus@msn.com,
skambinti tel.: 1-323-350-4444 Povilui, 1-630-546-7555 Jurgitai.

Iki pasimatymo Palm Springs! 

Nugalėtojų laukia diplomai ir piniginiai prizai!

Šių metų ŠALFAS veteranų krepšinio turnyrą
rengs NJ ,,Liepsnos” sporto klubas 
Turnyras įvyks balandžio 5 d., šeštadienį

Varžybos vyks Dr. Albert Einstein Academy, adresu: 
919 North Broadstreet, Elizabeth NJ 07208.

Po varžybų vakare vyks apdovanojimai ir vakaronė Šv. Petro ir
Povilo parapijos salėje (216 Ripley Pl., Elizabeth NJ 07206).

Užsiregistruoti galite rašydami el. paštu: zilvis_bublis@
yahoo.com arba skambindami tel.: 732-713-5108. Žilvinas Bublis, NJ
lietuvių sporto klubo ,,Liepsna” pirmininkas.

Lietuvos Respublikos
ambasada JAV maloniai

kviečia komandas registruotis
dalyvauti kasmetiniame

krepšinio turnyre 
,,Ambasados Taurė 2008” 

Turnyras vyks 
balandžio mėnesio 26 d.

Georgetown Preparatory School 
(10900 Rockville Pike, North
Bethesda, Maryland 20852)

Pasibaigus krepšinio aist-
roms, visi dalyviai ir svečiai bus
pakviesti į Ambasados rengia-
mą priėmimą pasidalinti įspū-
džiais ir pagerbti turnyro nu-
galėtojus.

Turnyre dalyvaujančios ko-
mandos pagal pajėgumą bus
suskirstytos į dvi lygas. Koman-
dos privalo turėti vienodas ap-
rangas su numeriais.

Komandinis startinis mokes-
tis yra 200 JAV dol. 

Mokestis už turnyrą turi būti
sumokėtas iki kovo mėn. 15 d.

Registruotis ar norintys gau-
ti daugiau informacijos gali
kreiptis telefonu: 202-234-5860
ext. 120 arba emailu: Andrius.
kaseta@ltembassyus.org

2008 metų ŠALFASS-ALGS slidinėjimo kelionė 
rengiama Aspen, Colorado, kovo 22–29 dienomis,

Velykų atostogų metu
NUMATOMAS TVARKARAŠTIS:
Sekmadienis, kovo 23 d.
Šv. Velykų diena. Gondola Sundeck Restaurant vidurdienį rengiamas

„Margučių karas” bei pietūs. Neslidinėjantys galės pasikelti į kalno vir-
šūnę pietums bei apžiūrėti apylinkes. Rekomenduojama slidinėti Aspen
Mountain ir Apres Ski, rinktis Sky Hotel 4:30 val. p. p. Siūlome vakarie-
niauti ,,Takah Sushi” restorane, įsikūrusiame 320 S. Mill, Aspen.

Pirmadienis, kovo 24 d.
Slidinėsime Aspen Highlands, pietausime  ,,ZG Grill” 12 val. p. p.

Priėmimo vakarėlis bei registracija varžyboms 809 S. Aspen Rd., Unit 1 in
Aspen, nuo 5:30 val. p. p. iki 7 val. v. Vakarieniausime „Ruth’s Chris
Steak-house” 7:30 val. v., restorano adresas  447 E. Cooper Ave., Aspen.
Mūsų padavėjas bus latvis Ansis, kuris kalba lietuviškai!

Antradienis, kovo 25 d.
Slidinėsime ant Aspen Mountain, pietausime ,,Sundeck” restorane

Gondola viršūnėje, 12 val. p. p. Neslidinėjantys galės užsikelti į kalną
papietauti ir pasižvalgyti. Vakarienė: ,,Boogies Diner”, 534 E. Cooper,
Aspen, 7 val. v.

Trečiadienis, kovo 26 d.
Varžybos ant Aspen Mountain. Laikas bus paskelbtas vėliau. Pietūs

12 val. p. p. „Bonnie’s” užeigoje ant kalno, vakarienė ,,Hickory House”,
730 W. Main Street, Aspen, 7 val. v.

Ketvirtadienis, kovo 27 d.
Slidinėsime ant Snowmass Mountain. Pietausime ,,Ullrhoff” užeigoje

ant kalno,  12 val. p. p. Vakarieniausime ,,La Cantina” 411 E. Main Street,
Aspen, 7 val. v.

Penktadienis, kovo 28 d.
Slidinėsime Aspen Mountain, pietausime ,,Sun Deck” restorane 12

val. p. p. Vakarieniausime „Mezzaluna” restorane 624 E. Cooper Ave., Aspen. 
Šeštadienis, kovo 29 d.
Paskutinė slidinėjimo diena.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Ed Mickus el. paštu:
edmickus1@aol.com arba tel. 949-338-3107 arba į Joną Prunskį el.
paštu: jvp@illinoispain.com arba tel. 630-726-3337. 

Pagarbiai ŠALFASS slidinėjimo valdyba

58-osios Šiaurės
Amerikos lietuvių
sporto žaidynės
58-osios Š. Amerikos Lietuvių

sporto žaidynės įvyks 2008 m.
gegužės 23, 24 ir 25 dienomis,
Toronte, Ont., Kanadoje. Žaidynes
organizuoja Toronto LSK „Vytis”
60 metų jubiliejaus nuo klubo įsis-
teigimo proga.

Žaidynių programoje – nu-
matomos 2008 m. ŠALFASS pir-
menybės: a) Krepšinio – vyrų A,
vyrų B, moterų ir vaikinų bei
merginų A (1989 m. gimimo ir
jaunesnių); b) Tinklinio – vyrų,
moterų ir mišrių (Co-Ed) ko-
mandų; c) Kėgliavimo (Bowling) –
vyrų ir moterų,  d) Šachmatų –
suaugusių ir jaunių bei jaunučių ir
e) Stendinio (Trap) šaudymo.

Vyrų krepšinio A klasę sudaro
iškilesnės komandų, patvirtintos
ŠALFASS krepšinio komiteto.
Likusios komandos žaidžia vyrų B
klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų
A klasės komandas turinčių klubų
antrosios, etc. komandos.

Iš esmės vaikinų A klasės
žaidėjams yra leidžiama kartu
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o mer-
ginoms  A – moterų klasėje, kiek
laikas leidžia.

Vyrų A ir B krepšinį numa-
toma pradėti žaisti gegužės 23 d.,
penktadienį vakare. Visų kitų
klasių krepšinio varžybos vyks tik
šeštadienį ir sekmadienį.

Tinklinis numatomas žaisti
šeštadienį ir sekmadienį. Moterys
gali žaisti vyrų komandoje, tačiau
neatvirkščiai. Mišrią tinklinio
komandą sudaro 6 žaidėjai.  Aikš-
tėje turi būti ne mažiau kaip 2
moterys (arba ne mažiau kaip 2
vyrai).

Kėgliavimas vyks šeštadienį.
Šachmatų rungtynės vyks šešta-
dienį ir,  jei reiks, sekmadienį.

Stendinio (Trap) pirmenybės
vyks gegužės 24 d., šeštadienį, Ha-
miltono LMŽK „Giedraitis” šau-
dykloje, netoli Hamiltono. Infor-
muoja ir registruoja: Kazimieras
Deksnys, (1257 Royal Dr., Bur-
lington, ON L7P 2G2, Canada.
Tel.: 905-332-6006, el-paštas
kdeksnys@cogeco.ca) Varžybų
rungtys: 16 jd. A, 16 jd. B, išlygi-
namieji jardai, dubletai.

Žaidynėse dalyvauti kviečiami
visi Š. Amerikos lietuvių sporto
vienetai ir pavieniai sportinin-
kai, užsiregistravę 2008 metams
ŠALFASS-je.

Išankstinė krepšinio ir tin-
klinio komandų ir kėgliavimo,
šaudymo bei šachmatų žaidėjų
registracija privalo būti atlikta iki
2008 m. kovo 15 d. imtinai adresu:

Edis Stravinskas (5 Montye
Ave., Toronto, ON M6S 2G8,
Canada. Tel.: 416-767-9306, el-
paštas ee_s@rogers.com)

Viešbučių ir kitą informaciją
gausite iš rengėjų. Išsamesnę in-
formaciją gauna ŠALFASS sporto
klubai. Po išankstinės registra-
cijos bus paskelbta tolimesnė  žai-
dynių eiga ir detalės. Visais žai-
dynių reikalais kreipkitės į Edį
Stravinską.

ŠALFASS centro valdyba
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Keistenybės 
religiniame gyvenime

ALEKSAS VITKUS

Kai vasario 7 d. anglikonų bažnyčios galva, Canterbury arkivysku-
pas Rowan Williams savo kalboje išsakė naują mintį, jog D. Bri-
tanijoje šalia valstybės įstatymų turėtų būti priimti ir tam tikri

islamo religijos požiūriai, visame krašte kilo didžiulė ir neigiama reakcija.
Arkivyskupu skundėsi politikai, teisėsaugos žmonės, advokatai ir net kai
kurie patys islamo pasekėjai.

Matyt, suprasdamas, kiek šiandien Anglijoje yra daug musulmonų,
arkivyskupas savo radijo bangomis vykusiame pokalbyje atkakliai aiški-
no, kad toks žingsnis esą neišvengiamas, bet ten pat ir pridūrė, kad mu-
sulmonai vis dėlto turėtų ir toliau turėti teisę savo bylas spręsti dabar-
tinių įstatymų rėmuose.

Islamo kraštuose, kur politinę valdžią yra perėmę kraštutiniai islamo
religijos vadovai, kaip, pvz., buvęs Taliban režimas Afganistane, žiauri
Shariah įstatymo raidė buvo pritaikoma bausti už įvairius nusikaltimus.
Svetimoteriautojai turėdavo būti užmušami akmenimis, o vagims reikė-
davo nukirsti rankas. Moterų teisės ten labai susiaurintos, praktiškai jos
yra vyrų valioje.

Nors arkivyskupas per BBC ir prisipažino, kad jis nesiūlo tokių kraš-
tutinių islamo bausmių įvedimo, jis ir toliau dėstė, jog Shariah teisės
kodeksas galėtų būti pritaikytas tokiose bylose kaip santuokų, skyrybų ar
paveldėjimų. Atrodo, lyg dabartiniai britų įstatymai tokių bylų negali tin-
kamai išspręsti. Su arkivyskupu nesutiko Anglijos ministras pirmininkas
Gordon Brown, griežtai pareiškęs, jog „Britanijos įstatymuose turėtų
atsispindėti britų vertybės”. Taip pat ar panašiai pasisakė ir opozicinių
konservatorių ir liberaldemokratų partijų atstovai.

Anglijoje jau kurį laiką kai kurios grupės veda kovą, kad jiems būtų
pripažinta islamo teisė. Vienas jų atstovų tuojau pat pasisakė sutinkąs su
arkivyskupo pasiūlymu. Faisal Siddiqui, advokatas, bandė ginti arkivys-
kupą, sakydamas, jog „sensacingos kalbos apie tokias kraštutines baus-
mes tik be reikalo nuneigia islamo įstatymo privalumus”. Iš kitos pusės,
vienas juokdarys per tą patį BBC radiją pareiškė irgi sutinkąs su arki-
vyskupu ir todėl tuojau bėgsiąs pirkti savo uošvei burką (burqa).

Nustebo, pasipiktino ir sujudo ne tik dauguma Jungtinės Karalystės
piliečių. Perskaitęs Canterbury arkivyskupo pasiūlymą, nustebau ir aš.
Kaip gali tokie įtakingi ir žymūs anglikonų bažnyčios vadovai dėstyti
tokias, taip sunkiai suprantamas ir mums, XXI amžiaus krikščionims, vi-
siškai nepriimtinas svetimos religijos tezes?

Tokių keistų pasiūlymų, pasisakymų ar net veiksmų krikščioniškoje
bendruomenėje buvo ir anksčiau. Taip begalvodamas, prisiminiau ir perei-
tos vasaros triukšmą, kai liepos 10 d. ir katalikų Bažnyčios popiežius Be-
nediktas XVI patvirtino dokumentą, pagal kurį kitos krikščionių bendruo-
menės „yra arba netobulos, arba netikros, ir kad tik katalikų Bažnyčia
duoda vienintelį tikrą kelią į išganymą.” Nors dokumente sakoma, kad
ortodoksų bažnyčias, turinčias apaštališkojo paveldėjimo tradiciją, tam
tikra prasme gal ir galima vadinti bažnyčiomis, bet „yra sunku įžiūrėti,
kaip bažnyčios vardą galima suteikti  bet kokiai protestantų bažnyčiai”,
nes čia tos žaizdos „yra per gilios”. Tai išgirdę, nusivylę protestantų baž-
nyčių vadovai suabejojo: „Ar mes iš viso meldžiamės kartu siekdami
krikščioniškos vienybės?” Laimei, nors to dokumento tonas ir gana ašt-
rus, ten vis dėlto primenama, kad popiežius yra pasiryžęs ir toliau tęsti
ekumeninį dialogą.

Kaip ir buvo galima laukti, po tokio popiežiaus dokumento paskelbi-
mo staiga kilo ir protestantų bažnyčių atstovų reakcija. Su liūdesiu ir net
apmaudu buvo prisiminti 1962–1965 metų Vatikano II suvažiavimas ir po-
piežiaus Jono Pauliaus II bandymai išjudinti ekumeninį  dialogą. Popie-
žius Jonas XXIII nebaigė Vatikano II suvažiavimo, bet savo mirties patale
1963 metais buvo pasakęs, jog „Kristus mirė už visus, visus. Nė vienas
nebus atskirtas nuo Jo meilės, nuo Jo atleidimo.”

Sutapimas ar ne, bet tik keletą dienų prieš šio dokumento paskelbi-
mą, popiežius paskelbė naujas nuorodas, leidžiančias plačiau sugrįžti prie
senųjų, dar prieš Vatikaną II aukojamų Mišių lotynų kalba. Nors tas
pokytis tada daug kam nepatiko, dabar prie jo žmonės pamažu priprato.
Grįžimas prie lotynų kalbos ir tuometinių liturginių apeigų kai kurių
katalikų yra įžiūrimas kaip Vatikano bandymas ir vėl įvesti griežtesnį mo-
narchinį katalikų Bažnyčios valdymo stilių.

Nuo tokių, gal ir keistų, naujovių įvedimo neatsiliko nuo Vatikano nei
Amerikos vyskupai. Kai pereitą rudenį Amerikoje prasidėjo prezidentinių
rinkimų kampanija, ne vienas vyskupas perspėjo būsimuosius balsuoto-
jus, kad jų netinkamas balsas rinkimuose gali atsiliepti jų asmeniniam
išganymui! Eugene Cullen Kennedy, buvęs kunigas ir psichologijos profe-
sorius Loyola University Čikagoje, šitaip sako: „Daug Amerikos vyskupų
galvoja, kad katalikams yra netikslu ir net pavojinga būti suaugusiais ir
taip tapti patiems atsakingais už savo sprendimus. Kai kuriems vysku-
pams yra sunku eiti į dialogą su katalikų karta, kuri kartais apie teologi-
ją žino tiek pat ar net daugiau, negu jie patys.” Todėl profesorius Ken-
nedy tokius vyskupus net nori perspėti, sakydamas: „Nelaikykite suau-
gusių katalikų vaikais.”

AR LIETUVIAI KOVOS
ABCHAZIJOJE?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Klausimas tebėra retorinis, bet
jis darosi vis aktualesnis, pradėjus
rimčiau svarstyti Gruzijos narystę
NATO. Lietuva yra viena uoliausių
Gruzijos šalininkių.

Neseniai Londone prezidentas
Valdas Adamkus pažymėjo, kad
Gruzija padarė didžiulę pažangą,
pertvarkydama savo karines pajėgas,
o sausio mėnesį gyventojai referen-
dume pasisakė už stojimą į NATO.
Adamkus ragino NATO Bukarešte
vyksiančiame aukščiausio lygio susi-
tikime pakviesti Gruziją, taip pat ir
Ukrainą, dalyvauti Narystės veiksmų
planuose, o tai pirmas tvirtas žings-
nis į tikrą narystę.

Prezidentas panašiai prabilo
vasario 23 d. Seime, tvirtindamas,
kad „turime siekti, kad Ukrainos,
Baltarusijos, Moldovos, Kaukazo
šalių nepriklausomybė būtų sutvir-
tinta. Jų grįžimas į Europos šeimą
yra neišvengiamas ir būtinas kuriant
stiprią, solidarią ir brandžią Euro-
pą.”

Kvietimas į NATO yra rimtas,
abi puses stipriai įpareigojantis
žingsnis. Jis neturėtų būti lengvai
žengiamas ar sutapatinamas su
draugiškumo ar geros valios parody-
mu. Tam yra tinkamesnių priemonių.

Svarstant NATO narystę, reikia
atsakyti į du svarbius klausimas.
Pirma, ar kandidatas yra tinkamas?
Antra, ar jo dalyvavimas sustiprins
sąjungą, padidins visų narių sau-
gumą? Gruzijos atveju atsakymas į
abu klausimas yra neigiamas.

Gruzija nėra tvirta demokratija,
jos prezidentas yra nenuspėjamas, jos
santykiai su savo tautinėmis mažu-
momis ir Rusija yra įtempti.

Gruzijos pirmasis prezidentas
Zviad Gamsachurdija buvo pašalintas
perversmo keliu. Jo įpėdinis Eduard
Ševarnadzė irgi buvo nuverstas per
2003 m. lapkričio mėn. vadinamąją
„rožinę revoliuciją”. Ševarnadzė
valdžia buvo korumpuota ir neveiks-
minga, bet ji nebuvo represinė. Da-
bartinis prezidentas Michail Saaka-
švili ne kartą parodė autoritarines
tendencijas: praeitą rudenį smurtu
buvo išvaikyta opozicijos demon-
stracija, opozicinė televizijos stotis
,,Imedi” policijos nusiaubta ir už-
daryta. Įtakingoji nevyriausybinė
organizacija „Freedom House” laiko
Gruzija tik „iš dalies laisva” valstybe,
o tai nėra pagyrimas.

Saakašvili yra nenuspėjamas
politikas, linkęs lošti va banque. 2004
m. pavasarį rizikuodamas kariniu
susidūrimu, jis privertė Adžarijos
autonominės respublikos vadeivą A.
Abašidzė atsistatydinti ir palaidojo
Adžarijos separatistines svajones. Bet
nepasisekė mėginimas po kelių mėne-
sių primesti savo valią Pietų Oseti-

joje.
Per kruvinus susidūrimus oseti-

nai atrėmė Gruzijos vidaus ministe-
rijos karius. 2006 m. rugsėjį Gruzija
sulaikė keturis Rusijos karininkus.
Bet užuot išsiuntęs juos iš šalies,
Saakašvili žiniasklaidai perdavė jų
garso ir vaizdo įrašus, neva patvirti-
nančius, kad jie šnipinėjo. Savo neat-
sakinga bravūra jis sukėlė nepapras-
tai piktą Maskvos reakciją, dėl kurios
nukentėjo daugelis gruzinų.

Gruzijos padėtis yra nepaprastai
sudėtinga. Rusija kišasi į jos vidaus
reikalus, palaiko separatistines Pietų
Osetijos ir Abchazijos valdžias, daro
ekonominį spaudimą, siekia išmušti
šalį iš vėžių. Visiškai suprantamas
Tbilisi noras apginti savo teritorinį
integralumą, priversti visus šalies
regionus paklusti centrinei valdžiai.

Bet osetinai ir abchazai nelaiko
savęs gruzinais, nenori būti Tbilisio
valdomi, priešinasi centrinei valdžiai
juolab kad turi Maskvos paramą, o
daugelis jų ir Rusijos pasus. Neįma-
noma numatyti, kaip abi pusės galėtų
susitaikyti, tad dar ilgai grės pavojus,
kad rusenančios įtampos įsižiebs į
karinį nesutarimą.

Šiomis aplinkybėmis Gruzijos
priėmimas į NATO nepadidins san-
tarvės saugumo. Narystė tik labiau
pakenks ir taip nestabiliam regionui.
Rusija laikys Gruzijos narystę mil-
žinišku iššūkiu, Vakarų mėginimu ją
apsupti, bei palaužti jos įtaką re-
gione. Ji sustiprins paramą Pietų
Osetijai ir Abchazijai, visomis prie-
monėmis laiduos jų tolesnį savaran-
kiškumą. Maskva supranta, kad
Gruzijos narystė NATO bei Abcha-
zijos ir Pietų Osetijos autonomijos
numalšinimas parodytų jos bejėgiš-
kumą, negebėjimą ginti savo strate-
ginius interesus, skatintų jos klien-
tus Vidurio Azijoje atsiriboti nuo jos.
„Popierinis tigras” tuojau netektų
prestižo ir įtakos, tad Maskva nepa-
prastai daug kuo rizikuotų, siekdama
to išvengti.

NATO tikslas nėra kariauti, bet
atgrasinti potencialius agresorius
savo gynybiniu pajėgumu bei tvirtu
įsipareigojimu ginti visus savo na-
rius. Kol kas NATO atgrasinamoji
galia savo padarė. Bet vargu ar san-
tarvės įsipareigojimas Gruzijai būtų
patikimas? NATO atgrasins tik tuo
atveju, jei Rusija įsitikins, jog NATO
rizikuos karu apginti Gruziją.

Sunku įsivaizduoti, kad Krem-
lius tuo tikėtų. Daugelis NATO šalių
yra gerokai mažiau susižavėjusios
Gruzija negu JAV ir Lietuva, nelaiko
NATO plėtros į Užkaukazę savyje
suprantamų santarvės misijos tęsi-
mu. Daug ką pasako jų atsisakymas
siųsti savo karių į pavojingus pietų
Afganistano rajonus, ypač tai, kad šią
politiką lemia tvirtas gyventojų neno-
ras rizikuoti savo karių gyvybe. O
kovoti su talibais yra vienas dalykas,
su Rusija kitas.

Manytina, kad šiomis aplinky-
bėmis Rusija sąmoningai piktnau-
džiautų kokiu nors nesusipratimu,
siekdama išprovokuoti nesutarimą.
Kremlius apskaičiuotų, jog NATO,
neturėdama gyvybiškai svarbių stra-
teginių interesų Gruzijoje, nusileistų.
Proga išnaudoti NATO pažeidžia-
mumą, palaužti NATO patikimumą
ir atkovoti savo prestižą gali skatinti
Rusiją mesti iššūkį.

Šis scenarijus turbūt yra perdėm
juodas.                Nukelta į 9 psl.

Kvietimas į NATO yra
rimtas, abi puses stipriai
įpareigojantis žingsnis. Jis
neturėtų būti lengvai žen-
giamas ar sutapatinamas
su draugiškumo ar geros
valios parodymu. 
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ČIKAGOJE ĮKURTA NAUJAČIKAGOJE ĮKURTA NAUJA
MOKYKLAMOKYKLA

LORETA TIMUKIENÈ

Pirmasis sumanymas

Vasario 1-ąją dieną „Scenos ir
estetikos mokykla” (SEM) pradėjo
tarptautinį pasiruošimą roko operos
„Eglė žalčių karalienė” 2008-ųjų me-
tų vasaros premjerai. Mokyklos pa-
daliniuose visame pasaulyje bus re-
petuojamos atskiros operos dalys, o
vasarą vyksiančioje tarptautinėje
stovykloje atskirus epizodus, sukur-
tus visame pasaulyje, bus bandoma
sujungti į bendrą visumą. Šių metų
rugpjūtį Kaune, Nemuno prieplau-
koje, vienoje scenoje roko operos
,,Eglė – žalčių karalienė” pastatyme
dalyvaus jaunieji lietuvių atlikėjai iš
viso pasaulio. Jaunimo atliekamos
operos ,,Eglė žalčių karalienė” prem-
jera numatyta Nemuno prieplaukos
teritorijoje. Tai turėtų būti įspūdin-
gas reginys – su Nemuno laivyba,
Aleksoto aerodromo aviatoriumi,
parašiutininkais, ugnies salvėmis ir
t.t. Taip pat bus paruošta kamerinė
operos versija, pritaikyta nedidelėms
uždaroms erdvėms. Jos repeticijos –
premjeros planuojamos visose pro-
jekte dalyvaujančiose šalyse ir JAV. 

Iki 2009 metų vasaros, kai Vil-
nius taps Europos kultūros sostine, o
Lietuva paminės savo tūkstantmetį,
planuojama parengti galutinę operos
versiją. Šio pastatymo pagrindinė
scena būtų Vilniuje, kurioje pasiro-
dytų pagrindiniai vaidmenų atlikėjai.
Tuo pat metu kitose pasaulio miestų
scenose būtų kuriamas antraplanis
veiksmas, kuris TV tiltais būtų ro-
domas ekranuose aplink pagrindinę
sceną Vilniuje. Tokiu pat būdu Vil-
niaus scenos vaizdas būtų siunčiamas
į kitus pasaulio miestus, taip su-
derinant veiksmą visose scenose. 

Šiam tikslui operos sumanytojas
žinomas kompozitorius Gediminas
Zujus Londone, Manchester, Čikagoje

ir Briuselyje įsteigė Scenos bei
estetikos mokyklos (SEM) padali-
nius. SEM – tai kūrybos, vaidybos,
šokio ir dainavimo mokykla, skirta
jaunimui nuo 13 metų, siekiant su-
teikti jiems profesionalias žinias ir
kūrybinio darbo pagrindus, supažin-
dinti su reikalavimais bei įgūdžiais,
reikalingais profesionalioje scenoje.
Šiuo metu įvairiose šalyse, kur yra
didesnės lietuvių išeivijos bendrijos,
steigiami maži Scenos ir estetikos
mokyklos padaliniai. Jų tikslas –
sudominti vaikus Lietuvos kultūriniu
gyvenimu, palaikyti jų tautinį  są-
moningumą, sutelkti juos ir jų
bendraamžius Lietuvoje kūrybiškai
bendradarbiauti. Juose gabus lie-
tuvių išeivių  jaunimas  repetuos ope-
rai. Mokyklose bus mokoma šokio,
vaidybos, kūrybos ir dainavimo, tuo
pačiu metu bus rengiamasi bendram
pasirodymui Sigito Gedos ir Laimio
Vilkončiaus šiuolaikinėje operoje
,,Eglė – žalčių karalienė”. Mokyklų
veiklą organizuos patys aktyviausi
šiuo sumanymu susidomėję užsienyje
gyvenantys meno žinovai ir žinomi
kūrėjai bei atlikėjai iš Lietuvos:
dainininkai Č. Gabalis ir G. Skėrytė,
choreografas D. Žebrauskas, kompo-
zitorius R. Mažulis, režisierius S. Už-
davinys. Profesionalių šios mokyklos
mokytojų pamokos Vilniuje bus fil-
muojamos, mokymas vyks nuotoliniu
būdu, tam bus naudojamos šiuolaiki-
nės technologijos. 

Projekte dalyvaus ir užsienio
lietuviai

Programos koordinatoriai užsie-
nyje bus atsakingi už tai, kad tos
pamokos sėkmingai vyktų. Besimo-
kant ir repetuojant išaiškės geriau-
siai  vaidmenis atliekantys jaunieji
atlikėjai, kurie ir bus pakviesti at-
vykti į Lietuvą – į galutinį pasirody-
mą. Projekte dalyvaus jaunimas iš 20

šalių – iš kiekvienos jų į projektą
paklius po 15 vaikų. Lietuvoje pro-
jektą remia Švietimo ir mokslo mi-
nisterija, LATGA (Lietuvos autorinių
teisių gynimo agentūra), Kultūros ir
sporto rėmimo fondas, ieškoma rė-
mėjų užsienyje. Rugpjūčio mėnesį
Lietuvoje vyks 10 dienų stovykla, į
kurią projekto dalyviai vyks už savo
lėšas. Pernai vasarą jau buvo  su-
rengta lietuvių jaunimo tarptautinė
stovykla Vilniuje, į kurią susirinko 15
lietuvių vaikų iš Didžiosios Britanijos
ir Lietuvos. Per aštuonias dienas
buvo pastatyta dalis L. Vilkončiaus ir
S. Gedos roko operos ,,Eglė žalčių
karalienė”. 

Užsienio lietuviškose bendruo-
menėse pamokas ves ne mokytojai, o
programų koordinatoriai. Jie vaikų iš
tiesų nemokys ir savo kūrybinių su-
manymų šioje programoje įgyven-
dinti negalės. Koordinatorių užda-
vinys bus prižiūrėti, kad viskas būtų
atliekama kaip reikia pagal  vaizdo
įrašus ir kad visos pamokos pakar-

tojamos kuo įmanoma tiksliau. Dirb-
dami su jaunaisiais talentais matys,
kurie vaikai yra gabiausi ir kurie
galės dalyvauti pasirodyme Lietu-
voje. Tai bus pranešta mokinių tė-
vams. Suprantama, ne visi norės ir
galės vykti į Lietuvą – kai kas mo-
kyklą galbūt lankys dėl bendro
muzikinio tobulėjimo. 

Kur dingsta gabūs vaikai?

Savo viešnagės Čikagoje metu
G. Zujus jau įkūrė pirmąjį Scenos bei
estetikos mokyklos padalinį JAV.
Ateityje planuojama tokių mokyk-
lėlių įkurti ir kituose JAV miestuose.
Čikagoje SEM koordinatore paskirta
vaikų teatro ,,Pasaka” vadovė Rūta
Mičiulienė, vadybininku dirbs džiazo
muzikantas, kompozitorius bei įvai-
rių projektų autorius Kęstutis Stan-
čiauskas, jiems talkins šokėja-cho-
reografė Lina Bulovaitė. Pasak R.
Mičiulienės, jau senokai jos galvoje
kirbėjo mintis, kur dingsta gabūs Lie-
tuvos vaikai, ar  atvykę čia jie  pra-
nyksta minioje? Šis projektas – puiki
galimybė susitikti po pasaulį išsi-
barsčiusiam lietuvių jaunimui, pa-
rodyti savo gabumus.

Projekto koordinatorės R. Mičiu-
lienės nuomone, pastatymui labai
tinkamai pasirinktas kūrinys. Pasaka
,,Eglė žalčių karalienė” turi daug
simbolių ir prasmių, artimų ir Lie-
tuvoje, ir išeivijoje gyvenantiems lie-
tuviams. Pagal operos libretą Žilvinas
atvyksta iš kitos galaktikos padėti
Žemei atsikratyti karų, terorizmo ir
kitų blogybių. Tai jis gali pasiekti tik
turėdamas vaikų su Žemės moterimi.
Ja tampa Eglė. Vaikus jie augina van-
denyno dugne, kad augdami nema-
tytų ir nebūtų paveikti blogio Žemėje.
Užaugę jie turėtų pakeisti gyvenseną
Žemėje. Augdami jie domisi, iš kur
atsirado, kas jų seneliai, kas  ta Žemė,
o Eglę vis stipriau kankina gimtinės
ir artimųjų ilgesys. Žilvinas tokių
jausmų neturi, jis – ateivis. Bet jis
išleidžia Eglę su vaikais į Žemę.
Pabaigoje Žilvinas nenužudomas, jis
išskrenda atgal į savo galaktiką, prieš
tai paversdamas Eglę ir vaikus
medžiais turėdamas viltį, kad me-
džiai gyvens po kelis šimtus metų, gal
po tiek laiko Žemė bus pasiruošus
priimti jo pagalbą ir jis dar ras juos
gyvus. SEM koordinatorė R. Mičiulienė (kairėje) ir dainininkas Č. Gabalis (viduryje) su būsimais mokiniais.

Scenos ir estetikos mokyklos Čikagoje koordinatorė R. Mičiulienė ir vady-
bininkas K. Stančiauskas.
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ŽODŽIO ,,IŠPRAŠYTAS” PATIKSLINIMAS
,,Draugo” dienraštyje (š. m.

vasario 5 d.) perskaičiau Edvardo
Šulaičio straipsnį ,,‘Seklyčioje’ kal-
bėjo du kunigai iš Lietuvos”, kuriame
sakoma, kad vienas iš kalbėjusių ku-
nigų buvo kun. Rimvydas Adomavi-
čius, kadaise dirbęs Marquette Par-
ko apylinkėje esančioje parapijoje,
išrinktas ,,AL Metų žmogumi”. Vie-
tos lietuviai labai liūdėjo, kad prieš
parapijiečių valią šis kunigas iš
Marquette Parko buvo išprašytas.

Noriu atkreipti skaitytojų dė-
mesį, kad ne parapijiečių, o labai
mažos grupės asmenų, priklausančių
šiai parapijai ir suorganizavusių pike-
tus bei rinkusių parašus prieš naujai
atkeltą į Šv. Mergelės Marijos Gimi-
mo parapiją kleboną, kun. Anthony
Markų, tik jų ,,meškos” patarnavimo
dėka kun. R. Adomavičius buvo iš-
prašytas.

Romos katalikų vyskupija ir taip
turėdama daugybę nusiskundimų
prieš kai kuriuos kunigus ir nenorė-
dama turėti daugiau nemalonumų
dėl atsiradusios trinties lietuvių pa-
rapijoje, apie kurią galima buvo
pasiskaityti amerikiečių ir lietuvių
laikraščiuose, paliepė kun. R. Ado-
mavičiui apleisti Čikagos vyskupiją.

Kun. R. Adomavičiaus išvykimas
ir neatsakingų asmenų išpuoliai
lietuvių televizijoje prieš kleboną A.

Markų ir iš dalies vietinio vyskupo
Garcia Siller nenoras leisti kun. A.
Markui atsakyti į paskleistas televizi-
jos ekrane neteisybes padarė didelę
žalą Marquette Parko apylinkės lie-
tuvių parapijai. Klausytojai, negavę
atsakymo į metamus klebonui kalti-
nimus, juos priėmė kaip tiesą.

Niekas neabejoja, kad šalia kun.
A. Markaus, besistengiančio paten-
kinti lietuvius parapijiečius, yra labai
reikalingas gerai lietuviškai kalban-
tis jaunas socialus kunigas, galįs
dirbti su įvairaus amžiaus parapi-
jiečiais.

Su liūdesiu reikia pripažinti, kad
ši Švenčiausios Mergelės Marijos
Gimimo lietuvių parapija su gražiąja
bažnyčia yra vienintelė likusi svetim-
taučių apsuptyje, kurioje lietuviai ir
angliškai kalbantys lietuviai ir tik
labai maža dalis svetimtaučių atsi-
lanko pamaldose. Dėl šių pastarųjų
tikinčiujų yra įvestos pamaldos anglų
kalba.

Norint, kad ši lietuvių Bazilika
nebūtų uždaryta, reikia įsijungti į
parapijos veiklą, o labiausiai — ją
remti savo ištekliais. Bažnyčios išlai-
kymas brangiai kainuoja, ypač šiais
metais esant labai šaltai žiemai.

Mylintis parapiją 
Antanas Paužuolis

Chicago, IL

VARDAN TIKROVÈS
Manau, kad tas, kas prenume-

ruoja žurnalą „Pasaulio lietuvis”, tas
prenumeruoja ir dienraštį „Drau-
gas”. Kas prenumeruoja dienraštį
„Draugas”, ne visi skaito žurnalą
„Pasaulio lietuvis”. Todėl savo pas-
tabėlę, vardan tikrovės, rašau į dien-
raštį „Draugas”.

„Pasaulio lietuvyje” (2008.01; nr.
457) LB Religinių reikalų tarybos
pirmininkė sesuo Margarita Barei-
kaitė straipsnyje „Žvilgsnis į lietu-
viškas parapijas” rašo: „Lemonte, IL,
yra vienintelė lietuvių parapija (misi-
ja – P. P.) JAV, kurioje viskas vyksta
lietuvių kalba.” Šią žinią, aš, kaip pa-
rapijietis, noriu patikslinti.

Kol kas Detroite lietuvių telkiny-
je R. K. Šv. Antano lietuvių parapijos
bažnyčia (3565 Vernor Hwy. W. Det-
roit, MI) turbūt yra lietuviškiausia
parapijos bažnyčia plačioje  Ameriko-
je, nes joje lietuvių kalba yra ne kam-
pininkė – savaitėje yra laikomos sep-
tynios šv. Mišios lietuvių kalba ir tik
vienerios sekmadienio ryte – anglų
kalba. Tik labai gaila, kad parapijoje
tėra mažiau nei 50 parapijiečių ir jų
vis mažėja.

Jaunieji, kurie šioje parapijoje
krikštijo savo vaikus, ir kurie buvo

pakrikštyti, priėmę pirmąją Komu-
niją, gavę Sutvirtinimo sakramentą,
gavę moterystės sakramentą ir t.t.,
apleido šią parapiją, išbėgdami į Det-
roito plačias apylinkes.

Jie ten perkasi sklypus, statosi
namus, tik ne lietuviškas bažnyčias ir
kitus pastatus lietuviškiems reikalams.

Šiuo metu, jau galima drąsiai sa-
kyti, kad šioje garsioje ir garbingoje
parapijoje klebonauja kun. Alfonsas
Babonas, gimęs istorinėje žemaičių
sostinėje – Raseinių mieste.

Ir žinoma, kad ši parapija dar gy-
vuoja ir yra, aš manau, lietuviškiau-
sia parapija visoje Amerikoje, dau-
giausia nuopelnų priklauso klebonui
Alfonsui Babonui. Ir už tai parapijos
klebonas A. Babonas turėtų būti įver-
tintas.

Mano nuomone, Lietuvių Ben-
druomenių apylinkių valdybos turėtų
žinoti, kur yra lietuvybės ir kataliky-
bės tvirtovės ir apie tai duoti žinoti
LB  Religinių reikalų tarybai, o tary-
ba turėtų pranešti ir Lietuvos Vys-
kupų konferencijos delegatui užsie-
nio lietuviams katalikams prelatui
Edmundui J. Putrimui.

Petras Pagojus
Detroit, MI

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

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org, kur galite rasti ir skaitytojų laiškus 

skyrelyje ,,Nuomonės”

Mokykla pakvietė pirmuosius
lankytojus

Vasario 16 d. Lemonte vyko
pirmoji atranka į Scenos ir estetikos
mokyklos padalinį Čikagoje. Į atran-
ką susirinko per 20 jaunų žmonių.
Pasak projekto koordinatorės, jau
dabar galima pasakyti, kad mokyk-
loje mokysis labai įvairus ir amžiumi,
ir gabumais jaunimas. Tarp jų
projekto vadovai pamatė tikrai ta-
lentingų vaikų. Darbas mokykloje
vyks atsižvelgiant į jų gabumus ir
poreikius. Projekto kordinatorė ap-
gailestavo, kad į atranką susirinko
tik tokia nedidelė saujelė norinčio
mokytis ir tobulėti jaunimo. R.
Mičiulienė sakė, kad į kitas Europoje
įsikūrusias mokyklas susirinko žy-
miai daugiau susidomėjusių tarp-
tautiniu projektu jaunų žmonių.

Vasario 24 d.  Lemonte, Two Ri-
vers Event Center, vyko Scenos ir
estetikos mokyklos pristatymas. Jo
metu buvo aptarti tolimesni mokyk-
los darbai ir projektai. Vakare
dalyvavo dainininkas, roko operų
solistas ir populiarios grupės „Pele-
nai” vokalistas Česlovas Gabalis. Dai-
nininkas susipažino su mokyklos
lankytojais. Č. Gabalis jaunuosius
atlikėjus mokys vokalo paslapčių.
Negausiai susirinkusiems žiūrovams
dainininkas atliko keletą dainų,
kartu padainuoti pakvietė ir būsimus
savo mokinius. Vakare dalyvavęs dai-
nininkas Edmundas Kučinskas pasi-
džiaugė, kad jam labai smagu klau-
sytis ,,gyvai” atliekamos muzikos –
renginio dalyvius stengėsi išjudinti
Kęstučio Stančiausko vadovaujama
„Streetdancer” grupė, atlikusi nuo-
taikingas džiazo melodijas. 

Į mokyklos pristatymą atlydėjusi
savo dukrą Gabrielę Vida Bieliaus-
kienė sakė, kad jos dukra Lietuvoje
noriai dalyvaudavo įvairioje meninėje
veikloje. Amerikoje Gabrielė kol kas
nerado srities, kur galėtų išbandyti
savo gabumus. Jos abi tikisi, kad pa-
mokos  Scenos ir estetikos mokykloje

padės  lavinti  dainavimo, šokio įgū-
džius, o kartu atsiras galimybė
bendrauti su bendraamžiais lietu-
viais, kuriems  nesvetimas noras to-
bulėti.

Scenos ir estetikos mokyklos
koordinatorė R. Mičiulienė trumpai
papasakojo, kaip bus dirbama Scenos
ir estetikos mokykloje. Ji sakė, kad
mokyklos užsiėmimai vyks vieną
kartą per savaitę, 1,5 val. truksianti
pamoka kainuos 25 dol. Galvojama,
kad pamokos vyks Lemonte. Dėl
smulkesnės informacijos koordina-
torė prašė kreiptis į Scenos ir es-
tetikos mokyklos atstovus Čikagoje:
Rūtą Mičiulienę tel.: 312-804-5012;
el. paštu: ruta@semas.us, ir Kęstutį
Stančiauską tel.: 312-301-1343; el.
paštu: kestutis@semas.us. 

G. Bieliauskaitė — SEM Čikagoje
mokinė.

R. Mičiulienė pristatė vieną iš SEM vokalo mokytojų — dainininką Č. Gabalį.
Loretos Timukienės nuotraukos

Prenumeruokite,
pirkite 

ir 
skaitykite

,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org
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Lietuvoje daugèja santuokû 
ir naujagimiû

Sostinèje pradedamas statyti
Menû mokyklos šokio teatras

Menininkès dovana Ingai Rinau

Skulptorė D. Matulaitė (dešinėje) kaip palaikymo ženklą I. Rinau dovanojo savo
skulptūrą.                                                          Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Su Europa dèl Ignalinos 
AE derèsis Aleksandru Abišala

Vakarû civilizacijai ateis galas,
jei pritrùks valios gintis 

Estijos prezidento T. H. Ilves
kalba sukèlè audrâ 

Vilnius, vasario 28 d. (BNS) –
Lietuvoje daugėja santuokų ir vaikų,
tačiau apskritai gyventojų šalyje to-
liau mažėja. Statistikos departamen-
to duomenimis, šių metų pradžioje
Lietuvoje gyveno 3 mln. 366 tūkst.
200 gyventojų arba 18,7 tūkst. ma-
žiau nei prieš metus. Per pastaruo-
sius 8 metus šalies gyventojų skaičius
sumažėjo 4,2 procento. Lietuva – dvi-
dešimt pirma Europos Sąjungos vals-
tybė iš 27 pagal gyventojų skaičių.

Europos Bendrijų statistikos
tarnybos (Eurostato) išankstiniais
duomenimis, 2007 m. gyventojų skai-
čius sumažėjo tik aštuoniose ES na-
rėse, tarp jų – ir Lietuvoje. Minėtu
laikotarpiu miesto ir kaimo gyvento-
jų dalis beveik nekito. Gimusiųjų
skaičius didėja, tačiau gimstamumo
lygis išlieka žemas. Toks gimstamu-
mo lygis nebeužtikrina demografinės
pusiausvyros ir kartų kaitos. Lietu-
voje gimdo vis vyresnės moterys.
Santuokos neįregistravusiems tė-
vams pernai gimė 29,7 procento visų
šalyje gimusių kūdikių.

Pernai įregistruota 23,1 tūkst.
susituokusių porų, 1,9 tūkst. daugiau
negu 2006 m. Per pastaruosius 6 me-
tus, po dešimtmetį trukusio spartaus
mažėjimo, santuokų skaičius 1 tūks-
tančiui gyventojų padidėjo beveik
pusantro karto. Ištuokų skaičius be-
veik nekinta. Mirusiųjų skaičius 1
tūkstančiui gyventojų padidėjo. 2007
m. Lietuvoje mirusiųjų skaičius 1

tūkstančiui gyventojų buvo 1,4 karto
didesnis negu ES vidurkis. Pernai
daugiau kaip pusė visų mirusiųjų mi-
rė nuo kraujotakos sistemos ligų,
18,2 proc. – nuo piktybinių navikų,
11,5 proc. – dėl išorinių mirties prie-
žasčių. 

Pagal gyvenamosios vietos dek-
laravimo duomenis, pernai į užsienį
gyventi nuolat arba ilgiau kaip 6 mė-
nesiams išvyko 13,9 tūkst. Lietuvos
gyventojų (2006 metais – 12,6 tūkst.).
Daugiausia žmonių išvyko į Jungtinę
Karalystę (26,4 proc.), Airiją (11,7
proc.), JAV (11,1 proc.), Vokietiją (9,2
proc.), Rusijos Federaciją (6,5 proc.)
ir Ispaniją (6,1 proc.). Beveik penkta-
dalį  emigrantų sudarė 25-29 metų
amžiaus gyventojai, apie 14 procentų
– 30-34 metų amžiaus, 13 procentų –
20-24 metų amžiaus gyventojai, o 0-
14 metų amžiaus vaikai sudarė be-
veik 16 proc. išvykusiųjų.

Pernai į Lietuvą imigravo 8,6
tūkst. žmonių, 864 daugiau negu
2006 m. Daugiausia atvyko iš Jung-
tinės Karalystės, Airijos ir Vokietijos,
taip pat – iš Baltarusijos, Rusijos  ir
Ukrainos. Dauguma atvykusiųjų
(71,3 proc.) – į šalį grįžtantys Lietu-
vos piliečiai (2001 m. buvo 15,2
proc.). Apie 67 procentus grįžtančių
Lietuvos piliečių buvo iki 35 m. am-
žiaus (2001 m. – 50,3 proc.). Lietuva
– ketvirta ES valstybė narė, iš kurios
daugiau emigruoja gyventojų negu
imigruoja.

Vilnius, vasario 28 d.  (ELTA) –
Vilniuje pradedama Nacionalinės Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio me-
nų mokyklos šokio teatro statyba.
Mokyklos kieme statomo baleto teat-
ro pastato pamatuose iškilmingai įbe-
tonuota kapsulė su laišku ir parašais

ateities kartoms.
Baleto skyriaus priestato, kuria-

me įsikurs mokomasis šokio teatras,
statybą numatoma baigti rugpjūčio
29 d. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų remiamo projekto bendra vertė
– 16 mln. litų. Mokomajame šokio
teatre bus įrengta pasaulio standar-
tus atitinkanti scena, šiuolaikiška
garso, apšvietimo aparatūra, galimy-
bė nesudėtingai pakeisti dekoracijas,
300 sėdimų vietų salė, specializuota
danga, skirta baleto artistams. Pas-
tatą projektavo architektas Rimas
Valeckas.

,,Kai bus pastatytas priestatas,
galėsime ir savo mokykloje rodyti
mūsų mokinių spektaklius.  Viliamės,
kad šokio teatras taps dar vienu kul-
tūros židiniu sostinėje, čia vyks mo-
kiniams skirti baleto spektakliai,
įvairūs koncertai”, – sako Nacionali-
nės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
direktorius Romualdas Kondrotas. Ši
mokykla – vienintelė, Lietuvoje ren-
gianti baleto artistus. 

Iškilmingai įbetonuota kapsulė su laiš-
ku ateities kartoms.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.       Rusijos lei-
dimo”, – teigė Čekijos vyriausybės vai
-rininkas.

Jo teigimu, derybos dėl radarų
sistemos įkurdinimo Čekijoje jau be-
veik baigtos, o formalus susitari-
mas bus pasirašytas kiek vėliau. Tie-
sa, teigiama, kad net 70 proc. čekų
priešinasi priešraketinio gynybos
skydo įkurdinimui jų šalyje.

Tuo tarpu Lenkijos Užsienio rei-
kalų ministerija pranešė, kad JAV su-
tiko mainais už priešraketinės gyny-
bos skydo įkurdinimą Lenkijoje mo-
dernizuoti šios šalies karines oro gy-
nybos pajėgas. Kaip žinia, Washing-
tonas Lenkijoje planuoja įkurti
10 raketų perėmėjų bazę.

„Per telefoninį pokalbį su užsie-
nio reikalų ministru Radoslaw Sikor-

ski JAV valstybės sekretorė Condo-
leezza Rice pažadėjo, kad jau šią savai-
tę Washingtonas pristatys Lenkijos
oro gynybos modernizavimo progra-
mą”, – teigė užsienio reikalų ministe-
rijos atstovas. Plačiau Lenkijos už-
sienio reikalų ministerija galimo susi-
tarimo detalių nekomentavo. Pats R.
Sikorski pripažino kalbėjęsis su C.
Rice, tačiau pareiškė, kad derybos vis
dar tęsiamos.

Lenkijoje pasikeitus vyriausy-
bėms ir į premjero postą atsisėdus
Donald Tusk, pasikeitė ir pats šios
šalies požiūris į priešraketinio skydo
kūrimą. D. Tusk teigia su dešimties
raketų perėmėjų bazės įkurdinimu
sutiksiantis, jei iš sandėrio Lenkija
gali tikėtis gauti kokios nors apčiuo-
piamos naudos.

Vilnius, vasario 28 d. (Lietu-
viams.com) – Energetinio saugumo
po 2009 m. problemas Vyriausybė pa-
tiki specialiai komisijai, sudarytai iš
kelių ministerijų atstovų. Komisijai,
kuri nagrinės energijos tiekimo sau-
gumo po Ignalinos atominės uždary-
mo problemas ir dėl bendrų veiksmų
tarsis su Europos Komisija (EK), va-
dovaus buvęs premjeras, profesiona-
lus derybininkas, dabar – verslo kon-
sultantas Aleksandras Abišala.

A. Abišala neatmeta galimybės,
kad komisija bandys derėtis su ES dėl
Ignalinos darbo pratęsimo. „Grėsmės
iš tikrųjų yra rimtos po 2009 m. La-
bai rimtai reikia skaičiuoti ir tartis
tiek su EK, tiek su ES valstybių va-
dovais”, – sako A. Abišala. Anot jo,
atominės elektrinės darbo pratęsi-

mas keleriems metams gali būti vie-
na iš galimybių energetinio saugumo
grėsmėms sumažinti. Tačiau galimy-
bė išsiderėti pratęsimą, derybininko
spėjimu, labai menka. Jis pabrėžia,
kad susitarti su ES reikia iki šių me-
tų lapkričio pabaigos, kai vyks Euro-
pos Vadovų Tarybos rudens posėdis.

Kalbėdamas apie teisines gali-
mybes susitarti dėl Ignalinos AE
veiklos pratęsimo, jis tvirtino, kad
spaudimu Lietuva tikrai nepasieks
savo tikslo. ,,Mums lieka vienas va-
riantas – ieškoti politinių išeičių.  To-
dėl sakau – eisiu ieškoti išeičių, o ne
spausti”, – kalbėjo A. Abišala, kuris
konsultavo pirmąją privačią ,,Mažei-
kių naftos” šeimininkę – JAV bend-
rovę ,,Williams”.

Vilnius,  vasario 28 d. (ELTA) –
Vilniaus Šv. Jonų galerijoje skulpto-
rė, Vilniaus dailės akademijos profe-
sorė Dalia Matulaitė kaip palaikymo
ženklą dovanojo Ingai Rinau savo
skulptūrą. ,,Zonta International
Vilnius” pakvietė skulptūros savi-
ninkę neuždaryti šio kūrinio namuo-
se – tegul jis bus eksponuojamas pa-

sirinktoje viešoje Klaipėdos erdvėje.
Renginyje dalyvavo vaiko teisių kon-
trolierė Rimantė Šalaševičiūtė, akci-
jos ,,Netylėk”, kurios metu buvo su-
rinkta per 30 tūkst. parašų, inicia-
torė Agnė Zuokienė ir kitos akciją pa-
laikiusių visuomeninių organizacijų
vadovės. 

Vilnius, vasario 28 d. (Alfa.lt) –
Estijos prezidentas Toom Hendrik Il-
ves sulaukė griežtos kritikos, kai pa-
reiškė, kad kalbėjimas rusiškai reiš-
kia penkis dešimtmečius trukusios
šios Baltijos valstybės sovietinės oku-
pacijos pateisinimą.

T. H. Ilves audringos reakcijos
sulaukė po interviu Didžiosios Bri-
tanijos transliuotojui BBC, kai buvo
paklaustas, kodėl jis nekalba rusiš-
kai – gimtąja maždaug ketvirtadalio
Estijos 1,3 mln. gyventojų kalba.
Anot BBC, T. H. Ilves atsakė: ,,Kal-
bėjimas rusiškai reikštų, kad pripa-
žįsti 50 metų trukusį sovietų okupa-
ciją, nes dauguma rusakalbių Estijo-
je apsigyveno tik po to, kai ji Antrojo
pasaulinio karo pabaigoje buvo oku-

puota SSRS.”
T. H. Ilves atstovas spaudai To-

om Sildamas Estijos žiniasklaidai sa-
kė, kad prezidento komentarai buvo
,,ne taip suprasti”, bet tai nepadėjo
numalšinti audros. Aukštas Estijos
įstatymų leidėjas Marko Mihkelson
teigė, kad T. H. Ilves komentarai ge-
riausiu atveju yra nenaudingi. Esti-
jos Rusų partijos, įkurtos etniniu
pagrindu, pirmininkas Stanislav Če-
repanov sakė, kad prezidento požiū-
ris yra ,,keistas”. Jis teigė, kad ši
prezidento pastaba buvo dvigubai
,,nevykusi”, nes pateko į laikraščių
puslapius Rusijoje, kurios santykiai
su buvusia savo valda dar niekada
nebuvo tokie prasti. 
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Nairobis, vasario 28 d. (AFP
–BNS) – Buvęs Jungtinių Tautų (JT)
generalinis sekretorius Kofi Annan
pranešė, kad besivaržantys Kenijos
vadovai susitarė sudaryti koalicinę
vyriausybę ir taip išspręsti šalies po-
litinę krizę.

,,Pasiekėme supratimą dėl koali-
cinės vyriausybės. Mes tikrai turime
susitarimą”, – žurnalistams sakė K.
Annan, tarpininkavęs deryboms tarp
prezidento Mwai Kibaki  ir opozicijos
vadovo Raila Odinga. Abu vadovai
dokumentą, apibrėžiantį šį susitari-
mą, turi pasirašyti vėliau.

K. Annan apie tai paskelbė po
krizės derybų su M. Kibaki ir R.
Odinga, kuriose taip pat dalyvavo Af-
rikos Sąjungos (AS) vadovas ir Tan-
zanijos prezidentas Jakaya Kikwete.

Per politines riaušes ir etninius
susirėmimus Kenijoje žuvo mažiau-
siai 1,500 žmonių, dar šimtai tūks-
tančių gyventojų buvo priversti pa-
likti savo namus. Daugiausia ginčų
buvo dėl to, kiek galių turės būsima-
sis ministras pirmininkas. Kenijos
konstitucija daugiausia valdžios
suteikia prezidentui.

Tailando premjeras po
tremties grîño î tèvynê

Kenijos vadovai susitarė sudaryti koalicinę vyriausybę.

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

Kenijos vadovai susitarè�
dèl bùsimos vyriausybès

Bankokas, vasario 28 d. (AFP –
BNS) – Nušalintasis premjeras Thak-
sin Shinawatra grįžo į Tailandą po 17
mėnesių savanoriškos tremties, kurią
jis pasirinko po kariškių įvykdyto
perversmo, pranešė imigracijos poli-
cija.

,,Jo lėktuvas nusileido 9 val. 38
min. r. vietos laiku”, – sakė Bankoko
tarptautinio oro uosto imigracijos rei-
kalų biuro viršininkas pulkininkas
leitenantas Pakkapong Saiubon.

Išėjęs iš oro uosto ypatingai
svarbių asmenų salės Thaksin Shina-
watra pasilenkė ir pabučiavo žemę,
sukeldamas entuziastingą tūkstančio
savo šalininkų, kurie su vėliavomis ir
rožėmis susirinko jo sutikti, plojimą.

Thaksin Shinawatra į tėvynę grį-
žo pirmą kartą po to, kai 2006 metų
rugsėjo mėnesį buvo nuversta jo vy-
riausybė. Oro uoste sugrįžtančio eks-
premjero laukė policija, kad sulaikytų
jį ir pristatytų į Aukščiausiąjį teismą,
kur jam bus perskaityti kaltinimai
dėl korupcijos ir sukčiavimo.

Aukščiausiasis teismas rugpjūtį
išdavė Thaksin Shinawatra ir jo žmo-
nos Pojaman sulaikymo orderius dėl
atskirų kaltinimų kyšininkavimu, su-
sijusių su vienu 2003 metų nekilno-
jamojo turto sandoriu.

Rugsėjį Tailando teismas išdavė
kitus buvusios pirmosios poros sulai-
kymo orderius – dėl kaltinimų, kurie
susiję su įtariamais nesąžiningais
duomenimis Vertybinių popierių ir
biržų komisijai, pateiktais 2003 me-
tais. 

Thaksin Shinawatra ir jo žmona
neigia, kad padarė ką nors neteisėta,
ir sako, kad jiems pateikti kaltinimai
yra politiškai pagrįsti.

PARYŽIUS
Per dujų sprogimą, kuris ketvir-

tadienį sudrebino Prancūzijos miestą
Lioną, buvo sužeista mažiausiai 17
žmonių, bet gali būti ir žuvusiųjų,
pranešė policija. Sprogimas nugriau-
dėjo maždaug vidurdienį Cours Lafa-
yette prekybinėje gatvėje pačioje Lio-
no širdyje, kol joje buvo atliekami ke-
lio taisymo darbai. Į sprogimą vietą
buvo atsiųsta daug ugniagesių.  Poli-
cija teigė, kad yra 17 aukų, bet ar jos
žuvo, nenurodė.

ŽENEVA
Pasaulinės vakcinos atsargos nuo

geltonojo drugio, nuo kurio kasmet
miršta dešimtys tūkstančių žmonių,
baigia išsekti, trečiadienį pranešė
aukštas Pasaulinės sveikatos organi-
zacijos (PSO) pareigūnas. ,,Šiuo metu
pasaulinės skiepų atsargos yra išeik-
votos”, – pareiškė PSO koordinato-
rius Mike Ryan ir įspėjo apie pasau-
linės epidemijos pavojų. ,,Priartėjome
prie ribos, kai negalėsime vykdyti nei
nenumatytų kampanijų, nei profi-
laktinių masinio skiepijimo kampa-
nijų. Padėtis labai nemaloni”, – sakė
jis. Pasak M. Ryan, šiuo metu pasau-
lyje pagaminama 30–35 mln. vakci-
nos dozių. PSO nustatė, kad 200
tūkst. žmonių kiekvienais metais su-
serga geltonuoju drugiu, ir 30 tūkst.
iš jų numiršta.

MASKVA
Vengrijos ministras pirmininkas

Ferenc Gyurcsany ketvirtadienį ap-
silankė Maskvoje, kur turėjo pasira-
šyti susitarimą, kad jo šalis prisijun-
gia prie dujotiekio ,,Pietų srautas”
projekto. Galutinai susitarta pasira-
šyti šį susitarimą vasario 25 dieną
per Rusijos pirmojo vicepremjero,
,,Gazprom” direktorių tarybos pir-
mininko Dmitrij Medvedev trumpą
kelionę į Budapeštą. Sandoris,
smogdamas skaudų smūgį Vakarams
,,dujotiekių kare”, tapo dideliu D.
Medvedev, labai galimo būsimo ša-

lies prezidento, laimėjimu. Susitari-
mas numato, jog Rusija ir Vengrija
lygiateisiais pagrindais (50 ir 50) įs-
teigs bendrą įmonę dujotiekio Veng-
rijos daliai nutiesti, o ,,Gazprom”
partnerė bendroje įmonėje bus vals-
tybinė bendrovė.

KERBELA
Į šventąjį Irako miestą Kerbelą

minėti Arbaino – vienos svarbiausių
švenčių šiitų religiniame kalendoriu-
je, kurios aukščiausias taškas pasie-
kiamas ketvirtadienį, – suplūdo maž-
daug 9 mln. šiitų piligrimų. Kerbelos
gubernatorius Akhil al-Khazali sakė,
kad tai didžiausias piligrimų, šia pro-
ga atvykusių į miestą, skaičius. Ker-
beloje, kurią anksčiau per šiitų
religines šventes puldavo sunitų su-
kilėliai, buvo smarkiai sustiprintas
saugumas. Arbainas žymi 40 dieną po
imamo Hussein – vieno labiausiai
gerbiamų asmenų šiitų tikėjime – nu-
žudymo Kerbeloje VII amžiuje.

NEW YORK
New York meras Michael Bloom-

berg pareiškė, kad nemėgins kovoti
dėl Baltųjų rūmų kaip nepriklauso-
mas kandidatas. ,,Atidžiai išklausiau
tų, kurie ragino mane kelti savo kan-
didatūrą, bet aš nesu ir nebūsiu
kandidatas į prezidentus”, – atvira-
me laiške rašė M. Bloomberg. M.
Bloomberg sakė, kad ,,nepriklauso-
mas požiūris” į Amerikai iškilusias
problemas yra ,,esminis vadovaujant
mūsų šaliai”, ir pridūrė niekada ne-
tikėjęs, kad Respublikonų ar Demo-
kratų partija ,,turi visus atsakymus”.
Tačiau jis pažymėjo manantis, kad
dabartiniai kandidatai į prezidentus
,,gali imtis iššūkių, pasiūlydami tik-
rai nepriklausomą vadovavimą”, kai
pateks į Baltuosius rūmus. 

DELIS
Vakarų Indijos Gudžarato valsti-

joje greitasis traukinys suvažinėjo
mažiausiai 16 žmonių. Aukos, tarp jų
dvi moterys ir du vaikai, ėjo palei bė-
gius, kai į juos rėžėsi greitasis trau-
kinys.

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

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

Thaksin Shinawatra



Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

8                        DRAUGAS, 2008 m. vasario 29 d., penktadienis

Îvairios sporto ñinios
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Tel. Čikagoje:
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United States. 
Must speak English & Drive.

312-648-1565

Italijoje vykstančio pirmojo Eu-
ropos olimpinio bokso atrankos tur-
nyro ketvirtfinalyje vasario 27 d. Lie-
tuvos atstovas Egidijus Kavaliaus-
kas (svorio kategorija iki 64 kg) 13:4
įveikė kroatą Boris Katalinič.

Kaunietis pusfinalyje penkta-
dienį susitiks su vengru Gyula Kate.
Kelialapius į Beijing olimpines žai-
dynes pelnys trys boksininkai.

Vitalijus Subačius (iki 91 kg)
ketvirtfinalyje 9:19 pralaimėjo Atėnų
olimpinių žaidynių vicečempionui
baltarusiui Viktor Zujev.

Vasario 29 d. pusfinalyje kovos ir
Jaroslavas Jakšto (per 91 kg). Jis su-
sitiks su 2005 metų pasaulio ir 2006
metų Europos čempionatų bronzos
medalių laimėtoju bulgaru Kubrat
Pulev.                                       Elta

Boksininkas E. Kavaliauskas Italijoje 
iškopė į pusfinalį

JAV, Texas valstijoje, vykstančio
tarptautinio vyrų teniso turnyro,
kurio prizų fondą sudaro 15 tūkst.
JAV dolerių, dvejetų varžybų antra-
jame rate – ketvirtfinalyje – lietuvis
Ričardas Berankis su čeku Daniel
Lustig 2:6, 6:3, 10:4 įveikė austrą
Richard Ruckelshausen ir islandą
Arnar Sigurdsson.

Pusfinalyje ketvirtadienį lietuvio
ir čeko duetas susitiks su amerikie-

čiais Nicholas Monroe ir Phillip
Simmonds.

Vienetų varžybų aštuntfinalyje
taip pat ketvirtadienį 17-metis R.
Berankis, kuris pasaulio reitinge už-
ima 643-iąją vietą, aštuntfinalyje
ketvirtadienį susitiks su 29-erių me-
tų 676-ąja pasaulio rakete olandu
Martin Verkerk. Beje, Olandijos te-
nisininkas 2003 metų rugsėjo mėnesį
pasaulio reitinge buvo 14-as.     Elta

R. Berankis turnyre JAV pateko 
į dvejetų varžybų pusfinalį Lietuvos čempionas Kauno ,,Žal-

giris” patyrė antrąjį pralaimėjimą
vyrų krepšinio klubų Eurolygos ant-
rajame etape (,,Top-16” varžybose),
trečiojo turo rungtynėse F grupėje
trečiadienį svečiuose po pratęsimo
84:86 (22:20, 16:19, 18:16, 16:17;
12:14) nusileidęs Pirėjo ,,Olympia-
kos” (Graikija) ekipai.

,,Žalgirio” komandai 19 taškų
pelnė DeJuan Collins, 16 – Marcus
Brown, po 14 – Markas Popovičius ir
Mamadou N'Diaye, 12 – Jonas Ma-
čiulis.

Pirmąją pergalę iškovojusiai
,,Olympiakos” ekipai 22 taškus pelnė
Lynn Greer, 21 – Marc Jackson, 11
atk. kamuolių, 18 – Qyntel Woods.
Renaldas Seibutis žaidė tik 72 sekun-
des ir į krepšį nemetė. Arvydas Ma-
cijauskas nerungtyniavo.

4-ąją rungtynių minutę ,,Žal-
giris” išsiveržė į priekį 11:6, tačiau
netrukus atkarpą pralaimėjo 0:10. 9-
ąją min. M. Popovičius tritaškiu me-
timu išvedė Kauno ekipą į priekį
19:18. Po pirmojo kėlinio svečiai pir-
mavo 22:20.

14-ąją min. žalgiriečiai įgijo 7
taškų persvarą – 30:23. Bet netrukus
,,Olympiakos” vėl pavijo Kauno ko-
mandą – 16-ąją min. rezultatas buvo
lygus 30:30. Po dviejų kėlinių aikšte-
lės šeimininkai pirmavo 39:38.

Trečiajame kėlinyje ,,Žalgiris”
laimėjo 5 min. atkarpą – net 14:2 ir
atitrūko 52:41. Bet baigiantis kėli-
niui Pirėjo ekipa sugebėjo sumažinti
skirtumą iki minimumo – 55:56.

Ketvirtajame kėlinyje, po vieno
M. Popovičiaus ir dviejų J. Mačiulio
tolimų metimų bei M. N'Diaye dvi-
taškio, ,,Žalgiris” pirmavo 67:59. Po
to aikštelės šeimininkai vėl spurtavo
ir išlygino rezultatą 69:69. Iki ketvir-
tojo kėlinio pabaigos likus 1 min. 45
sek., žalgirietis Damiras Markota
pataikė tritaškį, išvesdamas savo

komandą į priekį 72:69. Tačiau ne-
trukus iš toli pataikė ir L. Greer.
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje žal-
giriečiai galėjo išplėšti pergalę, tačiau
jų metimai buvo netaiklūs (du tri-
taškius prametė D. Markota, dvitaškį
– D. Collins).

Per pratęsimą ,,Olympiakos” nė
karto neleido svečiams išsiveržti į
priekį. Likus žaisti 14 sek., D. Collins
galėjo išlyginti rezultatą, tačiau
pataikė tik vieną baudos metimą iš
dviejų, sumažindamas skirtumą iki
minimumo – 83:84. Po to ,,Olympia-
kos” nesėkmingai išmetė kamuolį iš
užribio, ir kamuolys vėl atiteko žal-
giriečiams. Tuoj pat varžovai pra-
sižengė. D. Collins vėl pataikė tik vie-
ną baudos metimą, išlygindamas
rezultatą 84:84. Likus žaisti 6 sek.,
prasižengė J. Mačiulis. K. Wood pa-
taikė abu kartus. M. Popovičiaus toli-
mas metimas, aidint finalo sirenai,
buvo netaiklus.

Kitas rungtynes ,,Žalgiris” žais
kovo 6 dieną namuose su Madrido
,,Real” (Graikija) ekipa.

Kitų rungtynių duomenys

D grupė
Sienos „Montepaschi” – Atėnų

„Panathinaikos” 84:75 („Montepas-
chi”: Kšištofas Lavrinovičius – 7;
„Panathinaikos”: Šarūnas Jasikevi-
čius – 16)

F grupė
Pirėjo „Olympiakos” – Kauno

„Žalgiris” 86:84
G grupė
Malagos „Unicaja” – Maskvos

CSKA.72:67 (CSKA: Ramūnas Šiš-
kauskas – 12)

Balsas.lt, Elta

,,Žalgiriui” nepavyko palaužti ,,Olympiakos” ekipos

Šveicarijoje vykstančiame Euro-
pos kulkinio šaudymo čempionate ir
toliau toli nuo pirmaujančiųjų lieka
Lietuvos atstovai.

Vienintelė vasario 27 d. iš lietu-
vių pasirodžiusi Kristina Paliokaitė
užėmė 54-ą vietą jaunimo varžybose.
Ji šaudydama graižtviniu šautuvu iš
10 metrų atstumo surinko 386 taškus

iš 400 galimų. Iki finalinio aštuoneto
lietuvei pritrūko 8 taškų.

Iš viso rungtyje dalyvavo 70
sportininkių, o nugalėtoja tapo vokie-
tė Jessica Mager (501,3 tšk.), ap-
lenkusi prizininkėmis tapusias uk-
rainietę Darija Šaripova (499,0 tšk.)
bei baltarusę Katerina Šaban (498,0
taškai).                                     BNS

Europos kulkinio šaudymo čempionate 
K. Paliokaitė buvo 54-a

Komandiniame pasaulio stalo
teniso čempionate Kinijoje Lietuvos
vyrų rinktinė 3:1 nugalėjo Čilės ekipą
ir toliau tęs kovą dėl 49-52 vietų bei
kelialapio į II divizioną.

Vasario 29 d. Lietuvos vyrai pus-
finalyje dėl 49-52 vietų susitiks su
Alžyro komanda.

BNS

Lietuvos stalo tenisininkai planetos pirmenybėse

Trijų pralaimėjimų iš eilės seriją
Šiaurės Amerikos Nacionalinės
krepšinio lygos (NBA) reguliariajame
sezone pavyko nutraukti Lino Klei-
zos Denver ,,Nuggets” klubui, kuris
vasario 27 d. svečiuose 138:96 (31:19,
33:26, 36:30, 38:21) sutriuškino
Seattle ,,SuperSonics” krepšininkus.

Rezultatyviausiose Denver ko-
mandai šio sezono rungtynėse lietu-
vis pelnė 15 taškų, po krepšiais
atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius,
atliko 3 rezultatyvius perdavimus, po
kartą suklydo bei prasižengė.

Per nepilnas 24 žaidimo minutes
(23:53) L. Kleiza pataikė 2 tritaškius

iš 4, 4 dvitaškius iš 8 bei realizavo 1
baudos metimą iš 2.

31 tašką į arenos šeimininkų
krepšį įmetė Allen Iverson, 23 –
Kenyon Martin, 16 – Carmelo Ant-
hony, 15 – J.R. Smith, po 12 – Ant-
hony Carter (12 perdavimų) bei Mar-
cus Camby (14 po krepšiu sugriebtų
kamuolių).

,,Nuggets” (34 pergalės ir 23
pralaimėjimai) klubas NBA lygos
Vakarų konferencijoje tebėra devin-
tas, o ,,SuperSonics” (15/42) krepši-
ninkai Vakaruose yra trylikti.

BNS

L. Kleizos indėlis į „Nuggets“ pergalę –
penkiolika taškų

KREPÕINIS

M. Popovičius atakuoja "Olympia-
kos" krepšį.                 EPA-ELTA nuotr.

J. Mačiulis veržiasi link "Olympia-
kos" krepšio.              EPA-ELTA nuotr.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

SSKKEELLBBIIMMÛÛ SSKKYYRRIIAAUUSS

TTEELL.. 777733--558855--99550000

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligosJJOONNAASS 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

Pagrindinės yra dvi kilmininko
reikšmės – pažyminio (atsako į klau-
simus koks?, kieno?, t. y. žymi ypa-
tybę) ir papildinio (dažniausiai var-
tojamas po kilmininko reikalau-
jančių veiksmažodžių).

Kilmininko žymimos ypatybės
gali būti įvairios:

•ypatybė pagal priklausymą
kam nors (dažniausiai vartojamas
su daiktavardžiais): pavasario lie-
tus, ūkininko sodas, obels šaka;  

•ypatybė pagal medžiagą, iš ku-
rios kas padaryta: ąžuolo suolas,
medvilnės audeklas;  

•kilmininkas žymi daikto pas-
kirtį: batų tepalas, akių lašai;

•vardo kilmininkas: Kauno ap-
skritis, Vilniaus miestas; 

Kilmininkas gali sakinyje eiti su
tos pačios šaknies daiktavardžiais ir
atlikti stiprinamąjį vaidmenį: žiedų
žiedai, dienų dienos, kelių keliai. 

Papildinio reikšmės kilminin-
kas dažniausiai vartojamas su kil-
mininko reikalaujančiais veiksma-
žodžiais, pvz.: bijoti, gailėti(s), ieš-
koti, ilgėtis, laukti, norėti, reikalau-
ti, reikėti, saugotis, siekti, tikėtis,
vengti ir kt., pvz., bijau vilko, ieškau

paparčio žiedo, laukiu mamos, ven-
gia tiesos ir kt.

Kilmininkas vartotinas ir su
slinkties (judėjimo) veiksmažodžiais,
pvz.: išbėgti namo, išvykti vizito, nu-
ėjo vandens,  siųsti namo ir kt.

Įsimintina, kad lietuvių kalboje
kilmininkas vartojamas su neiginį
turinčiais veiksmažodžiais (čia nere-
tai suklystama ir vartojamas gali-
ninkas ar vardininkas): nespėjo
visko atlikti (plg., spėjo viską), ne-
rašysiu laiško (plg., rašysiu laišką),
nematau namo (plg. matau namą),
nėra tėvo (plg. yra tėvas) ir kt. 

Taip pat kilmininkas vartoja-
mas tada, kai kalbama apie neap-
brėžtą kiekį, ko nors dalį: gauta
naujų prekių (nežinoma tiksliai
kiek, vadinasi, neapibrėžtas kiekis),
avilys pilnas bičių (nežinoma tiks-
liai kiek), atvažiavo svečių (neapi-
brėžtas skaičius), bet atvažiavo 4
svečiai (žinomas skaičius), įteikėme
gėlių (neapibrėžtas skaičius), bet
įteikėme 7 gėles (konkretus skaičius). 

Kilmininko reikalauti gali ne
tik veiksmažodžiai, bet ir kai kurie
būdvardžiai, pvz., turtingas pinigų,
pilnas vandens, vertas pagarbos.

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Kilmininko vartosena

Kai po ilgų derybų tarp Europos
Sąjungos, JAV ir Kosovo politikų šių
metų vasario 17 d. Kosovo parlamen-
to atstovas Jakup Krasniqi paskelbė,
kad „Kosovo yra respublika, nepri-
klausoma, demokratiška ir suvereni
valstybė”, ne tik visi parlamento na-
riai pasitiko šią žinią plojimais, bet ir
du milijonai krašto gyventojų triukš-
mingai pasipylė į gatves švęsti tos
seniai lauktos akimirkos. Kas yra
Kosovo?  Susipažinkime pažvelgdami
į Kosovo ir viso Balkanų pusiasalio
istoriją

Balkanai – turkiškas žodis, reiš-
kiąs kalną. Tuose tamsiuose Balkanų
kalnuose jau tūkstančiai metų įvai-
rios tautos ten karštai ir kartais labai
kruvinai sprendė savo kaimyninius
santykius. Ten ir šiandien dar nesi-
mato visiems priimtino, taikaus
sprendimo.

Kosovo yra labai nedidelė, bet
visuomet veikianti Balkanų pusiasa-
lio dalis. Tiksli įvairių, o kartu ir Ko-
sovo, Balkanų tautų istorija pas-
kendo laiko užmarštyje, nors visi is-
torikai sutinka, kad visos jos atkelia-
vo iš Azijos. Žinoma, kad Aleksandras
Didysis buvo užėmęs dalį Adrijos
jūros pakraščio, bet, kaip ir senieji
graikai prieš jį, jis Balkanais nelabai
domėjosi, o leidosi į Azijos platybes.
Panašiai kaip ir lietuviai, užuot ban-
dę įsitvirtinti prie Baltijos jūros, jie
nužygiavo iki Juodosios jūros.

Praėjus maždaug dviem šimt-
mečiams po Aleksandro Didžiojo atė-
jo Romos gadynė. Užėmę beveik visą
Balkanų pusiasalį, romėnai pastūmė
savo imperijos sienas net iki pat Du-
nojaus. Deja, Romai po truputį silps-
tant, Balkanus pradėjo siaubti įvai-
rios barbarų gentys: gotai, hunai ir

kiti. Bet jie čia nesustojo, o patraukė
toliau į Europos vidurį. V amžiuje po
Kr. į Balkanus atsikraustė slavų gen-
tys: slovėnai, kroatai ir serbai.

Kilo ir žlugo įvairios valstybės.
Kroatiją užgožė vengrai, Bulgariją
sudorojo Bizantijos imperija. Tik ser-
bams pavyko ne tik sukurti savo vals-
tybę, bet ir ją išlaikyti beveik 200 me-
tų. Deja, silpstant Bizantijos imperi-
jai, pasirodė ir turkai. 1389 metų bir-
želio 28 d. įvyko lemiamas serbų ir
turkų mūšis. Turkai sumušė serbus,
ir Serbija kaip valstybė nustojo egzis-
tuoti net beveik 500 metų. Po truputį
turkams pasidavė ir kitos valstybės ir
valstybėlės, ilgainiui visi Balkanai ta-
po valdomi turkų Otomanų imperi-
jos. Keista, kad iki šių dienų serbai tą
jų pralaimėto mūšio dieną švenčia
kaip  savo didžiausią tautinio pasiry-
žimo ir prisirišimo prie Rytų ortodok-
sų religijos šventę.

Dešimt metų vėliau tie patys tur-
kai (ar totoriai) smarkiai sumušė ir
mūsų Vytautą, bet mes Vorsklos mūšį
nelabai norime net prisiminti. O ser-
bai tą žemę, kurioje jie buvo turkų
taip pat triuškinančiai sumušti, laiko
šventa ir jos niekam nenori atiduoti.
Tai yra Kosovo kraštas, ir kartu jo
nelaimė.

Pamažu nykstant Otomanų im-
perijai, kurios galybės viršūnėje tur-
kai buvo apgulę net Vieną (1683),
gyvenimas Balkanuose pasidarė visai
nesuvaldomas. Vyravo nuolatinė tur-
kų valdžios priespauda: mokesčiai,
papirkinėjimai ir sauvaliavimai. Val-
džia silpo, ir tuo ruošėsi pasinaudoti
naujai iškilusios Europos galybės, pir-
miausia Austrija. Pirmas austrų žy-
gis po kelių laimėjimų nepavyko, ir jie
turėjo pasitraukti.   Bus daugiau.

BBAALLKKAANNŲŲ IIRR KKOOSSOOVVOO
IISSTTOORRIIJJAA
ALEKSAS VITKUS

Nr. 1

Atkelta iš 3 psl. Lyg šiol Rusija tik
žodžiais priešinosi NATO plėtrai. Bet
Baltijos šalių atvejis skiriasi nuo
Gruzijos daugeliu atžvilgių, ypač
geopolitine svarba. Baltijos šalys yra
Baltijos šalys, o už Gruzijos driekiasi
Azerbaidžanas ir Vidurio Azijos šalys
bei jų naftos ir dujų telkiniai.

Gruzija neturėtų tapti Rusijos ir
geografijos įkaitu. Per 17 metų ji
išgyveno daugelį neteisybių, iš kurių
didžiausia tai, kad jai neleista valdyti
savo žemes. Bet NATO narystė to

nepakeis. Buvo nemalonu, kai Vokie-
tija ragino Lietuvą laikytis santūriai
ir siekti nepriklausomybės žingsnis
po žingsnio. Tačiau reiktų tą patį
patarti Gruzijai ir atidėti narystės
svarstymą, kol Saakašvili tebėra pre-
zidentas.

Tikiu, kad Gruzijos narystės
NATO entuziastai supranta, jog Tbi-
lisi priėmimas reiškia įsipareigojimą
siųsti ten Lietuvos karius, jei įsilieps-
notų karas. 

Delfi.lt

AR LIETUVIAI KOVOS ABCHAZIJOJE?
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PASIRENGIMO, DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ TRIDIENIO 
PAMALDŲ TVARKA JAV LIETUVIŲ APYLINKĖSE 

(tvarkaraštis atnaujintas 2008 m. vasario 25 d.)
Šv. Antano parapija, Cicero

1510 S. 49th Ct., Cicero, IL; tel. 708-652-0231

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 9 val. r. – šv. Mišios.
Kovo 2 d., sekmadienis – Gavėnios susitelkimas (kun. R. Doveika). 9 val. r. –
šv. Mišios, pamokslas tema „Žinoti ir tikėti”. 10 val. r. – konferencija ir paben-
dravimas parapijos salėje. Rengia: Amerikos lietuvių Romos katalikų fe-
deracija; temos: „Dieviškojo Gailestingumo šventovė Vilniuje ir pamaldu-
mas”, „Bažnyčios gyvenimo Lietuvoje šiandieninė padėtis”.
Kovo 3 d., pirmadienis – Gavėnios susitelkimas (kun. K. Trimakas). Tema:
„Kaip mūsų dienomis atsiliepti į Švč. Marijos nusiskundimą Šiluvoje” (I)
5:30 val. p.p. – konferencija, giedama Švč. Marijos litanija.
6:15 val. v. – šv. Mišios, pamokslas.
Kovo 4 d., antradienis – Gavėnios susitelkimas (kun. K. Trimakas). Tema:
„Kaip mūsų dienomis atsiliepti į Švč. Marijos nusiskundimą Šiluvoje” (II)
5:30 val. p.p. – konferencija pasiruošiant Sutaikinimo sakramentui. 6 val. v. –
Atgailos ir sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 6:40 val. v. – šv. Mišios, pa-
mokslas.
Kovo 6 d., ketvirtadienis – Gavėnios susitelkimas (kun. K. Trimakas). Tema:
„Kaip mūsų dienomis atsiliepti į švč. Marijos nusiskundimą Šiluvoje” (III).
5:30 val. v. – konferencija. 6 val. v. – Švč. Eucharistijos adoracija ir palaimini-
mas. 6:30 val. v. – šv. Mišios, pamokslas.
�

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
parapija, Brighton Park

2745 W. 44th St., Chicago, IL; tel.: 773-523-1402

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 10 val. r. – šv. Mišios.
Gavėnios pasninko vaisių krepšelis – mūsų dovanos Lietuvoje vargstančioms
šeimoms. Aukas Gavėnios metu galite įdėti į pintinę, esančią bažnyčios
priekyje, prieš ir po visų lietuviškų pamaldų. Dovanos Lietuvoje bus perduo-
damos per  „Caritas” organizaciją. 
Kovo 16 d., Palmių–Verbų sekmadienis. 10 val. r. – Įžengimas į Jeruzalę,
Kristaus kančios šv. Mišios.
Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 6 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucharis-
tijos įsteigimo šv. Mišios (anglų, ispanų ir lietuvių k.)
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 1 val. p.p. – Kristaus kančia, Šventojo Kry-
žiaus pagerbimo pamaldos.
Kovo 22 d., Didysis šeštadienis. 12 val. p.p. – Velykinių valgių/krepšelių palai-
minimas.
Velyknaktis. 8 val. v. – Velykų Nakties budėjimas, Prisikėlimo Vigilijos šv.
Mišios (anglų, ispanų ir lietuvių k.).
Kovo 23 d., Velykų sekmadienis. 10 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apei-
gos ir šv. Mišios.
�

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija, Marquette Park
6858 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL; tel.: 773-776-4600

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 3 val. p.p. – Kryžiaus kelio apmąstymas (lie-
tuvių k.)
Kovo 1 d., šeštadienis – Gavėnios susitelkimas (kun. R. Doveika). 3 val. p.p.
– Atgailos ir sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 4 val. p.p. – šv. Mišios,
pamokslas tema: „Žinoti ir tikėti”. 5 val p.p. – konferencija bažnyčioje, paben-
dravimas parapijos salėje tema: „Jis pasirinko visus”.
Kovo 8 d., šeštadienis – Gavėnios susitelkimas (kun. K. Trimakas). Tema:
„Kaip mūsų dienomis atsiliepti į švč. Marijos nusiskundimą Šiluvoje”. 3 val.
p.p. – konferencija apie Švč. Marijos apsireiškimą Šiluvoje (anglų k.). 3:30 val.
p.p. – Kryžiaus kelio apmąstymas (anglų k.). 4 val. p.p. – šv. Mišios, pamokslas
(lietuvių k.).

Kovo 12 d., trečiadienis. 7 val. v. – Atgailos ir sutaikinimo pamaldos su asme-
nine išpažintimi (lietuvių ir anglų k.).
Kovo 15 d., šeštadienis. 2 val. p.p. – Theodore Dubois kantata „Septyni
paskutiniai Kristaus žodžiai”. Atliks solistai ir choras „The Little Flowers
Catholic Dance & Theatre Troupe”, vad. Simonetta Giedraitis-Pacek. Bilietų
teirautis tel. 815-462-3809.
Kovo 16 d., Palmių–Verbų sekmadienis. 10:30 val. r. – Įžengimas į Jeruzalę,
Kristaus kančios šv. Mišios.
Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 7 val. v. – Paskutinė Vakarienė,
Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios (lietuvių ir anglų k.). Iki 10 val. v. – Švč.
Eucharistijos garbinimas.
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 3 val. p.p. – Kristaus kančia, Šventojo Kry-
žiaus pagerbimas ir šv. Komunija; rinkliava skiriama Šventosios Žemės šven-
tovėms išlaikyti (lietuvių ir anglų k.).
Kovo 22 d., Didysis šeštadienis. 1 val. p.p. – Velykinių valgių/krepšelių palai-
minimas
Velyknaktis. 7 val. v. – Velykų Nakties budėjimas, Prisikėlimo Vigilijos šv.
Mišios (lietuvių ir anglų k.).
Kovo 23 d., Velykų sekmadienis. 6:30 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apei-
gos su procesija ir šv. Mišios. 10:30 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mi-
šios (kun. K. Trimakas).
�

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija, Lemont
14911 - 127th St., Lemont, Illinois; tel. 630-257-5613

Kovo 2 d., sekmadienis – Gavėnios popietė su kun. R. Doveika. 12 val. p.p. –
pietūs, konferencija ir pabendravimas tema ,,Laimės pažadas”. Rengia PLC
Moterų renginių komitetas. 6 val.v. – šv. Mišios, pamokslas (kun. R. Doveika);
Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero tema: „Mirė kvepėdamas šventumu”.
Kovo 16 d., Palmių-Verbų sekmadienis. 9 ir 11 val. r.; 6 val. v. – Įžengimas į
Jeruzalę, Kristaus kančios šv. Mišios. 
Kovo 19 d., trečiadienis. 7 val. v.  – Bendruomeninės Atgailos ir sutaikinimo pa-
maldos su asmenine išpažintimi (išpažinčių nebus klausoma Velykų Tridienį).
Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 7 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucharis-
tijos įsteigimo šv. Mišios. Iki 10 val. v. – švč. Eucharistijos garbinimas.
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 3 val. p.p. – Kristaus kančia, Šventojo Kry-
žiaus pagerbimas ir šv. Komunija.
Kovo 22 d., Velyknaktis. 8 val. v. – Velykų Nakties budėjimas, katechumenų
įkrikščionijimo – Krikšto ir Sutvirtinimo šventimas, Prisikėlimo Vigilijos šv.
Mišios.
Kovo 23d., Velykų sekmadienis. 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos
ir šv. Mišios Jaunimo rūmuose. Dalyvaus misijos choras. 9:15 val. r. – Kristaus
Prisikėlimo dienos šv. Mišios (misijoje); 11 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos
šv. Mišios Jaunimo rūmuose. 6 val. v. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios
(misijoje). 

�Ateitininkų namai 
12690 Archer Ave., Lemont, IL; tel.: 630-257-9769, 630-257-8087

Kovo 4 d., antradienis – Gavėnios susitelkimas (kun. R. Doveika). 9 val. r. –
3 val. p.p. – konferencija, pietūs, Atgailos ir sutaikinimo sakramentas (iš-
pažintys), šv. Mišios (ruošia Ateitininkų namų valdyba ir Akademinis skautų
sąjūdis. Temos: „Marijos apsireiškimas Šiluvoje ir Dieviškasis Gailestingu-
mas”, „Atgailos ir sutaikinimo sakramento prasmė ir svarba”, „Mišių šventi-
mas ir Euchatistijos Slėpinio adoracija”.
�

Dainavos stovykla 
15100 Austin Rd., Manchester, MI;  tel.: 734-428-8919

Kovo 14 d., penktadienį, kovo 15 d., šeštadienį, kovo 16 d., sekmadienį, –
Gavėnios susitelkimas Šiaurės Amerikos lietuvių 14–19 m. amžiaus jaunimui 
tema: „Būkite Dievo žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai”. Rekolekcijas
rengia Išeivijos lietuvių katalikų jaunimo sielovada (prel. E. Putrimas, B.
Bublienė; registracija pas Liną Bublytę el. paštu: linusyte@comcast.net, inf.
tel.: 248-538-4025)
�

Tėvų jėzuitų koplyčia
2345 W. 56th St., Chicago, Illinois; tel. 773-737-8400

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 10 val. r. – Atgailos ir sutaikinimo sakramen-
tas (išpažintys). 10:30 val. r. – šv. Mišios.
Kovo 1 d., šeštadienis. Gavėnios susitelkimas (kun. R. Doveika). 8:30 val. r. –
1 vap. p.p. – Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniams Atgailos ir sutaikini-
mo pamaldos su asmenine išpažintimi tema: ,,Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmo-
nės labiau mylėjo tamsą nei šviesą” (Jn 3, 18–19).�
Kovo 23 d., Velykų sekmadienis. 10:30 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto
apeigos ir šv. Mišios.
�

Šv. Onos – Kopų parapija
433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN; tel.: 219-879-7565

Kovo 13 d., ketvirtadienis. 5:30 val. p. p. – Atgailos ir sutaikinimo pamaldos
su asmenine išpažintimi (anglų ir lietuvių k. – kun. A. Gražulis, SJ). 
Kovo 16 d., sekmadienis.1 val. p.p. – Atgailos ir sutaikinimo pamaldos (su
asmenine išpažintimi) ir šv. Mišios (kun. A. Gražulis, SJ).
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�    Šv. Antano parapija (Omaha)
5401 S. 33rd St., Omaha, Nebraska; tel.: 402-733-2423

Kovo 7 d., penktadienį ir kovo 8 d., šeštadienį – Gavėnios susitelkimas (kun.
A. Gražulis, SJ).
�

Šv. Kazimiero parapija 
2718 St.George St., Los Angeles, CA; tel.: 323-664-4660

Kovo 13 d., ketvirtadienį – kovo 16 d., sekmadienį – Gavėnios susitelkimas
(kun. R. Doveika).
Kovo 15 d., šeštadienis – priešvelykinis susitelkimas Šv. Kazimiero lituanis-
tinėje mokykloje.
Kovo 16 d., Palmių–Verbų sekmadienis. 2 val. p.p. – Theodore Dubois kanta-
ta „Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai” (atliks solistai ir Šv. Kazimiero para-
pijos choras, vad. muz. Viktoras Ralys).
Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 7:30 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucha-
ristijos įsteigimo šv. Mišios.
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 7:30 val. v. – Kristaus kančia, Šventojo Kry-
žiaus pagerbimas ir šv. Komunija.
Kovo 22 d., Didysis šeštadienis. Velyknaktis. 5 val. v. – Velykų Nakties bu-
dėjimas, ugnies (žvakių) ir vandens palaiminimas. 6 val. v. – Prisikėlimo
Vigilijos šv. Mišios.
�Kovo 23 d., Velykų sekmadienis. 6 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apei-
gos ir šv. Mišios. 10:30 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios.
�

�Šv. Dvasios parapija, Atlanta 
4465 Northside Dr. NW, Atlanta, GA; tel.: 404-252-4513, 404-931-8350

Kovo 16 d., Palmių–Verbų sekmadienis. 1 val. p.p. – Atgailos ir sutaikinimo
sakramentas (išpažintys). 2 val. p.p. – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus kančios
šv. Mišios. Po pamaldų, parapijos salėje vyks margučių mainai, priešvelykinis
pabendravimas prie kavos, arbatos ir pyragų.
�

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
Vargdienių seserų dvasiniame centre, Putnam 
600 Liberty Hwy, Putnam, CT; Tel.: 860-928-7955

Kovo 1 d., šeštadienis. Gavėnios susitelkimas (kun. A. Žygas).
Kovo 8–10 dienomis – Gavėnios susitelkimas (kun. A. Žygas).
Kovo 14–16 dienomis – Gavėnios susitelkimas (kun. A. Žygas).
�

Šv. Kazimiero parapija, Providence
350 Smith St., Providence, RI; tel.: 401-331-1051

Kovo 2 d., sekmadienis. Gavėnios susitelkimas (kun. A. Žygas).
�

Šv. Kazimiero parapija, Worcester
41 Providence St., Worcester, MA; tel.: 508-754-5142

Kovo 9–12 dienomis – Gavėnios susitelkimas.
�

Šv. Petro parapija, Boston
75 Flaherty Way, S. Boston, MA; tel.: 617-268-0353

Kiekvieną Gavėnios šeštadienį 3:25 val. p.p. – Kryžiaus kelio apmąsty-
mas, 4 val. p.p. – šv. Mišios.
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 9 val. r. – šv. Mišios (anglų k.), 10:30 val.
r. – šv. Mišios (lietuvių k.).
Kiekvieną Gavėnios šeštadienį ir sekmadienį prieš šv. Mišias – Atgailos
ir sutaikinimo sakramentas (išpažintys), taip pat kitu metu asmeniškai su
kunigu susitarus.
Kovo 2 d., sekmadienis. 10:30 val. r. – šv. Mišios, pamokslas (kun. Ž. Kuzinas
iš Vilniaus Šv. Teresės / Aušros Vartų bažnyčios).
Kovo 3–5 dienomis Gavėnios apmąstymai (kun. Ž. Kuzinas). 9:30 val.r. – šv.
Mišios. 10 val. r. ir 7 val. v. – apmąstymai parapijos salėje.
Kovo 8 d., šeštadienis. Gavėnios rekolekcijos (kun. Ž. Kuzinas). 11 val. r. –
Švč. Eucharistijos adoracija, pamokslas, Atgailos ir sutaikinimo sakramentas
(išpažintys), eucharistinis palaiminimas.
Kovo 9 d., sekmadienis. 10:30 val. r. – šv. Mišios, pamokslas (kun. Ž. Ku-
zinas).
Kovo 16 d., Palmių–Verbų sekmadienis. 10 val. r. – Įžengimas į Jeruzalę,
Kristaus kančios šv. Mišios. 
Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 7 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucharis-
tijos įsteigimo šv. Mišios. 
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 3 val. p.p. – Kryžiaus kelio apmąstymas. 7
val. v. – Kristaus kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimas ir šv. Komunija.
Kovo 22 d., Didysis šeštadienis. Velyknaktis. 7 val. v. – Velykų Nakties bu-
dėjimas, ugnies (žvakių) ir vandens palaiminimas, Prisikėlimo Vigilijos šv.
Mišios.
Kovo 23 d., Velykų sekmadienis. 9 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos
ir šv. Mišios (anglų k.). 10:30 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios su
procesija.

Lietuvių apylinkių parapijas ir bendrijas, kurių šventinio Gavė-
nios/Velykų kalendoriaus šiame sąraše nėra, taip pat kalendoriaus papildy-
mus ir patikslinimus prašome artimiausiu metu atsiųsti el. paštu: 

nuostaba@gmail.   

A.L.R. Katalikų federacija
N. Šmerauskas, nuostaba@gmail.com

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyšta širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kada aplankys.

A † A
JUOZAS ŽAKEVIČIUS

(ZAKIS)
Mirė eidamas 94 metus. Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: brolis Feliksas ir Valė Žakevičiai, seserys Onutė

Kažukauskienė ir Angelė Busilienė, daug sūnėnų ir dukterėčių
Lietuvoje.

A.a. Juozas buvo sūnus a. a.  Marės ir Felikso  Žakevičių, bro-
lis a. a. Marės Lukoševičienės ir a. a. Alfonso  Žakevičiaus.

Priklausė Šaulių organizacijai ir buvo Brighton Park Namų
savininkų draugijos narys.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 29 d. nuo 3 v.
p.p. iki 9 val. vak. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S.
California Ave., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų a.a.
Juozas bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

40 patarimų, kaip kompiuterį
padaryti saugesniu (II dalis) 

PAULIUS VITKUS

Terminas „kompiuterių saugu-
mas” apima ne tik antivirusinės sis-
temos turėjimą. Štai keletas pata-
rimų, kaip saugiai naršyti internete:

Naudokite ,,Firefox” arba ,,Opera”.
Išjunkite ActiveX funkciją. Acti-

veX – technologija, suteikianti gali-
mybę naršyklėms automatiškai
įjungti programos dalis esančias sve-
tainėse. Norint išjungti šią funkciją
IE naršyklėje, nueikite į interneto
nustatymus, ,,Security” žymę, pa-
spauskite gaublį ir ,,Custom level”.
Nustatykite visus ActiveX paramet-
rus į ,,Prompt” (liet. sufleruoti) arba
,,Disable” (liet. išjungti).

Jeigu ketinate siųsti asmeninę
informaciją internetu, įsitikinkite,
jog tinklalapis yra apsaugotas su SSL
(Secure Sockets Layer). Jeigu tink-
lalapis turi SSL, jo adresas prasidės
ne http://, o https:// protokolu. Taip
pat adresų laukelio dešinėje pusėje
atsiranda spynos ženkliukas. Jeigu
svetainė neturi SSL, jūsų slaptažodis
nebus šifruojamas.

,,Spam” – populiarus terminas
interneto platybėse. Žinote, kiek pro-
centų nereikalingo pašto yra tarp
visų laiškų internete? Anot ben-
drovės „Postini” – 90 proc. Tokiam
augimui pakako septyneto metų. Jei-
gu nenorite, kad už el-pašto dėžutės
atstatymą reikėtų mokėti tūkstan-
čius dolerių, siūlau pasinaudoti mano
patarimais:

* Niekada neatrašykite į ,,spam”
laiškus. Patvirtindami, kad jį skai-
tėte, jūsų el-pašto adresas patenka į
,,spam” sąrašus amžiams.

* Nustatykite savo el-pašto dė-
žutę taip, kad atidarius laišką, ne-
būtų rodomi paveikslėliai. 

Jeigu rašote savo el-paštą viešai
(forumuose, kataloguose, etc.), tuo-
met rašykite jį netradiciškai: mano-
pastas at gmail dot com. Skaitykite
el-paštą su ,,spam” filtrais. 

Venkite ,,spim”. Tai lygiai tas
pats kaip ,,spam”, tik gaunamas ne
el-laiškas, o greitosiomis žinutėmis

(ICQ, Skype, Messenger, Gtalk). No-
rėdami jo išvengti, naudokite sunkiai
suprantamą vartotojo vardą, pvz.
pa3uliu5 ir jokiu būdu neįtraukite
savęs į viešą vartotojų sąrašą. 

Be ,,spam” internete pilna šni-
pinėjimo atvejų. Ar esate gavę keistą
laišką iš savo asmeninio banko (bent
jau taip gali pasirodyti iš pradžių) su
pasiūlymu nueiti į tinklalapį ir įvesti
prisijungimo ar kreditinių kortelių
duomenis. Neapsigaukite, iš tiesų tai
laiškas ne nuo kokios nors tai finan-
sinės įstaigos, o apgaviko – „šnipo”.
Tai ir yra šnipinėjimas. Deja, jokios
technologijos negali atskirti kas yra
laiško autorius. Keletas patarimų:

* Norint atpažinti – svetainė tik-
ra, ar ne – atkreipkite dėmesį į sve-
tainės adresą (apibrėžta raudonai).
Kartais adresas būna labai panašus.
Tokiu atveju, kreipkitės į įstaigą.
Paprastai, finansinės įstaigos nieka-
da neprašo patvirtinti slaptažodžio.

* Nekreipkite dėmesio į iššokan-
čias naujame lange reklamas (pop-
up) su tokiais užrašais: „You have 2
new letters”, „You are millionth visi-
tor” arba kažką panašaus. Tai šnipų
bandymas suvilioti jus paspausti
reklamas. Šiandieninės, save ger-
biančios bendrovės naudoja kitas
reklamos formas.

* Šnipinėjimo atvejų gali būti ne
tik interneto svetainėse ar el-pašte.
Dažnai tokių atvejų pasitaiko besi-
naudojant balso perdavimo (VoIP –
Voice Internet Protocol) programo-
mis, pvz „Skype” ar ICQ. Geras
pavyzdys yra neseniai „praskriejęs”
Sandros virusas. Paprasčiausias prob-
lemos sprendimas – atnaujinti anti-
virusinę sistemą.

Programinė įranga taip pat gali
vogti jūsų asmeninę informaciją.
Nesisiųskite programų, kurios skir-
tos nelegalių dalykų siuntimuisi. 

Apie tai, kaip išlaikyti savo ano-
nimiškumą ir privatumą bei kaip
panaudoti naująsias technologijas
saugumo tikslais, skaitykite paskuti-
nėje, trečioje šio straipsnio dalyje.

Alfa.lt
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus šeštadienį, kovo 1
d. 9:30 val. r. seselių Motiniškajame
name, 2601 W. Marquette Rd., Chi-
cago. Mišias aukos kun. Donald Pet-
raitis, MIC. Taip pat švęsime Šv.
Kazimiero šventę.

�Pavasarinė mugė vyks Jauni-
mo centro didžiojoje salėje kovo 1 d.,
šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 3 val. p.
p. ir kovo 2 d., sekmadienį, nuo 10
val. r. iki 2 val. p. p. Mugėje galėsite
įsigyti įvairiausių gėrybių. Muzikinę
programą atliks studijos ,,Dance
Duo” šokėjai, vyks loterija vaikams ir
suaugusiems, mažuosius mugės lan-
kytojus linksmins juokdarys. Rengia
JC valdyba ir Moterų klubas. Kvie-
čiame visus apsilankyti.

�Gavėnios susikaupime su kun.
Kęstučiu Trimaku svarstysime, kaip
atsiliepti į Švč. Marijos nusiskundimą
Šiluvoje. Susikaupimo vieta: Šv. An-
tano Paduviečio bažnyčia, 1515 S.
50th Avenue, Cicero. Pirmadienio,
kovo 3 d., vakaras skiriamas suvokti
Švč. Marijos apsireiškimo reikšmę;
antradienio, kovo 4 d. – susitaikyti su
Dievu (klausomos išpažintys); ketvir-
tadienio, kovo 6 d. – Švč. Sakramento
adoracijai. Susikaupimas kasdien
prasidės 5:30 val. p. p. Programoje:
konferencija, temą atitinkančios pa-
maldos, šv. Mišių auka. 

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje kovo 8 dieną, šeštadienį, 11
val. r. dailininkės Rasa Ibianskienė ir
Virginija Morisson mokys, kaip su-
kurti meniškus margučius, kurie pa-
puoš Šv. Velykų stalą ir bus puiki
dovana svečiams ir artimiesiems.
Atsineškite dažytų, kietai virtų kiau-
šinių. Mes pasirūpinsime skutinėjimo
peiliukais ir nuorodomis. Būtina iš
anksto registruotis telefonu: 773-
582-6500.

�Čikagos lietuvių skautų tradi-
cinė Kaziuko mugė įvyks š. m. kovo 9 d.,
sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Kviečiame visus skautus,
tėvelius bei skautų remėjus apsilankyti
ir paremti šią lietuvišką jaunimo orga-
nizaciją. Norint gauti daugiau informa-
cijos, prašome kreiptis pas Aušrą Ja-
saitytę-Petry tel. 708-349-8436 arba el-
paštu: ausra67@sbcglobal.net.

�,,Draugo” knygynėlyje galite nu-
sipirkti Velykinių atvirukų. Kaina – 1
dol. Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500.

�JAV LB San Francisko, CA apy-
linkės valdyba kovo 9 d., sekmadienį,
visus kviečia  atvykti į Lietuvos Ne-
priklausomybės minėjimą, kuris vyks
Šv. Marijos Magdalenos parapijos
salėje, 2005 Berryman St., Berkeley,
CA 94703. Šv. Mišios – 11 val. r., po
Mišių – minėjimas. Kalbėtoja – Dan-
guolė Navickienė, JAV LB tarybos
pirmininkė. Muzikinę programą at-
liks solistė Indrė Viskontaitė,
pianistė Julija Nikonovaitė ir šokių
grupė ,,Tiltas”. Tuo pačiu bus suda-
roma nauja SF Bendruomenės valdy-
ba. Norinčius įsijungti į valdybos
veiklą, prašom pranešti apylinkės
pirmininkei Daliai Grybinas tel.: 650-
588-5514 arba rašyti el. paštu:
daliaray@comcast.net 

�Savaitgalio rekolekcijos Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo vienuolyne, Putnam  vyks kovo
14–16 dienomis. Rekolekcijos, kurias
ves vienuolyno kapelionas kun. Ar-
vydas Žygas, prasidės penktadienį
6:30 val. v. Pirmoji konferencija 7:15
val. v. Kaina su nakvyne – 120 dol., be
nakvynės – 70 dol. Apie dalyvavimą
pranešti prieš savaitę, kartu atsiun-
čiant 50 dol. mokestį. Pranešimus
siųsti: Immaculate Conception Con-
vent–Retreat, 600 Liberty Highway,
Putnam, CT 06260. Tel. pasiteiravi-
mui: 860-928-7955.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Lietuvos Respublikos generalinis 
konsulas Čikagoje lankėsi Des Moines, IA

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius š. m. vasario 20–22 dienomis
lankėsi Iowa (IA) valstijos sostinėje
Des Moines. Vizito metu A. Daunora-
vičius susitiko su valstijos valdžios
bei mokymo įstaigų atstovais, su
kuriais apsikeitė nuomonėmis apie
galimas glaudesnio bendradarbiavi-
mo tarp Lietuvos ir Iowa valstijos sri-
tis.

Generalinis konsulas buvo pris-
tatytas Iowa valstijos Senato ir Ats-
tovų rūmų posėdžiuose, bendravo su
Iowa senatoriais ir Atstovų rūmų
nariais. Abeji valstijos parlamento
rūmai A. Daunoravičių paskelbė
Iowa valstijos garbės svečiu. Kalbė-
damas valstijos Kongreso nariams A.
Daunoravičius padėkojo už šiltą priė-
mimą ir ilgametę JAV žmonių ir ad-
ministracijos paramą Lietuvos lais-
vės siekiams bei išreiškė viltį dėl
glaudesnio Lietuvos ir Iowa valstijos
bendradarbiavimo ekonomikos, kul-
tūros ir švietimo srityse.

Vizito metu Lietuvos generalinis
konsulas susitiko su Iowa valstijos
ekonominės plėtros departamento
Europos padalinio vadovu Micah
Kiel. Susitikimo metu A. Daunoravi-
čius pristatė Lietuvos ekonomikos
galimybes ir susipažino su Iowa vals-
tijos ekonominiu potencialu. Su Eu-
ropos padalinio vadovu buvo aptartos
Lietuvos ir Iowa bendradarbiavimo
galimybės ekonomikos srityje bei pla-

nai surengti verslo misiją į Lietuvą ir
kitas Baltijos valstybes.

A. Daunoravičius taip pat apsi-
lankė Des Moines miesto bendruo-
menės kolegijoje, kur susitiko su šios
mokslo įstaigos prezidentu, atskirų
jos padalinių vadovais ir kolegijos
studentais. Pokalbių metu Des Moi-
nes kolegijos atstovai generalinį kon-
sulą supažindino su kolegijos veikla
ir jos tarptautiniais ryšiais, buvo
pasikeista nuomonėmis apie Des
Moines kolegijos ir Lietuvos mokslo
įstaigų bendradarbiavimo galimybes. 

Generalinis konsulas kolegijos
darbuotojams ir studentams skaitė
paskaitą apie Lietuvos istoriją ir kul-
tūrą, supažindino juos su Lietuvos
užsienio politikos aktualijomis, san-
tykiais su JAV bei atsakė į studentų
klausimus apie Lietuvą. Renginyje
buvo paruoštas informacinis stendas
apie mūsų šalį, kuriame buvo pateik-
ta informacija apie Lietuvos kultūrą,
istoriją ir supažindinama su turizmo
į Lietuvą galimybėmis.

Iškilmingos vakarienės Des Moi-
nes kolegijoje metu Lietuvos genera-
liniam konsului, kaip pagarbos ženk-
las, buvo įteikta tą dieną virš Iowa
valstijos Kongreso rūmų plevėsavusi
valstijos vėliava. Vizito metu A. Dau-
noravičius taip pat davė interviu vie-
tinei radijo stočiai „WHO News
Radio 1040”. 

LR generalinio konsulato
Čikagoje inf.

A. Daunoravičius su Iowa valstijos senatoriais Nancy J. Boettger (kairėje) ir
Daryl Beall bei Des Moines kolegijos prezidentu Rob Denson (dešinėje).

Tado Kubiliaus nuotr.

Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo dienos – Kovo 11-osios proga
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje organizuoja ren-
ginių ciklą šiai datai pažymėti:

Kovo 8 d., šeštadienį, 6 val. v.
generalinis konsulatas maloniai visus
kviečia į vakarą Lietuvių dailės mu-
ziejuje, Pasaulio lietuvių centre Le-
monte, kurio programoje: lietuvių
menininkų Rimo Čiurlionio, Aud-
riaus Gražio ir Noros Aušrienės dar-
bų parodos atidarymas ir Kauno Vy-
tauto Didžiojo universiteto prorekto-
riaus prof. Egidijaus Aleksandravi-
čiaus paskaita – diskusija tema „Prie
dvidešimtmečio slenksčio: kodėl ne-
mokam džiaugtis Lietuvos laimėji-
mais?” Adresas: 14911 127th Street,
Lemont, IL. 60439.

Kovo 9 d., sekmadienį, 5 val. p.
p. visi maloniai kviečiami į kino filmo
„Nuodėmės užkalbėjimas”, kurio sce-

narijus parašytas Jurgos Ivanaus-
kaitės romanų ,,Ragana ir lietus”,
,,Placebas” ir ,,Sapnų nublokšti” mo-
tyvais, premjerą Čikagoje. Šis re-
žisieriaus Algimanto Puipos filmas
bus rodomas Europos Sąjungos filmų
festivalyje Gene Siskel kino centre,
164 North State Street, Chicago.
Telefonas pasiteiravimui: 312-846-
2600. Įėjimas– 9 dol., studentams 7
dol.

Kovo 11 d., antradienį, 7 val. v.
visi kviečiami į fotografijų parodos,
skirtos Lietuvos Respublikos ir Jung-
tinių Amerikos Valstijų diplomatinių
santykių aštuoniasdešimt penkerių
metų sukakčiai paminėti, atidarymą
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 South Pulaski Road, Chicago.
Telefonas pasiteiravimui – 773-582-
6500.

LR generalinio konsulato
Čikagoje inf.

JAV lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija 
š. m. kovo 2 d. PLC Bočių menėje, Lemont. 

9 val. r. Palaimintojo J. Matulaičio misijoje – šv. Mišios už mirusius
mokytojus. 

Registracija – 10 val. r. Konferenciją atidarys JAV LB Švietimo tary-
bos narė Mirga Girniuvienė. Dr. Algis Norvilas skaitys paskaitą „Dvikal-
bystė”. Po paskaitos – diskusijos. M. Girniuvienė kalbės tema ,,Aukštes-
niųjų klasių dėstymo gairės”, ir supažindins konferencijos dalyvius su
JAV LB Švietimo tarybos siūlomomis internetinėmis galimybėmis litu-
anistiniam švietimui. 

Nuotraukoje: JAV LB Švietimo tarybos narė Mirga Girniuvienė 2007
m. Neringos stovykloje (Vermont) vykusiame mokytojų savaitgalyje.

Laimos Apanavičienės nuotr. 

LR generalinio konsulato Čikagoje
renginiai Kovo 11-ajai pažymėti


