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S. Krupeckaitei – pasaulio çempionato auksas

Maskva, kovo 29 d. (BNS) –
Maskva tapo teroristinio išpuolio
taikiniu. Kovo 29 d. ryte Rusijos sos-
tinės metro Sokolnikų linijos Lubian-
kos ir ,,Kultūros parko” stotyse ryte
nugriaudėjo du sprogimai.

Rusijos nepaprastųjų padėčių mi-
nisterijos duomenimis, žuvo mažiau-
siai 38 žmonės, 64 sužeisti, daugelio
jų būklė yra sunki. Dėl sprogimų
Maskvos metro iškelta baudžiamoji

byla pagal Baudžiamojo kodekso 205-ąjį
straipsnį – ,,terorizmas”.

Sprogimo Lubiankos stotyje ga-
lingumas atitinka maždaug 3 kilogra-
mams trotilo. Pasak Maskvos proku-
roro Jurij Siomio, šį išpuolį galėjo su-
rengti teroristas mirtininkas. ,,Abu
sprogimai buvo panašaus braižo ir
galingumo”, – pridūrė pareigūnas.

Šis išpuolis yra didžiausias Rusi-
jos sostinėje per 5 pastaruosius me-

tus. Rusijos federalinės saugumo tar-
nybos vadovas Aleksandr Bortnikov
pareiškė, kad su šiais kruvinais iš-
puoliais susiję Šiaurės Kaukazo ko-
votojai. Jis sakė, jog manoma, kad
sprogdinimus įvykdžiusios mirtinin-
kės atvyko iš neramaus Rusijos Šiau-
rės Kaukazo, kur Kremlius kovoja su
stiprėjančiu islamistų sukilimu.

Sprogdinimai buvo įvykdyti po
kovotojų tinklalapiuose pasirodžiusio

Čečėnijos islamistų vadovo Doku
Umarov perspėjimo, kad Maskva yra
pasirinkta kitu sukilėlių taikiniu.

Carnegie centro specialistas And-
rej Malašenka sako, jog pastarieji
sprogdinimai gali būti ženklas, jog
Rusijos širdyje pradedamas musul-
monų šventasis karas – džihadas. Ko-
votojų tinklalapius stebinti JAV or-
ganizacija ,,IntelCenter” taip pat sie-
ja šiuos išpuolius su D. Umarov.

•Apie kasdieninį aspirino
vartojimą (2 psl.)
•Didžioji savaitė prasideda
teroru (3 psl.)
•Nediplomatiškas Izraelio
žingsnis įžeidė Ameriką ( 3
psl.)
•Tegyvuoja Lietuva! (4 psl.)
•,,Volungės” giesmė Nerin-
gai (5 psl.)
•Lydi šventadienis (8 psl.)
•Pasakojimas apie arbatą (8
psl.)
•V. Alantas. Gyvenimas ir
kūryba (9 psl.)
•Sauliuko gimtadienio ste-
buklas (10 psl.)
•Rotariečiai kviečia daly-
vauti maratone (10 psl.)

Nacionalinis diktantas Çikagoje šiais metais kitoks

Minint ,,Žem∂s valandâ”
užgeso garsiausi
pasaulio statiniai

Maskvos metro nugriaud∂jo sprogimai
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Kopenhaga, kovo
28 d. (ELTA) – Lietuvos
dviratininkė Simona Kru-
peckaitė Danijoje vyks-
tančio pasaulio dviračių
treko čempionate finiša-
vo pirma ir iškovojo auk-
so medalį. Sidabro me-
dalį pelnė britė Victoria
Pendleton. Varžybų nu-
galėtoja paaiškėjo po fo-
tofinišo. Bronzos apdo-
vanojimas atiteko balta-
rusei Olga Panarina. Fi-
nale kovojo 6 dviratinin-
kės.

27-erių metų S. Kru-
peckaitė šios rungties
pasaulio čempione tapo
pirmą kartą. Lietuvos dvi-
ratininkė planetos pirme-
nybėse Danijoje iškovojo
jau ketvirtą medalį. Lie-
tuvė 500 m atskiro starto
lenktynėse užėmė antrą
vietą ir pelnė bronzos
medalius asmeninėse ir
komandų (su Gintare
Gaivenyte) sprinto rung-
tyse.

Dviratininkė Simona Krupeckaitė.
ELTOS nuotr.

Čikaga, kovo 29 d. (LR konsulatas Čikagoje) – Kovo 27 d. naktį LR Generalinis konsulatas Čikagoje kartu su
Lietuvių studentų University of Illinois at Chicago asociacija (LSA UIC) surengė penkto Nacionalinio diktanto rašymą
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Šiais metais lietuvių kalbos mylėtojai rinkosi net dviem valandomis anksčiau, kad
smagiai atšvęstų gražią diktanto penkmečio sukaktį. Linksmoje, o kartu – labai lietuviškoje akcijoje dalyvavo per 30
Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenančių lietuvių. Susirinkusieji smaguriavo saldžiomis „Bake for Me“ kepyklos vaišėmis,
klausė nuotaikingų lietuviškų melodijų, bendravo. 4 valandą ryto savo lietuvių kalbos žinias rašydami Nacionalinį dik-
tantą pasiryžo patikrinti lygiai 30 tautiečių – geriausias jų bus apdovanotas grafiko Petro Repšio autoriniu darbu.
Juozo Križinausko nuotr. Nukelta į 6 psl.

New York, kovo 28 d. (BNS) –
Garsiausi pasaulio statiniai, tokie
kaip New York ,,Empire State Buil-
ding” ir ,,Chrysler Building” dango-
raižiai, Egipto piramidės, Paryžiaus
Eifelio bokštas ir Sydney uosto tiltas
užtemo kovo 27 d., kai milijonai žmo-
nių išjungė šviesą, minėdami ,,Žemės
valandą” ir ragindami imtis veiksmų
užkirsti kelią pražūtingai klimato
kaitai.

Jau ketvirtus metus iš eilės ren-
giamoje akcijoje dalyvavo tūkstančiai
miestų ir gyvenviečių 125 šalyse.
Ypatinga šio simbolinio renginio pas-
kata tapo praėjusiais metais vykęs
viršūnių susitikimas, kuriame ne-
sėkmingai mėginta susitarti dėl ko-
vos su klimato pokyčiais priemonių.

Čikagoje ,,Žemės valandą” buvo
išjungti aukščiausio Šiaurės Ameri-
kos statinio ,,Willis Tower” prožek-
toriai ir dar 200 pastatų lauko ap-
švietimas. Kartu su 110 aukštų dan-
goraižiu užtemo garsusis Čikagos
teatras, miesto panoramoje išsiski-
riantis ,,Wrigley Building” dangorai-
žis bei ,,Navy Pier” molas.
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Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Jei jūs kasdien vartojate aspiri-
ną, norėdami išvengti širdies susir-
gimų, galbūt turite pasvarstyti, ar tai
yra būtina.

Daugelį metų vidutinio amžiaus
sulaukę asmenys kasdien vartoja as-
piriną, tikėdamiesi sumažinti riziką
susirgti širdies infarktu bei insultu.
Amerikiečiai per metus nuperka 44
milijonus nedidelio kiekio aspirino
pakuočių. Tai 12 proc. daugiau, paly-
ginti su 2005 metais nupirktu šio
vaisto kiekiu. Šiuo metu žmonėms,
kasdien vartojantiems aspiriną, žino-
vai pataria rimtai pagalvoti ir pasi-
tarti su juos gydančiu gydytoju dėl
būtinybės jį toliau gerti. Jie siūlo var-
toti aspiriną tiems asmenims, ku-
riems yra grėsmė susirgti širdies in-
farktu ar insultu. Ne kiekvienam
asmeniui reikalinga vartoti aspiriną,
tuo labiau žinant, kad aspirinas gali
sukelti kraujavimus iš virškinimo
trakto, ypač vyresnio amžiaus žmo-
nėms, – teigia jie.

Apskritai, gydytojai sutinka, kad
dauguma ligonių, persirgusių širdies
infarktu ar insultu, kurių priežastys
buvo užsikimšusios kraujagyslės,
turėtų reguliariai vartoti aspiriną
mažais kiekiais. Tačiau sveikiems
žmonėms skiriant aspiriną reikėtų
laikytis naujų US Preventive Servi-
ces Task Forse vadovo patarimų.
Minėtame vadove yra siūloma skirti
aspiriną vyrams nuo 45 iki 79 metų
amžiaus, jei jiems gresia širdies ir
kraujagyslių ligos, taip pat dėl rūky-
mo ir padidinto cholesterolio kie-
kio.

Naujuose siūlymuose nėra pa-
brėžiama būtinybė vartoti aspiriną
moterims, siekiant apsisaugoti nuo
širdies infarkto. Moterims naujas
vadovas siūlo reguliariai vartoti as-
piriną, jei jos yra 55–79 metų am-

žiaus ir joms gresia pavojus susirgti
išeminiu insultu (jo priežastis užsi-
kimšusios smegenų kraujagyslės) ir
jei serga diabetu bei turi padidintą
kraujo spaudimą.

Patariamas suvartoti aspirino
kiekis yra 75 mg aspirino per dieną,
tai būtų tolygu 81 mg (low-dose ar
,,baby”) aspirino. Naujame vadove
nėra išsakyta nuomonė apie aspirino
vartojimą vyresniems nei 80 metų
žmonėms, nes tam pagrįsti nėra
atlikta pakankamai tyrimų.

Aspirinas, kaip žinoma, skystina
kraują ir taip apsaugo nuo širdies
infarktų bei insultų. Tačiau tuo pačiu
metu jis gali sukelti pavojingus
skrandžio ir žarnyno kraujavimus,
taip pat kraujavimus į smegenis.
Gydytojai privalėtų patikrinti asme-
nis, vartojančius aspiriną, ir patarti
nutraukti jį vartoti, jei jo vartojimas
padaro daugiau žalos nei naudos.

Kai kurių gydytojų nuomone,
kraujavimas, vartojant aspiriną, pa-
sitaiko gana retai, o ir pačių žmonių
nuomone kraujavimai iš žarnyno
nėra tokie pavojingi kaip infarktai ar
insultai, todėl jie nenorėtų nutraukti
kasdien vartoti aspirino. Pastaruoju
metu yra mokslininkų teigiančių, kad
reguliarus aspirino vartojimas suma-
žina tikimybę susirgti žarnyno vėžiu.

Tyrimus apie aspirino naudą ir
žalą atliko ir tarptautinė moksli-
ninkų grupė, kurios išvados buvo išs-
pausdintos žurnale ,,Lancet” praeitų
metų gegužės mėnesį. Mokslininkai
teigia, kad aspirino poveikis vienodai
teigiamai viekia tiek vyrus, tiek mo-
teris. Kitas nesutarimas tarp ame-
rikiečių ir užsienio mokslininkų – po-
žiūris į vidinius kraujavimus. Užsie-
niečių, skirtingai nei JAV mokslinin-
kų, nuomone, kraujavimai nepriklau-
so nuo amžiaus, jie pasitaiko asme-
nims, sergantiems diabetu ar turin-
tiems aukštą kraujo spaudimą. Šios
būsenos taip pat gali privesti ir prie
širdies bei kraujagyslių ligų. Visa tai
dar labiau apsunkina apsisprendimą,
ar skirti gerti aspiriną, ar, tą darant,
bus didesnė nauda ar žala. Tai nus-
pręsti paliekama gydytojams.

Dauguma gydytojų teigia, jog jie
ir ateityje patars vartoti aspiriną tiek
vyrams, tiek moterims, turintiems
padidintą riziką susirgti širdies ir
kraujagyslių ligomis.

Paruošta pagal ,,The Wall Street
Journal’’.

Redakcijos žodis

Apie kasdieninį aspirino
vartojimą

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî
nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas
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Kaip teigiama naujienų
agentūros BNS pranešime, spe-
ciali Lietuvos komisija, turinti
bandyti grąžinti į Lietuvą vadi-
namuosius ekonominius emig-
rantus „kelia rankas”, t. y. pasi-
duoda. O pasiduoda ji ne dėl to,
kad, kaip rašoma jos ataskaitoje,
ekonominiai emigrantai teisina
save ir savo išvykimą svetur bei
yra iš anksto neigiamai nusiteikę
dėl valstybės veiksmų skatinant
sugrįžimą, bet dėl… sumažėjusių
europinių pinigų, skirtų tolesnei
Komisijos veiklai. Lėšų sumažėji-
mo priežastis: Užsienio reikalų
ministerijai ketinant perimti šių
emigracijos klausimų priežiūrą
ir įgyvendinti strategiją ,,Globali
Lietuva”, Komisijai daugiausia
liko lėšos, kurias gali pasiūlyti
valstybės biudžetas. Atrodo, jog
jų nepakaks minėtai Komisijai
sugrąžinti nors ir šimtą ekono-
minių lietuvių emigrantų.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Pasaulinę
tuberkuliozės dieną
– pagalba vaikams

Kovo 24 dieną pasaulis minėjo
tarptautinę tuberkuliozės dieną. Ši
diena skirta plačiau informuoti
visuomenę apie pavojingą ligą, nuo
kurios pasaulyje kasmet miršta 2 mi-
lijonai žmonių. Lietuvoje tuberkulio-
zės problema itin aštri – visų pirma,
trūksta lėšų Kauno II klinikinės ligo-
ninės Vaikų pulmonologijos skyriaus
palatų atnaujinimo darbams tęsti bei
medicininei įrangai įsigyti. Kita
problema – vis dar egzistuojantis vi-
suomenės „atmetimas” bei to skaudi
pasekmė – didėjantis skaičius vaikų,
sergančių užleista ligos forma.

Neatsitiktinai Lietuvoje tarp-
tautinė tuberkuliozės diena paminė-
ta labdaros aukcionu Vilniaus ro-
tušėje. Labdaros renginyje žymiausi
šalies žmonės turėjo galimybę įsigyti
dvidešimties žinomų Lietuvos meni-
ninkų darbų ir tokiu būdu prisidėti
prie kasmet Kauno II klinikinės ligo-
ninės Vaikų pulmonologijos skyriuje
gydomų 600–700 mažųjų ligoniukų
gerovės. Kadangi gydymas nuo tu-
berkuliozės trunka apie 6 mėnesius,
sergantysis yra atskiriamas – palatų
būklė labai svarbi.

Kaip teigė labdaros ir paramos
fondo „Saulės smiltys” įkūrėja Ma-
rija Dubickienė, mažos smulkmenos
padaro nebesmulkmenas, todėl kiek-
vieno pagalba, parama leido atlikti
nepakartojamų darbų, svarbiausia,
praskaidrinti nykias vaikų dienas,
kurias ligoninėje praleisti būtina.

Kunigas Rimas Venckus džiau-
gėsi tą vakarą svečius pasitikusiais
angelais, kurie simbolizuoja gerumą
ir skatina dalintis gerumu.

Kauno II klinikinės ligoninės
Vaikų pulmonologijos skyriaus vedė-
ja Dalia Steponavičienė priminė vi-
siems tą vakarą susirinkusiems, kas
yra tuberkuliozė. Kad ši liga egzis-
tuoja šalia mūsų, ja susirgti gali
kiekvienas: ir turtingas, ir vargšas.
„Tuberkuliozė – labai labai sena liga,
anksčiau vadinta džiova. Jūs visi tur-
būt žinote operą „Traviata”, kurioje
Violeta miršta nuo tuberkuliozės.
Apie šią ligą labai daug rašė E. M.
Remarque, kai kurie lietuvių auto-
riai. Praėjusio šimtmečio pradžioje
nuo šios ligos mirė labai daug žmo-
nių. Deja, ši liga nepalieka mūsų ir
XXI a. Tai pasaulinė problema, nes
vienas atvira tuberkuliozės forma
sergantis ir nesigydantis žmogus gali
užkrėsti iki 35 sveikų žmonių. Daž-
niausiai nukenčia artimiausi šeimos
nariai – vaikai, kaimynų vaikai. Kai
jie suserga pasidaro labai skaudu,
nes mažas žmogeliukas nesupranta,
kad jam reikia gydytis, kiekvieną
dieną gerti vaistus, kartais labai ilgą
laiką praleisti ligoninėje”, – kalbėjo
D. Steponavičienė.

Tuberkulioze serga ir vaikai, ir
suaugusieji. Lietuvoje kasmet šia liga
suserga apie 100–200 vaikų. Nors
paskutiniais metais naujų vaikų tu-
berkuliozės atvejų Lietuvoje nedau-
gėja, tačiau atsiranda daugiau ma-
žųjų ligonių, skiriančių tuberkuliozės
bakterijas ar sergančių išplitusiomis
šios ligoninės formomis.

Parengė Kristina Buidovaitė

Bernardinai.lt
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Nediplomatiškas
Izraelio žingsnis įžeidė

Ameriką
ALEKSAS VITKUS

Jau dvi savaitės, kai tarp Izraelio ir JAV aukštosios diplomatijos sluoks-
nių trunkanti įtampa vis dar nesibaigia. O kaip jis prasidėjo?
Kai 2009 m. gruodžio 1 d. prezidentas Barack Obama savo kalboje

JAV West Point akademijoje paskelbė, kad Amerika į Afganistaną siųs dar
30,000 karių, toje pačioje kalboje jis taip apibendrino savo politiką musul-
moniško Pakistano atžvilgiu: „Praeityje mūsų santykiai su Pakistanu ne-
buvo per daug šilti. Toliau taip nebus. Pakistano žmonės turi žinoti, kad
Amerika rems Pakistano saugumą ir gerovę net ir po to, kai karas Afga-
nistane bus pasibaigęs.”

Toks Obama pasisakymas Izraelyje sukėlė susirūpinimą, ar Amerika
ir toliau laikys Izraelį savo ištikimiausiu sąjungininku. Norėdamas Izraelį
nuraminti, Obama nutarė ten nusiųsti viceprezidentą Joe Biden. Ten nu-
vykęs vargšas Biden nespėjo išsakyti savo ir Amerikos negęstančios mei-
lės Izraeliui, kai Izraelio vidaus reikalų ministras Eli Yishai viešai paskel-
bė planą Rytų Jeruzalės arabų rajone statyti žydams dar 1,600 gyvenamų būs-
tų. Kai iškilmingų pietų metu su Izraelio premjeru Benjamin Netanyahu
Biden iškėlė tą nediplomatišką akibrokštą, jam buvo atsakyta, jog planai
buvo jau seniai paruošti ir kad jie su Biden apsilankymu Izraelyje neturi
nieko bendro! Biden vis tiek tokį žydų poelgį pasmerkė, sakydamas: „Nau-
jų namų statyba ir yra tai, kas žlugdo mūsų pastangas vėl atnaujinti
Izraelio ir palestiniečių taikos derybas, kurios buvo staiga sustabdytos po
2009 metų sausį įvykusio nuožmaus Izraelio įsiveržimo į Gazos ruožą.”

Ar reikia stebėtis, kad susidarius tokioms sąlygoms, derybos, kurioms
pritarė palestiniečių prezidentas Mahmoud Abbas, gali neįvykti? Nors
Abbas, susitikęs su Biden Ramallah miestelyje, nedavė jokio ženklo, kad
jis atsisakys dalyvauti tokiose derybose, Amr Moussa, vyriausias Arabų
lygos vadovas, žurnalistams sakėsi kalbėjęs su Abbas, kuris jam pareiškė,
kad, esant tokiai padėčiai, Abbas į jokias derybas nesileis.

Nors amerikiečiai dėl to ir parodė nepasitenkinimą, tuo pačiu metu jie
pagyrė Izraelio vyriausybę, atsiprašiusią dėl netinkamo laiko parinkimo
paskelbiant apie naujų namų statybos planus. Biden kelionės į Izraelį
pagrindinis tikslas buvo paskatinti žydus ir palestiniečius atnaujinti prieš
metus sustojusias taikos derybas. Nepasiekęs savo tikslo, Biden savo ne-
pasitenkinimą parodė neįprastai griežtais atsisveikinimo žodžiais.

Biden grįžus namo, valstybės sekretorė Hillary Clinton paskambino
Izraelio premjerui Netanyahu ir 45 minutes trukusiame pokalbyje pareiš-
kė, jog „Iraelio vyriausybės planas ir toliau plėsti arabų žemėse namų sta-
tybas buvo labai neigiamas ženklas, neduodantis vilčių prasidėti rimtam
taikos derybų procesui.” Hillary tai pavadino Jungtinių Valstijų įžeidimu.

Žodžiai, tiesa, stiprūs, bet ar galima tikėti, kad Amerika kada nors iš-
drįs Izraeliui pasakyti, kad gana yra gana ir kad mes vykdysime Artimųjų
Rytų politiką, vadovaudamiesi ne Izraelio, bet JAV interesais? Tikėjome,
kad, kai JAV prezidentu tapo Obama, reikalai pasikeis. Tuojau po inau-
guracijos Obama pareiškė, kad nors Amerika rems Izraelio saugumą, ji
tvirtai rems ir palestiniečių pastangas turėti savo valstybę. Bet jis tada ne-
žinojo, su kuo jam teks susidurti. Dviem mėnesiais vėliau Izraelio prem-
jeru vėl tapo atkaklusis politikas Benjamin Netanyahu, daugeliui žydų
žinomas ir „Bibi” pravarde. Abu oponentai susitiko Baltuosiuose rūmuose
gegužės 18 d. Grįžęs namo, savo gegužės 24 d. kalboje Netanyahu atža-
gariai pareiškė, kad, nepaisant Obama raginimo visas statybas sustabdyti,
Izraelis jas ir toliau tęs!

Obama tylėjo. Šiuo metu užsiėmęs vis dar labai pamažu atsigaunan-
čia krašto ekonomika ir sveikatos apdraudos įstatymu, jis į tokį įžūlų Ne-
tanyahu akibrokštą kol kas nekreipia dėmesio, leisdamas už jį kalbėti H.
Clinton. O Netanyahu neišsigando nei aštriai kalbėjusios valstybės sekre-
torės.

Tiesa, nors „Bibi” atsiprašė, kad apie statybų planus buvo nediploma-
tiškai pasakyta Biden apsilankymo metu, jis nė žodžio nepasakė, kad tie
planai bus sustabdyti. Priešingai, Izraelio kabineto posėdyje premjeras
taip bylojo: „Nusiraminkite, Izraelis ir JAV turi bendrus interesus. Mes
žiūrėsime gyvybiškai svarbių Izraelio valstybės interesų.”

O ką sako amerikiečiai? Roger Cohen, buvęs vienas iš „The New York
Times” redaktorių, turėjo drąsos Amerikos politiką taip kritikuoti: „Mūsų
politika Izraelio atžvilgiu mums nieko nedavė. Mes po 60 metų trukusio
Izraelio rėmimo nesame nė kiek nepriartėję prie taikos tarp Izraelio ir
palestiniečių. Amerikos santykiai su Izraeliu yra sunkiai suprantami, kai
mes bijome kritikuoti Izraelio vyriausybę, jos veiksmams kartais pažeidus
mūsų interesus. Sunkiai suprantamas yra ir mūsų dosnumas Izraeliui.
Vien tik per paskutinį dešimtmetį mes Izraeliui nusiuntėme 60 mlrd. do-
lerių. Ir kam jie naudojami? Naujų žydų gyvenviečių sukūrimui arabų Va-
karų Kranto žemėse. To pasekmė – toje pagal 1967 m. sutarimą arabams
paliktoje teritorijoje jau yra įsikūrę 450,000 žydų. Nors oficiali JAV politi-
ka pasisako už ‘dvi tautos, dvi valstybės’ principą. Amerikos Izraeliui
siunčiami pinigai tai aiškiai paneigia.”

Praėjusią savaitę Netanyahu lankėsi Washington, DC. Kovo 23 d. jis
ir H. Clinton kalbėjo AIPAC (American Israel Public Affairs Committee)
susirinkime. AIPAC yra labai įtakinga politinė lobistų grupė Amerikoje, tu-
rinti apie 100,000 pinigais gausiai ją remiančių narių. Nors jų abiejų nuo-
monės dėl naujų gyvenviečių statybos nesutiko, Clinton vis tiek pareiškė,
kad „JAV draugystė su Izraeliu yra tvirta kaip uola” ir kai Netanyahu
ištarė: „Jeruzalė nėra tik kažkokia auganti gyvenvietė – ji mūsų sostinė”,
nuo kėdžių pašokę AIPAC klausytojai sukėlė audringus plojimus.

ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Didžioji savaitė Maskvoje prasi-
dėjo tragedija: kovo 29 d., pirmadienį,
dviejų sprogimų metro metu žuvo
keliasdešimt nieko dėtų žmonių. Kas
treji metai šv. Velykos sutampa visose
krikščioniškuose tikėjimuose, taigi ir
stačiatikiai ateinantį sekmadienį švęs
Prisikėlimo šventę. Tačiau ją apkarti-
no teroro išpuolis.

Visada, kai miršta ar žūsta žmo-
gus, juo labiau jo gyvybę žiauriai ati-
ma kitas, yra gili tragedija, pradėta
negailestinga Judo ranka. Ir jai nėra
pateisinimo. Tačiau iš šios nelaimės
mes privalome pasimokyti, padaryti
išvadas, suvienyti jėgas ir pasiprie-
šinti baisiems darbams. Kad nekal-
bėčiau kaip koks teologas, pasakysiu
tiesiai: ieškodami kaltininkų, mes
privalome rasti ir priežastis, kodėl
taip atsitiko, kodėl egzistuoja kerš-
tas, prievarta, neapykanta ir t.t.

Rusijos pareigūnai iškart nurodė,
kad pirmadienio teroro išpuoliuose
„pastebimas Kaukazo pėdsakas”.
CNN patikslino: tai padarė čečėnai.
Nors čečėnų interneto svetainė „Kav-
kazcenter” paneigė, esą Amerikos TV
kompanija neturi įrodymų, nereikia
būti dideliu politologu, kad supras-
tum, jog Rusija jaučia, iš kur jos cen-
trą gali pasiekti kerštas. Jau surinkta
ir įrodymų, kad sprogmenis nešė dvi
šachinės-mirtininkės. Viena mirti-
ninkės juosta rasta nesprogusi.

Šiuo metu Rusijoje vieši spe-
cialus ETPA atstovas Kaukazui Dick
Marty, kuris neseniai apsilankė
Ingušijoje ir Čečėnijoje ir buvo įtikin-
tas, jog Šiaurės Kaukaze pagaliau
atėjo ramybė. Šį pavasarį atstovas
turi parengti pranešimą ETPA sesi-
jai. Sako, kad pranešimo projekte jau
įrašytos kone paskutinių užmuštų
garsių teroristų pavardės – Said
Buriatski, Anzor Astemirov ir kitų.
Šamil Basajev epocha jau toli praeity-
je, ir Čečėnijos vadovas Ramzan
Kadyrov visus tikina, kad Kaukaze
veikia vos kokia pusantro šimto su-
kilėlių – dukart mažiau negu mano
Rusijos vidaus reikalų ministerija. Jis
dabar medžioja Doku Umarov, kuris
slapstosi vos su keletu bendrininkų.
Žodžiu, norima pavaizduoti, kad
regione įsiviešpatauja taika ir ramy-
bė. Kaip teigė Vladimir Putin pernai
balandį, čečėnų pasipriešinimas ga-
lutinai palaužtas. Po to plykstelėjo
nauji jų išpuoliai...

Kremliaus strategai mano, kad
šie sprogimai – tai čečėnų kerštas už
nužudytus jų vadeivas. Prisimenant
praėjusio dešimtmečio Rusijos karus
Kaukaze, taip pat netikėtus karinius
veiksmus Gruzijoje, šis kerštas yra
logiškas, nors nepateisinamas. Rusija
pati savo imperine kolonijine politika
išprovokavo žiaurų kaukaziečių at-
saką, kuris tęsiasi štai jau du dešimt-
mečius.

Kita vertus, kaip tvirtina rusų
apžvalgininkai, federaliniai pareigū-
nai, ypač FST vadovaujama V. Putin
sukurta Valstybinė antiteroristinė
komisija galėjo numatyti tokio keršto
galimybę ir jai ruoštis. Interneto sve-
tainėje Gazeta.ru rašoma, kad JAV,
Didžiosios Britanijos, Ispanijos spe-
cialiosios pajėgos vadinamuose „te-
rorizmo objektuose” nuolat rengia

pratybas jų saugumui užtikrinti,
skelbia padidinto teroro pavojaus
laipsnį. Šioms šalims užteko vieno
išpuolio dėl karo Afganistane ir Ira-
ke, kad įvestų nuolatinę saugumo
transporte kontrolę. Keliaudami mes
ją patiriame – piktinamės, skundžia-
mės, bet kitos išeities nėra.

Po teroro išpuolių Maskvoje prieš
6 metus Maskvos vadovai pažadėjo
jame įtaisyti sprogmenis atpažįs-
tančius dujų įrenginius. Tokie prie-
taisai veikia Izraelyje. Pažadai ir liko
pažadais. Milicija pasižymi tik muš-
tynėmis su „ne slaviškos tautybės
asmenimis”, o miestiečiai didesnio
saugumo nepatiria. Jokių pamokų J.
Lužkov ir jo globėjai Kremliuje ne-
išmoko po „Nord Osto”, Beslan, na-
mų sprogdinimų Maskvoje ir Volgo-
donsk miestuose. Nė vienas aukštas
pareigūnas po to neatsistatydino, o
po daugiau kaip 1,000 įkaitų tragedi-
jos Šiaurės Osetijos Beslan mokyklo-
je V. Putin tesugebėjo pakeisti fede-
ralinių subjektų gubernatorių skyri-
mo tvarką.

Rusijos žmogaus teisių gynėjai
įtaria, kad, naudodamasi tokiais
sprogimais, Rusijos valdžia sieks ap-
riboti piliečių konstitucines laisves,
imsis represijų prieš opoziciją. Viena
iš jų Liudmila Aleksejeva netiki, kad
šis teroro išpuolis reikalingas čečė-
nams, ir mano, kad dabar bus atim-
tas leidimas rengti „Judėjimo 31”
akcijas. Jo organizatoriai numatę
mėnesių, kurie turi 31 dieną, pasku-
tiniąją dieną rengti „Pykčio dieną”.
Net jeigu ir nebus įvesta komendanto
valanda, Maskvoje ši protesto akcija
mažai tikėtina.

Laikraštis „The New York Ti-
mes” atkreipia dėmesį, kad pirma-
dienio rytą sprogimas įvyko Maskvos
metro pasididžiavime – firminiame
traukinyje „Raudonoji strėlė”, kuria-
me buvo įrengta net muziejinė paro-
da apie Rusijos keleivinio transporto
istoriją. Kita vertus, išpuolis įvykdy-
tas stotyje „Lubianka”. Šis pavadini-
mas daug kam primena garsųjį ka-
lėjimą Lubiankos aikštėje, buvusius
KGB rūmus, kuriuose įsikūręs dabar-
tinis saugumas. Naiviai skamba
Maskvos pareigūnų tvirtinimai, kad
mirtininkė esą pasiklydo metro labi-
rintuose ir atsitiktinai pasirinko
„Lubiankos” stotį. Sukelti kuo dides-
nį sprogimo poveikį (uždaroje sausa-
kimšoje erdvėje), kad suvirpėtų net
Lubiankos sienos, – štai to keršto
tikslas. Kita vertus, teroristai ir pa-
sauliui norėjo parodyti, kad jie palik-
ti likimo valiai, kad buvę sovietiniai
pakraščiai vėl grįžta į imperijos glėbį,
o valstybių vadovai spaudo „perkro-
vimo” mygtukus ir gerinasi Rusijos
energetinei bei karinei galybei.

Terorizmas palieka siaubingą
pėdsaką, tačiau jis duoda ir pamokas,
kurių neišmokus ar kurių nepaisant
pasaulis panirtų į chaosą.

Delfi.lt

Česlovas Iškauskas – žurnalis-
tas, ilgametis Lietuvos radijo ir televi-
zijos darbuotojas. Kurį laiką dirbo
televizijoje: ,,Tele-3", ,,Baltijos TV",
taip pat „Žinių radijuje”, kur komen-
tavo pasaulio įvykius. Internete veda
savo tinklaraštį (www.iskauskas.lt).

DIDŽIOJI SAVAITĖ
PRASIDEDA TERORU



4 DRAUGAS, 2010 m. kovo 30 d., antradienis

Tegyvuoja Lietuva!
DR. VIKTORAS STANKUS
Ohio LB apygardos
vicepirmininkas

Kur bebūtų po pasaulį išsibarstę
lietuviai, jie uoliai švenčia Lietuvos
valstybės atkūrimo – Vasario 16-
tosios ir Kovo 11-tosios – datas. Tai
daro pagarbiai, prisimindami už lais-
vę pasiaukojusius, garsindami Lietu-
vą savo gyvenamuose kraštuose, kad
tų valstybių gyventojai, vadovai įver-
tintų Lietuvą, užstotų jos laisvę.

Cleveland LB apylinkės valdyba
kartu su LR garbės konsulatu Cle-
veland šią Vasario 16-tąją darbavosi
kartu. Iš anksto pasirūpinta, kad
,,Plain Dealer”, Ohio didžiausio dien-
raščio, skiltininkas Robert L. Smith
savo skiltyje parašytų apie artėjančią
šventę.

Vasario 16-ąją Ohio gubernato-
riaus Ted Strickland padėjėjas Matt
Colopy iškėlė Lietuvos trispalvę Ohio
sostinės Columbus Kapitolijaus aikš-
tėje. Cleveland mero štabo viršininkė
Valerie McCall įteikė mero Frank
Jackson Vasario 16-osios proklamaci-
ją ir pasidžiaugė, kad Lietuvos vėlia-
va jau plevėsuoja virš Cleveland
miesto rotušės.

,,Suktinis”, šaunus trečiabangių
Chicago lietuvių liaudies šokių kolek-
tyvas, dalyvavęs Vasario 16-osios pro-
gramoje, subūrė Cleveland lietuvius

,,Susipažinimo vakarui” vasario 20 d.
Lietuvių namuose.

• • •
Pati Vasario 16-osios šventė pra-

sidėjo vasario 21 d. 8 val. ryto specia-
lia ,,Tėvynės garsų” (vedėja Aldona
Stempužienė) lietuvių radijo laida.
Prieš šv. Mišias 9:45 val. ryto prie
Laisvės paminklo Šv. Kazimiero para-
pijos, buvusios Dievo Motinos, aikštė-
je buvo iškeltos JAV, Lietuvos ir Vati-
kano vėliavos. Po to organizacijos su
savo vėliavomis įžygiavo į bažnyčią.

Šv. Mišios bažnyčioje prasidėjo 10
val. ryto sugiedojus Lietuvos himną.
Mišias lietuviškai atnašavo parapijos
klebonas Joseph Bacevice (Juozas
Bacevičius), savo pamoksle jis papa-
sakojo apie Lietuvos kelią siekiant
laisvės. Choro ,,Exultate’’ (vadovė
muz. Rita Kliorienė) giedojimas pa-
kiliai nuteikė šventės dalyvius. Po šv.
Mišių visi būrėsi parapijos svetainėje
pietums, pagamintiems Lietuvių na-
mų (vadovė Rūta Degutienė) ,,Ginta-
ro” restorano. Pasigardžiavę visi rin-
kosi į parapijos auditoriją minėjimui.

Šventę iškilmingai atidarė ilga-
metis JAV LB apylinkės pirmininkas
Algis Gudėnas. Paminėtos ir kitos
sukaktys: 757 metų nuo Lietuvos ka-
ralijos įsteigimo, 600 metų nuo Žal-
girio mūšio, 140 metų nuo lietuvių
atvykimo į Cleveland. JAV ir Lietu-
vos himnus gražiu ir tiksliu tonu
vedė ,,Exultate” choro baritonas Ry-
tas Urbaitis. Invokacijos maldą lietu-
vių ir anglų kalbomis, primindamas
meilę Dievui, tėvynei Lietuvai ir mū-
sų tikėjimui, sukalbėjo parapijos kle-
bonas Bacevice.

JAV Kongreso narį Dennis Kuci-
nich, JAV Kongreso atstovo Rūmų
Baltic Caucus kopirmininką, pristatė
A. Gudėnas. Kucinich papasakojo
apie savo ilgametes pastangas kovo-
jant už Lietuvos, Latvijos, Estijos
nepriklausomybę ir darbą toliau jas
sergint. Savo kalbą visus maloniai
nustebinęs Kongreso narys baigė
lietuviškais žodžiais: ,,Tegyvuoja Lie-
tuva!’’

Proklamacijų, sveikinimų dalį
vedė Ohio LB apylinkės vicepirmi-
ninkas informacijai dr. Viktoras
Stankus. Jis taip pat pristatė svečius,

šventėje dalyvavusius estų, latvių
atstovus ir kitus. Perskaitė JAV Pre-
zidento Barack Obama sveikinimą
JAV LB. Susirinkusiems parodė gau-
tas JAV senatoriaus Voinovich, Ohio
gubernatoriaus Strickland, Cleveland
mero Jackson Vasario 16-tosios pro-
klamacijas, priminęs, jog jos išspaus-
dintos ir minėjimo programoje.

Į sceną pakvietė JAV senatoriaus
Voinovich Cleveland štabo viršininką
George Brown perskaityti senato-
riaus sveikinimą. Tada į sceną buvo
pakviestas Cleveland miesto tarybos
narys Michael Polensek. Vėliau kal-
bėjo klebonas Bacevice. Senatoriui
Voinovich ir Polensek įteikti LB žy-
menys už jų nuopelnus Lietuvai,
parapijai. Klebonui Bacevice įteiktas
žymuo, sveikinant jį tapus pirmuoju
naujos Šv. Kazimiero parapijos kle-
bonu.

LR garbės generalinė konsulė
Ingrida Bublienė savo sveikinime
linkėjo lietuviams toliau dirbti savo
tėvynės Lietuvos labui. Pagrindinis
šventės kalbėtojas JAV LB Krašto
valdybos pirmininkas Vytautas Ma-
ciūnas įdomiai lietuvių ir anglų kal-
bomis papasakojo apie JAV LB pas-
tangas išlaikyti lietuvybę Amerikoje
ir darbus talkinant Lietuvai. Pabrėžė
reikalingumą išlaikyti ryšius su
Lietuva, dvigubos pilietybės naudą
išeivijai ir Lietuvai.

Lietuvių Fondo atstovė Dalia
Puškorienė įteikė lituanistinės mo-
kyklų vadovėms paramos čekius:
Aušros Aukštesniajai mokyklai –
Vidai Bučmienei, Šv. Kazimiero litu-
anistinei mokyklai – Aidai O’Mearai
ir Tėvynės Žiburėlio darželiui – Rasai
Taraškienei.

• • •
Meninę programą atliko šaunus

Chicago lietuvių liaudies šokių kolek-
tyvas ,,Suktinis’’ (meno vadovai Vid-
mantas Strižigauskas, Monika Ado-
maitytė, Giedrė Elekšytė), dramos
aktorė Ona Puškoriūtė-Zalensienė,
dainininkas–gitaristas Eugenijus
Dicevičius ir dainininkė Jurgita

Dicevičienė.
Įdomiai programą pradėjo dra-

mos aktorė O. Zalensienė su B. Braz-
džionio ,,Lietuvos vardas” ir J. Striel-
kūno ,,Lietuva”. ,,Suktinis” atliko
šokius ,,Vakaruškos” ir ,,Anės polka”.
Pamainomis bangavo deklamavimai,
šokiai, įsiterpiant E. Dicevičiui su
daina ,,Laisvė”, J. Dicevičienei ,,Tau
ačiū, Tėvyne”.

E. Dicevičius įtraukė publiką
kartu dainuoti dainos ,,Kokia nuos-
tabi, Lietuva esi” priedainį.

• • •
Šventėje gausiai dalyvavo Cleve-

land visuomenė, nepaisant, kad tą
pačią valandą vyko kitas Vasario 16-
osios minėjimui skirtas renginys.

Nepakartojamą programą padėjo
sudaryti visi valdybos nariai, įskai-
tant dr. Z. Masčinskienę, J. Milutytę,
R. Petrauskienę, Vincą ir Rasą Ta-
raškas ir N. Vucianienę. Nuostabiau-
sia, kad žurnalistė Debbie Hanson fil-
mavo visą oficialią ir meninę pro-
gramą ir pristatė šį minėjimą pasau-
liui interneto svetainėje www.cleve-
landpeople.com (,,Lithuanian Inde-
pendence Day”).

Bravo! Tikrai Lietuva gyva, taip,
kaip mus sveikino Kongreso narys
Kucinich.

Nuostabus deklamavimas, daina, muzika – Ona Puškoriūtė-Zalensienė, Jur-
gita Dicevičienė ir Eugenijus Dicevičius. Rimo Čepulio nuotraukos

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Iš k. į d.: Cleveland LB pirm. A. Gudėnas, Kongreso narys D. Kucinich, Cleve-
land tarybos narys M. Polensek, R. Bublys, Ohio LB apylinkės vicepirmininkas
dr. Stankus, LR garbės konsulė Ingrida Bublienė ir LF atstovė Dalia Puško-
rienė.

Dr. Stankus, įteikęs LB žymenis, sveikina pirmąjį Šv. Kazimiero parapijos kle-
boną J. Bacevice (Juozą Bacevičių), Cleveland miesto tarybos narį M. Polensek
ir senatoriaus Voinovich atstovą G. Brown.

JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytas
Maciūnas tarėsi Lietuvos reikalais su
Kongreso nariu, Baltic Caucus ko-
pirmininku Dennis Kucinich.

„Suktinis” su gaja, jaunatviška nuo-
taika šoka ,,Anės polką’’.
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DANA GRAJAUSKAITÈ

Vasarą anksti ryte Neringos sto-
vykloje, Vermont kalnuose, girdėti tik
paukščiukų giesmės. Gieda kardino-
lai, raudongurkliai, šaukia geniai ir
sakalai. Nors stovyklos mediniuose
namukuose yra daugiau nei šimtas
lovų, ir kiekvienoje jų miega arba sto-
vyklautojas, arba vadovas, saulei
brėkštant stovykloje tylu. Girdėti tik
paukščių švelnios melodijos, na, ir gal
truputis knarkimo.

Vermont Neringoje ligi šiol tarp
visų gražių paukščių niekados nebu-
vo girdėti pakilaus, auksinio volun-
gės balso. Šiais metais teks pirmą
sykį išgirsti volungę, pilnu, gražiu
balsu giedant Neringos stovyklai – su
pavasario šiltu vėjeliu Toronto „Vo-
lungės” moterų vienetas atskris į
Putnam seselių sodybą, Connecticut
valstijoje, koncertuoti metiniame
Neringos vajuje.

Moterų repertuaras įvairus

,,Volungės’’ choras, vadovauja-
mas Dalios Skrinskaitės-Viskontie-
nės, įsikūrė Toronto mieste 1976
metais. Pradžioje ,,Volungė’’ buvo
moterų ansamblis, vėliau į jos gretas
įsijungė ir vyrai. Prieš trylika metų
atsiradus mažam būriui moterų,
sutikusių atskirai repetuoti ir tobu-
linti moterų repertuarą, susidarė
,,Volungės’’ moterų vienetas. Šiuo
metu „Volungės” giesmininkių yra
keturiolika.

Moterų repertuarą sudaro įvai-
raus žanro kūriniai, sukurti įvairių
kompozitorių: nuo klasikinės sakra-
linės muzikos iki šiuolaikinių gies-
mių, nuo lietuviškų liaudies dainų iki
šių dienų estrados, nuo senų, lietu-
viškų sutartinių iki šiuolaikinio ame-
rikietiško/kanadietiško džiazo.

Volungietes su Neringa sieja
sena draugystė

Nors narės gyvena Kanados
Toronto apylinkėse, nemažai jų turi
ryšį su Vermont Neringos stovykla.
Vadovė Dalia rašo: „Daug metų ve-
žiau savo vaikus [į Neringos stovyk-
lą], ir jiems [ji] paliko DIDŽIAUSIĄ
įspūdį iki šios dienos.’’

Laima Gustainytė-Underienė,
kuri pati vadovavo ir kurios abu vai-
kai daug metų stovyklavo Neringoje,
rašo: „Labai gerai atsimenu pirmąją
berniukų stovyklą. Nepaprastai sma-
gu buvo bandyt, kurt, pradėt visai
naują stovyklą. Kelerius metus iš
eilės ten dirbau. Puikiai atsimenu,
kaip mes sukūrėme pirmąją ‘sporto’
šventę, tokios formos, kaip jinai dar
ir dabar yra kai kuriose stovyklose.
Neturėjome šviesų vėliavų aikštėje,
tai suvežėme automobilius ir užve-
dėme motorus ir uždegėme šviesas.”

Šiais metais rengiamos
6 stovyklos

Ši pirmoji Neringos ,,berniukų
stovykla”, kurią Laima padėjo kurti,
įvyko kaip tik prieš 40 metų! Nerin-
gos stovyklą įkūrė Marijos Nekalto
Prasidėjimo seselės 1969 metais. Pir-
mą vasarą vyko lietuviškai kalbančių
mergaičių stovykla ir lietuvių kilmės
vaikų stovykla anglų kalba. Metai po
metų prisidėjo naujos stovyklos,
keitėsi jų sudėtis. Šią vasarą vyks še-
šios stovyklos: stovyklos vaikams ir
šeimoms, lietuvių ir anglų kalbomis;
laukiama apie 500 stovyklautojų.

,,Tai buvo spektakliai!”

Per Neringos 41 metų istoriją
nemažai stovyklautojų ir vadovų yra
atvykę iš Kanados. Tai neturėtų ste-
binti, nes didesnėse Kanados lietuvių
kolonijose, Toronto ir Montreal mies-
tuose, buvo įsikūrusios Nekalto Pra-
sidėjimo seselės. Gyvendamos ir dirb-
damos šiose lietuvių bendruomenėse,
seselės skatindavo tėvelius leisti vai-
kus į Neringos stovyklą.

Dalia Viskontienė rašo, kad se-
selės ,,visuomet man buvo geros,
nuoširdžios ir pavyzdys, kaip mylėti
kitus”. Tėveliai, pajutę seselių meilę
ir gerbdami jų pavyzdingus darbus,
norėjo, kad jų vaikai pabūtų seselių
vedamoje stovykloje. Tėveliai dažnai
susiburdavo ir kartu veždavo vaikus į
ilgą kelionę į Vermont. Dabar tie
patys vaikai tapo tėveliais, ir jie kar-
toja tą pačią kelionę, veždami savo
vaikus į Neringą.

Neringos stovykloje taip pat vyko
ateitininkų stovyklos. Choristė Rasa
Bukšaitytė-Wilkinson dalyvavo stu-
dentų ateitininkų stovykloje, ji prisi-
mena: ,,Atsimenu vakarines progra-
mas – ypatingai ‘operetes’. Almis
Kuolas ir Kęstutis Šeštokas parašė
žodžius, o Rimas Juozaitis akom-
panavo. Tai buvo spektakliai! Geros
dienos: daug dainų, daug juokų, įdo-
mios paskaitos ir gera, sveika, atgai-
vinanti draugystė. Į vieną vietą su-
važiavo būrys studentų ateitininkų –
vienų pažiūrų – kaip broliai ir sesės.
Niekad nebuvau Lietuvoj, bet Nerin-

,,Volungės’’ giesmė Neringai

goj būdama tarp lietuvių – jautiesi lyg
namie.’’

Choristė Julija Adamonytė-Da-
naitienė užaugo Montreal ir keliau-
davo į moksleivių ateitininkų stovyk-
lą Neringoje. ,,Prisimenu gražią ap-
linką, kalnus, prūdą ir Phelps kapi-
nes. Važiuodavau iš Montrealio, buvo
proga sutikti draugų iš įvairių mies-
tų.”

Nedainuoti neleidžia meilė
dainai, artima draugystė ir

noras dalintis muzikos grožiu

Kaip įdomu ir gražu, kad šių

metų balandžio 24 d. ,,Volungės’’ cho-
ristės, kurios prieš daug metų skati-
namos seselių stovyklavo, vadovavo
ir vežė savo vaikus į Neringą, galės
koncertuoti Neringos labui seselių
vienuolyne. Apie koncerto programą
Dalia rašo: ,,Mūsų programa, kaip ir
mes, labai įvairi. Giedam giesmes,
džiaugiamės lietuviškomis daino-
mis ir linksminamės ‘estradinėmis’.
Kiekvienam klausytojui tikrai bus
kas nors įdomaus, gal naujoviško ir
smagaus.” Ir dar pridėjo: ,,Svarbiau-
sia tai, kad meilė dainai, artima drau-
gystė ir noras dalintis muzikos grožiu
mus neleidžia nedainuoti!”

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

,,Volungės” choras, vadovaujamas Dalios Skrinskaitės-Viskontienės.
Dainos Puterienės nuotraukos.

Koncertas įvyks balandžio 24 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyne Putnam, CT (600 Li-
berty Hwy, Putnam, CT 06437). Įėjimas – auka. Koncerto lėšos
skiriamos remti Neringos stovyklos veiklą.
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Eurokomisaras: Lietuva
sunkiausiâ kelio dalî jau nuèjo

Atkelta iš 1 psl.
Šį apdovanojimą įsteigė įmonė

„Goodwill Isurance, Mortgage ir Real
Estate”, kuri nuo pat pirmojo dik-
tanto rašymo Čikagoje laikosi gražios
tradicijos apdovanoti raštingiausią
miesto lietuvį.

Jau antrus metus iš eilės bus
apdovanojami ir geriausiai gimtąją
kalbą išmanantys studentai bei
moksleiviai. Trims mažiausiai klaidų
diktante padariusiems jaunuoliams
Lietuvių studentų asociacija įteiks
dovanas. Visi nugalėtojai gaus suve-
nyrinius asociacijos marškinėlius,
antros vietos laimėtojas – dar ir dova-
nų kortelę, o pirmos – lietuvių auto-
riaus knygą.

Akcijos organizatoriai ir daly-

viai dėkoja Pasaulio lietuvių centrui
už suteiktą galimybę rašyti ir švęsti
penktą Nacionalinį diktantą jaukioje
Bočių menėje.

Lietuviai Nacionaliniame dik-
tante lietuvių kalbos žinias tikrino
rašydami prozinininkės, dramatur-
gės ir eseistės Vandos Juknaitės spe-
cialiai diktantui sukurtą tekstą
,,Skubėkime augti”.

Šiemet penktą kartą diktantas
buvo rašomas visose Lietuvos savi-
valdybėse ir 23 užsienio šalyse.

Originalus diktanto tekstas bus
paskelbtas balandžio 1 d. interneto
svetainėje atgimimas.lt, o finalas ir
raštingiausio piliečio apdovanojimas
vyks gegužės 8 d. Jam atiteks 4 tomų
enciklopedijų rinkinys ,,Lietuva”.

Vilnius, kovo 29 d. (Lietuviams.
com) – Kovo 20–21 dienomis į Hamp-
shire grafystėje esančią Lietuvių so-
dybą rinkosi Jungtinės Karalystės
Lietuvių Bendruomenės nariai.

Susirinkusius dalyvius pasvei-
kino ambasadorius Oskaras Jusys ir
įgaliotasis ministras Petras Anusas.
Ambasadorius pasidalino 8 mėnesių
darbo Jungtinėje Karalystėje įspū-
džiais ir palinkėjo Bendruomenės na-
riams aktyviau dalyvauti Lietuvos
valstybės kultūriniame, ekonomi-
niame ir politiniame gyvenime. Akty-
viausiems Bendruomenės nariams
įteikti Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento pa-
dėkos raštai.

Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė savo sveikinime pabrėžė, kad
,,tai, ką gavote šviesaus ir tikro iš sa-
vo tėvynės ir savo tautos, visada
brangintumėte patys ir kaip išlie-
kančią vertybę perduotumėte savo
vaikams ir vaikaičiams, visoms lietu-
vaičių kartoms”.

Suvažiavimo metu buvo svars-
tomi svarbūs Jungtinėje Karalystėje
gyvenančių lietuvių klausimai, būti-
nybė išsaugoti ryšį su gimtine, disku-
tuojama tema ,,Bendruomenė šian-
dien ir rytoj”, išrinkta nauja pirmi-
ninkė ir valdyba.

Jungtinės Karalystės Lietuvių
Bendruomenės pirmininke tapo dr.
Renata Retkutė.

Nacionalinis diktantas Çikagoje

Britanija nepageidauja nekvalifikuot¨ imigrant¨

Iõrinkta nauja Jungtinès Karalystès
Lietuviû Bendruomenès valdñia

AAAAppppssssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, kovo 29 d. (ELTA) – Į koncertą visai šeimai ,,Pažinkim, mąstykim,
svajokim” kovo 27 d. pakvietė Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos ,,Lie-
paitės” merginų choras (vadovė Jolita Vaitkevičienė), ,,Ąžuoliuko” vyrų choras
(vadovas Vytautas Miškinis) ir Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguoja-
mas Martyno Staškaus.                                  Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, kovo 29 d. (ELTA) – Lie-
tuva sunkiausią laikotarpį sėkmingai
įveikė, tačiau atsipalaiduoti dar ne-
galima, teigė už mokesčius, muitų są-
jungą, auditą ir kovą su sukčiavimu
atsakingas Europos Komisijos (EK)
narys Algirdas Šemeta po susitikimo
su premjeru Andriumi Kubiliumi.

,,2009 metais atlikti veiksmai yra
tinkami esant tokiai makroekonomi-
nei padėčiai. Komisijos nuomone,
2010–2012 metais siekiant įgyven-
dinti užsibrėžtą tikslą – pasiekti defi-
cito lygį mažesnį nei 3 proc. bendrojo
vidaus produkto, reikia įgyvendinti
papildomų finansų tvarkymo prie-
monių”, – teigė A. Šemeta.

Kuriose srityse reikėtų dar la-
biau ,,veržtis diržus”, eurokomisaras
neįvardijo, esą tai yra pačios valsty-
bės reikalas, o EK tiesiog tikisi dau-
giau konkretumo šioje srityje.

Premjeras A. Kubilius pažymi,
jog eurokomisaro pastabos tik dar
kartą patvirtina, kad ,,politinė bend-
ruomenė turi atsisakyti minčių, kad
yra galimybių, pavyzdžiui, mažinant
mokesčius arba grąžinant kokias
nors mokestines išimtis, siekti defici-
to sumažinimo”.

Atsižvelgdamas į EK lūkesčius
turėti daugiau konkretumo finansi-
nių galimybių srityje, Vyriausybės va-
dovas teigė, jog yra ketinama pa-
rengti aiškius planus iki 2012 metų.

,,Mes pradedame įgyvendinti
struktūrines pertvarkas socialinėje,

sveikatos srityse ir aiškėjant jų prie-
monių rinkiniui mums reikia tiesiog
tiksliau suskaičiuoti, kokį jos gali
duoti poveikį. Turime suplanuoti iki
2012 m., ką galima gauti iš struktū-
rinių pertvarkų, ką galima pasiekti
pajamų dalyje ir kokias dar išlaidas tu-
rėtume mažinti”, – sakė A. Kubilius.

Šalies ekonomines galimybes eu-
rokomisaras vertino teigiamai. Pasak
jo, vertindama tai, kaip Lietuva tvar-
kėsi pernai, EK mano, kad jai pavyks
pasiekti užsibrėžtų tikslų. O griežtų
priemonių, A. Šemetos teigimu, teko
imtis todėl, kad Lietuva ekonominio
pakilimo metu nesiruošė galimam
sunkmečiui ir neturėjo atsargų.

Finansų ministerija viliasi, kad
šiemet į biudžetą bus surinkta 1
mlrd. litų daugiau nei pernai. A. Še-
metos vertinimu, tai priklausys nuo
ES lėšų įsisavinimo kokybės.

,,Finansų ministerija numato pa-
kankamai daug rimtų prielaidų, kad
augimo prognozė išsipildytų. Viena
svarbiausių priemonių yra tinkamas
ES lėšų įsisavinimas. 8 mlrd. litų yra
pakankamai didelė suma, ir jei tos lė-
šos bus taip įsisavintos, kaip planuo-
jama, tikėtina, kad spėjimai gali išsi-
pildyti”, – teigė eurokomisaras.

Lietuva Maastrichto reikalavi-
mus atitinkantį 3 proc. BVP biudžeto
deficitą tikisi turėti jau 2012 metais.
Šiemet planuojamas 8,1 proc., 2011
metais – 6 proc. BVP deficitas. 

Vilnius, kovo 29 d. (Lietuviams.
com) – Tarptautiniame Vilniaus oro
uoste (TVOU)  įsigaliojo naujas vasa-
ros sezono nuolatinių skrydžių tvar-
karaštis. Jame atsirado naujų skry-
džių krypčių, dar keliomis kryptimis
skrydžių padažnėjo. Tvarkaraštis ga-
lios iki spalio 30 dienos.

Vasaros sezoną Lietuvos oro lini-
jų bendrovė „Star1 Airlines” pradeda
nauja kryptimi iš Vilniaus į Edinbur-
gą (Škotija), gegužę bendrovė pradės
tiesioginius skrydžius į Dubliną ir va-
saros sezonui atnaujins skrydžius į
Žironą (Ispanija).

„airBaltic” vasaros sezoną prade-
da nauju skrydžiu iš Vilniaus į Ham-
burgą (Vokietija), taip pat bendrovės
skrydžių žemėlapis papildomas kryp-
timis iš Vilniaus į Dubliną, Londoną
(Getviką) ir Taliną, nuo gegužės – į

Oslą.
Vasaros sezoną padažnėja skry-

džiai jau esamomis kryptimis iš Vil-
niaus. „Scandinavian Airlines” nuo
gegužės į Kopenhagą skris 3 kartus
per dieną. „Aerosvit” į Kijevą nuo ge-
gužės skraidys kasdien. „LOT Polish
Airlines” į Varšuvą kasdien skraidins
2 kartus per dieną. „airBaltic” nuo 3
iki 4 kartų per savaitę padidino skry-
džių į Paryžių ir Berlyną. Tradiciškai
vasaros sezoną „Lufthansa” dažniau
skraidins į Frankfurtą – du kartus
per dieną. „Norwegian Air Shuttle” į
Oslą skris 3 kartus per savaitę, o
„Star1 Airlines” nuo balandžio pa-
baigos į Londoną – šešiskart per sa-
vaitę.

Šiuo metu iš Vilniaus ir į Vilnių
15 oro bendrovių lėktuvai nuolat
skrenda 24 kryptimis.

Vilnius, kovo 29 d.  (Lietuviams.
com) – Per artimiausius dvejus metus
nė vienam nekvalifikuotam imigran-
tui ne iš ES šalies nebus leista atvyk-
ti į Britaniją – pareiškė premjeras
Gordon Brown, skelbia politics.co.uk.
„Priėjau prie išvados, kad mums ir
toliau nebereikės nekvalifikuotų dar-
buotojų – todėl šiais ir kitais metais
nei vienas toks ne iš ES šalies kilęs
žmogus nebus įleistas”, – sakė prem-
jeras. Jis taip pat pareiškė, kad bus
įvesti nauji apribojimai pilietybei

įgyti.
BBC skelbia, kad imigracija yra

būtent ta tema, kuria G. Brown daž-
niausiai vengia kalbėti, tačiau yra
priverstas dėl to, kad, artėjant rinki-
mams, apsigintų nuo Britų nacionali-
nės partijos puolimo.

Teigiama, kad būtent pastaroji
partija gali suvilioti dalį leiboristų
šalininkų, nes baltosios rasės darbi-
ninkų klasės atstovai yra nepaten-
kinti, kad dabartinė valdžia nekont-
roliuoja imigracijos padėties.

Iš Vilniaus galima skristi 24 kryptimis

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės nariai.      Lietuviams.com nuotr.



Kabulas, kovo 29 d. (AFP/BNS)
– JAV prezidentas Barack Obama
kovo 28 d. netikėtai apsilankė Afga-
nistane įvertinti, kaip įgyvendinama
jo patvirtinta ,,antplūdžio” progra-
ma, pagal kurią į šią Centrinės Azijos
šalį buvo pasiųsta dar 30,000 karių,
turinčių padėti užbaigti ilgiau nei 8
metus vykstantį karą su Talibanu.

B. Obama į Kabulą slapta at-
skrido vėlai vakare, o visa jo viešnagė
vyko tamsiu paros metu, laikantis
griežtų saugumo priemonių tuo me-
tu, kai artėja lemiamas karo Afga-
nistane etapas.

,,Esame čia, kad padėtume afga-
nistaniečiams sukurti sunkiai iško-
votą pergalę, suprasdami nepapras-
tas Afganistano žmonių galimybes”,
– JAV ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis
vadas pareiškė, vykdydamas kitą šio
apsilankymo misiją: sakydamas drą-
sinimo kalbą amerikiečiams kariams.

,,Mūsų plati misija yra aiški”, –
B. Obama kalbėjo apie užsitęsusį
karą su Talibanu, kuris buvo pradė-
tas 2001 m. pabaigoje ir nusinešė
daug JAV bei kitų šalių karių gy-
vybių. ,,Mes atimsime iš tarptautinio
teroristų tinklo ‘al Qaeda’ saugų
prieglobstį”, – pridūrė jis.

B. Obama išskrido iš Afganistano
į Washington, praleidęs toje šalyje
mažiau nei 6 valandas. Šis apsilan-
kymas ir pasitarimai su vyriausiuoju
Afganistane esančių tarptautinių pa-
jėgų vadu generolu Stanley Mc-
Chrystal ir Jungtinių Valstijų amba-
sadoriumi Karl Eikenberr  suteikė
JAV vadovui galimybę įvertinti, ko-
kią pažangą padėjo pasiekti pagal jo
praeitais metais patvirtintą planą
papildomai pasiųsti 30,000 karių.

Iš anksto neskelbtas pirmasis per
jo kadenciją B. Obama apsilankymas
Afganistane prasidėjo nuo derybų su
šios šalies vadovu Hamid Karzai
Kabule. Per šį susitikimą JAV vado-
vas ragino stiprinti kovą su korupcija
ir narkotikų prekyba.

H. Karzai atstovas spaudai sakė:
,,Svarbiausias šios kelionės tikslas –
dar kartą pareikšti ilgalaikius JAV
įsipareigojimus Afganistanui – stip-
riam ir stabiliam Afganistanui.”

Pastaroji savaitė B. Obama buvo
iki šiol sėkmingiausia per jo kaden-
ciją: buvo patvirtintas istorinis JAV
sveikatos apsaugos sistemos pertvar-
kos įstatymas ir suderinta svarbi
sutartis su Rusija dėl strateginės
puolamosios ginkluotės mažinimo.
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ŽENEVA
Ženevoje Rusijos ir Gruzijos

aukšto rango pareigūnai atnaujino
dešimtą derybų ratą, jomis siekiama
išvengti naujo smurto protrūkio po
trumpo 2008 m. karo. Derybos, už
kurias yra atsakingos Jungtinės
Tautos ir kitos šalys, prasidėjo paren-
giamuoju susitikimu, darbotvarkėje
numatytos neformalūs pasitarimai ir
dvišaliai susitikimai. 

VIENA
Austrijos Katalikų Bažnyčia pa-

skyrė ,,nepriklausomą aukų atstovę”,
kuri tirs kunigams mestus vaikų sek-
sualinio išnaudojimo kaltinimus,
pranešė Vienos kardinolas Christoph
Schoenborn. Netrukus šio darbo
imsis buvusi vienos šalies žemių
gubernatorė Waltrauda Klasnic. Ji
bendradarbiaus su atitinkamomis
Bažnyčios kontrolės tarnybomis,
tačiau į komisiją nebus įtrauktas nė
vienas Bažnyčios atstovas. 

LONDONAS
Anglijos ir Velso Katalikų Baž-

nyčios arkivyskupas pareiškė, jog
,,nėra rimtos priežasties”, dėl kurios
Benediktas XVI turėtų atsistatydinti.
Be to, popiežius ėmėsi veiksmų ku-
nigų pedofilijos problemai spręsti,
pridūrė Vestminsterio arkivyskupas
Vincent Nichols interviu BBC. Vati-
kanas paneigė pareiškimus, esą po-
piežius Benediktas XVI buvo vienas
iš katalikų hierarchų, kurie dangstė
kunigus, seksualiai išnaudojusius
vaikus Jungtinėse Valstijose ir Euro-
poje. 

* * *
Didžiosios Britanijos Bendruo-

menių Rūmų Užsienio reikalų ko-
mitetas pataria atsisakyti vartoti
sąvoką ,,ypatingi santykiai” Britani-
jos ir Amerikos santykiams apibūdin-
ti, taip pat išmokti sakyti Washing-
ton ,,ne” ir ryžtis ginti nacionalinius
tikslus. Kaip rašo BBC naujienų sve-
tainė, šalies parlamento žemųjų
rūmų atstovų nuomone, šie premjero
Winston Churchill prieš 60 metų
pasakyti žodžiai nebeatspindi dabar-
tinių Britanijos ir JAV tarpusavio
santykių.

* * *
Nors sėkmingai kovojo su islamo

ekstremistais, sovietų šnipais bei
airių teroristais, senstantys britų
šnipai nesugeba įveikti informacinių
technologijų. Kaip praneša birtų
„The Daily Telegraph”, britų saugu-
mo tarnyba MI5 pradeda atleidimų
bumą, kuriuo siekiama pakelti dar-
buotojų kompiuterinio raštingumo
kartelę. Vietoj senų šnipų MI5 į dar-
bą priima naujus, kurie geriau mo-
kėtų dirbti su informacija, šiuolai-
kinėmis technologijomis ir pasižymė-
tų kitais įgūdžiai.

MADRIDAS
Tūkstančiai žmonių sekmadienį

Ispanijos sostinėje Madride dalyvavo
eisenoje prieš koridą. Jie reiškė pro-
testą prieš valdžios ketinimus pa-
skelbti koridą regioniniu kultūros
paveldu ir taip ją saugoti ir puoselėti,
praneša agentūra AFP. Pastaruoju
metu koridos tradicija Ispanijoje vis
labiau abejojama. Katalonijos regio-
no parlamentas tariasi dėl visiško jos
uždraudimo, kaip tai jau padaryta
Ispanijai priklausančiose Kanarų
salose.

SEULAS
Pietų Korėjos narai neaptiko

jokių gyvybės ženklų nuskendusio
šios šalies karo laivo atitrūkusioje
laivagalio dalyje, pranešė Gynybos
ministerija, aptemdydama viltis, jog
kai kurie iš 46 dar nerastų įgulos
narių galėjo likti gyvi laivo korpuse.
Mįslingas sprogimas  kovo 26 d. per-
skėlė pusiau 1,200 tonų korvetę Gel-
tonojoje jūroje netoli ginčijamos sie-
nos su Šiaurės Korėja. Gelbėtojai
sakė, jog dauguma iki šiol nerastų
jūrininkų tikriausiai buvo laivagalio
dalyje.

KABULAS
Pietų Afganistane nukrito NATO

pajėgų sraigtasparnis, per įvykį vie-
nas žmogus žuvo, skelbia NATO
atstovai. Zabulo provincijos policijos
pajėgų atstovas sakė, kad nukritus
sraigtasparniui buvo sužeista 14
žmonių, tarp kurių buvo tarptau-
tinių pajėgų karių, 3 Afganistano
kariai ir vienas šalies policijos pa-
reigūnas. Talibano maištininkai savo
tinklalapyje skelbia, kad būtent jie
numušė NATO pajėgų sraigtasparnį.

JAV prezidentas netikètai
apsilankè Afganistane

Lukašenka pasiryžês ištiesti
draugystès rankâ amerikieçiams
Minskas, kovo 29 d. (,,Inter-

fax”/BNS) – Baltarusijos prezidentas
Aleksandr Lukašenka patvirtino
šalies pasiryžimą plėtoti visaverčius
tarpusavio santykius su JAV.

,,Su dabartine administracija
mes jau pradėjome atsargų pokalbį ir
pasirengę ištiesti draugystės ranką
partneriams Amerikoje”, – pareiškė
A. Lukašenka per susitikimą pirma-
dienį Minske su kai kurių stambių
Amerikos bendrovių vadovais.

Kaip sakė A. Lukašenka, ,,civi-
lizuotas, bet iš tikrųjų efektyvus dia-
logas ir bendradarbiavimas vargu ar

įmanomas, kai viena iš šalių atvirai
spaudžiama”.

Jis pažymėjo, kad per pastarąjį
dešimtmetį šalių tarpusavio santy-
kiai buvo plėtojami ,,labai netolygiai,
dažnai buvo apmaudžiai susvetimė-
ję”. ,,Ir noriu pabrėžti, kad ne dėl
Baltarusijos kaltės”, – sakė A. Luka-
šenka.

,,Tie ekonominiai apribojimai,
kuriuos taikė kai kurioms Baltaru-
sijos įmonėms George Bush jaunes-
niojo administracija, iki šiol sudaro
neigiamą foną prekybos ir ekono-
mikos ryšių plėtojimui tarp mūsų
valstybių”, – pažymėjo A. Lukašen-
ka.

A. Lukašenka pabrėžė, kad Bal-
tarusija suinteresuota plėtoti visa-
verčius konstruktyvius santykius su
galingiausia pasaulio valstybe. ,,Bet
jie turi būti grindžiami nesikišimo į
kitos valstybės vidaus reikalus, savi-
tarpio pagarbos ir pasitikėjimo prin-
cipais. Mes pasirengę palikti visas
nuoskaudas praeityje ir pradėti vai-
singą bendradarbiavimą ne tik eko-
nomikos, bet ir kitose srityse”, – pa-
tikslino A. Lukašenka. Pasak jo, Bal-
tarusija itin dideles viltis sieja su
naująja JAV administracija. 

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV prezidentas B. Obama (k.) susitiko su Afganistano prezidentu Hamid Kar-
zai  ir jam dar kartą priminė būtinybę kovoti su klestinčia korupcija. 

EPA nuotr.

Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenka.
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LYDI ŠVENTADIENIS
VERBŲ SEKMADIENIS

„OSANA, DIEVE MŪS”

Toje įspūdingai spalvingoje Ver-
bų procesijoje Tu, brangus Tėve,
įkvėpei geros valios izraelitus garbin-
ti Tavo Sūnų, dėkojant Jam už visus
Jo pasiaukojamos meilės darbus. Juk
niekada nebuvo ir nebus žmonijos is-
torijoje tokio žmogaus, išskyrus Jėzų,
kuris per trumpą gyvenimo laiko-
tarpį padarė tiek daug gerų darbų,
jog jei reikėtų viską smulkiai ap-
rašyti, „visas pasaulis nesutalpintų
knygų, kurias reikėtų parašyti” (Jn
21, 25).

Tačiau tądien kai kurių fariziejų
protą dar taip smarkiai temdė pavydo
tamsybė, kad jie, nebepakęsdami
Tavo vardo garbinimo, net išdrįso
viešai reikalauti, kad tai kuo greičiau
liautųsi. Tada Tu, Jėzau, nebegalėjai
tylėti ir tarei tokius žodžius, kuriuos
maištaujantieji fariziejai prisimins
visą gyvenimą: „Sakau jums, jei šitie
tylės – akmenys šauks!” (Lk 19, 40).

Tik įsivaizduokime, kas būtų įvy-
kę, jei anuomet staiga procesininkų
lūpoms užsivėrus, visi būtų pradėję
girdėti nepaprastus garsus, sklin-
dančius iš dulkėtų žemės riedulių, iš
žemynų ir tolimų žvaigždynų, iš čia
pat esančių darbščiųjų skruzdėlių ir
padangėje plasnojančio taikaus ba-
landžio? Kas būtų, jei tie skirtingi
šauksmai, balsai, aidai ir visi kiti gar-
sai susilietų į visos visatos meilės
himną, skiriamą tikrajam jos Kara-
liui – Jėzui, o toje garsų bei garselių
simfonijoje trūktų svarbiausio dė-
mens – žmogaus balso melodijos?  

Todėl jokia pasaulio kunigaikščio
jėga negalėjo sustabdyti Verbų proce-
sijos dalyvių, kurie džiaugsmingai
garbino Tą, kurio šlovinimui amžinų-
jų Velykų menėje nebus pabaigos.
Tiesa, po kelių dienų tie patys žmo-
nės, fariziejų sukurstyti, savo Gel-
bėtojo atsižadės ir klykdami Tave pa-
smerks: „Ant kryžiaus Jį!” 

Aiškėja, kad išrinktosios tautos
žmonėms, girdėjusiems Mesijo žo-
džius bei mačiusiems Jo stebuklus,
dar labai trūko nuoseklios ištikimy-
bės ir pastovios meilės sekti Jį. Kad
žmonių širdys būtų visiškai „užka-
riautos” Dievui, tai yra patrauktos
prie Jėzaus, reikėjo pirmiausia Jam
pačiam būti iškeltam ant kryžiaus
(Jn 12, 32). Pasak popiežiaus Jono
Pauliaus II, šis iškėlimas ant kry-

žiaus Kristui atvėrė neaprėpiamus
akiračius. Kryžiaus aukos akiratis
nesiribojo vien tik Jeruzale, bet apė-
mė visą pasaulį.

Jei tik pagalvotume, jog Jėzus
mirė ir viskas tuo pasibaigė, tada ga-
lėtume tarti: viltingai pradėta žmo-
nių išganymo misija, deja, patyrė vi-
sišką pralaimėjimą. Tačiau, ačiū Die-
vui, kad dabar žinodami apie jau
įvykdytą visos žmonijos Atpirkimą,
galime sakyti: pakeltas aukštyn Vieš-
paties Jėzaus kryžius simbolizuoja Jo
būsimą išaukštinimą – Velykų pra-
džią.

Kaip be Prisikėlimo pergalės
nebūtų įmanoma siekti galutinės per-
galės Danguje, taip be Jėzaus mirties
ant Kryžiaus nebūtų įmanoma su-
laukti Velykų ryto, skelbiančio, jog
visiems Kristaus sekėjams atsivėrė
tiesiausias tikrosios laisvės kelias
grįžti Namo. Taigi didžiausi žmonių
istorijoje įvykiai – Jėzaus gimimas,
mirtis ir Jo prisikėlimas iš numirusių
– vienas be kito neegzistuoja.

Todėl neapsakomai Tau, Jėzau,
dėkojame, kad Tavo kančia ir mirtis
turėjo tęsinį. Nors Tu, Viešpatie, iš
anksto žinojai, kad po mirties, prisi-
kelsi, ir ta mintis Tave guodė. Tačiau
artėjant Tavo gyvenimo atomazgai,
kai ruošeisi išgerti ir paskutinį karčių
kančių taurės lašą, Tu buvai net an-
gelo maldos sustiprintas.

Tad jei Tu, mano Viešpatie, tin-
kamu laiku sulaukei dangiškos pagal-
bos, tad kaip nepalyginamai mums
svarbi Tavo dieviška malonė. Juk kas
mes esame, kad galėtume pasikliauti
vien savuoju „aš”? Žolė, kuri nu-
džiūsta, ir gėlė, kuri (kartais nepra-
siskleidusi) nuvysta (Iz 40, 6–8). Mes
neretai esame panašūs į oro balionus,
kurie greitai išsipučia, bet dar grei-
čiau subliūkšta.  

Kad mumyse kaskart mažėtų
klastingoji savimeilė ir tolydžio augtų
tvirtas tikėjimas Tavimi, Jėzau, mes
ne tik Verbų sekmadienį Tau taria-
me: „Per kančią Tu, Jėzau, mus vedi
į pergalę, per mirtį – į naują gyve-
nimą. Teskamba Tau, Karaliau Kris-
tau, šlovė ir garbė per amžius”.

Bus dar geriau, kai visas mūsų
gyvenimas ir darbai liudys: „Kristus
laimi, Kristus valdo, Kristus viešpa-
tauja!”

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Mes, lietuviai, niekada negarsėjo-
me kaip ištikimi arbatos gėrėjai.
Kasdien skaitau, kad tiek juodą, tiek
žalią arbatą gerti yra labai sveika. O
kada ją gerti? Rytą atsikėlę geriame
kavą. Kartais dar vieną puodelį per
pietus. Vakarop nenorime gerti gėri-
mų su kofeinu, kad geriau miego-
tume, todėl geriame žolelių arbatą –
čiobrelių, ramunėlių, erškėtrožių. Iš
tikrųjų tai net ne arbata, o tiesiog
karštas augalų ekstraktas. 

Aš asmeniškai geriu tuos eks-
traktus ne tik vakare vietoje arbatos,
bet ir gydausi nuo bet kurios ligos.
Jei ekstraktai nepadeda, tik tada
griebiuosi vaistų. Manau, kad mūsų
žolelėmis galime išgydyti daugelį
ligų. Kada Lietuvoje nueidavome pas
gydytoją, tas neskubėdavo išrašyti
chemikalų, o patardavo pagerti žole-
lių arbatų, pakaitinti kojas, druska
paskalauti gerklę. Mat senais laikais
gydytojai negaudavo komisinių už
parduotus vaistus. Tačiau prie karštų
ekstraktų sugrįšiu vėliau.

Šį kartą apsistosiu prie arbatos.
Daugelis mūsų tikrai esame susipa-
žinę su faktu, kad arbatą gerti yra
labai sveika, žinome arbatos rūšis, ir
apie jos gėrimo tradicijas, tačiau labai
retai lietuviškuose namuose man siū-
loma išgerti puodelį arbatos. Manau,
kad kartais mus kiek baido klasišku
tapęs rusų Mašos, geriančios arbatą
iš  samovaro, įvaizdis. Tačiau ne rusai
išrado arbatą ir ne jie yra didžiausi
arbatos vartotojai pasaulyje.

Kaskart, kada lankausi pasauli-
nėse parodose, jose didžiuliai pavili-
jonai skiriami arbatoms – įvairiai
paruoštoms, įvairių rūšių – juodoms,
žalioms, baltoms ar raudonoms, iš
skirtingų šalių. Kiekviena šalis turi
savo arbatos gėrimo tradicijas. Ką
mes žinome apie arbatas ir jų gėrimo
kultūrą?

Kas yra arbata?

Pasak enciklopedijų, arbata yra
gėrimas, ruošiamas džiovintus kini-
nio arbatmedžio lapus ir pumpurus
kelioms minutėms užpylus karštu
vandeniu. Galima pridėti vaistažolių,
prieskonių ar vaisių gabaliukų.

Arbata taip pat vadinami per-
dirbti ir išdžiovinti kininio arbatme-
džio lapai (arbatžolės), o kartais – bet
koks vaisių ar žolelių (čiobrelių, ra-
munėlių) užpilas, net jei į jo sudėtį
arbatmedžio lapai ir pumpurai ir
neįeina.

Arbatžolių gėrime yra alkaloidų,
ypač kofeino, baltymų, angliavande-
nių, organinių rūgščių, mineralinių
medžiagų, bei vitaminų – C, B1, B2,
PP, P.

Arbatžolės auginamos Kinijoje,
Indijoje, Bangladeše, Irane, Korėjos
respublikoje, Šri Lankoje (Ceilone),

Taivane (Formose), Japonijoje, Indo-
nezijoje, Nepale, Australijoje, Argen-
tinoje ir Kenijoje.

Arbatos gėrimo 
kultūra JAV

Nuo Bostono arbatėlės prasidėjo
Amerikos revoliucija, kada kolonistai
Bostono uoste išmetė arbatos krovinį
iš trijų britų laivų. Nuo tada Ameri-
koje kava yra populiaresnė nei arba-
ta.   

Amerikiečiai dažniausiai arbatą
geria šaltą (iced), pasaldintą ir su cit-
rina. Dėl šaltos arbatos populiarumo
stalo įrankiuose atsirado dar vienas
papildomas šaltos arbatos šaukštelis,
kuris nuo standartinio arbatos šaukš-
telio skiriasi ilgesniu koteliu cukrui
išmaišyti aukštose šaltos arbatos
stiklinėse.

Kadangi arbatą yra sveika gerti,
ji darosi JAV vis populiaresnė, jos
vartojimas sparčiai auga.

Draugiškas patarimas: nemaišy-
kite arbatos su Long Island Iced Tea,
nes tai ne arbata, o alkoholinis kok-
teilis! Policija gali nesuprasti.

Europa

Pagal arbatos kiekį tenkantį vie-
nam žmogui, anglai yra didžiausi
arbatos vartotojai pasaulyje, vidu-
tiniškai kiekvienas žmogus suvartoja
2,5 kg per metus. Mes klaidingai ma-
nome, kad tik Anglijos aristokratai
penktą valandą po pietų išgeria puo-
delį arbatos.

Anglijoje arbatos gėrimas nėra
išpuoselėta procedūra – puodelis
arbatos geriamas kelis kartus per
dieną be jokių ceremonijų. Arbata
dažniausiai patiekiama su pienu (ne
grietinėle) ir cukrumi. 

Airija jau seniai yra viena
didžiau sių arbatos vartotojų pasauly-
je. Vidutinis airis išgeria keturis puo-
delius per dieną, o dauguma žmonių
išgeria šešis ir daugiau.

Rusijoje arbatą gerti yra įprasta
puodeliuose, užpylus karštu vande-
niu. Tradicinis vandens virimo indas
– samovaras. Arbata geriama, perpi-
lant iš puoduko į lėkštelę, kad greičiau
atauštų, užkandama saldumynais.

Lotynų Amerika

Neseniai lankiausi Čilėje, Argen-
tinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje. Jų
mėgstamiausias gėrimas – arbata
,,Yerba mate’’. Tradiciškai arbata
geriama per bombilą – specialų ilgą
šiaudą suplotu galu (paprastai sidab-
rinį) iš nedidelio džiovinto moliūgėlio
– kalabašo, daromo iš Lagenaria
siceraria augalo vaisiaus. Parsivežiau
namo ir bombilą, ir kalabasą, tačiau
kai su kalabasu ir bombila rankose
pasirodžiau viešumoje, gerdama
„Yerba mate’’, iš nustebusių aplin-
kinių žvilgsnių supratau, kad atro-
dau labai įtartinai ir nutariau geriau
nerizikuoti savo geru vardu.

Kaip ir daugumos arbatinių
augalų, surinkti matės lapai išdžio-
vinami, sukapojami ir sutrinami. Po
to arbata paruošiama kiek kitaip nei
tradicinė arbata. Šiuo metu jau įro-
dinėjama, kad mate arbata mums yra
net naudingesnė nei žalia arbata –
suteikia energijos daugiau nei kava,
gerina miegą, slopina apetitą, jauni-
na, padeda kovoti su alergijomis. Gal
jau nebetoli tas laikas, kada mes irgi
nesidrovėdami vaikštinėsime gatvė-
mis su kalabasu rankose!

Nukelta į 11 psl.

Pasakojimas apie arbatą

SIÙLO DARBÂ

Crew  People needed 
for Cleaning Company.
Duties include detail cleaning, 
strip & waxing floors, carpet 

cleaning. Starting time is 
6 pm Mon. thru Fri. and must be

available for weekends. 
Heavy lifting required. Apply at

4952 W. 128th Place, Alsip Mon.
thru Fri. from 9 am to 3 pm. 

708-385-3575

Cleaning Company seeking 
Fill-in People – 2 shifts available.

Days 6 am start and Evenings 
6 pm start time. Good driving

record required. Mon. thru Fri. and
must be available on weekends.
Apply 4952 W. 128 Place, Alsip

Mon. thru Fri. from 9 am to 3 pm. 
708-385-3575

www.draugas.org

Stasė Riškienė, gyvenanti Plainfield, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.

Kazys Rožanskas, gyvenantis Lietuvoje, atsiuntė „Draugui” 50
dol. auką. Labai ačiū.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
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Didžiosios meilės istorija

– Kai 1942 metų gruodžio 5 die-
nos vakare susipažinau su Vytautu,
pasijutau lyg būčiau užburta kažko-
kios galios, – pasakojo I. Alantienė48,
kuriai buvo lemta artimiausia rašyto-
jo drauge būti likusius keturiasde-
šimt septynerius jo gyvenimo metus.
– Kitą dieną, po šv. Mišių Vilniaus
katedroje, jau ėjome susikabinę ran-
komis Gedimino prospektu ir dau-
giau nebeišsiskyrėme. Kažkokia vi-
dinė jėga mus surišo. Mane žavėjo jo
paslaptingumas, santūrus kalbėji-
mas, retas, pusiau lūpų šypsnys. Vis
spėliojau: ką tas paslaptingasis rašy-
tojas dabar kuria ir ką galvoja?

Dar kita proga49 I. Alantienė pla-
čiau prisiminė pažinties aplinkybes. 

Tos lemtingos dienos išvakarėse
ji netikėtai buvo pakviesta į svečius
pas vienus turtingus pažįstamus J.
Progos nebeatsimena, tačiau nepa-
miršo, kad buvo šeštadienio vakaras.
Iki pat vakaro abejojo, ar ten eis. Jei
ne artimi draugai Marytė ir Bolius,
kurie taipogi buvo tarp kviečiamųjų
ir kurie užsuko pas ją, ko gero, taip ir
būtų likusi namuose.

Atėję į ponų J. butą, jaunuoliai
nustebo pamatę tiek daug svečių, o
svarbiausia –  įvairiausiom gėrybėm
valgomajame nukrautą didžiulį stalą.
Nustebti būta dėl ko: juk vokiečių
okupuotame Vilniuje maistą žmonės
gaudavo su kortelėmis ir tokiais
kiekiais, kad jo visada trūkdavo. „Tai
skaniai pavalgysim”, – pasidžiaugė
Irena ir Marytė.

Kai šeimininkai pradėjo sodinti
svečius užstalėn, Irena, anot jos pa-
čios, atsidūrė tarp dviejų džentelme-
nų. Abu buvo vyresnio amžiaus, ta-
čiau gerai atrodantys vyrai. Kairėje
sėdėjo Vilniaus miesto teatro direkto-
rius V. Alantas, iš pirmo žvilgsnio la-
bai santūrus žmogus, kuris tik kart-
kartėm pasakydavo kokį žodį ar žvilg-
terėdavo į jos pusę. Irenos dėmesį
patraukė kaimynas, sėdintis dešinėje,
kuris nuolat kalbino, siūlė įvairiau-
sius užkandžius, tarsi nenustygo
vietoje.

Vakarienei einant į pabaigą, pasi-
girdo  muzika. Vos išgirdusi tango
melodiją, Irena buvo pakviesta šo-
kiui. Gerokai nustebo, kad pakvietė
kaimynas iš kairės. Tai, ką netikėtai
pajuto, neužmirš jau visam gyveni-
mui. Atrodė, jog apkabino nepapras-
tai artimai, labai gerai pažįstamas
žmogus, nors iš tikrųjų iš arti jį matė
pirmąjį kartą. Širdis plakė vis smar-
kiau, taip ir traukė arčiau prisi-
glausti.

Iš pradžių Vytautas jos net ne-
kalbino. Šoko tylėdami. Tik žvilgs-
niai kartas nuo karto susitikdavo.

Prabilo po kelių šokių, tačiau tai
buvo nieko nereiškianti, saloninė kal-
ba. Naujojo pažįstamo santūrumas
merginą žavėjo. Irena niekada nemė-
go plepių vyrų. 

Kai kartu į svečius atėję ben-
draamžiai bičiuliai pradėjo ruoštis į
namus ir pasakė, jog pirmiausia ją
palydės, Irena pastebėjo, kad ir V.
Alantas ieško palto. Paklausė, gal ir
jis galėtų prie tos kompanijos pri-
sidėti.

Gedimino prospekte buvo ir tylu,
ir tamsu. Jų ketveriukė toje tyloje
vienintelė kėlė alasą, juokavo. Tiesa,
išskyrus V. Alantą, kuris ir toliau išli-
ko santūrus, tik kartkartėm įterpda-
vo vieną kitą žodį.

Staiga Marytė paklausė V. Alan-
to, ar jie negalėtų gauti bilietų į teat-
ro premjerą. Paklausė neatsitiktinai,
nes tuo metu ne taip paprasta buvo
tokius bilietus įsigyti.

– Į kokią bažnyčią sekmadieniais
einat? – kiek patylėjęs klausė jau V.
Alantas.

– Tik į šventų Jonų, – beveik
choru atsakė Marytė ir Irena. – Ten,
kur kunigas Lipniūnas sako labai
gražius pamokslus.

– O aš einu į Katedrą, – pasisakė
V. Alantas ir tokiu pat ramiu balsu
pridėjo: – Jei ateisit į Katedrą, bus
bilietai. 

Labai šaltą, tačiau saulėtą sek-
madienio rytą Irena atsikėlė puikios
nuotaikos ir išskubėjo į Katedrą šv.
Mišioms. Įėjusi į šventorių, netruko
pastebėti V. Alantą, stovintį pačioje
galiorkoje. Ji nuėjo į priekį, kairiąją
Katedros pusę, kur buvo labai daug
žmonių. Nepajėgė melstis, nes širdis
smarkiai plakė ir buvo kiek baisu,
kad kas nors neatsitiktų

Pasibaigus šv. Mišioms, atsigrę-
žusi išeiti iš bažnyčios, akis į akį susi-
dūrė su V. Alantu, kuris stovėjo čia
pat, už nugaros. Abu išėjo tylėdami.
V. Alantas palaikė Ireną už parankės
tarsi bijodamas, kad ji nepargriūtų.
Netrukus Gedimino prospekte sutiko
ir savo vakarykščius draugus. Sek-
madienį praleido visi kartu. 

– Nuo to sekmadienio mudviejų
keliai niekada nebesiskyrė, – pakar-
tojo I. Alantienė, ką jau buvo sakiusi,
tik kiek kitais žodžiais prieš penkio-
likmetį. – Nebent labai trumpam lai-
kotarpiui, tam tikrom aplinkybėm
susiklosčius.

Kad juos skiria net dvidešimt
dvejų metų laikotarpis, Irena sakė
net nepajutusi. Taip, jai buvo tik aš-
tuoniolika, bet atrodė, jog tik ką susi-
tiko bendraamžiai, kurie seniai se-
niai vienas kito ieškojo, o dabar
džiaugiasi kiekviena akimirka, pra-
leista kartu.

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 1

Šįkart siūlome 2009 metais Lietuvoje ,,Varpų” leidyklos išleistos Leono
Peleckio-Kaktavičiaus knygos ,,Vytautas Alantas. Gyvenimas ir kūryba” iš-
traukas. Lietuvos rašytojas Vytautas Martinkus knygai skirtoje recenzijoje ra-
šo: ,,Knygoje apie V. Alantą žavi autoriaus dėmesys asmeninio gyvenimo fak-
tams ir jų sąsajoms su kultūriniu politiniu kontekstu. Skaitytojas gali ne tik
susipažinti su visa rašytojo biografija, bet ir dalyvauti svarstant politines,
istorines ir kultūrines temas (...).” Taip pat, rašo recenzentas, šiuose ,,V. Alanto
gyvenimo ir kūrybos keliuose skaitytojui suteikiama puiki proga susitikti su
daugeliu kitų žinomų ir nežinomų lietuvių kultūros veikėjų ir rašytojų”.

Smagaus skaitymo!
Redakcija

48 L. Peleckio-Kaktavičiaus pasikalbėjimas su I. Alantiene, užrašytas 1992, birželio 12 Kaune.
49 I. Alantienės pasakojimas, užrašytas 2007, sausio 15 Redforde (JAV).

Margumynai

Korėjos mokslininkai sukūrė 3D knygą
Neišsigąskite, jeigu po kurio

laiko jūsų pamėgtos knygos herojai
iššoks iš puslapių – Pietų Korėjos
mokslininkai sukūrė pirmąją pasau-
lyje knygą, naudodami trimates (3D)
technologijas, ir žada naujovę pateik-
ti masiniam vartotojui.

Susidomėjimą tokiomis techno-
logijomis sukėlė populiarūs filmai
„Avataras” ir „Alisa Stebuklų šaly-
je”, kuriuose plačiai naudojamos nau-
jos veiksmo apimties padidinimo ga-
limybės.

Pirmosios tokios 3D knygos yra
korėjiečių pasakų vaikams leidiniai,
prie kurių gerokai padirbėjo Kvandžu
miesto mokslo ir technologijų institu-
to mokslininkai.

Knygos iliustracijose yra tam
tikros žymos, kurios ir paleidžia 3D
animaciją. Skaitytojai ją mato su spe-
cialiais akiniais. Knygą mokslininkai
sukūrė per trejus metus, bet masi-
niam skaitytojui jos teks dar palauk-
ti.

BNS

Uodai gali tapti vakcinos platintojais, 
sako mokslininkai

Japonijos mokslininkai tikisi,
kad kraujasiurbiai uodai, platinantys
žmogaus gyvybei pavojingą maliariją,
kada nors taps vakcinos nešėjais,
kurie gali nemokamai paskiepyti mi-
lijonus žmonių.

Nauja studija atskleidžia rimtas
galimybes šiems nemėgstamiems
vabzdžiams tapti garbinamais did-
vyriais, pakeitus jų genomą ir paver-
tus „skraidančiais skiepytojais”, nu-
rodo į šiaurę nuo Tokijo įsikūrusio
Jiči medicinos universiteto mok-
slininkai.

Tyrėjams jau pavyko pakeisti kai
kurių rūšių uodų genomą, kad jų sei-
lių liaukos gamintų baltymą, vei-
kiantį kaip vakcina prieš leišmaniozę.
Ši pirmuonių sukeliama liga, kurią
platina kai kurie atogrąžų moskitai,
pasireiškia didelėmis sunkiai gyjan-
čiomis žaizdomis ir gali būti mirti-
na.

Genetiškai pakeistų uodų įgeltų
pelių organizmuose pradėdavo ga-
mintis leišmaniozės sukėlėjus naiki-
nantys antikūniai – taigi joms išsivys-
tė imunitetas šiai ligai, sakė tyrimui
vadovavęs profesorius Shigeto Yoshi-

da. Panašiu būdu uodai galėtų padėti
kovoti su maliarija – tai gali pasiekta
maždaug per dešimtmetį, nurodė
maliarijos žinovas.

Šiuo metu didžiausia problema –
jog nėra sukurta veiksmingos vakci-
nos prieš maliariją, nes šią ligą suke-
liančių pirmuonių antigenai, prade-
dantys imuninį atsaką, dažnai kinta.
Tačiau Yoshida tikisi, kad mokslas
ras sprendimą, ir tada genetiškai pa-
keisti uodai padės atsikratyti šios
besivystančias šalis siaubiančios
rykštės.

Pasak Pasaulinės sveikatos orga-
nizacijos, kasmet pasaulyje, daugiau-
siai Afrikoje ir Azijoje, nuo maliarijos
miršta beveik milijonas žmonių, dau-
giausiai vaikų. Japonijos mokslinin-
kas pripažino, kad naujasis kovos
būdas gali sukelti etinių prieštara-
vimų, nes vakcinavimas būtų vykdo-
mas negavus „skiepijamų” asmenų
sutikimo. Kita vertus, „vakcinuojan-
tys” uodai gali prisisiurbti maliarija
sergančio žmogaus kraujo ir išplatin-
ti ligos sukėlėjus.

BNS
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,,Rotary Club of Chicagoland Li -
thuanians” įkurtas 2007 metais. Jo
na riai kiekvieną ketvirtadienį renka -
si į susitikimus viename Čikagos
priemiesčių. Simboliška, kad lietu-
viškas ,,Rotary” klubas veikia mieste,
kuriame 1905 m. ir buvo įkurta ši or -
ganizacija. Būtent Čikagoje advoka -
tas Paulas P. Harris, akmens anglies
pirklys Silvesteris Schiele, angliaka -
sybos inžinierius Gustave’as E. Loeh -
ris ir siuvėjas Hiramas E. Shorey su -
formulavo klubo principus. Jų esmė –
skatinti sąžiningą verslą ir padėti ki -
tiems visuomenės nariams. Pirmieji
klu bo nariai pakaitomis rinkdavosi
vienas kito namuose. Nuo angliško
žodžio „rotate” (keistis) ir kilo klubo
pavadinimas. Šiuo metu ,,Rotary”
klubai veikia daugiau kaip 200 šalių
ir jungia daugiau nei 1,2 mln. aktyvių
žmonių.

2010 m. spalio 10 d. vienintelio
JAV etninio ,,Rotary” klubo ,,Rotary
Club of Chicagoland Lithuanians”
nariai dalyvaus ,,Bank of America”
Čikagos maratone. 

Pernai grupelė lietuvių bėgo šia -

me maratone suburti LR generalinio
konsulato ir savo dalyvavimu pager-
bė Lietuvos tūkstantmetį. Šiemet bė -
gi kų tikslas – surinkti kuo daugiau
lė šų diabetu sergantiems Lietuvos
vai kams. 

Organizatoriai stengiasi suburti
pa saulinę ,,Rotary” komandą ir su -
rin k tas lėšas skirti vaikų, sergančių
dia betu, gydymo projektui įgyvendin-
ti. Projekto sumanytojai įkūrė tink -
lalapį www.rotaryteam.org, kuria -
me jau dabar gali registruotis visi
projektu susidomėję žmonės. 

Anot ,,Rotary Club of Chica go -
land Lithuanians” narių, norint nu -
bėg ti visą maratono atkarpą, ne reikia
būti profesionaliu bėgiku. Minėtame
tinklalapyje yra detali informacija
apie tai, kaip per keturis mėnesius
niekuomet ilgų distancijų nebėgiojęs
žmogus gali savarankiškai pasirengti
maratonui.

,,Nepaisant vis dar besitęsiančios
ekonominės krizės, tikimės suburti
didesnę komandą nei pernai”, – sakė
pro jekto vadovas ,,Rotary Club of
Chi cagoland Lithuanians” narys ir

,,Rotary Club of Chicagoland Lithuanians” kviečia dalyvauti maratone
ir padėti Lietuvos vaikams

Sauliuko gimtadienio stebuklas
Ar gali didžiausia dar labai vai-

kiško gimtadienio svajonė būti ne
šūs nis žaislų, ne kalnai saldumynų ar
gardumynų, o pagalbinė vaikščiojimo
priemonė – langetės? Būtent jos tapo
pačia didžiausia ir brangiausia dova -
na kovo 26 dieną savo 9-ąjį gimta-
dienį šventusiam mūsų sūneliui Sau-
liukui Šatinskui.

Kodėl būtent langetės, kurios į
Lie tuvą atkeliavo net iš Amerikos, or -
ganizacijos „Lietuvos vaikų viltis’’
rū pesčiu? Be šios organizacijos pagal-
bos stebuklus darančių langečių, lei-
džiančių judėti, žaisti krepšinį ar te -
ni są, ant mūsų sūnaus kojų nebūtų.

,,Lietuvos vaikų viltis’’ ir mūsų
šeimos draugystė prasidėjo prieš 9
metus. Sauliukas buvo vienas iš tų
sunkesnių mažųjų ligoniukų, kuriuos
„Lietuvos vaikų viltis’’ iniciatyva
kon sultavo iš JAV į Lietuvą kasmet
at vykstantis garsus chirurgas J. P.
Lubicky. Kontraktūrų išvengusias,
bet kreivas Sauliuko kojeles pavyko

ištiesinti su šio chirurgo pasiūlytomis
specialiomis per „Lietuvos vaikų vil-
tis’’ gautomis vadinamosiomis „Twis-
ter cables’’, kurios priverčia vaiką pė-
das statyti taisyklingai. Dabar Sau-
liukas jau vaikšto su ketvirtosiomis
Amerikoje meistriškai pagamintomis
ypač aukštos kokybės langetėmis.
Mū sų sūnui buvo atliktos dvi sudė -
tingos operacijos: 2008 m. amerikie -
čiai „uždarė’’ Sauliuko klubo sąna -
rius, atliko čiurnų pataisymą, o per-
nai buvo atlikta šlaunies ir klubo są -
nario pataisa.

Langečių, kurias neseniai gavo-
me, labai laukėme, nes sulūžus iki tol
turėtosioms, sūnus būtų beveik nega-
lėjęs vaikščioti. Vos išgirdusi apie šią
bėdą ir vėl pagalbos ranką ištiesė
„Lie tuvos vaikų viltis”. Ir štai pra-
ėjus vos dviems savaitėms Lietuvą
pasiekė mums gyvybiškai reikalingos
naujos langetės! Nuostabių „Lietuvos
vaikų viltis” šviesuolių Gražinos
Liautaud, Marijos Kriaučiūnienės, J.

Sauliukas su gydytojais amerikiečiais. Dešinėje gydytojas J. P. Lubicky.

Sauliukas organizacijos „Lietuvos vaikų viltis’’ dėka gali vaikščioti. Kairėje –
Marija Kriaučiūnienė, dešinėje – Gražina Liautaud. 

Nuotraukos iš D. ir A. Šatinskų šeimos albumo 

P. Lubicky, langečių meistrų bei visų
geros valios žmonių begalinio rūpes-
čio dėka šiandien Sauliukas ir vėl gali
drąsiai remtis kojomis į žemę, gali
vaikščioti, bėgioti, žaisti savo mėgsta-
mą krepšinį ar tenisą, važinėtis dvi-
račiu. Šiandien mūsų sūnaus akyse
daug daug šviesos ir džiaugsmo, kurį
jam dovanojo „Lietuvos vaikų viltis’’.

Labai norisi tikėti, kad devyne-
rius metus trunkanti lyg paukščio
skrydis mūsų šeimos draugystė su šia
organizacija tik stiprės, nes dar vie-

nas vilties spindulėlis, pasiekęs mūsų
Sauliuko širdelę, jau skleidžiasi kaip
gražiausias pavasario žiedas. Šios
organizacijos ir geros valios žmonių
dėka daugelis Lietuvos vaikų su ne-
galia pajautė, kad jie savo nelaimėje
nevieniši, o jų kasdienybė gali būti
lengvesnė, kokybiškesnė ir gražesnė. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems
,,Lietuvos vaikų vilties”’ ir geros va-
lios žmonėms, kurie Lietuvos vaikams
su negalia palengvina gyvenimą!

Dalia ir Alvydas Šatinskai 

bendrovės ,,Good Will Realty Group”
savininkas Saulius Zenkevičius. 

Jis pasidžiaugė, kad viename di -
džiausių pasaulio maratonų ir vėl da -
lyvaus lietuviai.

Pasak S. Zenkevičiaus, taip pat
ti kimasi pagerinti lietuviško ,,Rota -
ry” ankstesnį lėšų rinkimo rekordą.
Praėjusiais metais klubas Lietuvos
vai kams paaukojo 10,351 dol. ,,Ti ki -
mės, kad maratono dalyviai padės su -
rinkti iki 15,000 dol.”, – kalbėjo S.
Zen  kevičius. 

Norint prisijungti prie bėgikų ko -
mandos, nereikia būti ,,Rotary”
nariu. ,,Užtenka, kad jus įkvėptų fi -
lan tropiniai motyvai”, – pabrėžė pro-
jekto koordinatorius. – Net jei jau
užsiregistravote dalyvauti maratone,
galite tapti mūsų komandos nariu.” 

Jo teigimu, komandą maratone
sudarę lietuviai pasinaudos mara-
tonų bėgikų išbandyta paramos siste -
ma, todėl kiekvienas dalyvis galės
rink ti lėšas projektui.

Norint tapti ,,Rotary” komandos
nariu, reikia užsiregistruoti www.
rotaryteam.org ir sau iškelti tikslą

– surinkti projektui iki 300 dol. Klu -
bas savo komandos nariams stengiasi
sukurti profesionalias gali my bes pa -
siekti užsibrėžtų rezultatų. ,,Chi ca go
Area Runners Association” (CARA)
suteikiamą nuolaidą treni ruočių pro-
gramoms; 10 skirtingų tre niruočių
vietų Čikagos apylinkėse, tre niruo -
jantis su CARA; Asmeninę in ter ne -
tinę svetainę su paramos galimybė -
mis; Paramos organizavimo si s temą
ir patarimus; Bėgimo marški nėlius
su logotipu ir misijos šūkiu; Ko man -
dai ir rėmėjams bus rengiami pobū -
viai; Visišką aptarnavimą ma ra tono
metu; Mūsų Rėmėjų nuolaidas.

Apsilankykite mūsų tinklalapyje
www.rotaryteam.org, nedelskite,
nes galimybės užsiregistruoti mažėja
kasdien, tad paskubėkite užsitikrinti
sau vietą ir prisidėkite prie kilnaus
tikslo!

Linkime Jums sėkmės ir susitik-
sime prie finišo linijos!

,,Rotary Club of Chicagoland 
Li thuanians” info
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,,Žemės valanda” 
keliavo per pasaulį

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

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

Pirmieji Žemės valandą kovo 27
d. pasitiko ir šviesas valandai užge-
sino Chatham salų gyventojai (6.45
val. Lietuvos laiku). Vėliau ,,Žemės
valanda” pasiekė Oakland (7.30 val.)
ir Sydney (9.30 val.) – miestą, kuria-
me prieš 4 metus ir gimė sumanymas
atkreipti pasaulio dėmesį į spartė-
jančią klimato kaitą, valandai išjun-
giant šviesas. Skriedama aplink pa-
saulį, ,,Žemės valanda” kovo 27 d.
buvo sutikta Kinijoje, Tailande, In-
dijoje, Rusijoje, Anglijoje, Graikijoje,
Italijoje, Prancūzijoje, galiausiai JAV
ir Kanadoje. Iš viso šiemet dalyvavo
didžiausias skaičius – 125 šalys, 3,483
miestai ir miesteliai, tarp jų 56 sos-
tinės.

Į Lietuvą ,,Žemės valanda” šiais
metais atėjo pirmą kartą. Vienai
valandai Lietuvoje užgeso vienintelis
miestas – Druskininkai, kurio gyven-
tojai rinkosi prie M. K. Čiurlionio
paminklo.

Vieningą šviesos išjungimą Drus-
kininkuose prižiūrėjo daugiau nei 20
patrulių skirtingose miesto vietose.
Tamsoje Žemės valandą skendėjo
Druskininkų bažnyčia ir cerkvė, Vil-
niaus alėja, savivaldybės pastatas,
didžiausias sveikatingumo ir poilsio
kompleksas „Grand SPA Lietuva”,
viešbutis „Europa Royal Druskinin-
kai” ir Druskininkų vandens parkas.
Unikalų įvykį įamžino fotografai, jis
buvo filmuojamas iš malūnsparnio.
Vaizdo medžiaga kartu su vaizdais iš
viso pasaulio buvo perduota pasau-
linio sumanymo ,,Žemės valanda”
organizatoriams – WWF (World Wide
Fund of Nature) atstovams.

„Ekoinstitutas” ir Lietuvos jau-
nimo organizacijų taryba kvietė
žmones paminėti ,,Žemės valandą”
didžiųjų Lietuvos miestų aikštėse,
kur 8 val. 30 min. vakaro iš žvakučių
buvo formuojamas skaičius 60 – tokiu
būdu primenant, kad Žemei skiriama
atokvėpio valanda. Vilniuje ,,Žemės
valanda” buvo minima Rotušės aikš-
tėje, Klaipėdoje – Atgimimo aikštėje.

Keletas faktų iš pasaulio

– Afrikos žemyne šiemet Žemės
valandoje dalyvavo 14 šalių, pernai jų
buvo tik 5.

– Senegalo sostinėje Dakare ir
Zimbabvėje prie Viktorijos krioklių
šimtai jaunų žmonių uždegė žvakes.

– Namibijos nacionalinių parkų
stovyklautojai Žemės valandą šventė
vakarieniaudami žvakių šviesoje.
Panašiai dalyvavo ir Kenijos, Botsva-
nos bei Zambijos parkų stovyklauto-
jai.

– Londone tamsoje skendėjo Pic-
cadilly aikštė, Tower tiltas, Becking-
ham rūmai ir Ministro pirmininko
būstinė. Paryžiaus įžymybės taip pat
skendėjo tamsoje: Katedra, Eifelio
bokštas, Triumfo arka, Luovras ir
visi Senos tiltai.

– Brandenburgo vartų užtemi-
mas tapo pagrindiniu ,,Žemės valan-
dos” įvykiu Vokietijoje. Šviesos užge-
so Miunchene ir Hamburge.

– Futbolo klubai „Valencia” ir
Madrido „Real” dalyvavo bendradar-
biaudami su žymiu ispanų filmų
režisieriumi Pedru Almodovaru.

– Austrija, kaip ir Lietuva, Žemės
valandoje šiemet dalyvavo pirmą
kartą. Šviesos užgeso Vienoje ir dau-
gelyje kitų Austrijos miestų.

,,Žemės valandą” šiandien tam-
soje taip pat skendėjo: Trevi fontanai
ir Koliziejus Romoje, Pizos bokštas,
Atėnų Akropolis, Valetos uostas Mal-
toje, Briuselio „Atomiumas” ir 243
Belgijos miestai, didžiausias Oslo ver-
slo biurų pastatas „Postgirobygget”,
viešbutis „Plaza Oslo” ir kiti aukš-
čiausi Oslo pastatai, daugiau kaip
100 pastatų Seoule, Aziją ir Europą
jungiantis Bosforo tiltas Stambule,
Piramidės ir Sfinksas, Omano tvir-
tovė ir Kairas, pasaulio aukščiausias
pastatas Dubajuje, Pietų Korėjos
prezidento rezidencija, 97 proc. Aust-
ralijos valstybinių pastatų, Empire
State dangoraižis, Las Vegas šviesos
ir Aukso Vartų tiltas JAV bei daugybė
kitų lankomiausių ir svarbiausių
pasaulio pastatų ir vietų.

Bernardinai.lt

Atkelta iš 9 psl.

Azija

Indija yra viena iš didžiausių
arbatos gamintojų. Beveik visa suvar-
tojama arbata yra juodoji indiška
arbata. 

Arbata geriama kaip pusryčių ir
vakarienės gėrimas. Dažnai patiekia-
ma kaip masala chai su pienu ir cuk-
rumi, kartais su prieskoniais. Arbat-
žolės verdamos vandenyje, po truputį
pilant pieno.

Pagal etiketą kultūringa kiekvie-
nam svečiui pasiūlyti arbatos. 

Šri Lankoje (Ceilonas) arbata
yra patiekiama anglišku stiliumi, t. y.
su pienu ir cukrumi, bet pienas visa-
da pašildomas. Arbata šioje šalyje
labai populiari ir tapo jos kultūros
dalimi. Šiuo metu Šri Lanka yra vie-
na iš didžiausių arbatos eksportuoto-
jų pasaulyje. Čikagos parduotuvėse
jūs galite rasti mūsų kompanijos
„Food Depot International’’ iš Šri
Lankos importuojamos ,,Tea of Life’’
ir ,,Dilmah” arbatos, kuri daugelį
metų buvo vežama tik į Angliją šalies
aukštuomenei ir palyginti neseniai
buvo atvežta į JAV.

Į Persiją (Iranas) arbata pateko
per Indiją ir greitai tapo šalies gėri-
mu. Iraniečiai pagal arbatos suvarto-
jimą yra vieni pirmųjų pasaulyje.

Beveik visas šiaurinis Iranas palei
Kaspijos jūrą yra tinkamas arbatos
auginimui. Nuo senų laikų iraniečiai
turi Châ ikhâne (Arbatos namus),
kurie vis dar yra svarbi socialinė
vieta. Nepakartojama tradicija arba-
tą gerti iš lėkštutės, o prieš geriant į
burną įsidėti cukraus gabaliuką.

Japonijoje taip pat labai popu-
liari šalta arbata. Kavinėse ir resto-
ranuose maistas dažniausiai patie-
kiamas su karšta ar šalta žaliąja ar-
bata. Juodoji arbata su pienu ar citri-
na patiekiama dažniausiai vakarie-
tiško stiliaus restoranuose. Įvairių
karštų ir šaltų arbatų siūloma par-
davimo automatuose.

Kinijoje arbata geriama tūks-
tančius metų. Daugumoje kinų gyve-
namųjų namų ir verslo rajonų galima
rasti arbatos namus, kur siūlomos karš-
tos bei šaltos arbatos ir įvairūs prie jų
tinkami užkandžiai. Nuo vidurdienio
tipiški kinų arbatos namai būna už-
imti studentų ir verslininkų, o naktį
– tai naktibaldų ir gangsterių vieta.

Afrika

Maroke dažniausia geriama ža-
lia arbata su šviežiais mėtų lapeliais.
Maroke man neteko lankytis, tačiau
Paryžiuje buvau susidraugavusi su
marokiečių arbatos pardavėjais. Su
malonumu iš nedidelių stiklinaičių
gėrėme jų arbatą, kuri yra labai svar-
bi marokiečių bendravimo dalis. Aš
taip susižavėjau tuo kvapniu, skaniu
ir sveiku gėrimu, kad, grižusi namo,
pradėjau įnirtingai vaišinti juo savo
draugus, kol... jų apsilankymai į ma-
no namus gerokai suretėjo. Matyt,
reikia gimti marokiečiu, kad galėtum
patiekti tikrą marokietišką arbatą.

* * *
Įdomu, jei mes, lietuviai, Ameri-

koje surengtume arbatos gėrimo va-
karą, ar daug susilauktume lankyto-
jų? Rytų šalyse tokioms ceremoni-
joms yra daugiau nei tūkstančiai
metų, jos apjungia rytietišką pasau-
lėžiūrą, kultūrą bei filosofiją, prade-
dant bendravimu bei skoniu, kvapo
subtilybėmis, baigiant gyvenimo
prasme... Ko mes ieškotume ir ką ras-
tume, atvykę į tokią ceremoniją?

Paruošė Angelė Kavakienė

Pasakojimas apie arbatą

2010 m. kovo 27 d. Žemės valanda Oakland, Naujoji Zelandija.
EPA nuotr.

Aniceta Januška, Milton, MA, užsisakė „Draugą” dar metams.
Kartu su prenumeratos mokesčiu  atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.

Ann ir Virgil Smilgys, gyvenantys Orland Park, IL, pratęsė
„Draugo” prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką, Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Marilyn H. ir Viktoras A. Kuraitis, gyvenantys Mokena, IL,
užsisakė „Draugą” skaityti dar metams. Kartu su prenumeratos mokesčiu
atsiuntė ir 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Gaida Zarkis, gyvenanti Downers Grove, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką Nuoširdžiai
Jums ačiū.

Ruth  M. ir Paul Gylys, gyvenantys Olympia, WA, pratęsė laik-
raščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

G. V. Plukas, gyvenanti Santa Monica, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Anelė Apeikis, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė laikraščio pre-
numeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.
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��Mieliems skaitytojams prane -
šame, kad Didįjį Penktadienį ,,Drau -
go” redakcija nedirbs. Ketvirtadienį
bus leidžiamas šeštadieninis ,,Drau -
go” numeris.

�Kviečiame į filmų popietę. Ko -
vo 31 d., trečiadienį, 1 val. p. p. rody -
sime meninį filmą ,,Perloja” (Varėnos
rajonas). Filmai rodomi Pa saulio lie -
tu vių cent ro skai tykloje. Ma loniai
kviečia JAV LB Lemonto socialinių
reikalų skyrius.

��Dailininkės Aušrinės Kerr pa -
ro dos ,,Autobiografinės kryžkelės”
ati darymas Čiurlionio galerijoje, Jau -
nimo centre vyks balandžio 2 d.,
pen  k ta dienį. Pradžia 7:30 val. v. Ati -
da ryme dalyvaus autorė. Muzikinę
programą atliks jaunasis pianistas
Charlie Clarke.

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

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

bare ,,Cruzan Rum Bar”  (11511 Elli -
son Wilson Road, North Palm Beach,
FL 33410) prasidės vakarinė progra-
ma. Dėl informacijos kreipkitės tele-
fonu: 561-574-0027 (Arvydas).

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

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

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

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

Perku Vizgirdos, Rimšos,
Domšaičio, Kasiulio,
Žoromskio ir Varno 

tapybos darbus. 
Tel.: 708-349-0348

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE Didžiosios savaitės pamaldų
tvarkaraštis

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOJE
(19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130) 

Didįjį penktadienį, balandžio 2 d., 7 val. v. – Jėzaus kančios pamaldos 
Šv. Velykų rytą, balandžio 4 d., 7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios lietu-

vių kalba; 12:15 val. p. p. – šv. Mišios anglų kalba 
Velykų rytą Šv. Andriejaus bažnyčioje 10:30 val. r. šv. Mišių nebus

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MISIJOJE
(14911 127th Street, Lemont, IL 60439)

Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net
Didysis ketvirtadienis, balandžio 1 d., 7 val. v. – Paskutinė Vakarienė,

Eucharistijos įsteigimo Šv. Mišios ir Švenčiausiojo eucharistijos
sakramento garbinimas iki 10 val. v. 

Didysis penktadienis, balandžio 2 d., 3 val. p.p. – Kryžiaus kelias; 7 val.
v. – Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos.

Didysis šeštadienis, balandžio 3 d. 8 val. v. – Velykų Nakties budėjimas,
suaugusiųjų Krikšto pažadų atnaujinimas ir Sutvirtinimas, Velyk -
nakčio Vigilijos Šv. Mišios misijoje.

Velykų sekmadienis, balandžio 4 d. visos Šv. Mišios Velykų sekmadienį
bus Jaunimo rūmuose. 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv.
Mišios; 9:15 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios; 11 val. r. –
Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios.

* Varpeliai: į Velyknaktį bei Velykų dienos Mišias prašome atsinešti var -
pelius, kuriais pritarsime giesmėms „Garbė Dievui aukštybėse” ir „Aleliuja”.

* Valgių šventinimas: Velyknaktį ir Velykų dienos Mišiose bus šventi-
nami valgiai. Kviečiame atsinešti.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE
(6812 South Washtenaw Ave.,Chicago, IL 60629)

Tel.: 773-776-4600; Fax: 773-776-0677
Didysis ketvirtadienis, balandžio 1 d., 7 val. v. – Kristaus Paskutinės

vakarienės šv. Mišios
Didysis penktadienis, balandžio 2 d., – Kristaus kan čios pa mal dos.

Komunija. Pradžia 3 val. p. p.
Didysis šeštadienis, balandžio 3 d. – 1 val. p. p. – maisto krepšelių

šventinimas; 7 val. v. – Šv. Velykų vigilijos pamaldos 
Velykų sekmadienis, balandžio 4 d. – 7 val. r. Prisikėlimo šv. Mišios

(atnašaus kun. Gediminas Jankūnas); 10:30 val. r. šv. Mišios (atnašaus kun.
dr. Kęstutis Trimakas)

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE
(324 Wharton Street Philadelphia, PA 19134) 

Didįjį ketvirtadienį, balandžio 1 d., 7 val. v. – Kristaus Paskutinės va-
karienės šv. Mišios

Didįjį šeštadienį, balandžio 3 d.,  8 val. v. Šv. Velykų vigilijos pamaldos
ir šv. Mišios

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE
2718 St.George Street, Los Angeles, CA 90027

Didysis ketvirtadienis, balandžio 1 d. – 7 val. v. Vakaro šv. Mišios;
Procesija ir Adoracija iki 10 val. v.

Didysis penktadienis, balandžio 2 d. – 7 val. v. – Kristaus Kančios ir
mirties minėjimas; Komunija, Kryžiaus pagarbinimas ir procesija.

Didysis šeštadienis, balandžio 3 d. – 6 val. v. – Ugnies, Velykinės žva-
kės, Krikšto vandens šventinimas, Krikšto įžadų atnaujinimas, Visų
Šventųjų litanija.

Velykų sekmadienis, balandžio 4 d. – 6 val. r. – Prisikėlimo apeigos,
procesija ir šv. Mišios; 10:30 val.  r. – Suma (lietuvių kalba)

8 val. r., 9 val. r. ir 12:30 val. p. p. – šv. Mišios (anglų kalba)
Pastaba: Išpažinčių bus klausoma Didįjį šeštadienį nuo 4:30 val. p. p. iki

5:30 val. p. p. Didysis penktadienis – pasninko diena (nuo 14–59 metų).
Komunija vežama ligoniams į namus kovo 29–30 dienomis. Dėl tikslaus laiko
prašome susitarti su kunigu  Tomu Karanausku, skambinant tel.:  323-664-
4660.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOJE
(2745 West 44th Street Chicago, IL 60632)

Tel.: 773-5231402; el. paštas: jauniusk@yahoo.com
Paskutinės vakarienės šv. Mi šios – balandžio 1 d., ketvirtadienį, 6 val.

v. (anglų, lietuvių, ispanų kalbomis) 
Ge rasis penktadienis – Kristaus kan čios pa mal dos – balandžio 2 d.,

penktadienį, 12 val. p.p. (lie tuvių kalba) 
Šv. šeštadienis – Ve lyknaktis – balandžio 3 d., šeštadienį,  8 val. v. (trim

kalbom)
Kristaus Prisikėlimas – balandžio 4 d., sekmadienį, 10 val. r. (lietuvių

kal ba)

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ ZIONO PARAPIJOJE
(9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453) 

Tel.: 708 422-1433; Fax: 708 422-1485; el. paštas: zionlithlutheran@aol.com 
Ge rasis Penktadienis, – balandžio 2 d. – 5 val. p. p. Pamaldos su šv.

vakariene
Velykų sekmadienis, balandžio 4 d. – 8 val. r. maisto krepšių šventini-

mas; 10:30 val. r. Pamaldos su šv. vakariene

Kovo 23 dieną Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) lankėsi
Petras Palilionis, poetas, eseistas, Kauno kūrėjų asociacijos pirmininkas, Lie -
tu vos rašytojų sąjungos valdybos narys ir prozininkas Petras Venclovas, „Dir -
vos” literatūrinio konkurso pirmos premijos laureatas. Svečiai, lydimi Auš-
relės Sa kalaitės, apžiūrėjo Pasaulio lietuvių archyvą, periodikos fondą, rank-
raščių sky rių, Budrio fotoarchyvą. Taip pat dovanojo Pasaulio lietuvių archy-
vo bei Pedagoginio lituanistikos instituto bibliotekai savo kitų Lietuvos auto-
rių knygų, DVD, garso įrašų, tarp kurių P. Venclovos „Tomukas ieško tėtės”,
P. Palilionio ,,Kelionė į autorių šalį” ir kt.; bei A. Puišytės, kun. R. Mi ku -
tavičiaus ir kt. kūryba.

Kviečiame apsilankyti LTSC ir susipažinti su naujai gauta literatūra.  
LTSC info

Iš kairės: poetas Petras Palilionis, Asta Veličkaitė, rašytojas Petras Venclovas,
Augustinas Idzelis, LTSC valdybos pirmininkas.  Kristinos Lapienytės nuotr.

www.draugas.org


