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•Lietuvių telkiniuose. Dr.
Staliūno viešnagė Berke-
ley. Amerikiečiai dažė mar-
gučius Kenosha. Kovo 11-oji
Detroit (p. 2).
•Rinkimų loterija (p. 3)
•Lietuvių Nepriklausomy-
bės minėjimas Washington,
DC (p. 1, 4)
•F. Castro gyvybę išgelbėjo
Kubos kardinolas (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
8)
•Aukso Kranto apylinkę
prisiminus (2) (p. 9)

Bandoma stabdyti statybas Šnipiškèse
Vilnius, kovo 12 d. (ELTA) – Dėl

pakenkto Lietuvos įvaizdžio tarptau-
tinėje bendruomenėje prezidentas
Valdas Adamkus reikalauja stabdyti
Karaliaus Mindaugo rūmų statybas
Vilniaus centre, Šnipiškėse, kurios,
žydų organizacijų tvirtinimu, vyksta
ant buvusių jų tautiečių kapinių.

Susitikęs su premjeru Gediminu
Kirkilu valstybės vadovas pareikala-
vo, kad Vyriausybė ir kitos atsakin-
gos įstaigos kuo greičiau imtųsi kon-
krečių darbų, nes delsti nebegalima.
Prezidentas sakė, kad remiantis
atliktais tyrimais būtina nustatyti
kapinių ribas. ,,Kilęs triukšmas jau
peržengė vidaus politikos ribas. Tai
smarkiai pakenkė Lietuvos įvaiz-
džiui tarptautinėje bendruomenėje”,
– pabrėžė prezidentas V. Adamkus.

Lietuvos vadovas atkreipė dė-
mesį, kad vasario pabaigoje JAV Kon-
greso Užsienio reikalų komitetas pri-
ėmė rezoliuciją dėl šių statybų. Rezo-
liucijoje kritiškai vertinamas Lietu-
vos neveiklumas ir nesugebėjimas
saugoti istorinės atminties paminklų.
Ši rezoliucija greičiausiai bus svars-
toma JAV Kongrese.

Rezoliucijoje teigiama, kad Kong-

resas yra sukrėstas pranešimų apie
istorinių žydų kapinių teritorijoje
Šnipiškėse tebevykstančias statybas.
,,XXI amžiuje tebevykstantis kapinių
niekinimas įžeidžia tarptautinę žydų
bendruomenę ir Amerikos žmones”, –
teigiama joje. Lietuvos Vyriausybė
kaltinama pažeidusi 2002 m. spalį su-
darytą dvišalę sutartį, kuria yra įsi-
pareigojusi išsaugoti visų tautinių,
religinių ir etninių grupių, tarp jų –

Antrojo pasaulinio karo genocido au-
kų, – kultūrinį paveldą.

,,Negi kelių kvadratinių metrų
statybos ir tam tikrų grupių interesai
yra svarbesni už Lietuvos autoritetą
bei įvaizdį, kurtą pastaruosius aštuo-
niolika metų, ir Lietuvos interesus
transatlantinėje bendrijoje?” – klausė
prezidentas V. Adamkus.

Karaliaus Mindaugo rūmų staty-
bos pradėtos 2004 Nukelta į 6 psl.

S. Lozoraiçio archyvas bus perduotas Lietuvai

Ryga, kovo 12 d. (BNS) –
Latvijos užsienio reikalų ministras
Maris Riekstinis ir JAV teritorinio
saugumo sekretorius Michael Cher-
toff trečiadienį Rygoje pasirašė Lat-
vijos ir Amerikos suderinamąjį me-
morandumą įvažiavimo į JAV bevi-
zio režimo įvedimui remti.

Memorandumas – JAV ir Latvi-
jos ministerijų ,,politinių ketinimų
dokumentas” bendradarbiauti, kad
kuo greičiau Latvija prisijungtų prie
JAV bevizio režimo programos ir bū-
tų sudarytos vienodos įvažiavimo są-
lygos abiejų šalių piliečiams. Tokius
pačius memorandumus JAV anks-
čiau pasirašė su Čekija, o trečiadienį
ryte – su Estija. Neoficialiomis žinio-
mis, Lietuva ir JAV savitarpio supra-
timo memorandumą dėl bevizių san-
tykių gali pasirašyti jau šios savaitės
pabaigoje Vilniuje.

Pasirašius memorandumą su
JAV, bus būtina dar suderinti kai
kuriuos techninius klausimus, bet
iki metų pabaigos įvažiavimo į JAV
procedūra gali būti palengvinta.

Režisieriui iš Lietuvos –
Rusijos prezidento pamokslas

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) –
Maskvoje spektaklį ,,Vargas dėl pro-
to” pastatęs režisierius Rimas Tumi-
nas sulaukė kritiškų teatre apsilan-
kiusio Rusijos prezidento Vladimir
Putin pastabų.

Po spektaklio prezidentas ir jo
žmona neskubėjo išvykti. Pora pat-

raukė į užkulisius pabendrauti su
aktoriais. V. Putin nusistebėjo, kad R.
Tuminas klasikinei Aleksandr Gribo-
jedov pjesei suteikė naują, neįprastą
formą. ,,Nebijau pasirodyti kaip ne-
profesionalas, kadangi ir nesu profe-
sionalas. Bet kodėl jūs nuo pat pra-
džių rodote Čackį (pagrindinį veikėją
– BNS) verkiantį? Juk dėl to iškart
susidaro įspūdis, kad tai – silpnas
žmogus, o jis juk stiprus, atsilaiko
prieš visus”, – pareiškė Rusijos vado-
vas. V. Putin didžiausią įspūdį paliko
scena, kur pabrėžiama, jog Rusijoje
yra žmonių, linkusių atsisakyti visko,
kad tik labiau pritaptų prie Vakarų
papročių. ,,Tai ypač svarbu naujo-
sioms Europos Sąjungos narėms”, –
įgėlė lietuviui režisieriui Rusijos pre-
zidentas ir čia pat surimtėjo: ,,Aš, ži-
noma, juokauju”.

V. Putin apsilankymas teatre ir
kandžios pastabos po spektaklio sa-
vaitgalį tapo vienu labiausiai aptaria-
mų įvykių Rusijoje.

Svarstoma, kas svarbiau – tam tikrų grupių interesai ar Lietuvos įvaizdis.

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) – Vil-
niuje, Užsienio reikalų ministerijoje,
vyksiančios simbolinės ceremonijos
metu Lietuvos centriniam valstybės
archyvui bus perduota lietuvių diplo-
mato ir visuomenės veikėjo Stasio
Lozoraičio jaunesniojo sukaupta ar-
chyvinė medžiaga.

Pasak URM pranešimo spaudai,

Lozoraičių šeimos archyvas Romoje –
vienas didžiausių ir svarbiausi –
archyvų, sukauptų lietuvių išeivijoje
sovietmečiu. Archyvą sudaro buvusio
Lietuvos užsienio reikalų ministro ir
diplomatijos vadovo Stasio Lozoraičio
vyresniojo, taip pat ambasadoriaus S.
Lozoraičio jaunesniojo archyvai, to
meto spaudiniai ir Lietuvos atstovy-

bių Washington, Pietų Amerikoje, Pa-
ryžiuje ir Romoje dokumentai.

S. Lozoraičio jaunesniojo surink-
tą medžiagą sudaro 174 dėžės įvairių
dokumentų nuo 1919 m. iki naujau-
siųjų laikų. Dokumentuose atsispindi
Lietuvos diplomatinių bei konsulinių
atstovybių Washington, New York,
Paryžiuje, Romoje, San Paule ir kitur

Latvija taip
pat rengiasi
beviziam režimui

gyvenimo kasdienybė ir tų laikų ak-
tualijos.

Pernai pavasarį Lietuvą pasiekė
ir daugiau nei 16 tūkstančių Lozo-
raičių šeimos knygų bei periodinių
leidinių rinkinys, kuris dabar saugo-
mas ir tvarkomas Nacionalinėje Mar-
tyno Mažvydo bibliotekoje Lietuvoje.

Režisierius Rimas Tuminas.
Andriaus Petrulevičiaus (Alfa.lt) nuotr.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
CAN FRANCISCO, CA

DETROIT, MI

KENOSHA, WI

Dr. Darius Staliūnas aplankė
University of California, Berkeley

Š. m. vasario 19 d. dr. Dariui
Staliūnui aplankius University of
California, Berkeley susitikime daly-
vavo 18 klausytojų ir studentų. Šiuo
metu dėstantis Stanford University,
Californijoje dr. Staliūnas Berkeley
studentams skaitė pranešimą apie
rusifikaciją XIX amžiuje Baltijos
kraštuose, ypatingai Lietuvoje ir
Lenkijoje.

Pagal dr. Staliūno tyrimus, rusi-
fikacija pirmiausiai paveikė religiją,
nes religija nustato žmogaus tapaty-

bę. Antras rusifikacijos poveikis yra
tautos kalba. Jeigu rusai galėjo įvesti
rusų kalbą mokyklose ir kitose vie-
tose, išskyrus namuose, jų ketini-
muose buvo — kuo greitesnis kitų
tautybių rusifikavimas.

Dr. Staliūno kalba truko maž-
daug valandą su klausimais ir atsaky-
mais gale. Dr. Staliūnas yra teisus ir
zinojimas daug daugiau savo temos
negu kas buvo pristatyta kalboje.

Kristina Mattienė

Dr. Aras Mattis, Evelina Mickevičienė, dr. Darius Staliūnas.
Kristinos Mattienės nuotr.
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Amerikiečiai dažė margučius
Kovo 5 d. Liudas Volodka iš Le-

mont, Illinois ir Nijolė Semėnaitė-
Etzwiler iš Baraboo, Wisconsin daly-
vavo UW–Parkside (University of
Wisconsin–Parkside), Kenosha, meti-
niame Pasaulio turguje (World Ba-
zaar). Atstovaudami Madison/Vil-
nius Sister Cities, Inc. organizacijai
bei tautinių šokių grupei „Žaibas”,
jiedu surengė parodėlę apie Lietuvą
ir jos įvairų, gausų meną. L. Volodka
rodė, kaip pagaminti lietuviškus ve-
lykinius kiaušinius – margučius. Jis
atvežė 4 tuzinus kiaušinių ir mokė
studentus, dėstytojus-profesorius,
tarnautojus, praeivius kaip patiems
sau nusidažyti vaško būdu po mar-

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Kovo 11-osios sukaktis buvo pa-
minėta sekmadienį, kovo 9 d., Šv.
Antano lietuvių parapijos patalpose,
Detroit, MI. Minėjimas pradėtas iš-
kilmingomis šv. Mišiomis, kurias at-
našavo parapijos klebono kun. Alfon-
so Babono kurso draugas prelatas
Jonas Staškevičius iš Kanados (šešta-
dienį, kovo 8 d. prelatas J. Staške-
vičius vedė gavėnios rekolekcijas Šv.
Antano bažnyčioje). Organizacijų vė-
liavos buvo išstatytos bažnyčioje.
Mišių skaitinius skaitė garbės šaulys
Bronius Valiukėnas.

Po Mišių parapijos salėje susirin-
ko gražus būrys dalyvių. Salę puošė
Mykolo Abariaus specialiai šiam mi-
nėjimui padarytas užrašas: „Kovo
11-oji 1990 Lietuvos laisvės diena.”
Minėjimui sumaniai vadovavo LŠSI
vadas Mykolas Abarius. Invokaciją
sukalbėjo kun. Alfonsas Babonas.
Tylos minute buvo prisiminti ir pa-
gerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę.

Zita Skučienė skaitė Algirdo
Endriukaičio pareiškimo eiles „Sig-
nataro Aureolė”.

LŠSI vadas ir buvęs Švyturio jū-
rų šaulių kuopos vadas Mykolas Aba-
rius pasidalino mintimis ir istoriškai
apžvelgė Lietuvos nepriklausomybės
tęstinumo aktą. Ši diena liks svarbi
visiems lietuviams, nes be Vasario
16-osios, nebūtų Kovo 11-osios. Kovo
11-oji, kaip Vasario 16-oji, yra mums
brangios, minėtinos ir nepamiršta-
mos šventės. Šios 18-osios metinės

tegul mums primena tuos, kurie pa-
rodė daug drąsos ir meilės mūsų
tėvynei Lietuvai, jai taip sunkiu me-
tu. Laisvės veltui negausi, ją reikia
atpirkti krauju. Šios šventės jungia
žmones, tad visuomet būkime vienin-
gi. Dirbkime parapijose, organizaci-
jose ir nepamirškime, kad šios šven-
tės jungia ir vienija mus visus. Kovo
11-osios 18-os metinės baigtos vi-
siems giedant Tautišką giesmę. Po
minėjimo vyko pabendravimas. Mi-
nėjimą ruošė Švyturio jūrų šaulių
kuopa.

PRISIMINTA KOVO 11-OSIOS
SUKAKTIS

gutį. Jis buvo nepaprastai populia-
rus. Ten pat buvo viena lenkė, kaip
tik praėjime skersai mūsiškių, da-
žiusi kiaušinius, labai panašius į
lietuviškus, ir, reikia pripažinti, itin
gražius, bet visas šurmulys virė prie
Liudo stalo, nes jie visi galėjo bandyti
patys nusidažyti sau po margutį. Mu-
gės organizatoriai panoro ir prašė ki-
tais metais vėl sugrįžti, nes Liudo Vo-
lodkos pamoka labai pasisekė. Jis net
išpūtė kiaušinius savo „mokiniams”.
Tai bent šaunuolis! O kas buvo keis-
čiausia ir smalsiausia Liudui su Ni-
jole, kad studentai, kurie labiausiai
domėjosi margučiais, buvo Azijos ar
Afrikos amerikiečiai. S. E. S.
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Kas ta Eurazija?
PETRAS KATINAS

Žlugus komunistinei Sovietų Sąjungos imperijai, tarsi savotiškas jos
pakaitalas buvo sugalvota Nepriklausomų valstybių sandrauga –
NVS. Tačiau iš to darinio faktiškai nieko neišėjo. Nepaisant ofi-

cialiai priimtų daugelio dokumentų apie bendrus muitus, net bendrus
pinigus, kiekvienas NVS narys anklodę tempė į save. Buvę pirmieji „res-
publikų’’ partiniai sekretoriai, tapę prezidentais ir premjerais, pasijuto
tikrais karaliais, visagaliais feodalais, kuriems Maskvos nurodymai buvo
nė motais. Į valdžią atėjus prezidentui Vladimir Putin, padėtis ėmė paste-
bimai keistis. Oficialiąja Kremliaus politika tapęs imperijos atkūrimo
principas jau duoda savo vaisius. Rusijos iždas tiesiog pampsta nuo dujų
ir naftos dolerių ir be jokio vargo galima nusipirkti bet kokį, ypač Sovietų
Sąjungos sudėtyje buvusios Vidurinės Azijos, prezidentą ar premjerą. Tai
juk tie patys, kuriuos žinomas satyrikas G. Chazanov yra pavadinęs „to-
torių-mongolų” dauguma. Beje, ta dauguma, Lietuvoje papūtus atgimimo
vėjams, nė už ką nenorėjo girdėti Baltijos „respublikų” deputatų, išrink-
tų į SSRS Aukščiausiąją Tarybą, „nacionalistinių” kalbų apie ekonominę
nepriklausomybę.

Ir štai dabar, V. Putin diriguojant, „totoriai-mongolai” ėmė kurti švie-
sią ateitį – Eurazijos ekonominę sąjungą kaip atsvarą Europos Sąjungai.
Be paties V. Putin ir jo įpėdiniu tapusio Dmitrij Medvedev, tos sąjungos
kūrėjais ir nariais jau pasiskelbė Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lu-
kašenka, į dešiniąją Kremliaus valdovo ranką besitaikantis Kazachstano
prezidentas Nursultan Nazarbajev, jo kolega iš Kirgizijos Kurmanbek Ba-
kijevas, buvęs Uzbekijos SSKP pirmasis sekretorius Islam Karimov bei
Tadžikijos prezidentas Emomal Rachmonov. Pastarasis šiomis dienomis
išdėstė visų Eurazijos sąjungos satelitų poziciją, pareikšdamas, kad Eura-
zijos sąjunga atitinka visų be išimties buvusių „broliškų” SSRS tautų vil-
tis ir lūkesčius. O A. Lukašenka pareiškė, esą naujoji sąjunga pritrauks ir
kitus partnerius, kurie Maskvai vadovaujant vykdys „sudėtingus globa-
linius uždavinius”.

Viską apibūdino Kremliaus kontroliuojamo dienraščio „Izvestija”
ekonomikos ir politikos apžvalgininkas Gajaz Alimov, paskelbęs lentelę
„Eurazijos sąjunga šiandien”. Joje pažymima, kad kol kas į tą naująją są-
jungą įeina šešios valstybės, užimančios 94 proc. NVS šalių teritorijos, joje
gyvena 73 proc. visos NVS gyventojų, o naujojo darinio bendrasis vidaus
produktas (BVP) apima 88 proc. NVS BVP. Tarpusavio prekybos apimtis
tarp Eurazijos sąjungos šalių 2007 metais pasiekė 94 milijardus JAV
dolerių. Toliau Gajaz Alimov be užuolankų išdėsto, jog Eurazijos sąjunga
tampa ne tik ekonominiu fenomenu posovietinėje erdvėje, bet ir labai
svarbiu geopolitikos elementu. „Eurazijos ekonominė sąjunga kol kas yra
tik kelio pradžioje. Tačiau sėkmingas bendrų interesų bei tikslų derinimas
gali būti labai pamokantis ir kitiems. Per ilgus amžius susiklostę ir susi-
formavę glaudūs bendradarbiavimo interesai atves į bendros ateities ryto-
jų”, – išdėstė G. Alimov.

Ką gi, nepasakyta nieko nauja. Vietoj Sovietų Sąjungos atsirado
Eurazija. Tai reiškia ne tik glaudžią ekonominę sąjungą, bet ir naują poli-
tinį-karinį bloką. Jis praktiškai egzistuoja jau dabar. Pirmiausia, vyksta
bendri kariniai manevrai, kurie vis dažniau rengiami kartu su Kinijos
armija. Įdomu, kad Maskva, skelbianti atgimusią draugystę su Beijing, vis
dėlto gana įtariai žvelgia į sparčiai augančią Kinijos ekonominę galybę, o
kartu rengiamas pratybas vertina kaip Kinijos siekį sužinoti karines
Rusijos paslaptis. Neatsitiktinai pasklido žinios, esą Kinijos kariškiai ben-
drų pratybų metu pavogę keletą naujausios konstrukcijos šarvuočių bei
raketų. Žinomas Kremliaus propagandistas M. Leontjev paskelbė, kad
Rusija tapo vienintele atsvara amerikiečių hegemonijai, be to, užsipuolė ir
Maskvai ištikimą Kazachstano prezidentą, kodėl šiam prireikę pergink-
luoti Kazachstano armiją bei aprūpinti ją naujausiomis Izraelio taktinė-
mis raketomis, kai tuo tarpu yra vienintelė galinga jėga – Rusijos armija,
galinti apginti ne tik nuo Amerikos, bet ir nuo Kinijos. Be to, M. Leontjev
išdėstė, jog Eurazijos sąjungai priklausančių šalių armijos geriausiu atve-
ju turėtų būti tiktai Rusijos armijos padaliniai, vykdantys aptarnavimo
funkcijas.

Kremliaus valdovų šnekos apie daugiapolį pasaulį, pirmiausia, Ru-
sijos ir Kinijos sąjungą, įtraukiant į ją net ir Indiją, kaip atsvarą Amerikos
„hegemonijai”, tėra tik dūmų uždanga. Akivaizdu, jog Maskva gana įta-
riai žiūri į Beijing raumenų augimą, todėl Eurazijos kūrimas yra ne tik
naujojo bloko užuomazga pokomunistinėje erdvėje, bet ir atsvara stiprė-
jančiai „broliškai” Kinijai. Be to, sąjungos sukūrimu Kazachstanui ir
Turkmėnijai savo energetiniais ištekliais siekiama neleisti savarankiškai
maitinti Kinijos „ekonominę pabaisą”. Žinoma, tuo būdu Europai ir Ame-
rikai rodoma, kad Rusija ne tik vienintelė tvarkys dujų ir naftos tiekimo į
Europą monopolį, bet ir atkurs savotišką Varšuvos bloką. Aišku, jau kitu
pavadinimu.

RINKIMŲ LOTERIJA
KÊSTUTIS GIRNIUS

Migla gaubia Lietuvos politines
partijas. Vis sunkiau atspėti, kokių
principų jos laikosi, kam atstovauja,
kokie pagrindiniai jų politiniai sie-
kiai, su kuriomis politinėmis jėgomis
jos bendradarbiaus. Šis neapibrėžtu-
mas kenkia Lietuvos demokratijai.

Paprastas pilietis negali žinoti,
kuri partija labiausiai gins jo intere-
sus ir, patekusi į Seimą, laikysis savo
skelbiamų principų. Šiomis aplinky-
bėmis balsuoti už kurią nors partiją
būtų panašu kaip pirkti loterijos bi-
lietą: jei laimė nusišypsos – išloši.

Seniai pastebėta, kad nelabai
prasminga Lietuvos partijas skirstyti
į kairiąsias ir dešiniąsias. Tad siūlo-
ma jas suskirstyti kitaip, pvz., į tra-
dicines ir populistines, į oligarchus
remiančias ir jiems besipriešinančias.
Nepriekaištingos skirstymo schemos
nėra. Bet tradicinis išdėstymas deši-
nės ir kairės spektre lieka naudin-
giausias, nes daugiausiai pasako apie
partijos požiūrį į verslą, socialinį tei-
singumą, mokesčių politiką, biudže-
tą, kovą su socialine atskirtimi, san-
tykius su Rusija ir t.t. Bėda ta, kad
vienų partijų skelbiamos nuostatos
neatitinka jų realios politikos, o kitų
nuostatos nežinomos ar nenusako-
mos.

Socialdemokratų (tiksliau tariant,
buvusios LDDP) nomenklatūriniai
ryšiai niekada nebuvo paslaptis. Vis
dėlto žadą atėmė besąlygiškas ,,Leo
LT” ir ,,Vilniaus prekybos” siekių
palaikymas. Paprastas orumas rei-
kalavo išlaikyti padorų atstumą ir
piliečių interesų gynimo regimybę.

Konservatoriai lyg ir būtų deši-
niųjų partija, bet kaip paaiškinti pu-
santrų metų besitęsusią draugystę su
socialdemokratais, kai už pirminin-
kavimą keliuose komitetuose buvo
vienodinami idėjiniai skirtumai?
Vakaruose yra sudaromos dešinės ir
kairės ,,didžiosios koalicijos”, bet
ypatingomis aplinkybėmis ir tarp
lygiaverčių partnerių. To Lietuvoje
nebuvo.

Dar sudėtingiau į kairės ir deši-
nės spektrą įrikiuoti asmenines Ro-
lando Pakso, Viktoro Uspaskicho ar
Kazimieros Prunskienės partijas.
Sunku jas kitaip vadinti, kai vadas le-
mia partijos politiką. Jos nukreiptos į
vargingesnius ar padėtimi nepaten-
kintus gyventojus, sudarančius di-
džiausią jų elektorato dalį. Bet ,,dar-
biečiai” ir valstiečiai liaudininkai
tvirtai palaikė ,,Leo LT”, tad nepaisė
gyventojų daugumos nuomonės. Ant-
ra vertus, V. Uspaskichas ir daugelis
Darbo partijos deputatų neslepia
savo ryšių su stambiuoju verslu.
Nematė tik tie, kurie nežiūrėjo.

R. Pakso ,,Tvarka ir teisingumas”
lieka kitų partijų nepastebima parti-
ja. Ji skelbiasi ginanti nuskriaustuo-
sius, kovojanti dėl socialinio teisingu-
mo. Bet tvarkos pabrėžimas, nuogąs-

tavimai dėl KGB rezervininkų vaid-
mens labiau atskleidžia dešiniųjų
vertybes. Neaiškūs R. Pakso ryšiai su
Rusija ir partijos finansų šaltiniai dar
labiau sunkina pastangas nustatyti
partijos siekius.

Nežinia, kaip seksis Algirdo Pa-
leckio buriamam ,,Frontui”, nors ašt-
rus A. Paleckio liežuvis neliks be at-
garsio. Skelbiamos nuostatos yra ka-
ringai kairiosios, primenančios ne
tradicines socialdemokratų partijas,
bet labiau Vokietijos ,,Die Linke”, tel-
kiančią radikalus ir nepersitvarkiu-
sius buvusius komunistus. A. Paleckį
palaikantieji žinos, už ką balsuoja.

Lietuvos politinių partijų siste-
mos tapimas bespalve mišraine turi
rimtų pasekmių. Juk demokratijos
esmės nesudaro teisingi ir laisvi rin-
kimai, po kurių balsų daugumą su-
rinkusios partijos ateina į valdžią.
Rinkimai nėra tikslas pats savaime, o
priemonė žmonėms išreikšti savo va-
lią ir sukurti sąlygas jai įgyvendinti.
Partijų programų neapibrėžtumas
bei polinkis jų nepaisyti po rinkimų
pakerta piliečių siekį užtikrinti savo
valios įgyvendinimą. Dažnai balsuo-
jama už viena, o gaunama kita. Kai
rinkimai nesuteikia piliečiams realios
galimybės lemti valdžios politiką, jie
lieka tik bergždžias balsavimas, kaip
tarybiniais laikais.

Už kurią partiją reikėtų balsuoti,
norint įvesti progresinius mokesčius?
Ar siekiant užtikrinti, kad mokytojų
atlyginimai padidėtų? Arba kad atsa-
kingos tarnybos energingiau tirtų, ar
maisto produktų kainų kilimo nepa-
veikia karteliai? Nežinant atsakymų į
šitokius klausimus, sunku racionaliai
balsuoti.

Vakarų politinės partijos nėra
teisuolės, nepriekaištingai įgyvendi-
nančios savo rinkimų pažadus. Res-
publikonų partija Amerikoje prisista-
to kaip fiskalinės drausmės įsikūniji-
mas, bet ji labiausiai atsakinga už
milžiniškus biudžeto deficitus. Kin-
tanti ūkio ar tarptautinės politikos
sąlygos, politinių partnerių paieškos,
poreikis daryti nuolaidas verčia parti-
jas laviruoti ir keisti savo nuostatas.
Bet yra neperžengiamų ribų.

Neįsivaizduojama, kad Vakarų
Europos socialdemokratų partijos
vadovas sektų Lietuvos socialdemo-
kratų garbės pirmininko Algirdo Bra-
zausko pavyzdžiu ir pasisakytų prieš
progresinius mokesčius, ir kad social-
demokratais pasivadinusi partija per
beveik dvylika valdžios metų nebūtų
rimtai kovojusi dėl šitokių mokesčių,
tuo viešai rodydama savo abejingumą
kertiniam socialdemokratijos prin-
cipui – socialiniam teisingumui.

Padėtį sunkina didėjantis polin-
kis sudaryti prieštaringas ad hoc koa-
licijas. Kai prieš dešimtmetį LDDP,
socialdemokratai, centristai, krikš-
čionys demokratai ir konservatoriai
vyravo politiniame gyvenime, rinkė-
jams buvo aišku, kokios gali būti koa-
licijos: konservatorių ir krikščionių,
LDDP ir socialdemokratų. Reikalui
esant, viena ar kita grupė galėtų ben-
dradarbiauti su centristais. Bet kon-
servatoriai nebūtų susidėję su LDDP
ar socialdemokratai su krikščionimis
demokratais. Dabartinis Seimas pa-
rodė, kad viskas galima.

Pagaliau politikai, net pagal par-
tijų sąrašus išrinkti, keičia partijas,
tuo niekais paversdami rinkėjų bal-
sus. Dabartinis Seimas yra rekordi-
ninkas pagal politinių perbėgimų
mastą. Iš vienos frakcijos į kitą per-

bėgo bent 38 deputatai. Tai reiškia,
kad dabartinė frakcijų sudėtis, taigi
ir politinės galios pasiskirstymas
Seime, neatitinka rinkėjų valios.

Dieną po parlamento rinkimų ži-

nosime naujojo Seimo sudėtį, bet tur-
būt ir po metų tik mėginsime suvok-
ti, ką išrinkome.

,,Veidas”

Kai rinkimai
nesuteikia piliečiams
realios galimybės
lemti valdžios politiką,
jie lieka tik bergždžias
balsavimas, kaip
tarybiniais laikais.



4 DRAUGAS, 2008 m. kovo 13 d., ketvirtadienis

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas

JANINA ÇIKOTIENÈ

2008 m. vasario 17 d. 10 val. ryto,
Vašingtono skyriaus Lietuvių Bend-
ruomenės nariai bei svečiai rinkosi į
didingą Šv. Mato apaštalo katedrą
Vašingtone. Ji yra laikoma viena iš
įspūdingiausių bei gražiausių Ame-
rikoje ir talpina apie 1,000 žmonių.
Pirmos šv. Mišios Šv. Mato bažnyčioje
buvo paaukotos 1895 m., o kai 1939
m. buvo įsteigta Vašingtono arkidie-
cezija, ji tapo vyskupo bažnyčia ir
gavo garbingą katedros titulą. Šiuo
laiku ji yra Vašingtono arkivyskupo
Donald W. Wuerl katedra. Ji yra svar-
bi Amerikos sostinės katalikiškame
gyvenime, nes čia vyksta daug svar-
bių iškilmių bei paminėjimų. Prezi-
dento John Kennedy gedulingos šv.
Mišios buvo aukojamos 1963 m. Po-
piežius Jonas Paulius II, 1979 m.
lankydamasis Vašingtone, šioje kate-
droje aukojo šv. Mišias. Kiekvienų
metų rudenį čia yra aukojamos
„Raudonosios šv. Mišios”, prašant šv.
Dvasios vadovavimo juristinei profe-
sijai, šiose pamaldose dalyvauja Aukš-
čiausiojo teismo nariai, Kongreso
atstovai, diplomatai bei įvairių val-
džios departamentų nariai, o kartais
ir Amerikos prezidentas.

Suskambėjus varpams, prie alto-
riaus artėjo ilgoka procesija. Daly-
vaujančių lietuvių dėmesį atkreipė
netoli altoriaus šviečianti lietuviška
vėliava. Prieš pradedant šv. Mišias
lotyniškai, katedros rektorius mons.
Ronald Jameson pasveikino visus
susirinkusius į šv. Mišias, aukojamas
Lietuvos nepriklausomybės paminėji-
mo proga. Vėliau savo pamoksle dia-
konas Boyd Work taip pat pabrėžė
lietuvių šventę ir paminėjo laisvės
svarbą kiekvieno asmens gyvenime
bei būtiną pasiryžimą už laisvę ko-
voti.

Aukas nešė būrelis lietuviškais
rūbeliais pasipuošusių vaikučių: Jū-
ratė Reventaitė ir Gintarė Meižytė
nešė aukas, Lukas ir Ignas Drauge-
liai, Gabrielė Gedo, Ingrida Skirpaitė
bei Aistė, Alina ir Marius Orentai
nešė mažas raudonų gvazdikų puokš-
tes. Mons. Jameson priėmė aukas, o
priklaupęs, šypsodamasis ir dėko-
damas priėmė iš vaikučių gėles. Tuo
pat metu švelniai ir įspūdingai skam-
bėjo katedros choro giedama „Marija,
Marija”. Prieš pat šv. Mišių pabaigą

choras sugiedojo Lietuvos himną,
prie kurio prisijungė ir Mišiose daly-
vaujantys lietuviai.

Arti katedros esančiame Double-
tree viešbutyje vyko tolimesnė pro-
grama. Pirmiausia turėjome progą
papusryčiauti ir pabendrauti. Vaišių
stalą puošė tradicinis lietuviškasis
šakotis.

Minėjimą pradėjo Lietuvių Bend-
ruomenės Vašingtono skyriaus pirmi-
ninkė Danelė Vidutienė. Ji pasveiki-
no susirinkusius ir pasidžiaugė, kad
tarp mūsų buvo Imsrė Brūzgienė,
nors ambasadorius Audrius Brūzga ir
negalėjo dalyvauti, mat skaitė paskai-
tą Bostone vykusiame Vasario 16 d.
minėjime. D. Vidutienė pakvietė Nidą
Vidutytę ir Ugnių Ramanauską per-
skaityti Lietuvos Tarybos posėdžio,
įvykusio 1918 m. vasario 16 d. Vil-
niuje nutarimą, prašantį Lietuvos vy-
riausybę pripažinti nepriklausomą
Lietuvos valstybę. Pirmininkė per-
skaitė minėjimui paruoštą rezoliuciją
Lietuvos nepriklausomybės proga,
kurią susirinkusieji vienbalsiai pri-
ėmė. Rezoliucija buvo įteikta Ameri-
kos prezidentui George W. Bush, iš-
rinktiems atstovams Senate ir Atsto-
vų Rūmuose bei Amerikos Lietuvių
Bendruomenės Centro valdybai.

Toliau D. Vidutienė pakvietė
Audrių Kirvelaitį, pristatyti pagrin-
dinį minėjimo kalbėtoją – gen. mjr.
Joną Kronkaitį, buvusį Lietuvos ka-
riuomenės vadą. Su nekantrumu

Tautiniais drabužiais pasipuošę vaikučiai neša aukas ir raudonų gvazdikų
puokštes per šv. Mišias, aukojamas Šv. Mato katedroje. Iš kairės: Gintarė
Meižytė, Jūratė Reventaitė ir Lukas Draugelis. Broniaus Čikoto nuotraukos

laukėme išgirsti žinių iš žmogaus, gy-
venusio daugelį metų Amerikos pa-
dangėje, bet vėliau ėjusį aukštas bei
atsakingas pareigas Lietuvoje.

Gen. J. Kronkaičio mintys ne-
teikė didelio džiaugsmo apie Lietuvos
padėtį. Nors per paskutiniuosius 18
metų, daug kas yra pasiekta, įstota į
NATO ir Europos Sąjungą, tačiau
skurdas, moralės stoka, buvusių ko-
munistų įtaka, korupcija ir daug kitų
negerovių dar spaudžia Lietuvos
žmones. Kilo daug klausimų. Į klau-
simą, ar gen. Kronkaitis neplanuoja
įsijungti į politinę veiklą Lietuvoje,
jis atsakė, kad ne, nes jis turi dvigubą
pilietybę ir savo Jungtinių Amerikos
Valstijų pilietybės neatsisakys.

Šiuo laiku J. Kronkaitis gyvena
Lietuvoje ir darbuojasi jos gerovei pi-
lietinėje veikloje. Prieš dvejus metus
jis buvo vienas iš Piliečių santalkos
įkūrėjų. Šios organizacijos tikslas yra
sukurti nevyriausybinių organizacijų
ir žmonių tinklą, kuris ugdytų pagar-
bą piliečių teisėms, kad žmonės suge-
bėtų ir norėtų reikalauti sąžiningos
bei veiksmingos valdžios. Džiugu,
kad ši organizacija plečiasi ir tvirtėja,
o ypač malonu matyti, kad į pilietinę
veiklą jungiasi jauni žmonės – stu-
dentai, neseniai studijas baigusieji
bei įvairios studentų organizacijos.

Apleidžiant salę girdėjosi komen-
taras: „Liūdna, ar ne?” Taip liūdna,
bet džiaukimės prošvaistėmis ir ne-
praraskime vilties.

Gen. mjr. Jonas Kronkaitis, buvęs
Lietuvos kariuomenės vadas, kalba
Lietuvių Bendruomenės Vašingtono
skyriaus ruoštame Nepriklausomy-
bės minėjime 2008 m. vasario 17 d.

WASHINGTON, DC HUETTENFELD, VOKIETIJA

Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės
Tarybos posėdis
Kovo mėn. 8 d., šeštadienį, Ro-

muvos pilies konferencijų salėse savo
pirmam posėdžiui susirinko praeitą
rudenį naujai išrinktoji dvidešimtpir-
moji Vokietijos Lietuvių Bendruome-
nės Taryba.

Vokietijos Lietuvių Bendruome-
nė, į kurios darbą ir veiklą gali įsi-
jungti visi Vokietijoje gyvenantys lie-
tuviai, turi 17 apylinkių, visur ten,
kur gyvena didesnis skaičius narių.
Didžiausia apylinkė, VLB Romuvos
apylinkė, įsikūrusi Lampertheimo
miesto dalyje Hüttenfelde, ten, kur
vienoje vietoje gyvena daugiausia
lietuvių, kur veikia Vasario 16-osios
gimnazija ir Europos lietuvių kultū-
ros centras, kur gyvuoja Vokietijos
Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių
Kultūros instituto būstinės, kur
veikia Meilės lietuviškoji meno ga-
lerija. Tame Hüttenfelde tradiciškai
posėdžiauja VLB Taryba, aukščiau-
sias Vokietijos LB organas, trejiems
metams renkamas visų VLB narių
lygiu, tiesioginiu, slaptu ir visuotiniu
korespondenciniu balsavimu.

Pirmasis naujai sudarytos Tary-
bos pirmas uždavinys buvo išsirinkti
prezidiumą. Prezidiumo pirmininku
išrinktas Tomas Bartusevičius (iš
Dreis netoli Wittlich), pavaduotoju dr.
Vilius Lėnertas (iš Stegen prie Frei-
burgo), o sekretoriumi Aidas Šiugž-
dinis (iš Hüttenfeldo). Po to Taryba
pradėjo dirbti savo įprastą darbą,
išklausė pranešimus (VLB valdybos,
Vasario 16-osios gimnazijos, kontro-
lės komisijos, garbės teismo ir t. t.)
diskutavo aktualiais Vokietijos lietu-
vių veiklos klausimais. Buvo įsteigta
Vasario 16-osios gimnazijos naujo
mokyklos pastato statybos komisija,
kurią sudarys trys gimnazijos kura-
torijos, trys Vasario 16 gimnazijos
mokytojų ir trys VLB valdybos ats-
tovai bei dvi architektės: Anke Lie-
paitė ir Marina Auderytė. Paskui
buvo renkama nauja VLB valdyba.
Dalia Henke (iš Hamburgo) ir Mar-
tynas Gaurilčikas (iš Mannheimo)
gavo po 12 balsų, Antanas Šiugždinis
(iš Hüttenfeldo) – 10 balsų, dr. Vin-
cas Bartusevičius (iš Wittlich) – 9
balsus, o Gintaras Ručys (iš Hüt-
tenfeldo) – 8 balsus. Kontrolės komi-
sijon buvo išrinkti Vasario 16-osios
gimnazijos direktorius Andrius Šmi-
tas, Edmundas Jankūnas ir Laima
Lipšytė. Garbės teismo pirmininku
tapo Europos lietuvių kultūros cent-
ro direktorius Rimas Čuplinskas (iš
Heidelbergo), nariais – žymioji fotog-
rafė Marija Dambriūnaitė-Šmitienė
(iš Hüttenfeldo) ir dr. Vilius Lėnertas.

Nors Taryboje buvo iškeltas pa-
siūlymas, kad VLB pirmininku būtų
vienas iš tų, kurie gavo daugiausia
balsų, valdyba pagal Bendruomenės
statutą, to siūlymo nepaisydama,
pati pasiskirstė pareigomis ir VLB
valdybos pirmininku vėl paskyrė
Antaną Šiugždinį, gavusį 10 balsų, o
vicepirmininku dr. Vincą Bartusevi-
čių, gavusį 9 balsus. Iždininku tapo
Martynas Gaurilčikas, sekretoriumi
Gintaras Ručys, o Dalia Henke, per
rinkimus Taryboje surinkusi 12 bal-
sų, liko tik nare. Dėl tokio pasiskirs-
tymo pareigomis didelis VLB Tary-
bos narių skaičius buvo labai nepa-
tenkintas, tačiau formaliai VLB val-
dybai negalima daryti jokio prie-
kaišto. pv
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LIÙDNA, LIÙDNA, GRAUDU!
Labai gerai, kad dr. Romualdas

Kriaučiūnas „Drauge” (2008 m. sau-
sio 26 d.) parašė, jog lietuvių tauta
nyksta, mažėja, traukiasi... Nieko ne-
padarysi: tai yra labai liūdna teisybė.

Jeigu K–11 (= 1990.03.11) yra
mūsų gyvenimo laimingiausia diena,
tai tas baisus bėgimas iš Lietuvos yra
didžiausia Lietuvos nelaimė... Žudė,
naikino mus naciai ir bolševikai, bet
dabar mes patys nubyrėsime...

O liūdniausia yra tai, kad –
manoma – gal tik apie 3 proc. išdū-
musių iš Lietuvos sugrįš... Sakau:
liūdna, liūdna, ir graudu.

Noriu čia dar pridėti kelias
„pastabas”.

1. Sibiro ir Rusijos platybėse –
mano žiniomis – dar gyvena apie
100,000 lietuvių... Deja, daugelis iš jų
negali, nenori ar nesugeba sug-
rįžti į Lietuvą.

2. Mes, dypukai (apie 30,000 JAV;
15,000 Kanadoje) visi turėjome (po
1990m.) grįžti... Grįžo apie 1 proc. Ir
dar daug vėl parmovė į JAV... (Nei

LB/LF, nei mūsų spauda, nei mūsų
organizacijos mūsų tam neruošė.
Deja.)

Liūdna, liūdna ir graudu!
3. Iš Lietuvos bėga kam „reikia”

ir kam „nereikia”. Pvz., neseniai čia,
Rochester, NY, gyveno du daktarai
(gydytojai). Kaune jie turėjo gražų
namą (aš pats mačiau), o dvi dukros
JAV jau susirado vyrus: viena – italą,
kita – korėjietį... Ko jie važiavo į JAV?
Jie man sakė: „Nusibodo Kaune!”

Liūdna, liūdna, graudu!
4. Prie DC – kur gyvena du mūsų

vaikai – mes pažįstame kelias lietu-
vaites – dar iš mano apskrities (Aly-
taus). Visos jos susirado JAV vyrus:
italą, ispaną, amerikietį. Nė viena nė
nesvajoja grįžti į Lietuvą. (Gal – kada
nors – kaip turistai).

Liūdna, liūdna, ir graudu!
Ir tokių pavyzdžių — tūkstan-

čiai! Žodžiu: liūdna ir graudu!

Antanas Klimas
Rochester, NY

DÈL VYÇIO SKYDO
Bostono 1966 m. Lietuvių  en-

ciklopedijos 34 tomo 407 puslapyje J.
K. Karys rašo, kad Vyčio skydo dvi-
gubas kryžius simbolizuoja dviejų
tautų – Lenkijos ir Lietuvos – susi-
šliejimą.

1918 m. Vasario 16-osios Aktu
Lietuva nutraukė visus valstybinius
ryšius, saisčiusius ją su kitomis tau-
tomis. Tad tuo buvo panaikintas ir
mūsų „prisišliejimas” prie Lenkijos!
Remiantis to akto nutarimu Lie-
tuvos Seimas privalėtų pagaliau at-

šaukti ir Vyčio skyde esantį „prisi-
šliejimo” simbolį — dvigubą kryžių.

Galėtume grįžti arba prie Kris-
taus kryžiaus, arba prie Gedimino
stulpų, nes Vytauto ir Švitrigailos
Vyčio skyde buvo ne dvigubas kry-
žius, o Gedimino stulpai (1968 m.
Liet. Enc. 15 t., 66 ir 68 psl.).

Pirmą kartą dvigubą kryžių už-
tinkame Jogailos Vyčio skyde 1388 m.

Eugenius Gerulis
Naperville, IL

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org

ÕNIPÛ NOVELÈ – NE ISTORIJA
Stasys Kungys („Draugas” 2008

m. vasario 22 d. straipsnelis „Roo-
sevelto išdavystė ir JAV valdžios
melas”) perskaitęs šnipų sensacingą
KGB novelę apšaukia prezidentą
Rooseveltą ir JAV melavusius lietu-
viams. Atrodo, jis tuo veikalu tapo
tiesiog sužavėtas, lyg radęs knygoje
„The Sword and the Shield” Antrojo
pasaulinio karo deimančiuką —
istoriją pagristą faktais. O iš kur tie
faktai? Sensacinga karo įvykių novelė
parašyta Christopher Andrew pagal
KGB agento Mitrokhin pateiktus
duomenis. Ar galima KGB informaci-
jos šaltinius laikyti patikimais?

1992 metų pradžioje žemo rango,
neaiškios kilmės KGB agentas ne-
prašytas pasibeldė Rygoje į Britų
ambasados duris, rankoje laikydamas
savo paties surašytų bei surinktų
popierių gabaliukus, tarsi jo, jau nuo
1972 metų slaptas, autentiškas istori-
nis rinkinys. Nepraėjus keliems mė-
nesiams nežinomais keliais Vasili
Mitrokhin atsiranda Didžiojoj Bri-
tanijoje su „pilnu slaptos žvalgybos
archyvu”, niekad dar nepaviešintu
tarp šnipų. Be to, jis dar asmeniškai
nupasakoja, kaip per 12 metų jis kau-
pė šią medžiagą. Galima patikėti, bet

Central Europe Review laiko šiuos
duomenis anekdotiniais, kurie nere-
tai yra panaudojami ir žinomo nove-
listo John Le Carre novelių skiltyse.
O gerb. Kungys teigia, kad ,,šioje kny-
goje daug istorinės informacijos...” 

Iš tikrųjų, nuo kada mes laikome
KGB archyvus patikima istorija?
Siūlyčiau gerb. Kungiui pasiskaityti
tikrą Antrojo pasaulinio karo istoriją.
Ją galima rasti rimtose knygose, bib-
liotekose bei JAV valdžios departa-
mento aktuose. 1940 m. liepos 23 d.
Valstybės sekretorius Sumner Welles
Jungtinių Amerikos Valstybių vardu
paskelbė, kad Amerika nepripažįsta
Sovietų Rusijos smurto bei Lietuvos,
Latvijos ir Estijos okupacijos. Ši
deklaracija buvo visų JAV prezidentų
patvirtinta ir niekad neatšaukta.
Amerika tvirtai laikėsi aneksijos ne-
pripažinimo principo, kol Lietuva vėl
1991 m. kovo 11 d. tapo nepriklauso-
ma valstybė. Kas iš tikrųjų vyko 1943
m. lapkričio 23 d. Teherano „didžių-
jų” konferencijoje „aneksijos nepri-
pažinimo” fakto nepakeičia. Išvada,
sovietų KGB agentų interpretacija
yra jų pačių variantas. 

Pranas Jurkus
Elmhurst, IL

FIDEL CASTRO GYVYBĘ 
IŠGELBĖJO KUBOS KARDINOLAS
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš dešimtį metų teko pabuvoti
Meksikoje. Grįžus į namus, ,,Drauge”
(1998.02.07) rašiau, kad sausio 21 d.
atskridome į Cancun. ,,Tą pačią dieną
apie tris šimtus mylių į rytus nuo
Cancun, Havanos oro uoste, Kuboje,
nusileido popiežius Paulius Jonas II.
Dieną prieš tai Washington, Ameri-
kos sostinėje, į viešumą iškilo dar
vienas prezidento skandalas. Porą
dienų likome prie televizijos prilipę.
Nenorėjome nieko svarbaus pražiop-
soti. Popiežiaus vizitas, transliuoja-
mas tiesiai iš Kubos, buvo įdomiau
negu viliojanti saulutė ir ošiančios
palmės”. Akimirkos pagautas pano-
rėjau pats į Kubą vykti. Nors JAV
savo piliečiams draudė ten vykti, bet
darė išimtis mokslininkams ir žur-
nalistams. Kaip tik tuo metu turėjau
Tarptautinės žurnalistų federacijos
išduotą pažymėjimą, bet juo pasinau-
doti taip ir neteko. Po dešimties metų
spaudoje vėl figūruoja Kuba ir jos
diktatorius Fidel Castro. 2008 m. va-
sario 24 d. jis atsistatydino iš savo ei-
namų Kubos prezidento pareigų, jo
vietą perėmė jo jaunesnis brolis
Raul.

F. Castro gimė 1926 m. rugpjūčio
13 d. netoli Biran vietovės, Kuboje.
Jis gimė nelegaliai, kaip povainikis.
Jo motina dirbo tarnaite pas vieną
pasiturintį ir jau vedusį kubietį. Fidel
buvo pakrikštytas jam jau esant 16
metų amžiaus. Dėl to jis susilaukė
pašaipos ir pasityčiojimų. Jam jau bū-
nant 17 metų, jo tėvas pagaliau vedė
savo tarnaitę – Fidel motiną. Jėzuitų
gimnaziją jis baigė 1945 m., po to stu-
dijavo ir 1950 m. Havanos universi-
tete baigė teisės mokslus. Po to kurį
laiką vertėsi teise. Tuo pačiu nerima-
vo ir 1953 m. pradėjo kovą prieš Ba-
tista režimą. Dalyvavo nesėkminga-
me Santiago kareivinių užpuolime.
Dėl to buvo areštuotas ir nuteistas
mirčiai. Tačiau pagal ,,Our Sunday
Visitor” (2008.03.02) informaciją, jį
nuo mirties išgelbėjo kardinolas Ma-
nuel Arteaga y Betancourt.  Jaunu-
tėlė Castro žmona kreipėsi į kardi-
nolą. Jis, vadovaudamasis atlaidu-
mu, paveikė esantį Batista režimą,
kuris mirties bausmę pakeitė kalėji-
mu. Kardinolas Arteaga buvo Hava-
nos arkivyskupu nuo 1941 iki 1963
m. Jį pažinojusieji kardinolą prisime-
na kaip švelnų ir atlaidų dvasiškį.
Netrukus Castro iš kalėjimo pabėgo.
1955 m. jis atsidūrė Meksikoje ir ten
pradėjo organizuoti žygį į Kubą. Su
82 vyrais 1956 m. išsikėlė Kuboje.
Daugumai jo vyrų žuvus ar patekus
nelaisvėn, Castro pradėjo partizaninį
karą, pavadintą Liepos 26-sios sąjū-
džiu.

Pavykus nuversti Batista, pabė-
gusį 1959 sausio 1 d., Castro tapo Ku-
bos valdovu ir ministru pirmininku.
Iš pradžių slėpęs savo komunistinius
įsitikinimus, vėliau atvirai prisipaži-
no. Internete pateikiamoje biografijo-
je rašoma, kad tik 1976 m. gruodžio 2
d. jis tapo 22 Kubos prezidentu. Jis
taip pat buvo Kubos komunistų par-
tijos pirmuoju sekretorium ir Gy-
nybos vadu. Daug kas prisimename
JAV palaikytą, apmokytą ir finansuo-
tą Kubos pabėgėlių įsivežimą Kiaulių
įlankoje (,,Bay of Pigs”) 1961 m. ba-
landžio 17 d.  Šis 1,400 kovotojų įsi-
veržimas pasibaigė nelauktai Castro
naudai. Kitais metais pasaulio žinias-
klaidoje Kubos vardas vėl mirgėte

mirgėjo, nes ten buvo pastebėtos ato-
miniais ginklais dar neapginkluotos
raketos, atvežtos iš Sovietų Sąjungos.
Sekė pasaulinio masto politinė ir ka-
rinė įtampa, atvedusi pasaulį prie ga-
limo atominio karo slenksčio. Po JAV
ir Sovietų Sąjungos įtemptų derybų
raketų įrengimai buvo išardyti, JAV
prez. John Kennedy davus pasižadė-
jimą, kad tai įvykdžius Kubai negrės
Amerikos įsiveržimas. Pažadas buvo
ištęsėtas. Tuo pačiu buvo pradėta
ekonominė Kubos blokada, tebesitę-
sianti iki šių dienų.

Įdomūs Castro ir jo režimo san-
tykiai su Katalikų Bažnyčios hierar-
chija. Remdamasis popiežiaus Pijaus
XII 1949 m. paskelbtu parėdymu, po-
piežius Jonas XXIII 1962 m. Castro iš
Katalikų Bažnyčios ekskomunikavo,
nes jis aktyviai rėmė komunistų val-
džią. Jau minėtas popiežiaus Jono
Pauliaus II apsilankymas Kuboje
1998 m. buvo netikėtas ir susilaukė
dėmesio. Pasaulis Castro buvo pri-
pratęs visada matyti karinėje unifor-
moje,  tačiau oficialiame  sutikime  su
popiežiumi jis dėvėjo tamsios spalvos
eilutę. Tų pačių metų gruodžio mė-
nesį Castro grąžino Kalėdų šventes į
Kubos valdžios patvirtintų švenčių
sąrašą. 

Katalikybė į Kubą atkeliavo su
Christopher Columbus. Ispanijos
emigrantai buvo katalikai ir savo at-
sivežtą religiją plačiai paskleidė nau-
joje kolonijoje. Prieš gerą 100 metų
Kubai tapus nepriklausoma valstybe,
katalikybės įtaka išliko. Bažnyčia iš-
laikė šimtus mokyklų, daug ligoninių
ir organizacijų, teikiančių socialines
paslaugas. Kunigai ir vienuoliai lais-
vai apaštalavo ir praktikavo savo re-
ligiją. Castro atėjus į valdžią viskas
apsivertė aukštyn kojomis. Katalikų
mokyklos buvo uždarytos, iš kitų
kraštų atvykę kunigai ir vienuoliai
bei vienuolės buvo iš Kubos išvaryti.
Vienu metu net Castro gyvybę išgel-
bėjęs kardinolas Arteaga turėjo slėp-
tis Argentinos ambasadoje, nes jo
gyvybei grėsė pavojus. 

Ne paslaptis, kad Castro drau-
gystės bei lėšų ieškojo ir apsčiai gavo
iš Sovietų Sąjungos. Atsimenu, kad
vienu laiku Kubos vyrų krepšinio ko-
mandos vyriausias treneris buvo lie-
tuvis iš okupuotos Lietuvos. Įdo-
miausia, kad Castro niekada nenu-
traukė diplomatinių ryšių su Vatika-
nu. Per visą jo viešpatavimo laiką
Kuba turėjo savo ambasadorių Vati-
kane, o Vatikanas — savo pasiuntinį
Havanoje. Aišku, tokie ryšiai daug
padėjo planuojant popiežiaus 1998 m.
kelionę į Kubą. Paminėtinas ir kitas
kuriozas. Tai JAV laivyno bazė Guan-
tanamo vietovėje. Dabar toje bazėje
laikomi terorizmu įtariami arabai ir
kiti žmonės. Ypatingo pasididžiavimo
neduoda įvairių JAV administracijų
pastangos žūtbūt Castro atsikratyti,
bet nė vienas pasikėsinimas į jo gyvy-
bę nepasisekė. Tik pašlijusi sveikata
pagaliau jį privertė pasitraukti iš
beveik pusę šimtmečio eitų parei-
gų.

49 metus tebesitęsiantis komu-
nistinis jungas nualino Kubą, o to
pasekmėms galo dar nesimato. F.
Castro pareigas perėmęs jo brolis
Raul net negalvoja apie padėties su-
švelninimą. Ar ne ironija, kad myriop
nuteisto teroristo pasigailėjęs ir jį
išgelbėjęs kardinolas kartu su jo va-
dovaujama Bažnyčia patyrė tiek daug
persekiojimų ir kančių?
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Rolando Pakso vadovaujama partija
pakeitè� pavadinimâ�

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) – Lie-
tuvos vadovai šią savaitę vyksiančioje
Europos Vadovų Taryboje (EVT) ke-
tina ES šalių vadovus supažindinti su
energetikos situacija, kuri susiklos-
tys nuo 2010 metų uždarius Ignali-
nos atominę elektrinę.

,,Tikimasi, kad Europos Komisija
pasiūlys Lietuvai priimtiną energeti-
nės krizės sprendimo variantą”, – tei-
giama prezidento spaudos tarnybos
pranešime, išplatintame po trečiadie-
nį vykusio prezidento Valdo Adam-
kaus, premjero Gedimino Kirkilo ir
užsienio reikalų ministro Petro Vai-
tiekūno susitikimo.

Susitikime Lietuvos vadovai ap-
tarė ketvirtadienį ir penktadienį
Briuselyje vyksiančios EVT darbot-
varkę ir Lietuvos poziciją joje svars-
tomais klausimais.

,,Lietuvai ypač svarbi bendra
Europos Sąjungos laikysena santy-
kiuose su valstybėmis – energijos
tiekėjomis”, – teigiama pranešime.

EVT Lietuvos atstovai su ES val-
stybių vadovai taip pat diskutuos
apie klimato kaitą ir naują Lisabonos
strategijos įgyvendinimo etapą 2008-
2010 metais.

ES valstybių ir vyriausybių va-
dovų susitikimo darbotvarkėje numa-
tyti ir energetikos, finansų rinkų sta-
bilumo bei išorės santykių klausimai.

Lietuvos Vyriausybė komisiją,
kuriai pavedė konsultuotis su Eu-
ropos Komisijos ir ES valstybių kom-
petentingais atstovais dėl galimų
bendrų veiksmų užtikrinant Lietu-
vos energetinį saugumą po 2009 me-
tų pabaigos, kai Ignalinos atominė
elektrinė turėtų būti uždaryta.

Lietuva nori pratęsti Ignalinos
atominės elektrinės darbą, nes naują
jėgainę, dalyvaujant Latvijai, Estijai
ir Lenkijai, ketina pasistatyti tik
maždaug po dešimtmečio, tuo tarpu
Ignalinos jėgainę planuojama visiškai
sustabdyti jau 2009-ųjų pabaigoje.

Tokį įsipareigojimą Lietuva pa-
darė stodama į ES, kur IAE sumon-
tuoti sovietiniai RBMK modelio reak-
toriai laikomi iš esmės nesaugiais.
Pirmąjį IAE reaktorių Lietuva iš-
jungė 2004-ųjų pabaigoje.

Netekus branduolinės energijos
Lietuvos laukia elektros kainos kili-
mas ir elektros gamybos ūkio visiška
priklausomybė nuo Rusijos gamtinių
dujų tiekimo.

Derybos su ES dėl galimybės
pratęsti Ignalinos AE veiklą, į kurias
ir pati Lietuvos Vyriausybė didelių
vilčių nededa, pasak derybininko
Aleksandro Abišalos, turėtų būti
pradėtos Europos Sąjungos viršūnių
susitikime.

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) –
Lietuva džiugina dideliu ekonominiu
augimu, nuolat mažėjančiu nedarbu,
tačiau politinė sistema yra ištikta
legitimacijos krizės.

Taip Lietuva apibūdinama Vokie-
tijos Bertelsmano fondo šiemet išleis-
toje transformacijų indekso studijoje,
kurioje lyginamos 125 greičiausiai
pasaulyje besikeičiančios valstybės.

Įvertinus ekonomikos ir politikos
pasiekimus, Lietuva transformacijų
indekso vertinime atsiduria 6 vietoje
ir nuo Estijos atslilieka trimis pozici-
jomis (3 vieta), tačiau lenkia Latviją,
kuri vertinimų lentelėje yra 13-oje
vietoje. Lietuvos strateginė partnerė
Lenkija užima 11 poziciją, tuo metu
didžioji Baltijos valstybių kaimynė
Rusija šiais metais įkopė į 58-ąją vie-
tą.

,,Lietuvos augimo rodiklis yra
vienas iš didžiausių Europoje, ir visa
tai nuolat mažėjant nedarbui”, –
rašoma studijoje, bet čia pat priduria-
ma, kad ,,politinio elito skandalai ir
korupcijos atvejai sukėlė gilią nepa-
sitikėjimo krizę tarp gyventojų”.

Fondo teigimu, Lietuvoje nepasi-
tikima politinėmis partijomis apskri-
tai bei tradicinėmis politinėmis jėgo-
mis konkrečiai. Tuo metu mažesnės

ir populistinės partijos pakankamai
lengvai pelno rinkėjų simpatijas.

,,Toks deficitas aiškinamas dar
mažai susiformavusia pilietine visuo-
mene. Kaip anksčiau, taip ir dabar –
tik nedaugelis lietuvių suvokia pilie-
tinės iniciatyvos galimybes”, – teigia-
ma fondo atliktoje studijoje.

Tačiau nepaisant liūdinančių po-
litinės sistemos skaudulių, tarptau-
tinius vertintojus džiuginantis eko-
nominis augimas taip pat nėra tobu-
las. Kad Lietuvos ekonomika būtų
patrauklesnė, fondas rekomenduoja
gerinti vietines sąlygas žinių ekono-
mikos plėtrai, nes taip esą būtų su-
kuriama didesnė vertė ir užkertamas
kelias jaunos labai kvalifikuotos dar-
bo jėgos nutekėjimui. Lietuvos Vy-
riausybei patariama kuo skubiau
įvykdyti Europos Sąjungos (ES) kon-
vergencijos kriterijus bei prisijungti
prie euro zonos.

Bertelsmano fondo transformaci-
jų indeksas analizuoja ir vertina 125
besivystančių ir transformacijų šalių
demokratijos, rinkos ekonomikos ir
politinio valdymo kokybę. Matuojami
pasiekimai ir nukrypimai žengiant į
teisinę valstybę ir demokratiją, so-
cialinės politikos paženklintą rinkos
ekonomiką.

Lietuva Briuselyje pristatys
regiono energetines problemas

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) – Nuo-
lat didėjančios kainos kamuoja ne tik
Lietuvos gyventojus. Kitose dviejose
Baltijos valstybėse praėjusį vasarį in-
fliacija toliau didėjo, rašo dienraštis
„Lietuvos rytas”.

Latvijoje, kur infliacija yra di-
džiausia Europos Sąjungoje, per pra-
ėjusį mėnesį kainos išaugo 1,3 proc.
Metinė infliacija Latvijoje padidėjo
iki 16,7 proc. (sausį buvo 15,8 proc.).
Per metus labiausiai pabrango alko-
holiniai gėrimai ir tabako produktai –
beveik 45 procentais. Maisto kainos

pakilo daugiau nei penktadaliu.
Praėjusį mėnesį dėl išpardavimų Lat-
vijoje atpigo tik drabužiai ir avalynė.
Taip pat mažėjo komunikacijų pas-
laugų kainos. Tuo tarpu visų kitų
grupių prekės ir paslaugos brango.

Estijoje per vasarį kainos padi-
dėjo 0,4 procento. Palyginus su praė-
jusių metų vasariu, prekės ir paslau-
gos kainavo vidutiniškai 11,3 proc.
daugiau. Per metus Estijoje labiau-
siai pabrango maistas ir nealkoholi-
niai gėrimai – 17,1 procento.

Baltijos šalyse infliacija toliau auga 

Atkelta iš 1 psl. metais. Ginčai
dėl to, kurioje vietoje buvo XIX a.
viduryje uždarytos žydų kapinės,
tęsiasi nuo 2005 metų, kai grupė JAV
žydų bendruomenės atstovų pasipik-
tino, anot jų, buvusių žydų kapinių
vietoje Vilniaus centre vykstančiomis
Kara-liaus Mindaugo rūmų staty-
bomis.

Istorijos institutas 2006 metais
paskelbė, kad antrasis korpusas gali
būti statomas ant buvusių žydų kapi-
nių ribos. Seimo Užsienio reikalų ko-
miteto narys Henrikas Žukauskas
tuomet pasipiktino, kad 2004 metais,
kai statytojai rūpinosi leidimais, Lie-
tuvos istorijos instituto išvados buvo
visai priešingos.

Galimoje žydų kapinių vietoje ge-
ofizinius tyrimus turėjusi atlikti ben-
drovė ,,Geobaltic” praėjusių metų pa-
baigoje atsisakė projekto, nes jis esąs
per daug susipynęs su politika.
Praėjusių metų rugsėjį įsakymą stab-
dyti žemės darbus prabangių butų

statybvietėje, kurioje galimai yra bu-
vusios Vilniaus žydų kapinės, pasira-
šė Kultūros paveldo departamentas.

Stabdyti galimai buvusių žydų
kapinių teritorijoje vykstančias staty-
bas Vilniaus centre yra rekomenda-
vusi tarptautinė specialistų komisija
ir premjero sudaryta darbo grupė.
Lietuvos mokslų akademijos žinovų
teigimu, Lietuvos istorijos instituto
tyrimas dėl Šnipiškių žydų kapinių
spėjamų ribų nebuvo išsamus.

Žinoma archeologė Rimutė Ri-
mantienė žydų kapų Šnipiškėse ieš-
kojimą vadina neturinčiu nieko bend-
ra su mokslu. Atviru laišku arche-
ologė paragino aukščiausius Lietuvos
vadovus, atsakingus pareigūnus,
istorikus baigti su mokslu nieko ben-
dra neturinčius eksperimentus, o me-
namų žydų kapų Šnipiškėse ieškoji-
mą pasitelkus ekstrasensų naudoja-
mas virgules vadina akivaizdžia nesą-
mone, neturinčia analogų pasaulinėje
praktikoje.

Lietuvos ekonomika džiugina,
politinè sistema – liùdina

Mirè Sâjùdžio veikèja ir sociologè
Natalija Kasatkina

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) – Ne-
priklausomybės dienos išvakarėse,
pirmadienį, eidama 60-uosius metus
mirė aktyvi Lietuvos persitvarkymo
sąjūdžio veikėja, sociologė, socialinių
mokslų daktarė Natalija Kasatkina.

Daug gyvenimo metų ji skyrė so-
ciologijai – Lietuvos visuomenės, jos
kultūrinių ir etninių grupių tyri-
mams. 2002 metais įkūrė ir vadovavo
Etninių tyrimų centrui Socialinių
tyrimų institute.

N. Kasatkina buvo etninių ma-
žumų adaptacijos tyrimų pradininkė
Lietuvoje, aktyviai plėtojo rusų ma-
žumų mokslinius tyrimus, įsteigė ir
redagavo mokslo žurnalą ,,Etnišku-
mo studijos”. Sociologė buvo daugelio
tarptautinių projektų narė, Jung-
tinių Tautų Socialinės raidos tyrimų
instituto, Europos rasizmo ir kseno-
fobijos monitoringo centro ekspertė,
kartu su kolegomis įkūrė Atviros Lie-
tuvos fondą (ALF). Velionė taip pat
dirbo Vytauto Didžiojo ir Vilniaus
universitetuose.

N. Kasatkina siekė, kad Lietuvos
rusų bendruomenė suprastų ir pa-
laikytų Lietuvos laisvės siekį: 1990

metų sausį inteligentijos susitikime
su tuometiniu Sovietų Sąjungos va-
dovu Michail Gorbačiov ji pasakė kal-
bą, kuria gynė Lietuvos nepriklau-
somybės ir demokratijos idėjas. 2003
metais N. Kasatkina buvo apdovano-
ta ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai”
riterio kryžiumi.

Natalija Kasatkina

Vilnius, kovo 12 d. (ELTA) – Ro-
lando Pakso vadovaujama partija
Tvarka ir teisingumas (liberalai de-
mokratai) pakeitė savo pavadinimą.
Nuo šiol ši partija vadinsis Tvarka ir
teisingumas. Skliausteliuose buvu-
sių žodžių ,,liberalai demokratai” at-
sisakyta. 

Šeštąjį gimtadienį mininčios par-
tijos Tvarka ir teisingumas lyderis R.
Paksas iš kongreso tribūnos sakė,
kad Lietuvoje labiausiai trūksta tvar-
kos ir teisingumo. ,,Lietuva laukia
permainų, ir permainos bus”, – už-
tikrino R. Paksas.

Jo įsitikinimu, per būsimus Sei-
mo rinkimus Tvarka ir teisingumas
gaus daugiausia balsų ir galės įgy-
vendinti žmonėms reikalingas refor-
mas. Savo kalboje R. Paksas piktinosi
įsigalėjusia Lietuvoje oligarchija ir

,,chebrokratija”. ,,Stop oligarchinei
nakčiai mūsų valstybėje”, – pareiškė
R. Paksas.

Šeštadienį vykusiame partijos
Tvarka ir teisingumas kongrese daly-
vavo apie 600 delegatų.

Kongrese ketinama patvirtinti
partijos rinkimų į būsimą Seimą pro-
gramą, kuri vadinasi ,,Už tvarką ir
teisingumą”, pataisyti partijos įsta-
tus, priimti politinę padėtį vertinantį
dokumentą.

Kongresas ketina patvirtinti sa-
vo kandidatų į Seimą vienmandatėse
apygardose sąrašą. Per būsimus Sei-
mo rinkimus Tvarka ir teisingumas
ketina siekti mandatų visose 71 vien-
mandatėje apygardoje. Šeštadienį
planuojama patvirtinti 62 kandida-
tus, likusiems įgaliojimai bus suteikti
vėliau tarybos posėdyje. 
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ir Baltijos šalys drauge gali išspręsti
regiono energetines problemas.
,,Matome Pabaltijo šalių interesą
tam tikromis kryptimis, įskaitant
energetikos sferą”, –  antradienį per
susitikimą su Dūmos vadovais sakė
V. Putin. Jis pažymėjo, kad per nese-
niai įvykusį jo susitikimą su Vokieti-
jos kanclere Angela Merkel ,,ji taip
pat kreipė dėmesį į kai kurias ener-
getines problemas šioje Europos da-
lyje”. ,,Galėtume dirbti drauge (su
Baltijos valstybėmis) sprendžiant
bendrus regioninius uždavinius”, –
sakė jis.

NEW YORK
Korporacinės Amerikos ,,siau-

bas”, didelio masto kovos su sukčia-
vimais Walstreet sumanytojas Eliot
Spitzer pateko į skandalą, kuris gali
sugriauti buvusio New York valstijos
generalinio prokuroro, o dabar šios
valstijos gubernatoriaus karjerą.
Laikraštis ,,The New York Times”
parašė, kad 48 m., vedęs Eliot Spitzer
naudojosi prostitutės paslaugomis.
Pasak laikraščio, federalinės teisė-
saugos institucijos perėmė mažiau-
siai šešis E. Spitzer pokalbius telefo-
nu, kai jis tarėsi dėl susitikimo viena-
me Washington viešbučių. Po straips-
nio laikraštyje gubernatorius E. Spit-
zer atsiprašė, bet pažymėjo, kad tai
buvo ,,privatus reikalas” ir nė žodžiu
neužsiminė apie ketinimą atsistaty-
dinti. Žurnalistams nepavyko gauti
nei pranešimo patvirtinimo, nei pa-
neigimo.

BEIJING
Kinijos policija vaikydama antrą

dieną Tibeto sostinėje Lhasa vyks-
tančių protestų dalyvius panaudojo
ašarines dujas, trečiadienį pranešė
,,Radio Free Asia”. Šimtai protestuo-
jančių budistų vienuolių reikalauja
Tibeto nepriklausomybės. Antradie-
nį iki 600 vienuolių žygiavo nuo savo
vienuolyno iki policijos būstinės, kur
reikalavo paleisti dieną prieš tai areš-
tuotus vienuolius. Pirmadienio pro-
testai buvo surengti minint 1959 m.
tibetiečių sukilimo, kuri Kinija nus-
lopino, metines. Pastaruoju metu ti-
betiečių protestai vyko ir kaimyni-
nėse šalyse Indijoje ir Nepale. Jie vėl
atkreipė dėmesį į Kinijos valdymą
Tibete.

VARŠUVA
Lenkijos premjeras Donald Tusk

patvirtino, kad Varšuva ir Washing-
ton nori drauge kurti priešraketinį
skydą Vidurio Europoje. D. Tusk pa-
reiškė, kad per derybas buvo pašalin-
ta didžiausia kliūtis, kad būtų galima
dislokuoti Lenkijoje JAV PRG dalis.
Mainais už JAV priešraketinės gyny-
bos dalių dislokavimą Lenkija reika-
lauja suteikti jai papildomų saugumo
garantijų ir padėti modernizuoti jos
karinius objektus, ir Washington su-
tiko su šia sąlyga, pažymėjo D. Tusk.
G. W. Bush pareiškė, kad JAV pasiry-
žusios padėti Lenkijai modernizuoti
ginkluotąsias pajėgas mainais už su-
tikimą dislokuoti Amerikos PRG ba-
zę. 

BRIUSELIS
Belgijos vyriausybė ir bankai su-

tarė, kad holokaustą išgyvenusiems
žydams, jų šeimų nariams bei žydų
bendruomenei skirs apie 110 mln.
eurų, praneša BBC. Vyriausybės su-
daryta komisija kompensacijų klausi-
mams nusprendė 35 mln. eurų sumą
išmokėti maždaug 5 tūkst. žmonių, o
likusius pinigus kaupti savišalpos
fonde. Pinigai būtų skirti kompensa-
cijoms Belgijos žydams, kurie Antro-
jo pasaulinio karo metu per Vokieti-
jos okupaciją neteko turėto turto, iš-
mokėti. Vyriausybės pareigūnai pab-
rėžė, kad šie pinigai skirti tik  mate-
rialiniams, o ne moraliniams nuosto-
liams atlyginti.

NIKOSIJA
Naujasis Kipro prezidentas De-

metris Christofias kovo 21 d. turi su-
sitikti su Kipro turkų vadovu Mech-
met Ali Talat ir derėtis su juo dėl šios
padalytos salos ateities, pranešė Jun-
gtinės Tautos (JT). JT atstovas Cho-
sė Bias sakė: ,,Abu vadovai susitiks
JT komplekse Nikosijoje kovo 21 d.
dalyvaujant misijos vadovui Michael
Moller.”

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladimir

Putin išreiškė įsitikinimą, kad Rusija

JAV

Obama pergalingai laimèjo
pirminius rinkimus Mississippi

Biloxi, kovo 12 d. (AFP-BNS) –
Barack Obama antradienį įveikė Hil-
lary Clinton per Mississippi demo-
kratų pirminius rinkimus, kuriuose jį
tvirtai parėmė afroamerikiečiai, o
naujas pagiežingas kivirčas sukrėtė
demokratų stovyklą šiose varžybose
dėl Baltųjų rūmų. Illinois atstovau-
jantis senatorius pasiekė antrą per-
galę iš eilės po H. Clinton praėjusios
savaitės pergalių Texas ir Ohio, ku-
rios atitolino jos kampaniją nuo labai
pavojingos ribos.

Vykstant balsavimui Mississippi,
varžybas dėl demokratų kandidato į
JAV prezidentus statuso sukrėtė dar
vienas bjaurus kivirčas. B. Obama
stovykla pareikalavo atleisti H. Clin-
ton rėmėją Geraldine Ferraro, kuri
pasakė: ,,Jei Obama būtų baltas žmo-
gus, jo šioje pozicijoje nebūtų”.

Konservatyvi Mississippi valstija,
kuri į Demokratų partijos suvažia-
vimą siųs 33 delegatus ir kuri per vi-
suotinius rinkimus renka daugiausia
respublikonus, buvo paskutinis de-
mokratų mūšio laukas prieš reikš-
mingesnius, balandžio 22 d. įvyk-
siančius Pennsylvania pirminius rin-
kimus. Misssissippi perversmo neį-
vykdė, tačiau sudarė sąlygas B. Oba-
ma įtvirtinti savo pranašumą pagal
partijos suvažiavimo delegatų skai-

čių.
Kaip skelbia ,,RealClearPolitics.

com”, po pergalės Mississippi B. Oba-
ma užsitikrino 1,606 suvažiavimo de-
legatų paramą, o H. Clinton – 1,484.
Abiem dar gerokai trūksta iki 2,025
delegatų paramos, kurios reikia no-
rint tapti partijos kandidatu į prezi-
dentus.

B. Obama, pirmasis afroameri-
kietis, turintis realių galimybių tapti
Baltųjų rūmų šeimininku, minėtas
pastabas, kurias pareiškė moteris, įė-
jusi į istoriją kaip demokratų 1984
metų kandidatė į viceprezidentus, pa-
vadino ,,aiškiai absurdiškomis”. ,,Ne-
manau, kad Geraldine Ferraro ko-
mentarams yra vietos mūsų politiko-
je ar Demokratų partijoje, – Pennsyl-
vania laikraščiui ,,The Morning Call”
sakė jis.

B. Obama kampanijos štabas
,,pareikalavo G. Ferraro galvos” ir at-
kreipė dėmesį į tai, kad praėjusią sa-
vaitę skubiai atsistatydino viena B.
Obama padėjėja, pasakiusi, kad H.
Clinton yra ,,monstras”.

New York atstovaujanti senatorė
H. Clinton sakė, jog nesutinka su tais
komentarais ir jog jai atrodo apgailė-
tina, kad šalininkai gali imtis asme-
ninių išpuolių, tačiau neatleido G.
Ferraro iš savo finansų komiteto.

Atsistatydina JAV pajègû�
Artimuosiuose Rytuose vadas

Kandidatas į JAV prezidentus Barack Obama.    Reuters nuotr.

Washington, DC, kovo 11 d.
(AFP–BNS) – JAV pajėgų Artimuo-
siuose Rytuose vadas admirolas Wil-
liam Fallon antradienį pareiškė, jog
atsistatydina, nes pranešimai, kad jis
nesutarė su prezidentu George W.
Bush dėl Irano, ėmė ,,atitraukti dė-
mesį”.

Gynybos sekretorius Robert Ga-
tes paskelbė, jog ,,nenoromis ir
apgailestaudamas” priėmė W. Fallon
atsistatydinimą, ir jog buvo ,,netei-
singai suprasta”, kad admirolas ne-
sutarė su administracija Irano klau-
simu.

Savo pareiškime G. W. Bush gyrė
admirolą už daugiau kaip 40 tarny-
bos metų, bet nepaminėjo žurnalo
,,Esquire” straipsnio, kuris privertė
W. Fallon atsistatydinti.

Tačiau toks staigus JAV centri-
nės vadovybės vado pasitraukimas
sukėlė įtakingų demokratų kritikos
laviną – pasigirdo užuominų, kad W.

Fallon buvo priverstas pasitraukti
dėl savo sąžiningumo.

R. Gates sakė, kad nebuvo reikš-
mingų administracijos ir W. Fallon
nuomonių skirtumų. Paklaustas apie
,,Esquire” teiginius, kad W. Fallon
nušalinimas reikštų JAV rengimąsi
karui su Iranu, gynybos sekretorius
atsakė: ,,Na, tai tiesiog absurdiška”.

,,Esquire” straipsnio autorius
Thom Barnett priskyrė W. Fallon
nuopelnus dėl įtampos su Iranu
sumažinimo praėjusiais metais. W.
Fallon žiniasklaidos dėmesį buvo pa-
traukęs ir lapkritį, kai G. W. Bush in-
tensyvino savo retoriką prieš Iraną.
Interviu ,,Financial Times” jis per-
spėjo, kad spaudos spėlionės apie
JAV karinius pasirinkimus nėra nau-
dingos.

Generolas leitenantas Martin
Dempsey, kuris yra W. Fallon pava-
duotojas Centrinėje vadovybėje, lai-
kinai pakeis admirolą.

Pasaulio naujienos

AZIJA

RUSIJA

EUROPA
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Kovo 11-osios viktorina Kovo 11-osios viktorina 
Čikagos lituanistinėje mokyklojeČikagos lituanistinėje mokykloje

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Čikagos lituanistinės mokyklos
šeštokams jau tapo tradicija Kovo 11-
ąją švęsti Lietuvai skirta viktorina.
Kaip ir kasmet šeštokai ir jų tėveliai
kovo 8 d. rinkosi į geltonais, žaliais ir
raudonais skėčiais papuoštą Čiurlio-
nio galeriją. Galerijoje esantis for-
tepijonas buvo nubarstytas tos apčios
spalvos žiedais. Šeštokų mokytojos
Audronė Sidaugienė ir Viktorija Tu-
rapinaitė šiemet įvedė naujovę – jei
anksčiau atskiras komandas sudarė
6A ir 6B klasės mokiniai, tai šiemet
visi mokiniai turėjo nueiti prie
fortepijono ir išsirinkti raudonus ir
geltonus žiedus. Taip iš dviejų klasių
mokinių buvo sudarytos dvi koman-
dos – geltonųjų ir raudonųjų. Trečioji
komanda – tėveliai.

Šventei mokiniai paruošė gražų
stendą ,,Ką man reiškia Lietuva”.
Mokinių darbus galėjo apžiūrėti ne
tik visi susirinkę į viktoriną. Stendas
buvo iškabintas visą dieną, tai jį
apžiūrėjo ir kitų klasių mokiniai.

Mokytojos Audronė ir Viktorija
pristatė vertinimo komisiją – direk-
torės pavaduotoją laimą Apanavičie-
nę, istorijos mokytoją Arvydą Bag-
doną, tėvų komiteto narę  Aidą Rau-
donytę ir Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus Imigracijos istorijos ir
geneologijos skyriaus vedėją Karilę
Vaitkutę.

Rytmetis prasidėjo eilėraščiu
apie Lietuvą ir trumpu mokinių kon-
certu tėveliams ir savo draugams. 

Smagu buvo žiūrėti, kaip vaiaki
ir tėveliai ieško teisingų atsakymų į
klausimus apie Lietuvą, kaip per-
gyvena, kai suklysta, kaip bando
viena komanda papildyti kitos ko-
mandos  atsakymus.  Po kiekvieno at-
sakymo į klausimus, kol vertinimo
komisija sumuodavo rezultatus, mo-

kiniai šoko, skaitė savos kūrybos
eilėraščius, grojo pianinu, saksofonu
ir klarnetu. Neatsiliko ir tėveliai – jie
puikiai sušoko ,,Jurgeli, meistreli”.
Buvo smagu ir linksma visiems kar-
tu.

Išsekus klausimams buvo susu-
muoti rezultatai. Laimėjo raudonųjų
žiedų komanda, antrą vietą užėmė
geltonųjų žiedų komanda, o trečiąją
tėveliai. Visos komandos buvo apdo-
vanotos prizais, o K. Vaitkutė kiek-
vienam moksleiviui padovanojo po
senovinio Lietuvos žemėlapio kopiją
ir lietuviško Vyčio  lipduką.

Pasibaigus konkursui visi drau-
ge, padedant muzikos mokytojai Jū-
ratei Grabliauskienei dainavome
lietuviškas dainas.

Smagus rytmetis visiems – ir mo-
kiniams, ir tėveliams. Dėkojame mo-
kytojoms A. Sidaugienei ir V. Tura-
pinaitei suruošusioms puikią Kovo
11-osios paminėjimo šventę.

Šeštokai šoka polką. (Mokytoja Birutė Matukonienė, akompaniatorė
Evelina Karalienė).                                        Laimos Apanavičienės nuotraukos

Saksofonu groja Dainius Grab-
liauskas.

Pasibaigus konkursui visi dainavome.

Tėveliai.

Klausimas sunkus, reikia pagalvoti.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

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.. SStt.. 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
ligos

SIÙLO DARBÂ

1997 metais – politinis kalinys
partizanas Balys Radžius, o 2000 m.
dar kartą atsilankė Seimo narys dr.
Juozas Galdikas. Svečiai iš Lietuvos
suteikė daugiau žinių, kas tuo laiku
darėsi Lietuvoje, o taip patenkino da-
lyvių jausmus ir nuotaikas.

Nuo 2000-ųjų iki 2004-ųjų metų
apylinkės veikla merdėjo. Valdyboje
liko tik vienas pirmininkas Juozas
Paškus. Tačiau jis nenorėjo užmig-
dyti apylinkės amžinu miegu, nors jo
jėgos ir sveikata visai nusilpo. Ilgiau
nelaukdamas pradėjo ieškoti apylin-
kei talkininkų iš tolimesnių mies-
tų.

Pagaliau jo norai išsipildė. 2005-
ųjų metų sausio 9 d. į kiniečių res-
toraną susirinko nedidelis būrelis
gerai nusiteikusių lietuvių, jie tą
pačią dieną išrinko valdybą, kurią
sudarė šie asmenys: Dana Liuter-
mozienė iš Pompano Beach, Elena
Krilavičienė iš Derlay  Beach, Laima
Macijauskienė iš Hollywood, Vincas
Skupeika iš Cooper City, Alina  Dra-
vininkienė iš Pompano  Beach, Dana
Saldaitienė iš Laudelhill ir Elzbieta
Sakevičienė iš Miami. Apylinkės pir-
mininkės pareigas sutiko eiti Dana
Liutermozienė. Tą pačią dieną visi
susirinkusieji patvirtino valdybą, o
visų pritarimu buvęs apylinkės pir-
mininkas Jonas Paškus liko garbės
nariu. 

2:30 val. po pietų pirm. Dana
Liutermozienė pradėjo tos dienos
programą. Pirmininkė savo pirmai-
siais žodžiais pasveikino visus ir
padėkojo už atsilankymą, pakvietė
vicepirm. Eleną Krilavičienė vado-
vauti susirinkimui. Pirmaisiais savo
žodžiais, vicepirmininkė pareiškė:
„Nesvarbu, kuriai bangai priklau-
some, esame visi vienos motinos,
savo tėvynės Lietuvos vaikai. O šian-
dieną mes visi susirinkome įsijungti į
Lietuvių Bendruomenę, vieningai ir
sutartinai dirbti lietuvybei. Tuo mes
visi pasitarnausime savo tėvynei
Lietuvai.” Baigusi savo įžanginį žodį,
ji pakvietė buvusį pirmininką Joną
Paškų tarti žodį. Buvęs pirmininkas
trumpai prisiminė Bendruomenės
praeities veiklą ir paaiškino kai ku-
riuos apylinkės atliktus darbus,
apgailestavo, kad senatvė užbėgo jam
už akių. Jis sakė: „Norėčiau dar ilgai
dirbti Lietuvių Bendruomenei, būti
kartu su jumis, tačiau jau mano se-
natvė ir sveikata nebeleidžia man to
daryti. Tačiau aš linkiu jums laimin-
gai ir sėkmingai dirbti lietuvybei ir
tęsti mūsų apylinkės neužbaitus dar-
bus...”  Susirinkusieji atsistojimu ir
gausiu plojimu įvertino buvusio
pirmininko J. Paškaus žodžius ir dar-
bus palikdami jį LB Floridos Auk-
sinio kranto apylinkės garbės nariu.
Po to vicepirmininkė pakvietė visą

naująją valdybą, kuri vienbalsiai gar-
siu plojimu buvo pasveikinta.

Taip ir prasidėjo tolimesnė apy-
linkės veikla. Tačiau ir naujoji valdy-
ba stebuklų nepadarė. Greitai paaiš-
kėjo, kad lietuviškai veiklai prasta
„dirva”. Apylinkės naujoji valdyba su
dideliu entuziazmu ir pasiryžimu
pradėjo ruošti Vasario 16-osios ir Ko-
vo 11-osios minėjimą, manydama,
kad jame atsilankys daug svečių ir
minėjimas bus sėkmingas. Tačiau
taip neįvyko. Minėjime dalyvavo tik
45 gerai nusiteikę lietuviai, iš jų atsi-
rado ir dosnių aukotojų, kurie pa-
aukojo Bendruomenei 675 dol. Ta-
čiau pasiuntus aukas Krašto valdybai
ir apmokėjus renginio visas išlaidas,
paaiškėjo, kad viskas užsibaigė nuos-
toliais. Tas pats atsitiko ir 2006-ais
metais.

Tačiau valdyba nenuleido rankų,
tikėdama, kad būsimi metai bus sėk-
mingesni. Per vasarą paatostogavę, o
per žiemą pailsėję, pavasarį vėl pra-
dėjo galvoti apie Vasario 16-osios ir
Kovo 11-osios minėjimą, kurį suruošė
2007 m. kovo 11 d.  Apylinkės valdy-
ba, manydama, kad patrauks į mi-
nėjimą daugiau svečių, paruošė me-
ninę programą, pasikviesdami dai-
nininkus. Tas daug naudos nepadarė,
o tik atnešė rengėjams daugiau iš-
laidų.

Minėjime atsilankė 51 asmuo, iš
kurių atsirado 10, kurie parodė savo
nuoširdumą, vieni daugiau, kiti ma-
žiau paaukojo 505 dol. Pasiuntus
aukas Krašto valdybai ir užmokėjus
visas renginio išlaidas apylinkė tu-
rėjo 307 dol. nuostolių. 

Per trejus metus veiklos apylin-
kės valdyba patyrė, kad šoje vietovėje
lietuvių veiklai yra blogos sąlygos.
Per tą laiką lietuvių telkinys nepa-
didėjo. O tie, kurie jau čia seniai gy-
vena, ne visi parodo norą dalyvauti
lietuviškuose renginiuose. Taip kad
iš tolo žiūrint, LB Floridos Auksinio
kranto apylinkės ateitis labai mig-
lota. Daytona Beach, LB apylinkė tu-
rėjo baigti savo veiklą, nes neturėjo iš
ko išsirinkti valdybą, atrodo, kad ir
Auksinio kranto apylinkė susilauks
tokio pat likimo, jeigu neatsiras rė-
mėjų ir renginiuose dalyvių. Kadangi
Lietuvių  Bendruomenės nario moke-
stis nėra privalomas, bet savanoriš-
kas, ne visi pasistengia  mokesčius
užsimokėti. Tikriausiai vien dėl to
LB Auksinio kranto apylinkėje buvo
tik 14 narių, susimokėjusių nario mo-
kestį už 2007-uosius metus.

Dar mėginsime, žiūrėsime, ką
parodys šie 2008-ieji metai. Būtų
labai gaila ir skaudu, jeigu turėtume
su Lietuvių Bendruomenės Florida
Auksinio kranto apylinke atsisvei-
kinti ir ją užmigdyti amžinu miegu.

Pabaiga.

JAV LB Pompano Beach (FL)
Auksinio kranto apylinkės

praeitį prisiminus
VINCAS SKUPEIKA
Apylinkès iždininkas

Nr. 2

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis! 
www.draugas.org

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

position that could grow to year
round. Must help with housekeeping
in fall/spring seasons, and have valid

work authorization and some eng-
lish. Housing provided. 

www.franciscanguesthouse.com
email: guesthousehiring@yahoo.com

or call 207-967-4865.

Gražūs tikslai ar neapgalvotos galimybės?
Praeitą savaitę tiek Čikagos, tiek

Lietuvos spaudoje nuvilnijo žinia
apie ieškomą lietuvių nekilnojamojo
turto verslininką, įmonės Rokas
International Inc. prezidentą Andrių
Augūną. Čikagoje planavęs pastatyti
ne vieną pastatą, norėjęs atgaivinti
Čikagos Near South Side dalį, pa-
siėmęs dideles paskolas verslininkas
tiesiog dingo. 

,,Chicago Sun-Times” teigimu,
buvę jo verslo partneriai prarado
viltis dar kartą jį išvysti. Laikraščio
kalbintas architektas Patrick Fitz-
gerald teigė, kad Augūnas buvo šau-
nus vyrukas ir visai nepasirodė pa-
našus į apgaviką, tačiau, jo teigimu,
kartais nevilty atsidūrę žmonės be-
viltiškai ir pasielgia. Architektas
Patrick Fitzgerald projektavo vieną
iš Augūno statytų Motor Row butų
pastatų. Pagal Motor Row projektą
Čikagoje South Michigan avenue
turėjo iškilti 91 buto pastatas. Fitz-
gerald nedirba ties šiuo projektu jau
keli mėnesiai, nuo tada, kai jam ne-
buvo sumokėti pinigai. 

Į teismą lietuvį verslininką pa-
davė ir projekto konsultantai, Sed-
gwick Properties Development Corp.,
nes Augūnas su šia įmone taip pat
neatsiskaitė.

Augūno planuose buvo ir 205
butų daugiaaukštis pastatas South
Indiana gatvėje, bet bankas panaiki-
no įkeisto turto išpirkimo teisę dėl
didelio įsiskolinimo. Verslo partnerių
teigimu, Augūnas, kaip ir dauguma

statybos vykdytojų, kai buvo lengva
gauti paskolas, matyt, per daug
pasiskolino, tikėdamasis ateity iš to
gausiai pasipelnyti. Tad nors statybų
planai buvo dižiuliai, tikslai gražūs,
tačiau neapgalvotos galimybės, ma-
tyt, pakišo koją.

David Roeder, ,,Chicago Sun-
Times” žurnalisto, teigimu, Augūnas
mėgo prabangų gyvenimo būdą:
vairavo gražų ,,Bentley” automobilį,
vilkėjo gražiais drabužiais ir buvo
nusipirkęs 4,2 mln. dol. vertės namą
Winnetka priemiestyje. Prabangų gy-
venimą Augūnas mėgo ir Lietuvoje.
Dar 2002 metais Lietuvos savaitraš-
čio ,,Veidas” duomenimis, jo namas
Kaune, Žaliakalnyje, pagal brangu-
mą visame mieste buvo penktas.

,,Chicago Sun-Times” ir
,,Draugo” info

Parengė A. Tamošiūnaitė

Statomo Augūno vadovaujamos įmonės Rokas International pastato maketas.
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PASIRENGIMO, DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ TRIDIENIO 
PAMALDŲ TVARKA JAV LIETUVIŲ APYLINKĖSE 

(Tvarkaraštis atnaujintas 2008 m. kovo 11 d.)
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 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 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). 

���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 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 16 d., sekmadienis. 1 val. p.p. – Atgailos ir sutaikinimo pamaldos (su
asmenine išpažintimi) ir šv. Mišios (kun. A. Gražulis, SJ).

�    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).

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).
�

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

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 apeigos
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 14–16 dienomis – Gavėnios susitelkimas (kun. A. Žygas).

Šv. Jurgio parapijoje (Rochester)
545 Hudson Ave., Rochester, New York; tel. 585-232-4111

Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 6 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucharis-
tijos įsteigimo šv. Mišios; švč. Eucharistijos garbinimas, Atgailos ir sutaikini-
mo sakramentas (išpažintys).
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 3 val. p.p. – Kristaus kančia, Šventojo Kry-
žiaus pagerbimas ir šv. Komunija; švč. Eucharistijos garbinimas.
Kovo 22 d., Didysis šeštadienis. Velyknaktis. 5 val. p.p. – Velykų Nakties
budėjimas, ugnies (žvakių) ir vandens palaiminimas, Krikšto pažadų atnau-
jinimas, švč. Eucharistijos garbinimas.
Kovo 23 d., Velykos. 8 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios
su procesija. 11 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios (anglų k.).

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

Kiekvieną Gavėnios šeštadienį 3:25 val. p.p. – Kryžiaus kelio apmąstymas, 4
val. p.p. – šv. Mišios. Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 9 val. r. – šv. Mišios (ang-
lų k.), 10:30 val. r. – šv. Mišios (lietuvių k.). Kiekvieną Gavėnios šeštadienį ir
sekmadienį prieš šv. Mišias – Atgailos ir sutaikinimo sakramentas (išpažin-
tys), taip pat kitu metu asmeniškai su kunigu susitarus.
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 Gavėnios/
Velykų kalendoriaus šiame sąraše nėra, taip pat kalendoriaus papildymus ir pa-
tikslinimus prašome artimiausiu metu atsiųsti el. paštu: nuostaba@gmail.   

A.L.R. Katalikų federacija
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Mūsų stalui

Pica: skanus pasaulis be sienų
Per savo ilgą istoriją duonos pa-

plotėlis, pagardintas įvairiais produk-
tais, vadinamoji pica, lengvai nugalė-
davo kalbos barjerus ir valstybių sie-
nas. Picos tėvyne laikoma Italija, ta-
čiau istorikai teigia, kad šis patie-
kalas buvo jau senovės graikų valgia-
raštyje.

Pica karalienei Margaritai

Graikiška pica buvo vadinama
„plakuntos” (romėniškai — „placen-
ta”), tai yra „plokščia kepta duona”.
Beje, romėnai paplotėlį valgydavo su
medumi ir lauro lapeliais. Tačiau
tikrąja dabartinės picos pramote tapo
duonos paplotėliai, kuriuos prieš du
šimtus metų kepė Neapolio kepėjai
vargingai gyvenantiems žmonėms.

Oficialiai itališka pica atsirado
1889 metų birželio 11-ąją, kai virėjas
Rafael Espozit ją iškepė tuo metu
Italiją valdžiusio karaliaus Umberto
žmonos karalienės Margaritos gar-
bei. Šventinės picos sudėtyje buvo
pomidorų, mocarelos ir baziliko. Joje
vyravo italų vėliavos spalvos: rau-
dona, balta bei žalia. Nuo tada mo-
carela ir pomidorai tapo pagrindinė-
mis patiekalo dalimis, o pica pavadin-
ta karalienės vardu — pica „Mar-
garita” iki šiol puikuojasi kiekvienos
picerijos valgiaraštyje.

Šiandieninė pica

Pagal picos suvartojimą šiandien
pirmauja amerikiečiai. JAV duonos
paplotėlį su sūriu ir pomidorais iš-
populiarino italų imigrantai XIX a.
pabaigoje. Italai ten atidarė daug ke-
pyklėlių, kuriose tarp gausybės ke-
pinių buvo prekiaujama ir pica. Pir-
moji picerija JAV atidaryta New York
1895 metais.

Pica JAV labai išpopuliarėjo po
Antrojo pasaulinio karo. Kiek vėliau
prekybos centruose pradėti parda-
vinėti paruošti picų padažai bei mil-
tiniai pagrindai. O 1950 metų pabai-
goje ėmė kurtis ir picerijų tinklai,
išgarsinę picą visame pasaulyje.

Amerikietiška pica yra stora-
padė. Tai vienas iš populiariausių
JAV patiekalų — tiek picų, kiek par-
duodama Amerikoje, suvalgoma vi-
sose pasaulio šalyse kartu paėmus.

Ar pica pagaminta teisingai ir
profesionaliai? Į šį klausimą atsako
Neapolio virėjai. Pasak jų, picos
paplotėlis turi būti plonas ir minkš-
tas, o sulenktas neturi lūžinėti. Picų
yra įvairaus skonio, jis priklauso nuo
to, kokie produktai naudojami. Picos
kepamos specialiose krosnyse, tem-
peratūra jose siekia iki 660 F.

Picų įdarai

Picų įdarų būna pačių įvairiau-
sių. Kiekviena tauta naudoja savo
patobulintus picų įdarus. Pavyzdžiui,
Indijoje populiari pica su marinuoto
imbiero, maltos avienos mėsos ir sojų
varškės įdaru, Japonijoje — su ungu-
rių ir kalmarų įdaru, Kosta Rikoje
picos gardinamos kokosų, o Brazi-
lijoje — žaliųjų žirnelių įdarais. Gur-
manams siūloma paragauti picų su
pienėmis, austrėmis, upių vėžiais ir
ikrais. Yra ir desertinių picų, kurios
gaminamos su džemo, šokolado ir rie-
šutų įdarais. Tačiau prancūzų sudė-
tinės dalys rafinuočiausios, nes jie

picoms naudoja pačių įvairiausių
rūšių sūrius.

Daugelis žmonių mano, kad picos
skonis priklauso nuo paplotėlio koky-
bės. Vieni mėgsta ploną ir traškų
paplotėlį, o kiti — storą ir purų. Kad
paplotėlis būtų skanus, kepkite picą
taip: įkaitinkite orkaitę, vieną skardą
pastatykite ant viršutinės lentynos, o
kitą — truputį žemiau. Jei kepsite
viršutinėje orkaitės dalyje, iš apačios
kils šiluma, dėl kurios paplotėlis
greičiau iškeps.

Kaip pagaminti skanią picą

* Iškepę picą, iš karto išimkite ją
iš orkaitės ir patiekite karštą, nes
pabuvęs ant skardos paplotėlis pra-
ras skonį.

* Prieš kepant picą, būtina įkai-
tinti orkaitę.

* Įdarą paskirstykite tolygiai,
kad jo būtų ant kiekvieno gabalėlio, o
vidurys būtų sultingas.

* Negaminkite sudėtingo įdaro,
jis neturi būti daugiau kaip iš šešių
sudėtinių dalių.

Picos įdarai

Sakoma, kad picos įdarui tinka
viskas, kas yra šaldytuve. Tai iš da-
lies tiesa, tačiau jeigu norite pasiga-
minti įmantresnę picą, siūlome jums
keletą populiarių skirtingų įdarų
receptų.

Jūros gėrybių pica: konser-
vuoto susmulkinto tuno dėžutė, sauja
virtų krevečių, keli žaliųjų svogūnų
laiškai ir mocarelos sūrio gabalėlių.

Labai aštri pica: pakepkite 0,5
lb maltos mėsos. Įdėkite 1-2 šaukš-
telius maltų čili pipirų. Ant picos
pagrindo dėkite svogūnų, mocarelos
sūrio ir paruoštą maltą mėsą.

Pica su vištiena ir kumpiu:
virtos arba keptos vištienos, keli
gabalėliai pjaustyto juostelėmis kum-
pio. Viską sudėkite ant paplotėlio,
užbarstykite tarkuotu sūriu ir sup-
jaustytomis alyvuogėmis.

Grybų pica: paplotėlį patepkite
sviestu, sutrintu su česnaku, ir už-
barstykite tarkuotu parmezano sū-
riu. Ant viršaus užbarstykite pieva-
grybių, apkeptų alyvuogių aliejuje.

Pica su špinatais: alyvuogių
aliejuje apkepkite jaunų špinato la-
pelių, sutrinto česnako ir kelių ančiu-
vių filė. Ant picos pagrindo sudėkite
įdarą, ant viršaus kiaušinio ir už-
barstykite tarkuotu sūriu.

Pica su paprikomis ir svogū-
nais: pagrindą patepkite aliejumi.
Apkepkite 9 oz griežinėliais supjaus-
tytų svogūnų ir 2 skilteles susmul-
kinto česnako bei 1 susmulkintą rau-
donąją papriką ir patroškinkite apie
10 min. Kai įdaras atvės, dėkite ant
pagrindo, užbarstykite tarkuotu sū-
riu ir kepkite 18-20 min.

Pica su keptomis daržovė-
mis: supjaustykite 2 raudonąsias pa-
prikas, 1 porą, sumaišykite su 1
šaukštu aliejaus, pagardinkite druska
ir pipirais. Pakepkite 10 min. Picos
pagrindą sutepkite pomidorų padažu
ir sudėkite įdarą bei 125 g plonai su-
pjaustyto mocarelos sūrio. Tuomet
sudėkite 12 mažų, perpjautų per pusę
pomidoriukų ir 3 šaukštus šaldytų
žaliųjų žirnelių bei 2 šaukštus par-
mezano. Kepkite 15-20 min.

,,Savaitė”

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

MARYTĖ TAMOŠIŪTĖ
KUPCIKEVIČIENĖ

Mirė 1998 m. kovo 14 d.
Dukros, žentai, anūkai ir proanūkiai vargstame be tavo šilumos,

o giminės ir draugai pasigenda tavo švelnios nuotaikos, šypsenos ir
ištvermės.

Kviečiame visus prisiminti mūsų mamytę savo maldose.
Brangi Maryte, ilsėkis ramybėje.

Šeima ir giminės

A † A 
VIKTORAS ŠILĖNAS

Mirties angelas jau per dažnai
užklysta į Clevelando lietuviškąjį tel-
kinį, amžinybėn pasikviesdamas ir
aktyviuosius lietuviškų darbų talki-
ninkus.

2008 m. vasario 14 d. mirė Vik-
toras Šilėnas, gimęs prieš 90 metų.
Giliame liūdesyje liko jo mylima žmo-
na Onutė  Stikliūtė, su kuria šiemet
atšventė 57 metų laimingą vedybų
sukaktį, sūnus Algis – elektros in-
žinierius, dukros: Rasa – chirurgė,
Aldutė – gailestinga sesuo ir Rimutė
– advokatė bei Lietuvių bendruo-
menės bendradarbiai ir bičiuliai.

Viktoras, savo jaunystę praleidęs
Kazlų Rūdoje, po Antrojo pasaulinio
karo atkeliavo  Amerikon, Brooklyn,
kur baigė jau Vokietijoje pradėtas
inžinerijos studijas, gavęs inžinie-
riaus diplomą.

Viktoro ir Onos šeima įsikūrė
Berwyn, IL, sulaukę keturių vaikų,
persikėlė gyventi į Lemont, IL, kur
Šilėnai įsijungė į plačią lietuvišką
veiklą. Onutė kartu su Abromaitiene
pradėjo pirmąją lietuvišką mokyklą,
kur mokėsi vis augantis vaikų skai-
čius. Onutė ypatingai stipriai įsijungė
į plačius skautijos užsiėmimus.

1966 metais visa Šilėnų šeima dėl
darbo buvo priversta persikelti į Erie,
PA. Kadangi tame mieste nebuvo lie-
tuvių, Šilėnai savo vaikus skautų su-
eigoms ir lietuviškai veiklai veždavo į
Buffalo ar Clevelando miestus, esan-
čius 100 mylių nuo jų gyvenvietės.

Tėvai dukras Rasą ir Aldutę
siuntė į Putnamą, sūnų Algį ir dukrą
Rimą į Vasario 16-osios gimnaziją Vo-
kietijoje, kad geriau pažintų ir nepa-
mirštų savo lietuviškos kilmės.

Išėję pensijon Šilėnai persikraus-
tė į Clevelandą, OH ir su dideliu  atsi-
dėjimu ir uolumu įsijungė į lietuviš-
kojo židinio darbus.

Viktoras ilgus metus dirbo LB
Clevelando apylinkės valdyboje, pa-
vyzdingai tvarkydamas visus finan-

sinius reikalus. Onutė be savo tiesio-
ginių darbų skautijoje, ilgus metus su
savo talkininkėmis Maryte Liutkiene
ir Natalija Bieliniene, dirbo ilgas
valandas Dievo Motinos parapijos
patalpose ir pakavo siuntinius lietu-
viams Lietuvoje ir Sibire. LB Sociali-
nio skyriaus suorganizuotame sam-
būry Onutė taip pat gamino koldū-
nus, jų darbo vaisius persiųsdavo
jėzuitų gimnazijoms ir iš Sibiro grįž-
tantiems paliegėliams.

Su a†a Viktoru atsisveikinta
Dievo Motinos parapijos šventovėje,
kur šv. Mišias aukojo jos klebonas
kun. Gediminas Kijauskas, SJ. Daly-
vavo apypilnė bažnyčia. Jo pelenai
bus pervežti Lietuvon.

Visi dalyvavusieji atsisveikinimui
buvo pakviesti į „Gintaro” valgyklą.

Ilsėkis, Viktorai, Dievo amžiny-
bėje! Viktoras drauge su savo gyveni-
mo palydove Onute parodė didžią
meilę savo vaikams, savo tautai ir
Lietuvai.

Vacys Rociūnas

Viktoras Šilėnas
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�JAV Valstybės departamento
Užsienio reikalų skyriaus pareigūnas
diplomatas Dovas Šaulys šį ketvirta-
dienį, kovo 13 d., 5 val. p.p. ,,Sek-
lyčioje” susitiks su ALTo valdyba ir
kitų organizacijų atstovais. Svečias
yra JAV diplomatinis pasiuntinys
Vietname ir papasakos apie misijos
darbą. Kviečiame dalyvauti. Tel. pa-
siteiravimui: 773-735-6677.

�Kovo 15 d., šeštadienį, 2 val. p.p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje, Marquette Park vyks Simo-
netta Pacek ir chorvedės Anna Pacek
ir grupės ,,The Little Flower Catholic
Dance and Theatre Troupe” spektak-
lis. Dalyvaus solistai ir orkestras. Bi-
lietus galėsite įsigyti prie įėjimo arba
paskambinę tel.: 773-737-2421 (Al-
vina Giedraitienė). 

�Kovo 27 d., ketvirtadienį, 8 val.
v. Prop Theatre (3502-04 Nort Elston
Ave., Chicago) vyks režisierės ir ak-
torės Audrės Budrytės monospektak-
lis ,,Une Baye”. Iki balandžio 27 d.
spektaklis bus rodomas kiekvieną
ketvirtadienį 8 val. v. ir  kiekvieną
sekmadienį – 3 val. p.p. Bilietų kaina
– 15 dol. Tel. pasiteiravimui: 773-539-
7838.

�Kovo 28 d. penktadienį, Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
vyks  Juozo Mieliulio  darbų parodos
atidarymas ir dailininko knygos ,,Juo-
zas Mieliulis” sutiktuvės. Maloniai
kviečiame visus į parodos atidarymą.
Paroda veiks iki balandžio 27 d.

�,,Dainavos” ansamblio vyrų vie-
netas kviečia visus į naujos kompak-
tinės plokštelės „Šešiese” pristatymą,
penktadienį, kovo 28 d., 7:30 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Praleiskite
vakarą kartu su mumis! Bus vaišės.
Auka 10 dol. 

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
šeštadienį, kovo 29 d., 7–9 val. v. ati-

daroma Ellen Heck paroda ,,Lie-
tuviška vasara”. Jauna amerikietė
dailininkė pristatys 30 grafikos ir ta-
pybos darbų, kurie sukurti pertei-
kiant amerikietės patirtis Lietuvoje.
Atidaryme dalyvaus dailininkė, bus
vaišės. Įėjimas nemokamas. Paroda
veiks iki balandžio 14 d. Muziejus ati-
darytas kasdien nuo 10 val. r. iki 4
val. v.  Tel. pasiteiravimui: 773-582-
6500 (Rita Janz).

�Lietuvių Bendruomenės Le-
mont apylinkės metinis susirinkimas
įvyks balandžio 6 d. 12:15 val. p.p. PLC
didžiojoje salėje. Norinčius aktyviai
dalyvauti bendruomenės veikloje, kvie-
čiame kandidatuoti į apylinkės valdy-
bą. Tel. informacijai: 708-974-0591.

�Gegužės 2 d., penktadienį Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago)
įvyks Giedros Mažrimienės tapybos
darbų parodos ,,Šypsena mamai” ati-
darymas. Tai bus vakaras, skirtas ma-
mytėms. Šilti Giedros tapybos darbai,
vaikų koncertas tikrai padovanos
šypseną mamytėms. Atidaryme daly-
vaus autorė. Vakarą Čiurlionio gale-
rijai padeda ruošti ateitininkai sen-
draugiai. Pradžia 7:30 val. v. 

�Beverly Shores Lietuvių klubo
rengiamas Vasario 16-osios ir Kovo
11-osios minėjimai įvyks kovo 16
dieną, sekmadienį. Šv. Mišios 1 val. p.
p. Šv. Onos bažnyčioje. 2 val. p. p. Va-
sario 16-osios dienos minėjimas. Pag-
rindinė kalbėtoja ,,Draugo” vyr. re-
daktorė Dalia Cidzikaitė. 

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

LOS ANGELES DRAMOS
SAMBŪRIO 

SPEKTAKLIS KOMEDIJA
,,REIKIA ARKLIO” 

VYKS BALANDŽIO 6 D.,
SEKMADIENĮ, 2 VAL. P. P. 

JAUNIMO CENTRE 

Rengia ,,Margutis II”.

Dėmesio! Lietuvių Fondo Stipendijų prašymo anke-
tos priimamos iki kovo 15 dienos (pašto antspaudas),
Paramos prašymų ir Žiniasklaidos anketos priimamos iki
balandžio 15 dienos (pašto antspaudas). 

Anketas galite rasti apsilankę LF interneto svetainėje
www.lithuanianfoundation.org. 

Lietuvių Fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439, tel. 630-257-1616.

Šių metų Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos Čikagos
skyriaus suruoštoje išvykoje Alpine Valley kartu smagiai slidinėjo
kelios kartos. Nuotraukoje iš kairės: Aurelija Dobrovolskienė, Dalia
Stankaitienė, Ūla Petraitis,  Stankaitienės sūnus Alius Stankaitis ir jo
vaikai: septynmetė Alena ir devynmetis Grantas.

Lietuvių rašytojų draugijos
2007 metų literatūrinė 

premija paskirta rašytojai
DANUTEI BINDOKIENEI 

už ilgametį, vaizdingą 
dienraščio ,,Draugas” 
šeštadieninio priedo 

redagavimą ir už 2007 m.
Lietuvoje antra laida išleistą

knygą ,,Angelų sniegas”.

Premijos mecenatė –
Patricia Nelia Paulauskaitė.

Premijos įteikimas įvyks š. m. balandžio 13 d., 
sekmadienį, 2 val. p.p. Čiurlionio galerijoje

Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago.

Aktorės Inessa Kručkauskienė
(Regina) ir Edita Kliučinskaitė
(Stefanija).

Jaunimo centro Moterų klubas mums rašo: ,,Jaunimo centro Mo-
terų klubo moterys paremia „Draugą” 50 dol. auka ir linkime daug metų
lankyti mūsų namus.” Nuoširdžiai dėkojame Moterų klubui už paramą.

Tekle Bogusas, gyvenanti  Boston, MA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Henrikas Laucius, gyvenantis Union Pier, MI, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Vita Neverauskas, gyvenanti Sterling Heights, MI, pratęsė kas-
metinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Esame labai dėkingi.

Kristina Masiulis, gyvenanti Elmhurst, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu  paaukojo 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Vanda Gvildys, gyvenanti Lisle, IL, pratęsė „Draugo” prenumeratą
dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Eglė M. Firne, gyvenanti Ridgecrest, CA, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

DR. KAZYS MARTINKUS

MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atminimui 1985 m.

įsteigtas jo tėvų, sesers ir artimų draugų stipendijos fondas, kuriuo gali
pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys magistro arba daktaro laip-
snio tiksliųjų mokslų srityje – vėžio ligų tyrimo sričių (pvz.; farmakologijos,
biochemijos ir pan.). Norintys pasiteirauti ir gauti prašymų formas,
prašome kreiptis:

Kristina Martinkute
Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund

7120 S. Richmond
Chicago, IL 60629-3011, USA

el. pastas: Krism516@yahoo.com

Užpildytos formos turi būti grąžintos iki birželio 15 d.


