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•Lietuvių telkiniuose.
Beverly Shores paminėjo
nepriklausomybės šven-
tes. Baltų meno paroda
Washington, DC (p. 2, 9)
•Užsienio politika —
veto... (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•2 gyvenimo savaitės iš
Cleveland, OH (p. 5)
•Atgaivinta V. Aleknos
tradicija (p. 5)
•Mūsų stalui (p. 8)
•Juozapėlis (22) (p. 9)
•Nauja VVĮM ugdymo
programa (p. 10)

Obama laimèjo North Carolina,
o Clinton – Indiana valstijoje

Spaudos dienâ prisiminta
Vaižganto kùryba

Vilnius, gegužės 7 d. (ELTA) –
Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dieną ir Skaitymo metus, Vil-
niuje surengti lietuvių literatūros
klasiko Vaižganto skaitymai.

Vaižganto kūrybos skaitymų me-
tu politikai, žymiausi rašytojai, mok-

slininkai, mokytojai, studentai, mo-
kiniai skaitė jiems labiausiai patiku-
sias citatas iš Vaižganto darbų, pridė-
dami ir savo pastabas.

Skaitymų programoje vyko dis-
kusija ,,Akademinių raštų svarba
šiandienos Lietuvai”. Renginyje pris-
tatytas naujas leidinys ,,Lietuvių et-
nografinės muzikos fonogramos 1908
–1942”. Vaižganto skaitymai vyko
Lietuvos valstybei ir kultūrai reikš-
mingoje vietoje – Vileišių rūmuose
Antakalnyje, kuriame veikia Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas.

XX a. pradžioje rūmuose Petro
Vileišio sumanymu veikė lietuvybės
kultūros ir spaudos židinys: buvo įs-
teigta pirmoji po spaudos atgavimo
lietuviška spaustuvė, leidžiamas pir-
masis lietuviškas dienraštis ,,Vil-
niaus žinios”, įvyko pirmoji lietuvių
dailės paroda, kūrėsi kultūrinės
draugijos, įsisteigė ir gyvavo Jono Ba-
sanavičiaus vadovaujama Lietuvių
mokslo draugija, vėliau čia įsikūrė ir
iki šiol gyvuoja lituanistikos mokslų
institutai.

Barack Obama yra aiškus antradienio nugalėtojas. Reuters nuotr.

Kaunas, gegužės 7 d. (ELTA) –
Vytauto Didžiojo universitetui ir
Kaunui teko garbė bei atsakomybė
priimti žymaus Europos mokslo fon-
do pirmą kartą Rytų Europoje rengia-
mo plenarinio posėdžio dalyvius. Šis
posėdis Kaune vyksta šią savaitę.

VDU profesoriaus, vienintelio iš
Lietuvos šio fondo Humanitarinių
mokslų komiteto nario Leonido
Donskio teigimu, fondas yra viena di-
džiausių ir įtakingiausių finansavimo
bei akademinių patariamųjų įstaigų
Europos Sąjungoje. Jis labai svarbus
visiems Europos universitetams ir ty-
rimų institutams, nes suteikia gali-
mybių pasidalinti patirtimi, sumany-
mais, kaip spręsti svarbiausius švieti-
mo ir mokslo politikos klausimus.

Europos mokslo fondas įkurtas
1974 m., jis jungia 77 mokslo įstaigas
bei organizacijas iš 30 šalių. Fondo
tikslas – skatinti bei remti aukštojo
mokslo plėtrą.

VDU vyksiančiame Europos
mokslo fondo plenariniame posėdyje
dalyvauja Humanitarinių mokslų ko-
miteto nariai iš Danijos, Šveicarijos,
Olandijos, Lenkijos, Lietuvos, Vokie-
tijos, Kroatijos bei Prancūzijos.

Anot VDU rektoriaus profeso-
riaus Zigmo Lydekos, Vytauto Di-
džiojo universitetui, kuriame labiau-
siai išplėtotos humanitarinių bei so-
cialinių mokslų studijos ir įgyvendi-
nami laisvųjų menų universiteto su-
manymai, Europos mokslo fondo pa-
sitikėjimas yra labai svarbus.

Kaune vyksta
žymaus Europos
mokslo fondo
sesija

Žurnalistė Liudvika Pociūnienė skaito
Vaižganto kūrybą. ELTOS nuotr.

Washington, gegužės 7 d. (AFP
– BNS) – Barack Obama antradienį
priartėjo prie savo tikslo tapti De-
mokratų partijos kandidatu į prezi-
dentus – jis užtikrintai laimėjo balsa-
vimą North Carolina valstijoje ir ma-
žiausia persvara nusileido Hillary
Clinton Indiana valstijoje. Praneša-
ma, kad šioje valstijoje ji surinko 51
proc., o B. Obama – 49 proc. balsų.

North Carolina valstijoje B. Oba-
ma, surinkęs 56 proc. balsų, gerokai
aplenkė 42 proc. balsų gavusią H.
Clinton ir sakydamas pergalės kalbą
vaizdavo save žmogumi, kuris kaip
demokratų kandidatas per lapkritį
įvyksiančius prezidento rinkimus
varžysis su respublikonų kandidatu
John McCain.

Illinois atstovaujantis senato-
rius, kuris siekia tapti pirmuoju juo-
daodžiu JAV prezidentu, tūkstan-
čiams džiūgaujančių šalininkų sakė,
jog dabar iki Demokratų partijos
kandidato statuso užsitikrinimo jam
trūksta tik mažiau nei 200 delegatų.

,,Šį rudenį ketiname žygiuoti į
priekį kaip viena Demokratų partija,
vienijama bendros vizijos šiai šaliai,
nes visi sutinkame, kad tai yra svar-
bi mūsų istorijos akimirka, akimirka,
kai susiduriame su dviem karais,
ekonominiu sąmyšiu, pavojinga pa-
dėtimi planetoje, svajone, kurios, re-
gis, netenka pernelyg daug ameri-
kiečių, ir negalime leisti sau suteikti
John McCain galimybę dirbti trečią
George W. Bush kadenciją”, – sakė jis.

Prieš išskrisdama iš Indiana val-

stijos į Washington, H. Clinton pas-
kelbė savo pergalę šioje valstijoje. H.
Clinton, kuri savo ruožtu siekia tapti
pirmąja moterimi JAV prezidento pa-
reigose, sakė, kad ,,visu greičiu” juda
Baltųjų rūmų link. ,,Tačiau galiu jus
patikinti, kaip jau ne vieną kartą sa-
kiau, kad nesvarbu, kas nutiks, aš
dirbsiu dėl Demokratų partijos kan-
didato, nes lapkritį mes privalome
laimėti”, – pridūrė ji.

B. Obama yra aiškus antradienio
nugalėtojas – jis aplenkė H. Clinton
daugiau kaip 200 tūkst. balsų. Jis
taip pat sustiprino savo padėtį beveik
800 ,,superdelegatų” – įtakingų parti-
jos narių, kurie per suvažiavimą gali
balsuoti savo nuožiūra ir nuo kurių

dabar priklauso šių itin atkaklių var-
žybų baigtis, – akyse.

B. Obama jau užsitikrino 1,842
renkamų delegatų paramą, o H. Clin-
ton – 1,692 delegatų paramą. Iki bir-
želio 3 d., kai baigsis pirminiai parti-
jos rinkimai, teliko vos 6 balsavimai,
per kuriuos bus varžomasi dėl 217
delegatų.

Antradienį balsavusių demokra-
tų apklausa parodė, kad B. Obama,
kuriam smūgį sudavė savaites netilę
prieštaringi vertinimai dėl rasistinį
atspalvį turinčių jo buvusio pasto-
riaus pastabų, North Carolina valsti-
joje savo pusėn patraukė ir daugiau
kaip trečdalį baltųjų rinkėjų.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00
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BEVERLY SHORES, IN

WASHINGTON, DC

VYTAUTAS KASNIÙNAS, SR.

Minėjimas įvyko kovo 16 d., vie-
tos Šv. Onos bažnyčioje po šv. Mišių,
kurias aukojo ir kaip paprastai spal-
vingą pamokslą pasakė kun. Antanas
Gražulis.

Graži, saulėta diena puošė mi-
nėjimą, į kurį susirinko visa plačios
apylinkės aktyvi lietuviška kolonija.
Minėjimą atidarė Beverly Shores
Lietuvių klubo vicepirmininkas dr.
Vidas Noreika, pakviesdamas daili-
ninkę Adą Sutkienę ir Juozą Noreiką
uždegti minėjimo ir pagerbimo žva-
kes už Lietuvos laisvę žuvusiems.

Po to Jonas Vaznelis pristatė ir
pakvietė pagrindinę kalbėtoją —
„Draugo” vyr. redaktorę dr. Dalią
Cidzikaitę. Jos gyvenimo aprašymas
– Curriculum vitae, nuostabus dar-
bingumu, labai plačios apimties pasi-
aukojimu, papuoštas mokslo dakta-
rės laipsniu.

Dr. Cidzikaitė savo pranešimą
„Nepriklausomybės dienas palydint”
pradėjo nuo asmeninės, tuomet dar
paauglės, patirties, Lietuvai bandant
atkurti nepriklausomybę 1990-ai-
siais. ,,1989-1990-1991-ųjų metų įvy-
kiai, žinoma, ypač 1990 Kovo 11-oji
bei 1991-ųjų sausio 13-oji, man ir di-
džiajai daliai mano bendraamžių pri-
klausys tai patirčiai, kurią galbūt tik-
sliausia būtų įvardyti kaip susivo-
kimo ir tapimo piliečiais laiku. Vis
dėlto tas tapimas kažkuo kitu, ne
spaliuke, ne pioniere, ne komjaunuo-
le, prasidėjo, bent jau man, gerokai
anksčiau nei minėtieji 1990-ųjų įvy-
kiai.”

,,Visa mano vaikystės ir didžioji
dalis paauglystės vasarų prabėgo pas
močiutę kaime. Jeigu dienos būdavo

Lietuvių klubo
Nepriklausomybės dienos

minėjimas
gražios ir saulėtos, laiką leisdavau
lauke, o jeigu apsiniaukdavo, pradė-
davo lyti ir taip ne vieną, o daugelį
dienų (žinok, prasidėjo Miegančiųjų
brolių dienos), nuo ankstaus ryto lip-
davau ‘ant aukšto’ — į palėpę, kur
tarp džiovinamų skalbinių, žolių
arbatai palei kampus buvo sukrauti
seni laikraščiai, žurnalai ir knygos.
Smalsumo vedama kruopščiai apžiū-
rinėdavau kiekvieną leidinį, vieną
dieną tarp jų suradau ir nedidelę
fotografijų knygelę, pavadintą ‘Mes
be Vilniaus nenurimsim’. Ji ir buvo
mano pirmasis kitokios Lietuvos, ne
LTSR, vadovas. Suaugusiųjų apie
savo atradimą pernelyg nekamanti-
nėjau ir jų neklausinėjau, jau tada
supratau, kad jeigu knyga atsidūrė
palėpėje, vadinasi, ne visų akims
skirta. Taip ne vieną kartą, užlipusi
‘ant aukšto’, pavartydavau ją, ban-
džiau išmokti mokykloje nutylimus
faktus. Dar ir dabar prisimenu jos
dydį, storį, pavienes nuotraukas, jų
senovinį pablukimą.”

Kitas Cidzikaitės atmintin įstri-
gęs atvejis jau įvyko mokykloje. Vie-
ną dieną į istorijos pamoką atėjusi
istorikė atsinešė glėbį naujų knygų.
Išdalindama jas, palydėjo tokiais
žodžiais: ,,Nuo šiol mokysimės Lietu-
vos istoriją.” Ir nors ji nesakė, kad tai
bus tikroji, svetimųjų neprimesta ir
nesumeluota Lietuvos istorija, bet
tai, kaip ji tai pasakė, slėpė būtent šią
prasmę. Viso šio įvykio reikšmingu-
mą sustiprino dar ir tai, kad knygos
buvo išdalintos nelaukiant naujųjų
mokslo metų pradžios — rugsėjo mė-
nesio, mat tik tuomet buvo gauna-
mos naujos knygos. Sovietinės Lie-
tuvos istorijos pamokos nutrūko ne-
sulaukus mokslo metų pabaigos, be-

rods, ankstyvą pavasarį — tą nepa-
prastą įvykį prisiminė pranešėja.

Tad atėjus 1990-iesiems, Cidzi-
kaitė jau žinojo, už kokią Lietuvą ir
jos ateitį kovojo Sąjūdis, badavo žmo-
nės, daugelis jų išėjo į gatves, susi-
būrė prie Parlamento Gedimino pros-
pekte 1991-ųjų sausį, o vėliau ir prie
Spaudos rūmų bei Televizijos bokšto
Vilniuje. ,,Tuo metu nesusimąsčiau
apie tai, bet dabar matau, — prisi-
pažino ji, — kad 1990 ir 1991-aisiais
metais išėjome į gatves su kiek pa-
keistu pirmosios Lietuvos nepriklau-
somybės šūkiu — ‘Mes be laisvės ne-
nurimsim’“.

Sakoma, jog nors istorija ir yra
linkusi kartotis, vyksta tam tikrais
ratais, kiekviena karta save turi apsi-
brėžti vis iš naujo ir kitaip. Taip pat
apsibrėžti save kaip piliečius. Cidzi-
kaitės nuomone, jos kartai tai padėjo
padaryti 1990-ųjų ir 1991-ųjų metų
įvykiai. Jie buvo daug kas: pilietišku-
mo pamokos gatvėje, prisilietimas
prie tikrosios politikos, čia pat pul-
suojančios istorijos ir — realios grės-
mės, nekaltai pralieto kraujo, žmo-
nių aukų. Galbūt patiems to nesi-
tikint — atėjo branda ir drąsa, kuri,
— prisipažino pranešėja, — ne visada
tinkamoje vietoje buvo rodoma.

Antroje savo pranešimo dalyje
Cidzikaitė sugrįžo į dabartį, į tai,
kaip tas iškovotas pilietiškumas reiš-
kiasi 2008-ųjų Lietuvoje. Remdamasi
neseniai Pilietinės visuomenės insti-
tuto Lietuvoje padarytais tyrimais, ji
susirinkusiųjų dėmesį atkreipė į
vieną didžiausių lietuvių bėdų —
pasyvumą. Apie jo dydį lietuviškoje
visuomenėje galima spręsti iš nese-
niai Pilietinės visuomenės instituto
atlikto tyrimo, išplatinto šių metų
2008 m. sausio 16 dieną.

2007 m. rezultatai nedžiugina ir
neglosto. Praėjusiais metais pilie-
tinės galios indeksas (PGI) siekė 33,9
nuošimčius iš 100 galimų. Taigi,
apibendrino Pilietinės visuomenės
institutas, pilietinė lietuvių visuo-
menės galia yra menka. Paaiškėjo,
kad lietuvių aktyvumas yra daugiau
nukreiptas į bendruomeninę veiklą ir
socialinį solidarumą. 45 proc. ap-
klaustųjų gyventojų per paskutinius
metus sakė aukoję labdarai pinigų,

daiktų ir kaip nors kitaip parėmę
asmenis ar visuomenines organizaci-
jas. 31 proc. lietuvių sakė, kad daly-
vavo aplinkos tvarkymo talkose, 17
proc. — vietos bendruomenės veiklo-
je. 11 proc. apklaustųjų teigė, jog
kreipėsi į valstybės įstaigas ir pra-
nešė apie įstatymų pažeidimus. Men-
kas yra ir galimas pilietinis aktyvu-
mas. ,,Norom nenorom, — sakė Ci-
dzikaitė, — kyla noras dabartinę pa-
dėtį palyginti su 1918 m. vasario 16-
osios aplinkybėmis ar 1990–ųjų įvy-
kiais. Vadinasi, ginančiųjų toliau nei
savoji daržo tvora būtų vos saujelė?
Ar su tokiu įsipareigojimu ir tokia
atsakomybe bendrapiliečiams ir savo
tėvynei sutikome šiųmetines Vasario
16-ąją ir Kovo 1-ąją?”

Pranešimą Cidzikaitė pabaigė
prof. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus
neseniai užduotu klausimu, kuriai
grupei žmonių priskirtume save:
tiems, kurie žiūri į nugertą stiklinę ir
sako, jog ta stiklinė pusiau tuščia, ar
tiems, kurie teigia, jog stiklinė yra
pusiau pilna? ,,Norėtųsi tikėti, —
sakė kalbėtoja, — jog per svarbias
mums ir visai lietuvių tautai šventes
kelsime (net jei ir prisiversdami)
pusiau pilnas šampano taures.”

Po išsamios dr. Cidzikaitės kal-
bos sekė ilgi plojimai, o atsistojimas
ženklino dėkingumą, įvertinimą ir
nuoširdumą. Po to vyko bendravi-
mas, vaišinomės kava, pyragaičiais.
Plaukė kalbos, kalbelės, veidai puo-
šėsi šypsena, buvo užmirštas laikas.

Baltų meno paroda
DALÈ LUKIENÈ

Latvių ambasadoje Washington,
DC, balandžio 30 d. buvo atidaryta
paroda ,,Baltijos šalių menas priva-
čiose rinkiniuose”, paroda. Ji sudary-
ta iš apylinkėje gyvenančių lietuvių,
latvių ir estų asmeninių rinkinių ir
įtraukta į Europos Sąjungos ,,Euro-
pos savaitė” programą. Paroda vyks-
ta gegužės 3-11 ir gegužės 16-17 die-
nomis Latvių ambasadoje adresu:
2304 Massachusetts Ave., Washing-
ton, DC. Parodoje eksponuojami 89
meno kūriniai, plačiai pristatantys
Baltijos šalių kūrybą nuo 1906 iki šių
dienų, tarp kurių 37 ir lietuvių me-
nininkų darbai. Lietuvių menas už-
pildė visą pirmąjį pastato aukštą,
antrame ir trečiame aukšte buvo iš-
kabinti latvių ir estų paveikslai. Lie-
tuvių meną atstovavo žinomų daili-
ninkų darbai: Antanas Brazdys, Al-
fonsas Dargis, Gražina Didelytė,
Adomas Galdikas, Rimtautas Gibavi-
čius, Vytautas Ignas, Vytautas K. Jo-
nynas, Raimundas Kamsiukas, Vy-
tautas Kalinauskas, Vytautas Ka-
siulis, Vytautas Kašuba, Antanas
Kmieliauskas, Ramunė Kmieliaus-

Latvijos Respublikos ambasadorius Andrejs Pildegovics sveikina atvykusius
svečius į ,,Baltų meno” parodos atidarymą.

kaitė, Elvyra Kriaučiūnaitė, Nijolė
Palubinskienė, Jadvyga Paukštienė,
Juozas Pautienius, Viktoras Petra-
vičius, Magdalena Stankūnienė, Eu-
genijus Survila, Antanas Tamošaitis,
Filomena Vaitiekūnienė, Telesforas
Valius ir Viktoras Vizgirda.

Surengti bendrą Baltų parodą
sumanė latvis Peteris Alūnans, kuris

į pagalbą pasikvietė Washington, DC
lietuvių, latvių ir estų bendruome-
nes. Danelė Bieliauskaitė-Vidutienė,
Washington, DC Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkė, parodai organi-
zuoti ir pasirūpinti paveikslų atrin-
kimu sudarė komitetą, kuriame dirbo
Aldona Vaičiulaitytė-DeBold, Algis
Žemaitis, David ir Nukelta į 4 psl.
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Vytautas V. Landsbergis (kino reñisierius)

KITU ÑVILGSNIU

DVYLIKA SEKUNDŽIŲ
Stebint, kaip elgiamasi Lietuvos

politikoje, versle, švietime ar net kai
kurių kultūros procesų organizavi-
me, kartais apima nesmagus dance
macabre pojūtis – tarsi būtų vėjavai-
kiškai šokama ir linksminamasi, ne-
matant, jog viskas labai greitai gali
baigtis.

Dabartinė mūsų visuomenės rai-
dos fazė garbių istorikų ir sociologų
įvardijama kaip vartojimo visuo-
menės būvis. Ir net pasidžiaugiama,
kad Lietuva savo egzistavimo istori-
joje pirmą kartą gali nesirūpinti kaip
pragyventi, o džiaugtis vartojimu bei
kitomis pramogomis. Ankstesnės Lie-
tuvos gyvavimo fazės įvardijamos
kaip išlikimo (išgyvenimo) visuo-
menės būviai, kada daugumos žmo-
nių egzistencinis susitelkimas apsiri-
bojo vien ties pastangomis išlikti, t. y.
pramisti pačiam ir išmaitinti šeimą.
Vienok, kai kurie antropologai teigia,
kad egoistinio vartojimo fazė civili-
zacijų istorijoje dažnai būna pasku-
tinė — vartojimo ir pramogavimo
kultūros įsigalėjimu baigiasi civi-
lizacijos ciklas, nes vartojimo visuo-
menėje nelieka pagarbos gamtai,
kitam žmogui, juolab silpnesniam.
Nelieka dalijimosi, tausojimo, rūpini-
mosi ir galvojimo apie ateitį. Ir tada
telieka laukti, kada techninis progre-
sas aplenks sustojusią vystytis mora-
lę ir tolesnis egzistavimas bus karų,
teroristinių bandymų arba ekolo-
ginių nelaimių sustabdytas. Panašus
ciklas egzistuoja ir gamtoje – ateina
ruduo ir pakirmijęs, supuvęs obuo-
liukas krenta nuo šakos. Lieka viltis,
kad galbūt toje vietoje pasisės kas
nors naujo.

Ir tada kyla pagunda kokiame
nors meniniame kūrinyje — pasako-
je, filme ar esė — pabandyti panirti į
būseną — kas būtų, jei būtų. Kas at-
sitiktų, jei vieną rytą per radiją visi
išgirstume, kad mūsų žemelei liko
kokie ketveri metai? Kaip tuomet
būtų elgiamasi? Pradžia tikriausiai
būtų isteriška, itin pagerėtų alkoho-
lio pardavimas, lėbavimai, plėšikavi-
mai — aludariai ir degtindariai susi-
žertų gražaus pelno prieš pasaulio
pabaigą. (Panašiai, beje, vyksta jau ir
dabar!)

Tačiau įmanomas ir kitas, iš-
mintingesnis kelias — susitelkimas ir
ieškojimas kokių nors išeičių, kadan-
gi nelaimė palies visus be išimties.

Tada netektų prasmės įvairios
,,LEO” kombinacijos, politikų korup-
cija ir bulvarinės žiniasklaidos siau-
tėjimai, nes tai būtų paprasčiausiai
nesvarbu. Pinigai ir valdžia taptų be-
verčiai. Liktų galimybė dar spėti par-
odyti meilę žmonėms, pasidžiaugti
mus paliekančia gamta. Lygiai, kaip
sausio 13-ąją, kai Lietuva buvo at-
sidūrusi ribiniame išlikimo visuo-
menės būvyje – kokia pagarba, susi-
telkimas ir bičiulystė tuomet tvyrojo
ore! Kunigai tomis dienomis kalbėjo,
kad Dievas, kuris yra Meilė, nusileido
ir vaikšto tarp žmonių.

Tuomet tikriausiai taptų nesvar-
bu, ką daro Rusija ar Kinija — galbūt
jos net nustotų tai daryti, nes nebe-
būtų prasmės žudyti tibetiečius, ka-
dangi ir taip jie tuoj pat išmirs. Ru-
sijai neliktų prasmės rengti pro-
vokacijas Gruzijos teritorijoje ar šan-
tažuoti Rytų Europos valstybes.
Daug kas atsistotų į „normalias” vė-
žes, kadangi vėl grįžtume į ankstesnę
ribinio išlikimo fazę, kurioje yra dau-
giau pagarbos ir jėga, turtas nebeturi
jokios reikšmės. Tik šįsyk į tą fazę
grįžtume visi, visas pasaulis. Būtų sa-
votiškas rojus žemėje.

Šioje fazėje žmonės, ko gero, vėl
atsigręžtų į amžinybę, į dvasinius
mokymus, ieškodami skubios paguo-
dos, ir sužinotų (prisimintų), kad
siela yra nemirtinga, kad niekas
nemiršta ir nesibaigia ties šio kūno
(sielos rūbo) mirtimi. Ir kai žmonės
vėl taptų kilnūs, gražūs ir ekologiški,
kai visi mąstytų viena (išlikimo ir
pagalbos artimui) linkme — tikriau-
siai jie net surastų netikėtų, skubių
būdų, kaip tą vandens arba oro apo-
kalipsę išspręsti. (Kažkokia viltinga
intuicija kužda, kad dar viena proga
gali būti duota.)

Kai kas gali pasipiktinti — kam
apie tai galvoti? Gyvenkim ir džiau-
kimės šia diena, nepastebėdami
Europos dydžio plastikinių šiukšlių
salos Ramiajame vandenyne, sparčiai
tirpstančių ledynų bei kitų mūsų
žemės negalavimų. Tačiau geriau
galvoti ir apie blogus variantus bei
ieškoti išeičių, kurios tūno paslėptos
vis dar snaudžiančioje mūsų dvasioje,
moralėje. Tik ar pabus ji, ar pramie-
gos ir pasaulio pabaigą – belėbau-
dama ir be saiko melsdamasi „šven-
tuosiuose” akropoliuose?

UŽSIENIO POLITIKA – VETO,
VAMZDYNAI, VERTYBĖS

Lietuvos užsienio politika tampa
ambicingesnė. Bet ar ji yra protinges-
nė? Yra pagrindo tuo abejoti. Ba-
landžio 29 d. Lietuva nepritarė ir už-
kirto kelią Europos Sąjungos (ES)
deryboms su Rusija dėl naujos part-
nerystės ir bendradarbiavimo sutar-
ties.

Lietuva deryboms nepritars, kol
nebus patenkinti keturi reikalavimai.
Rusija turi suteikti garantijų dėl
energetinių išteklių tiekimo, ben-
dradarbiauti nagrinėjant Sausio 13-
osios ir Medininkų žudynių bei Ka-
liningrade dingusio verslininko S. Ju-
ciaus bylas, padėti tremtiniams grįžti
į Lietuvą. Be to, siekiama įvardyti
Rusijos vaidmenį sprendžiant įšaldy-
tus nesutarimus Gruzijoje ir Mol-
dovoje.

Ko siekia Lietuva? Ar ji tikisi,
kad Rusija nusileis? Sunku įsivaiz-
duoti, kad Rusija pasiduotų spaudi-
mui ir pataisytų naftotiekį ,,Družba”,
juolab kad Maskva ketina vis daugiau
savo naftos eksportuoti iš Primorsko
uosto. Dar mažesnė tikimybė, kad
Rusija leistų kam nors diktuoti, kaip
ji turėtų bendrauti su Moldova ar
Gruzija.

Įtakingas Rusijos Dūmos narys
Leonid Slucki pavadino Lietuvos
reikalavimus šantažu, vyriausybinis
laikraštis ,,Rossijskaja gazeta” pažy-
mėjo, kad Lietuva, kaip ir Gruzija,
kalba ultimatumo kalba. Rusija ne-
nusileis.

Būtų klaida sureikšminti sutar-
ties su ES svarbą Rusijai. Pernai
Rusija nenusileido, kai Varšuva veta-
vo derybas dėl mėsos produktų įveži-
mo iš Lenkijos draudimo. Kremliui
jos politika Gruzijos atžvilgiu yra
gerokai svarbesnė negu lenkiškos
mėsos draudimas.

Rusijos nedraugiškumas Lietu-
vai yra akivaizdus. Užsienio reikalų
ministras Petras Vaitiekūnas nese-
niai paminėjo, kad šeši Gedimino
Kirkilo laiškai, rašyti Rusijos prem-
jerams, liko be atsakymų. Iš jų du
buvo dėl „Družba”. Tapęs premjeru,
Putin neskubės atitaisyti savo pirm-
tako akibrokštų.

Lietuvos premjero laiškų nepai-
symas primena ne tik Rusijos prie-
šiškumą, bet ir Lietuvos, kaip mažos

ir neįtakingos šalies, statusą. Naujai
išrinktas Lenkijos premjeras Donald
Tusk tučtuojau sulaukė kvietimo
apsilankyti Maskvoje, Kirkilas ir jo
įpėdinis lauks ilgiau.

Gal Lietuva mano, kad Rusijos
interesai nukentės, jei sutartis nebus
pasirašyta. Bet vargu, ar Rusija neri-
mauja dėl Lietuvos veto. Partnerys-
tės ir bendradarbiavimo sutartis
suteikia jai kai kurių privalumų, bet
sutarties vilkinimas jai irgi naudin-
gas.

Maskva seniai vykdo „skaldyk ir
valdyk” politiką, susitardama čia su
viena ES šalimi, suteikdama leng-
vatų antrai, žadėdama palankesnes
sąlygas trečiai šaliai. Kol nėra naujos
sutarties su Rusija, atskiros ES šalys
gali ramia sąžine pasirašinėti naujas
Maskvai naudingas dvišales sutartis.

Šioje srityje Maskva darbuojasi
uoliai ir sėkmingai. Savaitraštis
„Economist” pranešė, kad tą dieną,
kai Lietuva blokavo derybas su
Rusija, Graikija formaliai susitarė su
Maskva dėl dalyvavimo statant vadi-
namąjį „South Stream” dujotiekį per
Juodąją jūrą į pietryčių Europą,
ilgainiui į Austriją ir Vengriją. Rusijai
sekasi tiek ES šalių įtraukti į projek-
tą, kad kyla rimtas pavojus, jog žlugs
ES ketinimai panašia trasa statyti
savo dujotiekį „Nabucco”, kuris tiek-
tų dujas iš Vidurio Azijos, apeinant
Rusiją.

Lietuvos užsienio politikos vairi-
ninkai turi pagalvoti, ar jie neatlieka
meškos paslaugos savo kovinga laiky-
sena, apsunkindami jau taip sudė-
tingą ES šalių nuomonių derinimo
darbą, tuo stiprindami Maskvos kor-
tas. Ispanijai, Italijai, Graikijai, Mal-
tai, Kiprui Lietuvos nuogąstavimai
dėl Rusijos yra svetimi, tad sutarties
nebuvimas gali jas skatinti tiesiog
tartis su Rusija.

Nutarimas vetuoti derybas nega-
li būti lengvabūdiškas. ES šalys pa-
prastai iki paskutiniųjų negina savo
pozicijų, tenkinasi kompromisais,
puikiai suprasdamos, jog be nuolaidų
27 šalių sąjunga taptų neveiksminga.
Tame pačiame ministrų susitikime
Belgija ir Olandija nusileido, sušvel-
nindamos savo reikalavimą, kad su
Serbija nebūtų pasirašytas Stabiliza-
cijos ir Asociacijos susitarimas, kol
Belgradas nepadeda Hagos tribuno-
lui sulaikyti įtariamus karo nusi-
kaltėlius.

Lietuvos diplomatai neatliko
savo namų darbų, neparengė dirvos
būtent tokiam diplomatiniam žings-
niui. Deputatas Egidijus Vareikis,
tvirtas griežtos Lietuvos pozicijos
šalininkas, balandžio 30 d. ,,Delfi” iš-
spausdintame straipsnyje rašė, kad
,,iš ES šalių sostinių pasigirdo nusis-
tebėjimai dėl Lietuvos elgesio.

Keturi reikalavimai nukrito lyg
griaustinis iš giedro dangaus, apie
juos dar prieš kelias dienas niekas
dorai nieko ir nežinojo. Taip neturėtų
būti – arba ministerija dirba pernelyg
impulsyviai ir nenuosekliai, ar tiesiog
trūksta patirties…”

Savo kovingomis nuostatomis
Lietuva gali supykdyti kitas Euro-

pos šalis, kaip kadaise jas suerzino
nesiliaujantys Lenkijos prezidento
Kaczynski ultimatyvūs reikalavi-
mai. Jos gali klausti, kodėl Lietuva,
atstovaujanti vienam nuošimčiui Są-
jungos gyventojų, gali lemti visos
Sąjungos politiką tokiu svarbiu
klausimu.

Užsienio reikalų ministras Pet-
ras Vaitiekūnas aiškina, kad Lietuva
ne tiek diskutuoja su Rusija, kiek
skatina pačiai ES pagalvoti, „kokia ji
bus, ar ir toliau remsis vertybiniu
pagrindu, ar atiduosime pirmenybę
fabrikams, gamykloms, vamzdy-
nams.” Klausimas gražiai suformu-
luotas, bet negana išmesti šūkio, kad
reikia rinktis tarp vertybių ir vamz-
dynų. Būtina ES partneres įtikinti,
kad Lietuvos apeliavimas į bendras

vertybes nėra mėginimas gražiais
žodžiais pridengti paprastus valsty-
binius interesus ar vidaus politikos
užmojus. Nežinau, ar Lietuvos diplo-
matai sugebės tai padaryti iki birželio
pabaigos, kai ES turės priimti ga-
lutinį sprendimą dėl sutarties. Bet iki
šiol žengti žingsniai neskatina pasi-
tikėjimo.

Jei nepasiseks, Lietuvos veto
nebus šaunus Lietuvos laimėjimas,
nebus teisės ir argumentų galios per-
galė. Veikiau Lietuva bus laikoma
tokia išsišokėle, kaip Graikija, kuri
NATO viršūnių susitikime Bukarešte
vetavo visų kitų partnerių ketinimą
pasiūlyti Makedonijai NATO Narys-
tės veiksmų planą.

Delfi.lt

Lietuvos užsienio
politikos vairininkai
turi pagalvoti, ar jie
neatlieka meškos
paslaugos savo
kovinga laikysena,
apsunkindami
sudėtingą ES šalių
nuomonių derinimo
darbą, tuo stiprindami
Maskvos kortas.



4 DRAUGAS, 2008 m. gegužės 8 d., ketvirtadienis

www.draugas.org

Redaktorè Laima Apanaviçienè
laimaa@hotmail.com

llll iiiieeeettttuuuuvvvviiiiuuuukkkkaaaaiiiiDDDDRRRRAAAAUUUUGGGGOOOO””””””””

Mano herojus yra Arvydas Sabo-
nis. Jis yra pirmas lietuvis, kuris žai-
dė su rusų komanda ir NBA.

Su rusų komanda jis važiavo į
Olimpiadą ir labai gerai ten žaidė.
Tada amerikiečiai įsidėmėjo Arvydą.
Jie norėjo, kad jis žaistų NBA Ame-
rikoje, bet rusai nenorėjo, kad jis
skristų į Ameriką. Arvydas daug lai-
ko dar su rusais žaidė. Kai jis atskri-
do į Ameriką, jis sužinojo, kad jo ke-
liai truputį pablogėjo. Amerikiečiai
vis tiek įvedė į komandą, Portland
„Trailblazers”, ir jis ėjo su jais žaisti!
Kai jis pradėjo žaisti su traiblazeriais
buvo 2004 m. Aš tą prisimenu, nes
apie jį skaičiau krepšinio žurnale

„Basket  Bull”. Tai buvo Čikagos
profesionalių komandų žurnalas ir
aprašė apie Arvydą Sabonį ir Port-
land „Trailblazers”. Sakė, kad Arvy-
das žaidė su rusais, važiavo į Olim-
piadą ir dabar žaidžia „Portland”.
Dar sakė, kad jis turėjo kelio operaci-
ją. Kai aš pamačiau jo nuotrauką, aš
mačiau, kad jis turėjo specialią ap-
saugą keliams. Paskutinį kartą aš
girdėjau apie Arvydą Sabonį, kai jis
sugrįžo į Lietuvą. Mano herojus yra
Arvydas Sabonis, nes yra tikras lietu-
vis, žaidė NBA, buvo Olimpiadoje.

Matas Blekys
ČLM, 6 klasė

Tęsiame konkurso ,,Mano herojus” geriausių rašinėlių pristatymą. Dė-
kojame visiems, dalyvavusiems šiame konkurse. Nugalėtojai bus paskelbti
šio mėnesio gale.

Redaktorė

Mano herojus tai yra mano dėdė.
Jis mus dažnai aplanko vasarą Lie-
tuvoje. Jis dirba mokykloje ir moko
vaikus dailės. Bet jo mėgstamiausias
užsiėmimas, tai fotografuoti ir fil-
muoti.

Mažiausiai per savaitę jis padaro
du šimtus nuotraukų. Bet kai jis
kartą sukėlė nuotraukas į mano tėtės
kompiuterį, mano tėtės kompiuteris
sugedo, ir mano dėdė labai nuliūdo.
Bet po to pralinksmėjo, nes kitą sa-

vaitę padarė vėl du šimtus nuo-
traukų. Vasarą jo pati geriausia
transporto priemonė – dviratis. Jis su
dviračiu gali nuvažiuoti bet kur.
Kartais net iš vieno miesto galo į kitą
gali numinti savo dviračiu. Ant jo dvi-
račio yra didelis krepšelis. Tame
krepšelyje jis turi kažko užkąsti. Tai
toks mano tas dėdė.

Paulina Sinkevičiūtė
6 A klasė

Mano herojus mano tėtis. Jis
daro daug dalykų su manim, jis man
padeda pastatyti daug dalykų. Aš
noriu būti panašus į mano tėtį todėl,
kad jis laimėjo daug trofėjų – sli-
dinėjimo varžybas. Jis moka daug
dalykų – slidinėti, kepti, bet jis neži-
no kaip plaukti, todėl, kad kaip buvo
mažiukas jis neturėjo pinigų eiti į

baseiną. Bet mama ir aš bandom iš-
mokyti plaukti. Mano tėtis yra ap-
lankęs daug šalių su mama. Tėtis sa-
kė, kad nori apkeliauti visą pasaulį.
Jam patinka plaukti laivais  ir skristi
lėktuvais.

Vilmantas Stankus
4 B klasė

Mano herojus – tai mano tėtis.
Jis man visada padeda ruošti pa-
mokas. Nors važiuoja mašina ir grįž-
ta tik sekmadieniais, aš jį labai myliu.
Vieną kartą tėtis turėjo išvažiuoti
labai toli ir nespėjo grįžti, tai turėjo
dvi savaites važiuoti nematydamas
mūsų! Kai grįžo aš vos neapsiverkiau
iš džiaugsmo. Man buvo labai gerai
pamatyti jį sugrįžtant. Vieną dieną
turėjau važiuoti pas daktarę, nes
pirštą žiauriai skaudėjo! Man turėjo
durti, kad pasveikčiau. Tėtis man pri-
laikė ranką, nors vis vien verkiau, bet
buvo geriau nei be tėčio rankos. Aš
labai myliu savo tėtį, jei jo nebūtų,
nežinau kas man būtų. Turbūt tik
verkčiau tik verkčiau, kol ištirpčiau.

Tėčiui labai patinka žvejoti. Kelis
kartus buvau su juo. Žuvyčių pa-
gaunu, bet nedaug. Tėčiui taip pat
patinka slidinėti. Neseniai buvome
Wilmot Mt. Aš ten nučiuožiau nuo
aukščiausio ir ilgiausio kalno! Aš su
tėčiu daug ką darau. Vieną kartą
pasikviečiau draugę į namus, tai tėtis
nuvežė mus į kiną. Tėčiui toks nuo-
bodus filmas buvo, kad net užmigo!!!
Tėtis sako, kad jeigu nekalbėsim
lietuviškai jo mašinoj, negalės dau-
giau pavežioti. Aš tėtį labai myliu, jis
juokingas ir geras. Jis geriausias tėtis
pasaulyje. Tikrai!

Milda Pranskutė
4 A kl.

Mano herojus yra mano mokyto-
ja, nes jinai išmokė skaityti knygą ir
daryti mano pamokas. Mano mokyto-
ja labai man padėjo. Mane išmokė
kalbėti geriau lietuviškai. Man labai
pakeitė mano gyvenimą. Aš noriu
būti irgi mokytoja. Aš noriu padėti

žmonėms. Aš irgi noriu, kad žmonės
rašytų apie mane. Aš dabar žinau
kaip skaityti knygą. Dabar aš žinau
kaip daryti pamokas. Štai mano hero-
jus yra mano mokytoja.

Olivija Stankevičiūtė
ČLM, 4 B klasė
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* * *

* * *

LORETA TIMUKIENÈ

„Dievo karalystė ateina nepas-
tebimai. Ir niekas nepasakys: ‘Štai ji
čia arba ten!’ Nes Dievo karalystė jau
yra tarp jūsų.” (Lk 17,20-21)

Gegužės 28 d. nemažas būrelis
Čikagos lituanistinės mokyklos mo-
kinių priėmė Pirmąją Komuniją. Tai
buvo ilgai laukta diena, kuriai ruoš-
tasi beveik visus mokslo metus. Kas
antrą šeštadienį Pirmajai Komunijai
juos rengė seselė Laimutė. Pamokėlių
metu vaikai daug sužinojo apie tikė-
jimo tiesas, Dievo įsakymus, suprato,
kodėl jų privalu laikytis. Seselė
Laimutė pamokėlėse stengėsi padėti
pažinti Jėzų, mokytis priimti per
Sakramentus Dievo teikiamas malo-
nes. 

Prieš savaitę vaikai pirmąkart
ėjo išpažinties pas kunigą Antaną
Gražulį. Ta proga kunigas buvo su-
sitikęs ir su vaikų tėveliais, kalbėjosi
su jais apie tikėjimo vietą žmogaus
gyvenime, apie tėvų pareigas ir atsa-
komybę. Jis priminė, kad nepakanka
vaiką parengti priimti Pirmąją Ko-
muniją – reikia nuolat rūpintis vaikų
dvasiniu augimu. Pamokantys ir pa-
tariantys kunigo žodžiai privertė su-
simąstyti ne vieną  susitikime buvusį
tėtį ar mamą. Kai kurie iš jų kartu su
savo vaikais ėjo išpažinties. 

Tai buvo nelengvas išbandymas
vaikams. Juk yra  sunku prisipažinti
klydus, padarius ką nors neleistino,
susipykus su artimu žmogumi…
Kiekvienas galvojo, kokias nuodėmes
padaręs, kurias iš jų labai svarbu pa-
minėti, kiek ir kaip dažnai yra
nusidėjęs. Ypač sunku patiems ma-
žiausiems, kai jie dar nelabai su-
pranta, kad priešgyniavimas mamai
ar tėčiui taip pat yra nuodėmė. Bet
palaipsniui jie tai supras, atras, kas
yra tiesa. Jie dar tik pradėjo žengti
pirmus žingsnius Jėzaus Kristaus
keliu į Dievo Karalystę.

Gegužės 4-osios gražų, saulėtą
rytą vaikai, lydimi savo tėvelių, ar-
timųjų, skubėjo į Šv. Mišias Tėvų Jė-
zuitų koplyčioje. Čia jie pirmą kartą
priims Jėzų Šv. Komunijoje. Visi

pasipuošę, rimti ir susikaupę. Kop-
lyčią puošė pačių vaikų padarytos vė-
liavėlės su jų vardais ir tikėjimą sim-
bolizuojančiais ženklais – kryžiumi,
žvake, vynuogių šakele. Šv. Mišias
aukojęs kun. A. Gražulis  pasidžiau-
gė, kad tą dieną supuolė trys labai
gražios ir prasmingos šventės – Šešti-
nės, Motinos ir Pirmosios Komunijos
diena. Kunigas priminė susirinku-
siems, kad kiekvieno mūsų gyvenime
labai svarbu yra tikėjimas ir meilė.
Jis patarė: ,,Mylėkite ir būsite my-
limi”.

Šv. Rašto skaitinius skaitė vaikų
tėveliai. Susirinkusieji nuščiuvę klau-
sėsi sielą virpinančių koplyčios cho-
ristų atliekamų giesmių. Vaikai nešė
atnašas – vyną, vandenį ir duoną. 

Jie su dideliu jauduliu priėmė
Pirmąją Komuniją. Akyse žibėjo
nuostaba, kai kuriems tėveliams ir
močiutėms sužibo ašara – Kristus
atėjo į vaikų širdeles.

Vėliau tėvai laimino savo vaikus,
kartu su kunigu tardami prasmingus
žodžius: „kuris vaikams įsakei savo
tėvus gerbti ir šio įsakymo besilai-
kantiems pažadėjai savo palaimini-
mą, teikis palaiminti mylimą sūnų
(dukrą), apsaugoti nuo kūno ir sielos
pavojų bei nuvesti į amžinąją dan-
gaus laimę. Amen. Tepalaimina tave
Dievas, ir aš tave laiminu vardan Die-
vo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dva-
sios”.

Kunigas ir seselė Laimutė vi-
siems vaikams įteikė Pirmosios Ko-
munijos pažymėjimus ir dovanėles,
skirtas šiai šventei prisiminti.

Pasibaigus šv. Mišioms, visi vai-
kai buvo pakviesti bendrai nuot-
raukai prie altoriaus. Vaikai su tė-
vais, krikšto tėvais ir svečiais dar
ilgokai nesiskirstė, šnekučiavosi, da-
lijosi įspūdžiais. Ne vienas tarė pa-
dėkos žodžius kunigui A. Gražuliui ir
seselei Laimutei už jų atliktą labai
svarbų darbą – vaikų paruošimą Pir-
majai Komunijai. 

Ši šventė – tai dar vienas liudi-
jimas, kad bendra malda ir tikėjimas
stiprina mūsų vienybę ir gaivina lie-
tuviškumo šaknis. 

Bendra malda ir tikėjimas
gaivina lietuviškumo šaknis

Nemažas būrelis Čikagos lituanistinės mokyklos mokinių priėmė Pirmąją
Komuniją.                                                                                 L. Timukienės nuotr.
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HUETTENFELD, VOKIETIJA

Šeštadienį, balandžio 26 dieną,
Vasario 16-osios gimnazijoje įvyko
esamų ir buvusių gimnazistų lietu-
viško roko festivalis „V-16 rocks”.
Toks festivalis jau trečiasis gimnazi-
jos istorijoje – po ilgesnės nei 19 metų
pertraukos šią Čikagos lietuvio Vai-
nio Aleksos įkvėptą tradiciją vėl at-
gaivino Europos lietuvių kultūros
centro (ELKC) direktorius Rimas
Čuplinskas. ,,Šis renginys skatina
mokinių kūrybines idėjas ir turi
didžiulę išliekamąją vertę. Neretai
tokio pobūdžio renginiai mokslei-
viams tampa ilgo ir sėkmingo muzi-
kinės karjeros kelio pradžia”. Lie-
tuviško roko festivalyje buvo kviečia-
mi dalyvauti gimnazijoje besimokan-
tys bei ją jau baigę mokiniai, atlie-
kantys lietuviškas savos kūrybos
dainas.  

Rennhofo pilies salėje koncertą
pradėjo 1990 m. gimnaziją baigęs,
svečio teisėmis festivalyje dalyvau-
jantis grupės „Virge” vokalistas Vir-
ginijus Jocys. Virginijus dalyvavo ir
pirmajame lietuviško roko festivaly-
je: „Tuo metu dar neturėjau nei
gitaros, nei grupės, nei patirties. Tai
buvo mano pirmasis pasirodymas,
suteikęs didžiulę motyvaciją kurti ir
muzikuoti toliau.” Atlikęs šešis kū-
rinius ir savo roko baladėmis gerokai
įkaitinęs žiūrovus, Virginijus mikro-
foną perdavė šiuometiniams gimna-
zijos mokiniams. Festivalyje pasirodė
net aštuonios gimnazistų grupės,
kurios per itin trumpą laiką, skirtą
repeticijoms, pasiekė publiką pri-
bloškusių rezultatų. Grupės pristatė
jau girdėtus bei visai naujus, specia-
liai festivaliui sukurtus kūrinius. 

Pirmosios scenoje pasirodžiusios
grupės „Greta Kati” vokalistė, šešio-
likmetė Greta Kvedarauskaitė jau ne
pirmą kartą publiką žavėjo lyrišku
savos kūrybos dainų skambesiu, švel-
niu balsu bei gražiais tekstais. Žiū-
rovams užsnūsti neleido grupė
„Kraujo ašara”, nustebinusi publiką
nuoširdumu, užsidegimu bei griežtu
gitariniu roku. Trečioji į sceną užlipo
Argentinos lietuvė Daina Juknaitė,
sodriu balsu atlikusi lietuvišką savos
kūrybos dainą bei sulaukusi didžiulių
žiūrovų simpatijų. Grupė „G&G pen-
ki 7 po žeme” pasirūpino renginio
stilių įvairove ir atliko į vieno žanro
rėmus netelpančią dainą su meist-
riškai atliktais gitaros ir saksofono
solo bei repo elementais. „Evaldas

Mhz” (Evaldas Viskontas), pasižy-
mintis savitu bei stipriu dainavimo
stiliumi, paįvairino muzikinę pro-
gramą keletu dainuojamosios poezi-
jos kūrinių. Po audringais plojimais
palydėto Kareninos Juraitytės pasi-
rodymo sekė įspūdingas grupės
„Glavviam” pasirodymas, kuriame
gotų roko skambesys ir vizualiniai
efektai susijungė į harmoningą
visumą, ne vienam žiūrovui palikda-
mi nepakartojamą įspūdį. Daugelis
šios grupės atstovų, sužavėti festi-
valio idėjos, instrumentą į rankas
paėmė pirmą kartą. Daina „Be vieno
žodžio” vokalistė Greta Likadzijaus-
kaitė („Zuikis”) lyriškai užbaigė mo-
kinių programą. Muzikinę festivalio
dalį karūnavo buvęs gimnazijos mo-
kinys, ilgą ir svarią muzikinę patirtį
turintis klavišinių virtuozas ir vo-
kalistas Vytas Lemke. Tik sutemus,
tuojau po muzikinės programos, ant
Rennhofo pilies laiptų žiūrovų laukė
pribloškiantis akrobatinis ugnies
renginys, kurį surengė gimnazijos
mokinė šešiolikmetė Gerda Ekindorf.

Festivalio pabaigoje buvo apdo-
vanoti festivalio laureatai, kuriuos iš-
rinko koncerto garbės svečiai Virgini-
jus Jocys ir Vytas Lemke. Trečią vietą
laimėjo grupė „Glavviam”, antrąją
vietą užėmė Greta Kati, o garbinga
pirmoji vieta atiteko ne tik daugiau-
siai žiuri, bet ir žiūrovų simpatijų su-
laukusiai trečios kartos lietuvių kil-
mės argentinietei Dainai Juknaitei,
kurią drąsiai galima vadinti gimnazi-
jos atradimu.

Gera žiūrovų nuotaika viso ren-
ginio metu sėkmingai rūpinosi rengi-
nio vedėjas, buvęs gimnazijos moki-
nys Vaidas Bruder. Techninę bei idėji-
nę pagalbą ruošiant koncertą suteikė
gimnazijos muzikos mokytojas Ginta-
ras Ručys. „Renginys pasisekė išties
puikiai. Nuostabu, kad festivalyje pa-
sirodė ne tik jau egzistuojančios gru-
pės, tačiau atsirado ir visai naujų ir
netikėtų projektų. Viliuosi, jog šie moks-
leiviai ir toliau muzikuos bei sėkmin-
gai dalyvaus kituose panašaus pobū-
džio renginiuose”, – sakė  mokytojas. 

Vienas iš tokių renginių – ELKC
organizuojamas „Eurofestivalis 2008”,
kuris liepos pradžioje Vasario 16-
osios gimnazijos parke suburs lietu-
vių kilmės muzikantus iš visos
Europos. 

Europos lietuvių kultūros 
centro info

Vasario 16-osios gimnazijoje
atgaivinta V. Aleksos tradicija

1-ą vietą laimėjusi Daina Juknaitė is Argentinos. M. Gaurilčiko nuotr.

Dvi gyvenimo savaitės
DR. VIKTORAS STANKUS

„Dvi gyvenimo savaitės – prisi-
minimai apie meilę, mirtį ir politiką”,
toks lietuviškos knygos pavadinimas,
kurią parašė Eleanor  Clift, nuolatinė
TV „The McLaughlin  Group” politi-
nės  analizės programos dalyvė.

Eleanor Clift knygoje rašo apie
mirštantį savo vyrą  Tom (Thomas)
Brazaitis – Cleveland „Plain Dealer”
žurnalistą, „Plain Dealer” Washing-
ton Bureau direktorių ir apie tuo
pačiu metu viso pasaulio stebimą,
dirbtiniu būdu palaikomą Terri
Schiavo gyvybę. Jos gyvybės palaiky-
mo kontroversija nuėjo iki Aukščiau-
siojo teismo, Kongreso, Preziden-
tūros.

Tomas  Brazaitis apsisprendė ne-
būti palaikomas dirbtiniu būdu ir
mirė dieną prieš Terri Schiavo savo
namuose prižiūrimas žmonos.

Eleanor Clift knygos pristatymas
įvyko š. m. balandžio  3 d.  garsiame
Clevelando Nightown jazz klube,
neseniai paskelbtame geriausiu iš 10
džiazo klubų pasaulyje.

Autorė savo knygoje mini, kad
persikėlusi į Washington džiaugėsi
sutikusi „a fellow ethnic” iš Cleve-
lando, Tomą  Brazaitį, nes žurnalisti-
ka daugiausia buvo studijuojama Ivy
League universiteto elito lengvai
ištariamomis anglosaksiškomis pa-
vardėmis.

Tomo seneliai emigravo iš Lie-
tuvos. Jo motina daugelį metų dirbo
vargonininke Dievo Motinos parapi-
joje Clevelande. O Eleanor mergau-
tinė pavardė buvo  Roeloffs. Jos tėvai
gimė Foehr saloje, prie Danijos–Vo-
kietijos pakrantės. Ji užaugo etninia-
me rajone, New Yorke. Ilgainiui  Tho-

mas ir Eleanor apsivedė.
Tomas tikrai liko ištikimas lietu-

vis. Lošė krepšinį studijuodamas
John Carroll Jėzuitų universitete
Clevelande, taip pat ir su Clevelando
sporto klubu „Žaibas”.

Perkeltas į Washington, DC kaip
Cleveland „Plain Dealer” Bureau
direktorius ir toliau rašė savo veda-
muosius ir reklamavo Lietuvą. Pa-
kviestas būti pagrindiniu kalbėtoju
per Vasario 16 minėjimą Clevelande
atskrido iš Washington. Savo itin
įdomioje kalboje papasakojo įdomų
įvykį. Maltos saloje prezidentas
George Bush, Sr. planavo susitikti su
Gorbačiov. Kai Tomas Brazaitis lei-
dosi Maltos keliais ir pribėgo prie taip
pat bėgančio prezidento Bush, jis
pareiškė: „Ar neįdomu, pone pre-
zidente, kad iš dviejų tūkstančių žur-
nalistų Maltoje susitikote su bėgiku,
ir dar lietuviu, tuomet, kai vyksta
diskusijos su sovietais.”  Ta proga dar
pakalbėjo ir apie Lietuvą.

Šio straipsnio autoriui (LB ats-
tovui) prieš George Bush, tuo metu
jau president-elect, susitinkant su
Gorbačiov, Bush parašė laišką, saky-
damas nesirūpinti, nes prezidentai
Reagan ir Bush iškels Lietuvos rei-
kalą. Jaučiu, kad  Tomas čia turėjo
įtakos savo straipsniais „Plain  Dea-
ler”.

Autorė Clift per knygos prista-
tymą asmeniškai užrašė knygą LR
Garbės gen. konsulei Ingridai Bub-
lienei ir LB Ohio apyg. vicepirm. dr.
Viktorui Stankui.

Eleanor Clift su savo vyru Tomu
Brazaičiu parašė porą knygų: „War
Without Bloodshed: The Art of
Politics” ir „Madam President Shat-
tering the  Last Glass Ceiling”, o vie-
na pati yra knygos „Founding Sisters
and the Nineteenth Amendment”
autorė.

E. Clift, atvykusi iš Washington, DC,
pristato savo knygą ,,Two Weeks of
Life — A Memoir of Love, Death, and
Politics” Cleveland.         

V. Stankaus nuotr. 
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Aiškèja Blokados fondo likimas

Panevėžys, gegužės 7 d. (ELTA)
– Panevėžyje baigta dujomis kūrena-
mos 35 MW galingumo termofikaci-
nės elektrinės statyba. Jos statybos
rangos sutartį šilumos tiekėja
,,Panevėžio energija” pasirašė su vie-
na didžiausių Lietuvos statybos ben-
drovių Panevėžio statybos trestu
(PST). Projekto vertė – daugiau kaip
130 mln. litų. Po visapusiško moder-
nios termofikacinės elektrinės siste-
mų bandymo valstybinė komisija pri-
pažino objektą tinkamu naudoti.

,,Tai pirmoji tokia elektrinė Lie-
tuvoje. Iki šiol niekas neturėjo pana-
šaus statinio statybos patirties, o
PST gali didžiuotis sėkmingai jį įgy-
vendinusi”, – džiaugiasi PST staty-
bos direktorius Darius Urbonas.

Nauja elektrinė gamins elektros
energiją Lietuvos vartotojams ir ši-
lumą panevėžiečiams. Sudėtinio ciklo
termofikacinės elektrinė per metus
galės pagaminti apie 230 GWh šilumos
ir apie 235 GWh elektros energijos.

,,Nauja jėgainės technologija leis
mažinti šilumos gamybos sąnaudas,
išmetamų į aplinką teršalų kiekį, bus
užtikrintas šilumos tiekimas Pane-
vėžio miestui. ‘Panevėžio energija’
pagamintą elektros energiją parduos
šalies elektros perdavimo tinklui. Pa-
jėgumu Panevėžio elektrinė pranoks
kitas šalies termofikacines elektrines
– jos galingumo rodiklis sieks 86,2
proc.”, – sakė ,,Panevėžio energijos”
generalinis direktorius Vytautas Šid-
lauskas.

Vilnius, gegužės 7 d. (ELTA) – Tarptautinis Vilniaus oro uostas (TVOU) per
šių metų balandžio mėnesį priėmė bei išleido 166,125 keleivius, arba 30,5 proc.
daugiau nei per tą patį praeitų metų laikotarpį (127,335). Pasak TVOU atstovo
spaudai, skrydžių pagrindiniame šalies oro uoste (aptarnauja keturis penktadalius
visų šalies oro keleivių) per balandį įvyko 3,383, arba net 32,5 proc. daugiau nei
per 2007 m. balandį (2,552). Paprastai skrydžių skaičiaus augimas iki šiol gerokai
atsilikdavo nuo keleivių srauto augimo, tačiau šių metų pradžia rodo būtent ir
dažnesnį orlaivių lankymąsi Vilniaus oro uoste. Tikimasi, kad sostinės oro uostas
šiemet aptarnaus 2 mln. keleivių.

Pagerbta Nepriklausomybès
laikû žurnalistika 

Pasaulio parlamentarû� maratone
Lietuvos Seimo nariai buvo pirmi

Nauja elektrinė gamins elektros energiją Lietuvos vartotojams ir šilumą
panevėžiečiams. ELTOS nuotr.

Panevèžyje pastatyta
termofikacinè elektrinè

Europos Sâjungos šalys 
Serbijai taikys vizû lengvatas

Vilnius, gegužės 6 d. (ELTA) –
Lenkijoje (Krokuva) vykusiame pen-
ktajame pasaulio parlamentarų pusės
maratono bėgimo čempionate Lietu-
vos parlamentarai Vytautas Galvo-
nas, Algirdas Sysas ir Gediminas Ja-
kavonis antrą kartą iš eilės, aplenkę
Kenijos bėgikus, iškovojo auksą.

Asmeninėje įskaitoje geriausiai
pasirodė Seimo narys V. Galvonas,
antras įveikęs 21 km atkarpą, trečias
– A. Sysas, penktas – G. Jakavonis.

Susirinkę į plenarinį posėdį
Seimo nariai plojimais sutiko laimė-
tojus. ,,Dar kartą mūsų parlamenta-
rai įrodė, kad yra ištvermingi”, – svei-

kindamas Seimo bėgikų komandą sa-
kė Seimo pirmininkas Česlovas Jur-
šėnas.

Nepaisant, kad artėja Seimo rin-
kimai, A. Sysas kvietė kolegas treni-
ruotis visus metus, kad kitais metais
parlamentarų maratone nepadarytų
gėdos.

Jubiliejiniame pasaulio parla-
mentarų maratono ir pusės maratono
bėgimo čempionate dalyvavo 10 val-
stybių komandos: Lenkija, Lietuva,
Estija, Kenija, Slovėnija, Vokietija,
Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Šve-
dija, Airija.

Vilnius, gegužės 7 d. (Balsas.lt)
– Seimo Biudžeto ir finansų komite-
tas sutinka, kad 1990 metų blokados
fondas – juvelyriniai dirbiniai – būtų
perduoti Lietuvos nacionaliniam mu-
ziejui, o pinigai – 73,3 tūkst. litų –
pervesti į valstybės biudžetą.

Komitetas  pritarė tai numatan-
čiam projektui, siūlančiam 1990 me-
tų blokados fondo įstatymą paskelbti
netekusiu galios.

Fondo juvelyriniai dirbiniai mu-
ziejui bus perduoti siekiant išsaugoti
juos kaip turinčius išliekamąją istori-
nę vertę, įkūnijančius tautinę tapaty-
bę bei žmonių vieningumą.

Šiuo metu už Fondo turto išsau-
gojimą atsakinga Finansų ministeri-
ja. Fondo pinigines lėšas ji saugo Lie-
tuvos banke, o juvelyrinius dirbinius
– Druskininkų Prabavimo rūmuose.

Blokados fonde yra maždaug
26,7 tūkst. juvelyrinių dirbinių – auk-
so žiedų, apyrankių, auskarų ir kitų
papuošalų, kurių vertė siekia apie 5,8
mln. litų.

Anksčiau brangenybes norėta
parduoti aukcione, tačiau vėliau šių
planų atsisakyta – tam vis sutrukdy-
davo nepalanki tauriųjų metalų ir
brangakmenių rinka.

Juvelyrikos specialistai teigia,
kad papuošalai, pirkti 1990 metais,
šiuo metu jau yra morališkai pasenę.
Už paaukotus 7,6 mln. rublių buvo
nupirkta juvelyrinių dirbinių, kurie
slapčia buvo saugomi Kaune, „Mer-
kurijaus” parduotuvėje bei galanteri-
jos prekių didmeninėje bazėje, vėliau
pervežti saugoti į Lietuvos banko
Kauno skyrių.

Blokados fondo paskirtis buvo
šelpti Lietuvos gyventojus, kurie dėl
Sovietų sąjungos vykdomos ekonomi-
nės blokados atsidūrė sunkioje fi-
nansinėje padėtyje, taip pat kitoms
žmonių reikmėms, kylančioms dėl
ypatingų sąlygų.

Blokados fondą sudarė savano-
riški piniginiai įnašai, paaukoti Lie-
tuvos ir kitų valstybių gyventojų bei
organizacijų.

Vilnius, gegužės 6 d. (BNS) –
Lietuva kartu su 14 kitų Europos Są-
jungos (ES) valstybių nusprendė kiek
galima lanksčiau taikyti Serbijai vizų
mokesčio lengvatas, kurias leidžia
Šengeno teisynas.

Europos Komisijos duomenimis,
šis sprendimas sudarys galimybę iš-
duoti nemokamas vizas iki 80 proc.
Serbijos piliečių, pranešė URM.

Užsienio reikalų ministro Petro
Vaitiekūno teigimu, šis daugumos ES
valstybių sutarimas yra aiškus ženk-
las Serbijos žmonėms, kad jie yra ne-
atsiejama Europos dalis.

,,Šis sprendimas sustiprins Ser-
bijos ir kitų ES žmonių ryšius. De-
mokratinė Serbija turi narystės ES
ateitį”, – sakė P. Vaitiekūnas.

Vizų režimo palengvinimas, anot

ministro, turi tapti viena iš svarbiau-
sių Europos kaimynystės politikos
priemonių. Tokios politikos tikslas –
mažinti kliūtis tarp ES ir kaimynių
valstybių, kad būtų galima plėtoti
kuo glaudesnius kultūros, verslo ir
kitus bendradarbiavimo ryšius.

Vizų mokesčio lengvatas taikyti
Serbijai sutarė Austrija, Čekija, Da-
nija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija,
Lietuva, Liuksemburgas, Prancūzija,
Slovakija, Slovėnija, Švedija, Vengrija
ir Vokietija.

Šis ES šalių sprendimas gali būti
vertinamas kaip bandymas patraukti
Serbiją Vakarų pusėn po to, kai dau-
guma ES valstybių, įskaitant ir Lie-
tuvą, nepaisant Serbijos prieštaravi-
mų, pripažino buvusios šalies provin-
cijos Kosovo nepriklausomybę.

Vilnius, gegužės 7 d. (ELTA) –
Po 17 metų pertraukos atgimė met-
raštinis leidinys ,,Žurnalistika”. Ką
tik pasirodžiusiame almanache ,,Žur-
nalistika: 1990-2007” pristatoma Lie-
tuvos žurnalistikos raida per visą at-
kurtos nepriklausomybės laikotarpį.

Savo rašiniuose amžininkai – 57
autorių kolektyvas – atskleidžia iki
šiol neskelbtas istorinių įvykių deta-
les, dalijasi atsiminimais apie kruvi-
nuosius 1991 metų sausio 13-osios
įvykius sostinėje Vilniuje ir Kaune,
tuomet tapusiame laisvojo žodžio
tvirtove.

Pasak per labai trumpą laiką, 2
mėnesius, parengto almanacho re-
daktorės Aurelijos Arlauskienės, lei-
dinyje aptariamos žodžio laisvės
problemos, nagrinėjami žurnalisti-
kos valdymo būdai, kalbama apie ži-
niasklaidą reguliuojančius įstatymus,
leidėjus, nepaisančius savo leidybi-
niame darbe žurnalistų etikos reika-
lavimų.

Žurnalistikos tyrimai ir Lenkijos
bei Austrijos plunksnos kolegų patir-
tis padeda suvokti tarp misijos ir ver-

slo atsidūrusios žurnalistikos proble-
mas.

Žurnalisto dalykinė patirtis įver-
tinama pažvelgiant iš  darnaus vysty-
mosi taško – Lietuvos žurnalistų ko-
kybinio tyrimo duomenys leidžia paž-
velgti į šios temos suvokimą ir arti-
miausias plėtros galimybes.

Aptariama internetinė žiniask-
laida, ne tik atverianti naujas gali-
mybes pilietinei visuomenei, bet ir
slepianti naujus veikimo pavojus.

Leidinyje supažindinama su Na-
cionaline žurnalistų kūrėjų asociaci-
ja, išsamiai nušviestas Lietuvos žur-
nalistų sąjungos, jos skyrių ir klubų
darbas, pristatomi Vaižganto premijų
laureatai.

Almanache spausdinama nuo-
sekli Lietuvos žurnalistikos kronika
nuo 1990 m. sausio iki 2007 m. gruo-
džio pabaigos. 

224 puslapių leidinys gausiai
iliustruotas fotografijomis, karikatū-
ristų piešiniais, draugiškais šaržais.

Leidinys tokiu pat pavadinimu
ėjo 1973–1989 metais. Jo sudarytojas
ir redaktorius buvo Domas Šniukas. 
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derybų ratą. Toje srityje įtampa yra
padidėjusi”, – žurnalistams sakė H.
Zebari. ,,Nė viena šalis neatmetė de-
rybų galimybės, bet mums reikia su-
rengti jas tinkamu laiku, tinkamoje
vietoje, tvyrant tinkamai atmosfe-
rai”, – pridūrė jis.

NEW YORK 
Jungtinės Valstijos apkaltino

Tailande sulaikytą Rusijos verslinin-
ką Viktor But tuo, jog jis tiekė gink-
lus Kolumbijos sukilėliams, kad jie
galėtų žudyti Amerikos piliečius. JAV
teismo popieriuose V. But nurodomas
,,prekiautojo mirtimi” pravarde. Jis
kaltinamas dalyvavimu sąmoksle,
kurio tikslas – tiekti ginklus Kolum-
bijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų
(KRGP) kovotojams už kelis milijo-
nus dolerių. KRGP Jungtinės Valsti-
jos įtraukė į teroristinių organizacijų
sąrašą. Prokuratūros pareiškime sa-
koma, kad V. But vertėsi kontraban-
dine ginklų prekyba nuo dešimtojo
dešimtmečio, juos pardavinėjo į Afri-
kos, Pietų Amerikos ir Artimųjų Ry-
tų šalis. Pranešama, jog bus siekiama
V. But išdavimo į JAV, kur jis bus tei-
siamas ,,už sutikimą tiekti ginklus
teroristinei organizacijai, kurios tiks-
las buvo žudyti Amerikos piliečius”.

SANTJAGAS
Čilės pietuose esantis Čaiteno

ugnikalnis, kuris pavojingai suakty-
vėjo praėjusią savaitę, antradienį iš-
metė naują pelenų stulpą. Nuo šlaitų
pradėjus tekėti lavai, vietos valdžia
nurodė skubiai iškeldinti gyventojus.
Čaiteno mieste gyvena apie 4,000 gy-
ventojų. Dauguma jų pavojingą zoną
paliko dar praėjusios savaitės pabai-
goje. Netoli Čilės ir Argentinos sie-
nos, maždaug už 1,4 tūkst. km nuo
sostinės Santjago esančiame pavo-
jingame ugnikalnio rajone, buvo likę
tik apie 250 žmonių – ugniagesių, po-
licininkų, žurnalistų, vietos valdžios
atstovų. Dabar ir jiems teks trauktis.
Teritorija aplink ugnikalnį, netikėtai
prabilusį po 400 metų trukusios ty-
los, nuklota storu pelenų sluoksniu.
Pirmadienį iš nelaimės zonos Čilės
karinių jūrų pajėgų laivais išgabenta
keli tūkstančiai žmonių.

VARŠUVA
Lenkijos ministras pirmininkas

Donald Tusk priminė, kad jo šalis
gali sutikti su JAV priešraketinės gy-
nybos (PRG) dalių išdėstymu savo te-
ritorijoje tik su sąlyga, kad Amerika
padės modernizuoti lenkų armiją. D.
Tusk antradienį paaiškino žurnalis-
tams, kad po jo apsilankymo Washin-
gton kovo mėnesį susidarė įspūdis, jog
JAV suprato, kad ,,PRG sistemos
išdėstymas Lenkijoje reikalauja sus-
tiprinti mūsų karines galimybes”.
,,Dabar laukiame praktinių išvadų. Jei
jos nebus patenkinamos, nebus ir tei-
giamo atsakymo”, – sakė Lenkijos
premjeras.

BERLYNAS
Rusijos energetikos susivieniji-

mo ,,Gazprom” padalinyje Vokietijoje
dirbantis aukštas pareigūnas kalti-
namas melavęs apie savo praeitį –
darbą slaptojoje Rytų Vokietijos poli-
cijoje ,,Stasi”. Felix Strehober, gimęs
Rytų Berlyne 1963 m., dabar dirban-
tis firmos ,,Gazprom Germania” fi-
nansų direktoriumi, pernai duoda-
mas priesaiką melavo apie savo pra-
eitį, sakė Kelno vyriausiasis proku-
roras. Šitaip jis viešai pareiškė tik po
to, kai žiniasklaidoje pasirodė prane-
šimų, jog prokuratūra apkaltino F.
Strehober dirbus buvusiai Rytų Vo-
kietijos slaptajai policijai ,,Stasi”.
Šios organizacijos archyvuose rasta
dokumentų, iš kurių paaiškėjo, kad F.
Strehober, būdamas ekonomikos as-
pirantu Rytų Berlyne, šnipinėjo savo
bendramokslius. Jam gresia kalėji-
mas iki 3 metų arba bauda už tai, kad
prisaikdinamas neigė turėjęs kokių
nors ryšių su buvusia žvalgybos tar-
nyba.

BAGDADAS
Ketvirtasis Jungtinių Valstijų ir

Irano derybų dėl padėties Irake ratas
atidėtas neribotam laikui, trečiadienį
sakė irakiečių užsienio reikalų mi-
nistras Hoshyar Zebari. ,,Nemanau,
kad jiems pavyks surengti ketvirtąjį

Maskva, gegužės 7 d. (AFP–
,,Reuters”–,,Interfax”–BNS) – Krem-
liuje trečiadienį naujuoju Rusijos pre-
zidentu iškilmingai buvo prisaikdin-
tas Dmitrij Medvedev, kuris savo
svarbiausiu uždaviniu nurodė žmo-
gaus teisių ir ekonominių laisvių gy-
nimą.

Iškilmių pradžioje prezidento
pulko kareiviai, apsirengę XIX am-
žiaus uniformomis, į Kremliaus rū-
mus įnešė prezidento valdžios simbo-
lius – prezidento vėliavą, konstituciją
ir prezidento ženklą. Vėliau į rūmus
atvyko V. Putin ir D. Medvedev. 

Padėjęs ranką ant konstitucijos,
D. Medvedev ištarė priesaikos žo-
džius. Po priesaikos Konstitucinio
Teismo pirmininkas paskelbė, kad D.
Medvedev oficialiai pradėjo eiti Rusi-
jos prezidento pareigas.

Tada naujasis prezidentas ir jo
pirmtakas stebėjo prezidento pulko
paradą, po to dalyvavo iškilmingose
pamaldose Kremliaus Apreiškimo so-
bore, per kurias patriarchas Aleksij II
meldėsi už naująjį prezidentą. Iškil-
mes užbaigė 30 artilerijos saliuto
papliūpų. Inauguracija nuo ankstes-
nių Rusijos vadovo prisaikdinimo iš-
kilmių skyrėsi nebent tuo, kad D.
Medvedev gavo valdžią iškilmes tie-
siogiai stebint televizijos žiūrovams.

,,Ką tik daviau prezidento prie-
saiką. Ji duodama Rusijos liaudžiai,
ir jos pirmosiose eilutėse nurodyta –
saugoti žmogaus teises ir laisves”, –
sakė D. Medvedev. ,,Mano svarbiau-
sias uždavinys toliau plėtoti pilietines
ir ekonomines laisves”, – pakartojo sa-
vo rinkimų teiginį valstybės vadovas.

V. Putin kalbėjo inauguracijos iš-
kilmėse pirmasis. Jis pranešė, kad
pateisino viltis tėvynainių, du kartus
išrinkusių jį prezidentu.

D. Medvedev, trečiuoju šalies pre-
zidentu išrinktas kovo 2 d., perėmė
Kremlių iš savo globėjo Vladimir Pu-
tin, kuriam vadovaujant Rusijos eko-
nomika sparčiai augo, bet buvo pa-
sukta demokratijos varžymo keliu.

Prisaikdinimo iškilmės vainikavo
staigų D. Medvedev iškilimą – nuo
palyginti nežinomo V. Putin laikų
biurokrato iki didžiulio branduolinių
išteklių vyriausiojo vado ir didžiau-
sios pasaulyje energijos gamintojos

vadovo.
42 metų D. Medvedev paveldi au-

gančią ekonomiką, kurią skatina di-
džiulis naftos ir dujų eksportas, ir la-
biausiai nuo pat Sovietų Sąjungos
žlugimo 1991 m. savimi tarptautinėje
aplinkoje pasitikinčią šalį.

Tačiau šis švelnaus būdo biurok-
ratas, kuris anksčiau niekada nėra
dirbęs renkamose pareigose, turės
spręsti politiškai rizikingus kainų di-
dėjimo, nevaldomos korupcijos ir
audringų santykių su Vakarais klau-
simus.

D. Medvedev bent jau ekonomi-
koje laikomas liberalu. Vakarų spau-
da pasigavusi citavo jo išsakytą mintį,
kad nė viena nedemokratiška valsty-
bė negali visiškai suklestėti. Be to,
teigiama, kad, įpėdiniu pasirinkda-
mas būtent D. Medvedev, V. Putin tuo
pat metu siekė pasiųsti signalą Va-
karams, jog Rusija nelinkusi veltis į
susipriešinimą. Juk D. Medvedev
kandidatūra atrodė žymiai patrauk-
lesnė nei košmaras prezidento kėdėje
išvysti vieną aršiausių Kremliaus
,,vanagų”, buvusį gynybos ministrą,
o dabar taip pat vicepremjerą Sergej
Ivanov.

V. Putin per 8 savo valdymo me-
tus atšaukė daugelį 10-ojo dešimtme-
čio demokratinių bandymų, sako kri-
tikai, kurie nurodo žiniasklaidos ir
parlamento sutramdymą.

55 metų V. Putin pagal šalies
konstituciją negalėjo siekti trečiosios
kadencijos, bet užtat taps premjeru.
Manoma, kad jis darys didelę įtaką iš
už neišbandyto D. Medvedev nugaros.

Pirmasis svarbus D. Medvedev
darbas bus paskirti V. Putin premje-
ru, o tada abu politikai pasirodys per
karinį paradą Raudonojoje aikštėje.

Dabartinė vyriausybė, pagal įs-
tatymus, atsisakė savo įgaliojimų,
pranešė Rusijos agentūros, remda-
mosi Baltųjų rūmų spaudos tarnyba.
Naujus kabineto narius paskirs D.
Medvedev vyriausybės vadovo teiki-
mu artimiausiu metu.

Analitikai mano, kad iš tiesų val-
džia Rusijoje kol kas priklausys V. Pu-
tin, kaip vyriausybės vadovui su di-
deliais įgaliojimais ir didžiausios par-
tijos, turinčios konstitucinę daugumą
parlamente, vadovui. 

PIETŲ AMERIKA

JAV

Kremliuje prisiekia naujasis Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev. Reuters nuotr.  

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

EUROPAPrisaikdintas naujasis
Rusijos prezidentas

ARTIMIEJI RYTAI
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Mūsų stalui

Jei laukiate svečių, apkepas – ne-
pakeičiamas patiekalas vaišėms, nes,
kol jis kepa, galite susitvarkyti virtu-
vę, padengti stalą, persirengti ir t.t.
Be to, iškepus apkepą, uždengę dang-
čiu, kurį laiką išlaikysite jį karštą. Jo
skonis nepasikeis, net jei svečiai vė-
luoja. Apkepui pasiruošti neužima
daug laiko – pasiruošei reikiamus
produktus, įdėjai į orkaitę ir gali to-
liau savo darbus dirbti. 

Tik kad patiekalas būtų nepa-
prastai gardus, turėtume žinoti kele-
tą mažų paslapčių. Apkepas bus sul-
tingas ir vientisas, jei kepsite užpylę
padažu: grietinės ir kiaušinių plaki-
niu, baltuoju grietinės padažu (su
miltais), daržovių nuoviru arba tie-
siog jūsų mėgstamiausiu padažu. Ke-
pimo inde visi apkepo produktai turi
glaudžiai ,,sugulti”, todėl jie dažniau-
siai dedami sluoksniais. Apkepai daž-
niausiai valgomi karšti ir į stalą
patiekiami tame pačiame inde, ku-
riame kepė. Todėl juos kepame ke-
ramikiniuose ar karščiui atspariuose
stiklo induose.

Šeimininkei nebūtina turėti re-
ceptuose nurodytų produktų, juos ga-
lima pakeisti kitais. Tai priklauso
nuo lakios šeimininkės  fantazijos.

Žuvies apkepas 

1 svaras kubeliais supjaustytos
žuvies be kaulų, 

apie pusę puodelio tarkuoto olan-
diško sūrio, 

2 šaukštai pomidorų tyrės, 
2 šaukštai sviesto ar margarino, 
2 šaukštai miltų, 
1/2 puodelio pieno, 
2 kiaušinių tryniai, 
druskos, pipirų, 
žuvies prieskonių, 
aliejaus
Su sviestu pakepintus miltus

praskiesti pienu, įpilti pomidorų
tyrės, suberti sūrį, druską, pipirus,
prieskonius ir sudėti išsuktus try-
nius. Viską gerai išmaišyti. Žuvį pa-
kepinti aliejuje ir sudėti į paruoštą
masę. Kepimo indą ištepti sviestu ir
sukrėsti į jį masę. Kepti orkaitėje iki
auksinės spalvos. Iškepus papuošti
apelsino griežinėliais, petražolėmis.
Valgyti galima ir šaltą, bet karštas
bus skaniau.

GREITI APKEPAI IŠ SVETUR

Baltos pjaustytos duonos kepa-
liukas, 

1/2 sv. fermentinio tirpstančio sū-
rio, 

3 kiaušiniai, 
puodelis pieno, 
druskos, 
maltų baltųjų pipirų, 
tarkuoto muskato riešuto, 
sviesto formai ištepti
Apkepui skirtą indą ištepkime

sviestu ir jame išdėliokime duonos
riekeles. Sūrį supjaustykime didesnė-
mis  nei duonos riekelėmis  ir išdėlio-
kime jį ant duonos. Taip sudedame
keliomis eilėmis. Kiaušinius išplaki-

me su pienu, pagardinę druska, pipi-
rais ir muskato riešutu. Užpilkime
kiaušinių plakinį ir kepkime 30 min.
orkaitėje 350 laipsnių temperatūroje.

Šis apkepas – prancūzų naciona-
linis patiekalas, o pridėję vis kitokių
priedų gausite vis kitokį apkepą. La-
bai patogus paruošti vaikams grei-
tiems priešpiečiams.

Tirolietiškas apkepas

Tarp duonos ir sūrio riekelių dė-
kite kubeliais supjaustytą šoninę ir
svieste pakepintus svogūno žiedelius.
Užpilkite kiaušinių plakiniu ir kep-
kite orkaitėje apie 30 min.

Bavarietiškas apkepas 

Kiekvieną duonos riekelę užtep-
kite sumalta kiauliena, tada užkloki-
te po sūrio riekelę ir išdėlioję dubeny-
je, užpylę kiaušinių plakiniu pabars-
tykite kapariais arba savais mėgsta-
mais prieskoniais.

Daniškas apkepas 

Tarp duonos riekių dėkite rūky-
tos lašišos griežinėlius. Čia sūrio ne-
reikia. Užpilkite kiaušinių plakiniu, o
ant viršaus užberkite krabų ir kapo-
tų krapų.

Itališkas apkepas

Ant duonos, sūrio išdėliokite
,,Saliami” dešros bei pomidorų grie-
žinėlius. Pagardinkite raudonėliu ar
baziliku. Jei mėgstate, galite dar ant
viršaus uždėti ir balto sūrio riekelių,
tada apkepas bus tikrai itališkas! 

Havajietiškas apkepas 

Ant duonos dėkite virto kumpio
bei ananaso (nuvarvinę sultis), ant
viršaus – sūrio riekeles. Pagardinkite
aštriu prieskonių mišiniu (curry) bei
pašlakstykite pomidorų padažu. Ge-
riau tiks švelnesnio skonio (sviesti-
nis) sūris. Nepamirškime užpilti
kiaušinio plakiniu.

Citrininis pyragas 

2 lazdelės ištirpinto sviesto, 
apie 2 puodelius miltų (maždaug

tiek, kad pasidarytų vientisa tešla), 
druskos, 
puodelį cukraus. 
Viską gerai sumaišyti ir taip pa-

ruoštą tešlą, išdėti į kepimo indą, ku-
rio dugną padengiame vafliu. Tešlą
išlyginame, padarome aukštesnius
kraštus ir kepame orkaitėje (375), kol
pasidarys švelniai gelsvos spalvos.
Pastebėję, kad dugnas dar neiškepęs,
o kraštai jau parudavę,  uždenkime
folija ir dar pakepkime.

Užpilas:
3 kiaušiniai, 
puodelis cukraus,
1/2 šaukštelio (baking soda) sodos, 
1 citrinos sulčių, 
3 šaukštai miltų 
Viską gerai išplakime. Į plakinį

suberkime puodelį norimų riešutų  ir
šį užpilą užpilkime ant apkepto pa-
grindo. Kepame dar apie 30 min. arba
tol, kol viršus pasidarys gražios gels-
vos spalvos.

Parengė Nijolė Nausėdienė 
El-paštas: nausediene@aol. com

Įvairūs apkepai 

Joliet rajone, nuosavam name
iõnuomojami 7 dienom arba

savaitgaliams 1 arba 2 kambariai.
Tel.: 815-919-7188 Lina

Pasaulio restoranų įvertinimas:
pasikeitimų nėra

ELŽBIETA MONKEVIÇ

Vakarų fronte, t.y. kulinariniame
olimpe (teatleidžia man dydysis Re-
markas) nieko naujo. Nors ir kaip visi
to lauktų. Stebuklo neįvyko, o gal
atvirkščiai, būtent jis eilinį kartą ir
įvyko. Balandžio 22 d. žurnalo „Res-
taurant Magazine” paskelbtame ge-
riausiųjų pasaulio restoranų įverti-
nime jau trečius metus puikuojasi tie
patys trys restoranai. Dar yra stebė-
tina, kad per tą laiką pirmos – trečios
vietų pasiskirstymas nesikeičia.

Pirmasis – Ispanijos Katalonijoje
esantis „el Bulli”, vadovaujamas
nenuilstamo Ferran Adri. Antrasis –
Anglijos Brejo miestelyje esantis
„The Fat Duck”  ir šio restorano vir-
tuvės guru Heston Blumenthal.
Trečiasis – Prancūzijos „Pierre Gag-
naire” ir jo šefas ir savininkas – Pier-
re Gagnaire.

Šie restoranai ne tik trečius
metus iš eilės užima pirmąsias vietas,
bet ir per visą šio įvertinimo rengimo
istoriją „gyvena” viršutinėje jo dalyje.
Tuo metu vertinant šalis šiais metais
laimi Prancūzija: penkiasdešimties
geriausiųjų pasaulio restoranų sąra-
še vienuolika iš Prancūzijos, po to
seka JAV – jų bagaže aštuoni resto-
ranai, po to Ispanija su septyniais,
Anglija su šešiais, Italija su penkiais.
Artimiausios mūsų kaimynės, Skan-
dinavijos šalys irgi džiaugiasi aukš-
tais įvertinimais. Geriausiųjų pasau-
lio restorano penkiasdešimtuke po
vieną restoraną turi Suomija ( „Chez
Dominique”, Helsinkis), Danija
(„Noma”, Kopenhaga,), Švedija
(„Oaxen Skärgärdskrog”, esantis
Oaksen saloje ir dirbantis tik šešis
mėnesius į metus).

Šefų-profesionalų (Chefs Choice)
pasirinkimas atiteko Ispanijos Gui-
púzcoa provincijoje esančiam resto-
ranui „Mugaritz”.

Už geriausią pirmąjį pasirodymą
(Highest New Entry) buvo pažymė-
tas Vokietijoje esantis „Vendome”.

Į kitą penkiasdešimtuką be Ang-
lijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų
jau pripažintų kulinarinių valstybių,
pateko ir Kroatijos, Graikijos, Rusi-
jos, Šveicarijos, Indijos restoranai.
Antrajame penkiasdešimtuke galima
rasti net keturis austrų restoranus.

Šiame įvertinime atskirai pažy-
mimi geriausieji restoranai pagal te-
ritorinį paskirstymą.

* Geriausiu Azijos restoranu
antrus metus iš eilės išrinkta Nau-
jajame Delyje esanti „Buchara” (In-
dija), nors ir nepatekęs į pirmąjį
penkiasdešimtuką.

* Geriausiu Amerikos restoranu
tapo ,,The French Laundry”, esantis
California valstijoje. Jis nėra nau-
jokas, ketverius metus iš eilės pelno
šį vardą, o taip pat nuo pradžios buvo
ir geriausiu pasaulyje restoranu, kol
neužleido savo vietos „el Bulli”.

* Australijos „Tetsuya’s” (Syd-
ney) yra išrinktas geriausiu šiame
regione, kas irgi nieko nestebina, nes
šis restoranas geriausio regiono
vardo nusipelnė irgi ne pirmą kartą.

* Kitas regionas – Vidurinieji
Rytai ir Afrika. West Cape esantis
„Le Quartier Francais” nepraleido
progos antrą kartą nusipelnyti šio
įvertinimo.

* Europoje geriausiu pripažintas
„El Bulli” (Ispanija). 

Skaitytojai (Readers’ Choice)
geriausiai įvertino Anglijos Cartmel
miestelyje esantį „L'enclume”.

Už viso gyvenimo nuopelnus
(Lifetime Achievement Award) buvo
apdovanotas italas Gualtiero Mar-
chesi, pirmasis italų virėjas nusipel-
nęs trijų Micheline žvaigždžių.

Kulinarijos pasaulis trumpam
nusiramino, o tuo tarpu komisijos
sudarytos iš geriausių viso pasaulio
kulinarijos žinovų lanko ir jau nu-
sipelniusius ir naujus restoranus.
Įdomu, ar kitais metais mes pa-
matysime pačioje viršūnėje naujus
vardus?

Alfa.lt

Europoje geriausiu pripažinto „el Bulli” (Ispanija) restorano virtuvė.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
naktimis. Tel. 630-670-8336.
* Moteris gali padėti šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.
* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel. 312-
492-8795.

* Moteris ieško  senelių priežiūros darbo.
Vairuoja automobilį. Tel. 708-833-0417.
* Moteris ieško darbo su grįžimu į namus
arba su gyvenimu. Galimi pakeitimai. Tel.
708-299-6417.

* Galiu prižiūrėti vienišą, pagyvenusį žmo-
gų, gyventi kartu bet kurioje valstijoje. Vai-
ruoju automobilį, turiu patirtį, Amerikos pi-
lietė. Kalbu lietuviškai, angliškai. Tel. 847-
309-2114.
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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

Prenumeruokite,
pirkite ir 
skaitykite

,,DRAUGĄ”!

Vytenis pradėjo neigti, ir abu
ėmė keikti Dainotą. Aš visa tai girdė-
jau ir pareiškiau, kad mano nurody-
mu, Dainotas laišką atidavė man.
Kadangi Stirna kaltino Prisikėlimo
apygardos vadą tuo, jog jis ją įžeidė,
nuplėšė garbę (Prisikėlimo vado as-
meniškas požiūris į ją), baigdamas aš
pridūriau, kad laišką pasiųsiu Pri-
sikėlimo apygardos vadui kaip daik-
tinį įrodymą, patvirtinantį, ar Pri-
sikėlimo vado požiūris teisingas, ar
ne. 

Aš jaučiu atsakomybę dėl to, kad
jie nedezertyruotų antrą kartą. Rei-
kėjo išsiųsti paketą, o juos vienus pa-
likti buvo rizikinga. Todėl kitą dieną
vakare įsakiau Vyteniui išvykti (be
Stirnos, kuri verkė). 

Stirna su Vyteniu mane laikė
dideliu jų išsiskyrimo organizatoriu-
mi, todėl kitą dieną kažką rašė Dė-
dukui (J. Šibailai). Kad Stirna mane
apkalbėjo, rodo ir tai, jog kai buvo
atvykęs Prisikėlimo apygardos įgalio-
tinis Kęstutis, Stirna priėjo, pradėjo
atsiprašinėti ir dar pravirko, kad
jeigu būtų buvusi galimybė susitikti
su partizanais, ji būtų paaiškinusi,
kad visa tai – netiesa. Kartu buvo
Vytvytis ir Džiugas.

Šiandien ji šito nerašytų, kadan-
gi jos protas atvėso. Kartą ji man
pasakė, kad kai nėra Vytenio, tai jis
jai ir nereikalingas, bet kai jį sutinka
ir reikia išsiskirti – yra sunku. Ji
dabar kalba, kad kai gyveno su Vy-
teniu, negalėjo melstis. ,,Kaip aš mel-
siuos apgaudinėdama Dievą, – sakė
Stirna, – jei eidama į lovą vis tiek
nusidėsiu.’’ 

Šiuo metu ji meldžiasi ne ma-
žiau nei kiti. Ir Dainotas taip sako,
kad ji, kai gyveno su Vyteniu, ne-
simeldė.

Apskritai Stirna dvasiškai tvirta.
Ji nenusimena net dėl to, kad per
radiją perduoda, jog karas prasidės
tik 1954 metų rudenį. Stirna sako:
,,Kaip Dievas duos, taip ir bus.” Čia
iškyla klausimas, ar Stirna priešinosi
ir ar kaip užverbuotas priešo agentas
nelaukia momento pasiduoti gyva?
Atsakyti sudėtinga. Tačiau kai ji
pradėjo vaikščioti po savo tėviškę,
priešas ėmė per gyventojus skleisti
gandus, kad, atseit, ji, t. y. Stirna (pa-
minėję pavardę), davė nemažai paro-
dymų ir t. t. 

Šeimą pernai rudenį išvežė. Apie
mūsų požiūrį į Stirną priešas galėjo
sužinoti tik iš Vygaudo (paimto gyvo
part. Jono Mockevičiaus), todėl sklei-
džia tokius gandus, kad mes ją likvi-
duotume. Stirna gali žiūrėti tiesiai į
akis ir neraudonuodama meluoti,
įžeidinėti ir daryti neteisingas iš-
vadas, savo kaltę suversti kitam.
Kaip pernai pavasarį, taip ir MA(iro-
nio rinktinės). Š(tabo) stovykloje
Stirna vadų nepripažįsta. Todėl Dai-
notas jai ne kartą sakė, kad jis su ja
nė vienos dienos negyventų. Bet pa-
ėmė todėl, kad buvo žiema ir ji pra-
dėjo gerai dirbti, todėl tylėjo.

Dėl Vytenio galiu tiek pasakyti,
kad sausio pabaigoje atvyko antrą-
kart, atseit gydytis, tačiau nebuvo
vietos, ir, bijodamas, kad vėl ,,neįsi-

mylėtų”, aš įsakiau jam per keletą
dienų išeiti. Kai išėjo, paėmė paketą
ir per sniegą vienas nugabeno į
K(ęstučio) R(yšių) P(unktą) už 30
km. Dar atsimenu, kol Vytenio nebu-
vo, NEM(uno būrio) K(ovotojų) D(a-
liniai) buvo pasyvūs, bet kai tik jis su-
grįžo – atvirkščiai. Vytenį visi ko-
votojai myli ir gerbia, o Dainotą
keikia.

(...)
Turbūt mane apkaltins, jog aš

atleidau Vytenį iš užimamų NE(Mu-
no būrio) V(ado) pareigų. Aš jį atlei-
dau todėl, kad vykdžiau aukščiausio-
sios vadovybės įsakymą, už tai, kad
Vytenis nesiskyrė su Stirna ir dėl jos
nukentėjo daugiau kaip 45 gyvento-
jai. Tegu kas nors įrodo, kad dėl ma-
nęs nukentėjo bent vienas asmuo. Aš
apie tai daug galvoju ir esu atsargus,
nes jeigu ne man, tai tiems, kurie bus
po manęs, reikės atsakyti.”

Toliau V. Sankauskas nusiskun-
džia, jog ,,Stirna kurstė partizanus,
kad jie manęs neklausytų.” Matyt,
gyventi kaimynystėje su Stirna jam
nebuvo lengva, nes „nepaklusniuo-
sius’’ mielai siūlė Prisikėlimo apygar-
dos vadui, kuriam trūko štabe dar-
buotojų, tai ,,tegu pasiima Džiugą,
Vytvytį ir Stirną”. Iš kitos pusės tė-
viškai rūpinasi savo partizanais:
,,M(aironio rinktinės) Š(tabo virši-
ninkui) Džiugui nupirkau batus, (per
dideli), Stirnai – apatinuką, Vytvytis
taip pat nusipirko batus, kariškas
kelnes ir baltinius. Pats nieko nenu-
sipirkau, vaikštau nuplyšęs, skylėtais
batais. Kai mato mane prastai apsi-
rengusį, kiti mažiau reikalauja, ir
apskritai aukščiausiajai neturime
kuo mokėti įnašų...”

Kaltindamas STIRNĄ dėl nu-
kentėjusių 45 gyventojų, V. San-
kauskas tikriausiai omeny turi 1949
m. rudenį gauto Šarūno įsakymo
duomenis. Kaip bebūtų paradoksalu,
tas pats V. Sankauskas, eidamas į
paskutinį partizaninio gyvenimo žy-
gį, neša su savim į Vyriausiosios va-
dovybės štabą Izabelės paskutinį ra-
portą, rašytą 1952 m. gegužy ir su juo
planšetėje žūsta.

Skaitant V. Sankausko raportą,
suvokiame, kad Stirnos likimas visu
rimtumu kybojo ant plauko. Nors
nuo siekimo ją sušaudyti V. Sankaus-
ko tonas raporto pabaigoje sušvelnėja
iki globos, net pagiria ją už dvasiškų
nuostatų tvirtumą. Kalbėdamas apie
dezertyravimą, tikriausiai turėjo
omeny tuos nelaimingus įvykius, kai
AUDRONIS, suklaidintas pakištos
KGB informacijos, savo ruožtu davė
įsakymą sušaudyti tris tariamus
KGB agentus. O jie, pasirodo, buvo
tikri partizanų ryšininkai. Už tai
buvo pašalintas iš būrio vado pareigų
ir įsakyta persikelti į kitą būrį; ne-
išlaikęs pažeminimo, pasitraukė. Be
to, tarp vadų ar štabo taryboje būta
nuomonių, jog ir Stirna, kol bus išaiš-
kinti nusikaltimų faktai turėtų pasi-
traukti iš būrio. Šias partizanų nuo-
taikas ir nesutarimus puikiai atspin-
di MGB agentų pranešimai. 

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 22

Aldona Vaičiulaitytė-Debold, prie Latvių ambasados, kurioje vyksta ,,Baltų
meno” paroda, riša parodos skelbimą, kurį sukūrė Julija Slavikaitė.

Peterio Alunans nuotr.

Baltų meno paroda
Atkelta iš 2 psl.     Violeta
Pivorūnai. Julija Slavikaitė paruošė
parodos katalogo viršelį. 

Latvijos Respublikos ambasado-
rius Andrejs Pildegovics sveikino
atvykusius svečius į parodos atidary-
mą. Tarp svečių dalyvavo Lietuvos
Respublikos ambasadorius Audrius
Brūzga su žmona Imsre, daug lietu-

vių, latvių ir estų bendruomenės ats-
tovų. Tai tikrai vertinga ir gražiai pa-
ruošta paroda, kuri bendrom jėgom
pristatė baltų menininkus Amerikos
sostinės visuomenei. Parodos katalo-
gą išspausdino Randy Sweetman
spaustuvė, kuri jau ne pirmą kartą
talkininkauja Lietuvių Bendruome-
nei tokiuose darbuose.



10                      DRAUGAS, 2008 m. gegužės 8 d., ketvirtadienis

RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Prieš metus, 2007 m. balandžio
11 d., ,,Drauge” buvo išspausdintas
org. ,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos
narės ir charakterio ugdymo progra-
mų redakcinio kolektyvo narės Rito-
nės Rudaitienės straipsnis ,,‘SPAR-
NAI’ Lietuvos vaikams”. Jame buvo
aprašyti organizacijos penktos cha-
rakterio ugdymo programos apmatai.
,,Sparnai” – tai programa skirta 9–16
metų amžiaus paaugliams. Straip-
snyje autorė rašė, jog ,,Jos tikslas yra
padėti asocialiose sąlygose gyvenan-
tiems vaikams atsispirti žalingai
aplinkai, rasti jėgų išgyventi fizinio,
emocinio smurto sąlygomis, atsispirti
nuo žalingų įpročių. Programos pava-
dinimas ‘Sparnai’ turėtų būti visų te-
mų jungiamoji grandis (…)” 

Programa baigiama leisti šių me-
tų pavasarį. Šiuo metu skaitomos  ko-
rektūros ir  bus dauginama Lietuvo-
je. Redakcinio kolektyvo narė Rita
Venclovienė š. m. gegužės mėn. orga-
nizacijos remiamų centrų direktorius
ir kai kuriuos darbuotojus bei sa-
vanorius supažindins su programos
tematika ir metodologija specialiai
rengiamo seminaro Kaune metu. Šiai
penktai programai temos buvo pa-
rinktos iš sąrašo, sudaryto remiamų
centrų direktorių prieš porą metų su-
rengtame seminare Kaune. Redak-
cinio komiteto narės dirbo Čikagoje,
prie jų prisidėjo dar dvi narės, pro-
gramos paruošimo pradžioje gyvenu-
sios Čikagoje,  šiuo metu jau grįžusios
gyventi į Lietuvą. 

Kolektyvo narės, paaukodamos
daug savo laisvų valandų, pasidalino

savo profesine patirtimi kaip mokyto-
jos, socialinės darbuotojos ir kitų sri-
čių specialistės. Knygą rašant buvo
naudojamasi amerikiečių ir lietuvių
profesiniais šaltiniais. Ankstesnės or-
ganizacijos paruoštos programos bu-
vo ,,Charakterio ugdymas”, D.R.A.-
S.A. (Drįsk rūkalų, alkoholio, svaiga-
lų atsisakyti)”, ,,SAU (Sąmoningos
asmenybės ugdymas)” ir ,,Žingsniai į
prasmingą gyvenimą”. Programomis
naudojasi organizacijos remiami cen-
trai,  su organizacija susitarus gali
naudotis kitos organizacijos ir kiti
centrai, dirbantys panašų darbą su
Lietuvos vaikais.

Org. ,,Vaiko vartai į mokslą” nuo
1998 m. remia dienos (pomokykli-
nius) centrus ir laikinosios globos na-
mus Lietuvoje. Remiamų centrų skai-
čius augo nuo organizacijos įsteigimo.
Dabar remiami devyni centrai, ku-
riuos lanko nuo  20 iki 120 ir daugiau
vaikų. Organizacija nesteigė centrų ir
neieškojo socialiai remtinų šeimų vai-
kų. Ji užmezgė ryšius ir užsibrėžė tel-
kti pagalbą bei paramą jau veikian-
tiems centrams. Su centrais organi-
zacija palaiko nuolatinį ryšį per val-
dybos narius iš JAV, kurie lankosi
Lietuvoje, ir per organizacijos koordi-
natorę, kuri dirba ir gyvena Lietu-
voje. 

JAV organizacijos nariai telkia
lėšas ir į Lietuvą siunčia užimtumo ir
mokslo priemones. Redakcinis kolek-
tyvas rašo charakterio ugdymo pro-
gramas, skirtas centrams. Centruose
vaikai atlieka pamokas, pavalgo ir
yra prasmingai užimami rūpestingų
suaugusiųjų. Į centrų šventes kvie-
čiami centrus lankančių vaikų tėvai

Žemaičių Kalvarijos ,,Vilties vėrinėlių” dienos centro lankytojos palinku-
sios prie meno darbų. 

,,EPIZODINĖS GERUMO APRAIŠKOS PAPRASTAI  NĖRA VEIKSMINGOS”
,,Vaiko vartai į mokslą” išleidžia 5-tą charakterio ugdymo programą

Jau septintą kartą Žemaičiuose
kilusi mintis su kryžiumi ant pečių
pėsčiomis keliauti ne tik per Lietuvą,
bet ir svetur pratęsiama ir šiemet,
kaip sudėtinė daugybės renginių ir
priemonių paminėti Lurdo 150 ir 400
metų Švenčiausiosios Mergelės Ma-
rijos pasirodymą Prancūzijoje ir
Lietuvoje dalis. 

Dvidešimties žmonių grupė iš
Šiluvos  gegužės 4-ąją po 12 val. p. p.
šv. Mišių autobusu jau išvažiavo į
Lurdą. Iš ten per Sekmines, gegužės
11 dieną, ši grupelė su 60 kg sve-
riančiu Kryžiumi, su vėliavomis, su
giesmėmis, su malda lūpose pradės
istorinį žygį per aštuonias Europos
šalis – Prancūziją, Belgiją, Olandiją,
Vokietiją, Lenkiją, Rusiją – Kalinin-
grado (Karaliaučiaus) sritį, o rugpjū-
čio 28 d. pasieks Nidą. 

Ir taip po keturių mėnesių rug-

sėjo 7 d. kartu su Lietuvos ir svečiais
iš užsienio kryžnešiai rengiasi pės-
čiųjų žygį užbaigti Šiluvoje jubiliejaus
dieną. Grupės vadovas – Gintaras
Naudžiūnas, Kryžnešių dvasios va-
das – jėzuitas t. Kazimieras. 

Atgailos ir atsiteisimo dvasia, pa-
skatinusi šiuos maldininkus į tokį il-
gą kelią, teneišblėsta. Tesuteikia Die-
vas palaimą. O mes savo ruožtu –
prašykime visus savo malda, atgaila
ir gerais darbais prisidėti prie kryž-
nešių aukos už tėvynę, šeimas, jauni-
mą, mūsų ateitį. Tepadeda Dievas per
Švč. Mergelės rankas kryžnešiams
sėkmingai įveikti šį nelengvą, pasiau-
kojimo, ištvermės ir ryžto reikalingą
3,400 km kelią ir Dievo padedami
mūsų maldų remiami užbaigti. 

Kauno Jėzuitų 
Šv. Pranciškaus Ksavero

bažnyčios info

Rengiamas kryžnešių žygis per Europą PILIGRIMINĖ KELIONĖ SU KRYŽIUMI PĖSČIOMISPILIGRIMINĖ KELIONĖ SU KRYŽIUMI PĖSČIOMIS
LURDAS (PRANCŪZIJA) – ŠILUVA (LIETUVA)

(PRANCŪZIJA – BELGIJA – OLANDIJA – VOKIETIJA –
LENKIJA – RUSIJA - LIETUVA)

MIELI BROLIAI IR SESERYS,

Prašant Dievo gailestingumo sau bei visam pasauliui ir minint 150 metų
nuo Mergelės Marijos pasirodymo Prancūzijoje (Lurde) ir 400 metų 

nuo Dievo Motinos pasirodymo Lietuvoje ( Šiluvoje),
2008–aisiais gegužės 11 dieną organizuojame piligriminę kelionę

pėsčiomis iš Lurdo į Šiluvą kaip padėką Švč. M. Marijai, 
atsiteisimo Dievui už  mūsų  nuodėmes, krikščionių vienybę ir taiką 

bei ramybę visame pasaulyje.

Kelionės pradžia – 2008 m. gegužės 11 d.
8 val. r. – Šv. Mišios  Lurde (Prancūzija)

Kelionės pabaiga – 2008 m. rugsėjo 7 d. 
12 val. p. p. – Šv. Mišios  Šiluvoje (Lietuva)

Kelionę organizuoja Laisvalaikio užimtumo asociacija ,,Piligrimas”,
Baltikalnio g. 7–4, Klaipėda.
Tel./fax. 00 370 46 382729, el. paštas: piligrimas3@gmail.com
Kelionės metu mob. tel. 00 370 612 70610

ir kai kuriuose centruose atskirai dir-
bama su centrus lankančių vaikų tė-
vais, ypač motinomis, teikiant joms
psichologinę pagalbą, ruošiant semi-
narus apie vaikų auklėjimą ir pan.

2008 m. pavasarį organizacijos
remiami laikinosios globos namai
,,Šaltinėlis” Marijampolėje atšventė
savo darbo dešimtmetį. 2007 m. re-
miamas centras ,,Šypsniukas” Kazlų
Rūdoje taip pat atšventė savo veiklos
dešimtmetį, o Žemaičių Kalvarijos
,,Vilties vėrinėliai” atšventė dvejų
metų sukaktį. Org. ,,Vaiko vartai į
mokslą” nariai džiaugiasi šių centrų
veiklos tęstinumu, sveikina centrus,
jų darbuotojus ir centrus lankančius
vaikus už jų ilgametį darbą, kantry-
bę, pasiryžimą ir parodytą šviesios
ateities viltį. 

Tačiau kartais tenka apgailes-
tauti,  jog per tuos centrų gyvavimo
metus socialiai remtinų šeimų prob-
lema Lietuvoje nemažėja. Vienų šei-
mų ir jų vaikų gretas papildo kiti. Ge-
rai, kad darbai ir parama nenustoja.
Gerai, kad socialinės problemos at-
virai pripažįstamos, ieškomi būdai su
jomis susidoroti. Kai kurie buvusieji
centrų lankytojai nepamiršta centrų
ir tampa jų savanoriais, dirbančiais
su jaunesniais vaikais. Kiti tęsia stu-
dijas pedagogikos, socialinių darbų ir
kitose srityse.

Org. ,,Vaiko vartai į mokslą” vei-
kia ne vien Čikagos apylinkėse. Pa-
vieniai asmenys gyvenantys visoje
Amerikoje ir Kanadoje yra siuntę or-
ganizacijai aukų. Organizacija rašė
prašymus ir gavo paramos iš kelių
fondų ir organizacijų. Rėmėjų būre-

liai ir jų koordinatorės Washington,
DC, Clevelande, Detroite, Philadel-
phijoje, Sunny Hills (Florida) rengia
lėšų telkimo renginius, po kurių  at-
siunčia finansinę paramą. Kasmet re-
miami centrai Lietuvoje organizacijai
atsiunčia veiklos apyskaitas, kur sa-
koma, kur ir kaip per praėjusius me-
tus buvo panaudota finansinė para-
ma ir charakterio ugdymo programų
metodika. Centrai išsilaiko iš Lie-
tuvos valdžios, org. ,,Vaiko vartai į
mokslą” bei kitų organizacijų ir fon-
dų dėka. ,,Vaiko vartai į mokslą” pa-
rama dažnai užpildo spragas,  para-
mai iš kitų šaltinių esant nepastoviai,
laikinai ar su pertraukomis. 

Organizacijos užsakyti dokumen-
tiniai filmukai rodomi dabartiniams
ir būsimiems rėmėjams Š. Amerikoje.
Vėlyviausias, pavadintas ,,Vaikystės
žingsniai”, sukurtas 2007 metais, ro-
dė epizodus iš dviejų centrų veiklos –
Kauno ,,Žaliakalnio centro” ir Žemai-
čių Kalvarijos ,,Vilties vėrinėliai”.  Vi-
suose organizacijos leidžiamuose fil-
mukuose rodomi epizodai iš dienos
centrų gyvenimo, bet, žinoma, juose
negalima apčiuopti visko, kas slypi
šių socialiai remtinų šeimų, jų vaikų
ir centrų kasdienybėje. Tik centruose
nuolat ir kasdien dirbantys turi susi-
darę visą vaizdą. Tai psichologai, mo-
kytojai, socialiniai darbuotojai, sava-
noriai. 

Kartais organizacija gauna laiš-
kus iš remiamų centrų koordinatorių
bei direktorių, kurie apibūdina ir
vaizdžiai atpasakoja tai, kas veikia-
ma, dirbama centruose.

Bus daugiau.
Žemaičių Kalvarijos ,,Vilties vėrinėlių” dienos centro liaudies muzikos
kapela.                                                    ,,Vilties vėrinėlių” dienos centro nuotr.
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Margumynai

Apie smūtkelį
Iš kur ir kada į Lietuvą buvo

atvežtas smūtkelis?
Smūtkelis į Lietuvą buvo atvež-

tas iš Lenkijos, todėl anuomet jis tu-
rėjo lenkišką pavadinimą: smūtkelis.
Tai buvo XVI ar XVII amžiuje.

Lenkų žodis „smutnij” reiškia
liūdnas arba nuliūdėlis. Vėliau susi-
pratome šį lenkišką žodį sulietuvinti,
taip gavosi naujas žodis „Rūpinto-
jėlis”.

Lenkijos ponas ir klebonas, per-
leisdamas Lietuvai smūtkelį, džiau-
gėsi, nes žinojo, kad jų slegiamos pro-
vincijos mužikas smūtkelyje neras
jokio įkvėpimo  pasipriešinti.

Smūtkelį mėgo ir okupantas ca-
ras, nes jis žinojo, jog pavergtas lietu-
vis baudžiauninkas, matydamas net
savo Viešpatį, skęstantį neviltyje ir
pesimizme, neras Jame jokios vilties.

Panašiai galvojo ir okupantai
rusai – sovietai. Jiems ši statula buvo
tik „nuvargęs valstietis” (Maž. Liet.
Tar. Enc. 3:120, Vilnius, 1971).

Šią statulėlę Lietuvoje matome
pakabintą ant medžio miške, laukų
pakelėse, sodybose. Kadangi ši sta-
tulėlė „nėra gryna mūsų krikščioniš-
kojo tikėjimo išraiška”, todėl jos „be-
veik nematome bažnyčiose” – taip
rašo Antanas Mažiulis (g. 1914 m.)
(Liet. Enc. 26:133-134, Boston,
1961.)

Šios enciklopedijos 26-ame tome
rašoma: „1937 m. Paryžiaus pasauli-
nėje parodoje Lietuvos salės viduryje
buvo pastatyta didžiulė Rūpintojėlio
pusnuogė statula, drožta M. Mikėno.
Prancūzai, šią medinę statulą pama-
tę, klausė: ’Ką ši baidyklė simbolizuo-
ja? Ar ji sėdi ant tualetinio puodo ir

stena, nes gal viduriai kieti?’ ”
Kai prancūzams buvo paaiškinta,

kad tai ne baidyklė, o mūsų Viešpats
Kristus, tada jie nustebo: kaip mes
drįstame savo Viešpatį vaizduoti to-
kioje gėdingoje padėtye?

Tokiu nekrikščionišku lietuvių
Rūpintojėliu stebėjosi net pats popie-
žius Pijus XI (1857–1939). Šis italas

išpopiežiavo 17 metų: nuo 1922 iki
1939 m. Jis lankėsi Vilniuje ir Kaune
1920.01.31, o 1920.03.16–20 vėl Vil-
niuje ir Kaišiadoryse.

Baigiant, kyla klausimas: kiek
ilgai šią smūtkelio pesimizmo kulto
versiją pakęsime: pabuskime! (Įskai-
tant ir klebonus).

Eugenius  Gerulis

Skaudus ir sunkiai išsakomas atsiskyrimo jausmas
pasklido po visą Lietuvyną nuo JAV iki Lietuvos. Sunku
išsakyti žodžiais ką jaučia širdys

A † A
dr. PETRO KISIELIAUS

netekus, kuris savo širdį išdalino mažiausiais gabalėliais
visiems.

Neliūdėk, ponia STEFUTE, jį sutiks anam pasaulyje
nemažas būrys ištikimų draugų ir bus pokalbiams dau-
giau laiko kaip buvo čia žemės gyvenime.

Velionio sūnų dr. PETRĄ V. ir jų gausią šeimą,
netekus senelio, dukrą dr. JOLITĄ su šeima ir vaikaitį
ARĄ nuoširdžiai užjaučia

Jadvyga Damušienė, sūnūs –
dr. Vytenis su šeima,

Saulius ir dukra Gintė

A † A
Dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai STEFAI,
dukrai dr. JOLITAI, sūnui dr. PETRUI ir jų šeimoms.

Aldona Naudžiuvienė,
dukros Ingrida ir Renata su šeimomis

A † A
Dr. PETRUI KISIELIUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą jo
mylimai žmonai STEFAI, dukrai dr. JOLITAI NARU-
TIENEI, sūnui dr. PETRUI V. KISIELIUI, jų šeimoms
ir visiems giminėms.

Alė ir Antanas Razma
Asta ir Antanas G. Razma

Kristina ir Edis Razma

Mylimo tėvelio
A † A

JERONIMO ŠVABO

netekus, gilią užuojautą reiškiame sūnui ANDRIUI su
žmona VIDA, dukroms LAIMAI PETRULIENEI su
vyru VYTU, REGINAI su vyru DEAN, anūkams ir
žmonai VERONIKAI. Kartu liūdime.

Union Pier Lietuvių draugija

A † A
Dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai STE-
FAI, dukrai dr. JOLITAI, jos vyrui dr. VYTAUTUI ir jų
sūnui ARUI NARUČIAMS, sūnui dr. PETRUI VYTE-
NIUI, jo žmonai DAIVAI, jų vaikams ŽARAI, SIGAI,
MANTUI, ZIGMUI ir ŽIBAI, giminėms bei artimie-
siems. Liūdime kartu.

Cicero LB apylinkės valdyba
Cicero lietuvių bendruomenė

2008 m. balandžio 29 d., sulaukusi
92 metų, Sarasota, Florida mirė gydyto-
ja ir visuomenininkė

A † A
dr. MILDA

BUDRIENĖ

Dr. Milda Budrienė (Kuršaitė, Budrys) gimė 1916 m. sausio 12
d. Lawrence, MA. Gydytojo, visuomenės veikėjo S. Budrio žmona.
1923 m. su tėvais išvyko į Lietuvą. Čia 1935 m. baigė Kauno Aušros
gimnaziją, 1940 m. Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakul-
tetą. Nuo 1929 m. priklausė skautų organizacijai, 1935–1938 m.
buvo VDU studenčių skaučių draugovės pirmininkė. 1944 m.
pasitraukė į Vokietiją. Į JAV grįžo 1946 m. 1950 m. įgijo Illinois,
1975 m.  Florida ir Indiana valstijų medicinos praktikos teises. 1958
m. pradėjo dirbti University of Illinois Allergy and Immunology
Clinic; nuo 1960 m. klinikinė instruktorė; 1971–1984 m. klinikinė
asistentė profesorė. 1974 m. išlaikė alergijos ir klinikinės imunologi-
jos specialybės egzaminus. 1982 m. iš aktyvios medicinos praktikos
pasitraukė. Aktyvi Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos narė.
1965–1970 m. Lietuvių gydytojų biuletenio redaktorė. Vadovavo
Akademikų skautų sąjūdžiui. Nuo 1985 m. S. Budrio lietuvių fotoar-
chyvo valdybos pirmininkė, rėmė kultūrinius renginius, fotografijų
parodas. Nuo 1988 m. dar ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
Lietuvių med. muziejaus Čikagoje, IL, įkurto jos pastangomis, direk-
torė. Viena žymiausiųjų lietuvių med. istorijos tyrinėtojų. Išleido
keletą knygų apie gydytojus išeivijoje. Paskelbė straipsnių JAV me-
dicinos žurnaluose.

Velionė palaidota 2008 m. gegužės 5 d. Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse Čikagoje, IL.

Vietoj gėlių prašom aukoti Macular  Degeneration Foundation,
P. O. Box 531313, Henderson, NV 89053 arba University of Illinois,
Department of Ophthalmology Eye and Ear Infirmary, 1855 W.
Taylor  St., Chicago, IL 60612, arba jūsų pasirinktai labdaros orga-
nizacijai.

Nuliūdusi duktė Gražina Budrytė 
ir jos vyras Dan Lortie
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�Kviečiame į parodą, skirtą Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
veiklos 25 metų sukakčiai paminėti.
Parodos atidarymas gegužės 9 d. 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre. Bus eksponuojami žymių Lie-
tuvos politikos ir kultūros veikėjų
rankraščiai, senieji dokumentai, me-
morialiniai daiktai ir daug kitų įdo-
mių dalykų.

�Gegužės 11 d. 10:30 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago) vyks šv. Mišios, skirtos
Motinos dienai paminėti. Po Mišių
parapijos salėje meninę programą at-
liks lietuvių liaudies muzikos ansam-
blis ,,Gabija” (vadovė Genė Razu-
mienė) ir mokytojos Jolantos Banie-
nės fortepijono klasės mokiniai.

�Jaunimo centro Moterų klubo
narės sekmadienį, gegužės 18 d., nuo
8 val. r. kviečia visus į Jaunimo cen-
tro kavinę pasivaišinti – papusryčiau-
ti skaniausiais mieliniais blynais su
obuolių koše. Turėsite galimybę pa-
bendrauti su draugais ir tėvu Antanu
Gražuliu. Savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą.

�Korp! Neo-Lithuania visus, kas
domisi lietuviškąja spauda ar nori pa-
sidalinti mintimis apie ateities vizijos
kūrimą, gegužės 18 d., tuoj po 11 val.
r. šv. Mišių kviečia į PLC Bočių menę,
Lemont, IL susibūrimui. Pokalbyje
dalyvaus ,,Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė.

�Lietuvos karių veteranų sąjun-
gos ,,Ramovė” Čikagos skyriaus na-
rių susirinkimas įvyks gegužės 18 d.
12:30 val. p. p. Jaunimo centre. Visi
skyriaus nariai kviečiami susirinki-
me dalyvauti.

�Ateitininkų namuose Lemonte
pokalbiai apie Šiluvos Mariją vyks
gegužės 20 d. 9:30 val. r. Juos ves
kun. Kęstutis Trimakas. Pokalbiai
baigsis šv. Mišiomis apie 12 val. p.p.
Įėjimas nemokamas. Visi laukiami.
Informacija tel.: 630-257-8087 (Vida
Maleiškienė).

�Gegužės 23 d., penktadienį,
7:30 val. v. kviečiame į tėvo Antano
Saulaičio, SJ knygos „Esame vieni
dėl kitų” knygos pristatymą.  Vakaras
vyks Lietuvių Dailės muziejuje, PLC,
Lemonte. Pageidaujantys galės įsi-
gyti knygą su tėvo Antano autografu.

�Gegužės 24 d. PLC Bočių menė-
je įvyks JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos metinis suvažiavimas. Regis-
tracijos pradžia – 9 val. r.

�Birželio 1 d. rengiama Ateiti-
ninkų šeimos šventė. Kuopos kartu
dalyvaus šv. Mišiose 9 val. r. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio Misijoje.
10:30 val. r. vyks iškilmingas posėdis,

kuriame kuopos nariai duos įžodį, ir
bus atsisveikinta su abiturientais.
Visi kviečiami.

�JAV LB Švietimo tarybos ren-
giama sukaktuvinė – 40-oji – mokyto-
jų tobulinimosi kursų savaitė tema
,,Pakalbėkim, parašykim...” Dainavoje
vyks birželio 22–29 dienomis. Skam-
binkite Kristinai Petraitienei tel.: 630-
290-4490 arba rašykite  el. paštu:
Kriste007@hotmail.com

�Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūriniame centre ypatinga dovana
mamoms. Motinos dienos savaitgalį –
paroda  ,,Šypsena mamai” ir susitiki-
mas su dailininke Giedra Mažrimiene
vyks šeštadienį, gegužės 10 d.,  7 val.
v. Rengia Detroito Ateitininkai sen-
draugiai. Paroda tęsis sekmadienį,
gegužės 11 d., 11:30 val. r.  Bus Moti-
nos dienos pietūs su menine progra-
mėle. Rengia Krikščioniškos tarny-
bos komitetas. Bilietus įsigyti pas
Izabelę Korsakienę sekmadieniais po
šv. Mišių,  tel.  248-926-9114, arba ra-
šyti:  izabelek@yahoo.com

�Lietuviškos Mišios Waukegan/
Lake county apylinkėje vyks  gegužės
18 d. sekmadienį  1 val. p.p. St. Patrick
senojoje (baltoje) bažnyčioje,  15000
Wadsworth  Rd.,  Wadsworth, IL 60083.
Šiose  iškilmingose šv. Mišiose melsi-
mės kartu su kunigu Jauniumi Kelpšu,
specialiai atvykstančiu pas mus iš Či-
kagos. Šv. Mišių metu melsimės už
savo artimuosius ir Gedimino  Litua-
nistinės (GL) mokyklos mokinius, sėk-
mingai baigusius mokslo metus. Šių
šv. Mišių metu net 8 mažieji  mūsų
apylinkės lietuviukai priims Krikšto
Sakramentą, o 10 GL mokyklos moki-
nių Pirmają Komuniją. Šiais metais
vaikus Pirmąjai Komunijai paruošė
GLM mokytoja Lina Habeck, o anks-
tesniais – tikybos mokytojas Nerijus
Šmerauskas. Kviečiame  visus  šiauri-
nio Illinois lietuvius aktyviai dalyvau-
ti lietuviškose Šv. Mišiose. Tel.  infor-
macijai: 847-244-4943 (Violeta)

�Matulaičio namai birželio 14 d.
švęs 40 metų sukaktį. Šventė pra-
sidės 4 val. p.p. Padėkos šv. Mišiomis,
kurias aukos vyskupas Paulius Bal-
takis, OFM su kitais kunigais. Po to
bus programa ir vaišės. Visi lietuviai
kviečiami atvykti. Apie dalyvavimą
prašome pranešti iki birželio 1 d. Ma-
tulaičio namų raštinei tel. 860-928-
7976 nuo 9 val. r. iki 7 val. v.

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

Liepos 6 d., sekmadienį Los Angeles įvyks XIII Tautinių
šokių šventė. Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir
kitus šventės renginius galite įsigyti šokių šventės tinklala-
pyje: http://www.sokiusvente.com

Š. m. gegužės 4 d., sekmadienį
PLC sodelyje įvyko ,,Pipirų rate-
lio” gegužinė. Jos metu Dalia
Ancevičienė dažė jaunųjų ,,pipi-
riukų” veidelius, o matys ma-
žiausieji galėjo ,,pasivažinėti”
traukinuku.  

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Verve Gallery 156 N. La Brea Ave, Los Angeles, CA 90036 
gegužės 17 d., šeštadienį, 7 val. v. atidaroma

lietuvės dailininkės Saulės Piktys, šveicarų John Goetz, Cedar
Miller tapybos bei lietuvių kilmės skulptoriaus 

David Carmichael paroda 
,,ost nach west”

Paroda vyks nuo gegužės 17 iki birželio 21 d.
Kviečiame apsilankyti.

Tel. pasiteirauti: 323-937-0325, arba tinklalapyje
www.VerveGallery.com

CATONSVILLE ARMORY, 130 MELLOR AVE,. CATONSVILLE,
MARYLAND, GEGUŽĖS 17–18 DIENOMIS 

(ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ) NUO 11 VAL. R. IKI 6 VAL. V.
ĮVYKS 36-ASIS KASMETINIS LIETUVIŲ FESTIVALIS.

Atvykusius džiugins tautiniai šokiai, linksma muzika, darbai iš gin-
taro, medžio drožiniai, keramika. Veiks paroda apie pokario partiza-
ninį judėjimą Lietuvoje. Įėjimo kaina – 3 dol. Tel. pasiteiravimui: 410-
646-0261 arba raštu: Marytė Patlabaitė, 3550 Benzinger Rd., Balti-
more. Kviečiame visus apsilankyti.

Lauryno Misevičiaus nuotraukoje praeitų metų festivalio akimirka
– šoka tautinių šokių šokėjai.

Petras Brizgys, gyvenantis Evanston, IL, atsidėkodamas už kalė-
dinius atvirukus ir kalendorių paaukojo „Draugui” 50 dol. Nuoširdus ačiū.

Antanas Polikaitis, gyvenantis Westlake Village, CA, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Antanas Laucius, gyvenantis Watseka, IL, paaukojo „Draugo” lei-
dybai 75 dol. auką. Nuoširdus ačiū.


