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Lietuva neturi kartoti ES l∂š¨ panaudojimo klaid¨
Vilnius, kovo 30 d. (ELTA) –

Tiek Lietuva, tiek Europos Komisija
(EK) jau dabar turėtų pradėti ruoštis
naujam programiniam laikotarpiui,
prasidėsiančiam po 2013 m., kad bū-
tų išvengta tų problemų, kurios atsi-
rado 2007–2013 m. laikotarpio pra-
džioje, teigia valstybės kontrolierė
Rasa Budbergytė, susitikusi su už
mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir
kovą su sukčiavimu atsakingu EK

nariu Algirdu Šemeta.
A. Šemeta pastebėjo, kad, nepai-

sant lėto įsibėgėjimo laikotarpio pra-
džioje, šiuo metu pagal ES lėšų pa-
naudojimą Lietuva užima pirmaujan-
čias vietas. Iš viso 2007–2013 m. Lie-
tuvą pasieks 23,39 mlrd. litų ES pa-
ramos, iš valstybės biudžeto lėšų pro-
jektams įgyvendinti bus skirta dar
2,35 mlrd. litų. Visų šių lėšų panau-
dojimą tikrins Valstybės kontrolė.

Pasak valstybės kontrolierės,
daugiausiai sisteminių pažeidimų
naudojant ES paramą Valstybės kon-
trolė nustato viešųjų pirkimų srityje.
R. Budbergytė pabrėžė, kad EK ne-
tinkamomis finansuoti pripažintų ES
lėšų dalis Lietuvoje nėra didelė. A.
Šemeta patvirtino, kad teisėtumo po-
žiūriu EK Lietuvą priskiria prie pa-
žangių valstybių.

Pritarta J. Paslausko
kandidatùrai

Vyriausybè patvirtino Karo
prievolès îstatymo programâ

Vilnius, kovo 30 d. (ELTA) – Vy-
riausybė pritarė Jono Paslausko kan-
didatūrai ir teiks prezidentei skirti jį
ambasadoriumi Gruzijoje. Vilniaus
universitetą baigęs J. Paslauskas Lie-
tuvos diplomatinėje tarnyboje dirba
nuo pat jos atkūrimo.

1991–1993 m. diplomatas vado-
vavo Užsienio reikalų ministerijos
protokolo padaliniui. 1993–1999 m.
jis dirbo Lietuvos ambasadose JAV ir
Kanadoje. 1999–2005 m. J. Paslaus-
kas buvo Lietuvos ambasadorius Bal-
tarusijoje, grįžęs į Lietuvą 2005–2006
m. vadovavo Užsienio reikalų minis-
terijos Amerikos, Afrikos, Azijos ir
Okeanijos departamentui. Nuo 2007
m. jis yra Lietuvos generalinis konsu-
las New York.

Nepaprastojo ir įgaliotojo amba-
sadoriaus diplomatinį rangą turintis
52-erių J. Paslauskas būtų trečiasis Lie-
tuvos ambasadorius Gruzijoje po am-
basados šioje šalyje įsteigimo 2004 m.

Ambasadoriaus vieta atsilaisvi-
no, kai praėjusių metų pabaigoje pre-
zidentė D. Grybauskaitė paprašė at-
šaukti Mečį Laurinkų iš pareigų. 6
metus Valstybės saugumo departa-
mentui vadovavęs diplomatas Gruzi-
joje dirbo nuo praėjusių metų rugsėjo.

Lietuvos premjeras – apie vießnagê Rusijoje
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0 Maskva, kovo 31 d. (ELTA) –
Lietuvos premjeras Andrius Kubilius
interviu laikraščiui ,,Vremia novos-
tej” pareiškė, jog neseniai Maskvoje
vykusiose jo derybose su Rusijos mi-
nistru pirmininku Vladimir Putin
buvo aptartos ir Antrojo pasaulinio
karo istorijos problemos.

,,Manau, kad, laikui bėgant, Ru-
sija ims objektyviau vertinti istoriją.
Juk rusų tauta nuo stalinizmo nu-
kentėjo labiau negu kas nors kitas, –
sakė Lietuvos Vyriausybės vadovas. –
Dabar matau kelis teigiamus daly-
kus. Pirma, prezidentas Dmitrij Med-
vedev spalio pabaigoje labai griežtai
kalbėjo apie Stalino režimo nusikal-
timus. Antra, balandžio pradžioje Ka-
tynėje įvyks Rusijos ir Lenkijos prem-
jerų V. Putin ir Donald Tusk susitiki-
mas. Mes kalbėjomės su V. Putin apie
tai, kaip vertinti atskirų konkrečių
žmonių kančias, patirtas nuo Stalino
režimo.”

Paklaustas, ar Lietuva tebeketi-
na reikalauti iš Rusijos žalos atlygini-
mo už sovietinės okupacijos metus, A.
Kubilius pareiškė, kad Vilnius norėtų

daugiausia dėmesio skirti individua-
liems atvejams. ,,Lietuvoje yra pagy-
venusių žmonių, kurie buvo išvežti į
Sibirą, dirbo šachtose, o tos šachtos
iki šiol veikia ir yra akcinės bendro-
vės. Tarptautinė žalos atlyginimo
praktika yra – pakanka prisiminti,
kaip Vokietija mokėjo asmenims, nu-
kentėjusiems nuo holokausto. Todėl
aš premjerui V. Putin pasakiau, kad į
tokius dalykus reikia žiūrėti objekty-

viai”, – pažymėjo Lietuvos ministras
pirmininkas.

Į klausimą, kaip jis vertina tai,
kad naftos perdirbimo įmonę ,,Orlen
Lietuva” gali įsigyti rusai, A. Kubi-
lius atsakė: ,,Žiūrint, kokie rusai. Pa-
vyzdžiui, Lietuvos rinkoje dirbo ‘Ju-
kos’. Labai gera bendrovė. Štai jei
mums jau pažįstama ‘Jukos’ grįžtų,
klausimų nekiltų.”

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) – Vy-
riausybė pritarė Karo prievolės įsta-
tymo programai, kurioje įrašyta gali-
mybė ateityje imti rengti karinius
mokymus.

Pasak ministrės, privalomosios
pradinės karo tarnybos reglamenta-
vimas nesikeičia.

„Keičiama buvusios Vyriausybės
priimta įstatymo nuostata, sulaukus
Konstitucinio Teismo (KT) išvados, ir
keičiama dviem kryptimis: pagal KT

išaiškinimą vietoj vienos buvusios ga-
limybės atlikti karo tarnybą įrašomos
ir kitos galimybės – baziniai kariniai
mokymai, kurie galės būti ir privalo-
mi, ir savanoriški”, – sakė krašto ap-
saugos ministrė Rasa Juknevičienė.

Ministrė sakė, kad pataisytoje
programoje numatoma galimybė,
esant reikalui, jeigu grėsmių analizė
rodytų blogėjančią padėtį Lietuvoje,
grįžti prie privalomos pradinės karo
tarnybos.

„Jei gresia karas, atsiranda įtam-
pos židiniai, jei šalia Lietuvos sienų
randasi didžiuliai kariniai daliniai
permetami, ir visa politinė aplinka
kaista, atsiranda įtampos”, – sakė R.
Juknevičienė.

Ministrės žodžiais, šiuo metu la-
biau linkstama prie savanoriškų ka-
rinių mokymų. Pasak jos, programoje
numatoma ir skatinimo sistema jau-
nuoliams rinktis savanoriškus mo-
kymus. Be to, ministrės teigimu, ke-
tinama sudaryti galimybę savanoriš-
kus mokymus rinktis ne tik vaiki-
nams, bet ir merginoms.

Premjeras A. Kubilius neseniai Maskvoje susitiko su Rusijos ministru pirmi-
ninku V. Putin (d.). ELTOS nuotr.

Privalomosios pradinės karo tarny-
bos tvarka nesikeičia. lryto.lt nuotr.
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Praėjusį sekmadienį Euro-
pos žemynui pereinant prie pa-
vasarinio laiko, Rusija, vado-
vaudamasi prezidento Dmitrij
Medvedev potvarkiu, atsisakė
dviejų iš 11 savo laiko zonų. Nuo
šiol Čiukotką, patį ryčiausią Ru-
sijos tašką, nuo pačio vakariau-
sio taško – Kaliningrado skiria
vos 9 valandos. O Samatra ir Ud-
murtija, du šalies centriniai re-
gionai, priskirti tai pačiai, kaip ir
sostinė Maskva, laiko zonai.
Rusijos prezidentas teigė, jog
naujas potvarkis padės nutolu-
sioms šalies vietoms veiksmin-
giau palaikyti ryšį su valdžia
Maskvoje ir net pagerins Rusijos
tarptautinę padėtį. Kritikai įsi-
tikinę, jog Medvedev užsiima ne
pačių svarbiausių problemų
sprendimu. Tą parodė ir jau kitą
rytą Maskvos metro sprogusios
dvi bombos, nusinešusios 39
žmonių gyvybes. Manoma, jog
sproginimus įvykdė Rusijos Šiau-
rės Kaukazo islamo teroristai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Šv. Antano parapijoje lankėsi svečias jėzuitas
Sekmadienį, kovo 21 d., Šv. An-

tano lietuvių parapijoje, Detroit, MI,
apsilankė kun. Artūras Sederevičius,
SJ. Jėzuitas kunigas atnašavo šv. Mi-
šias, o po Mišių papasakojo parapijie-
čiams apie Lietuvos jėzuitų veiklą.
Kun. Sederevičius kvietė visus apsi-
lankyti Dievo Apvaizdos parapijoje ir
apžiūrėti parodą ,,Lietuvos jėzuitų
provincijai–400 metų”, kuri keliauja
per JAV ne vienerius metus.

Kun. Sederevičius trumpai ir
sklandžiai papasakojo apie Lietuvos
jėzuitų 400 metų istoriją, Kauno ir
Vilniaus gimnazijų svarbą jaunuolių
auklėjimui ir švietimui ir socialinio
teisingumo svarbą jaunų žmonių
aukštiems akademininiams pasieki-
mams. Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę, 1990 m. vasario 15 d. Lietuvos
jėzuitų provincija buvo oficialiai at-
kurta. Šiuo metu Kauno ir Vilniaus
jėzuitų gimnazijose dirba tiktai 36 jė-
zuitai. Kun. Sederevičius išvardijo
kelis buvusius ir dabartinius jėzuitus:
kun. Vitkų, kun. Vaišnį, kun. Trima-
ką, kun. Saulaitį, kun. Borisevičių,
kun. Kulbį ir brolį Luką. Svečias pa-
dėkojo parapijiečiams už moralinę ir
finansinę paramą jėzuitų projektui.
Gimnazija ypatingai prisimena ir
meldžiasi už amžinybėn iškeliavusius
geradarius, kai kurių atminimas įam-
žinamas jų vardais pavadinant Per-
kūno namo ir naujojo jėzuitų pastato
auditorijas.

Dėkojame kun. Artūrui Sederevi-
čiui už šv. Mišių auką, įdomią apž-
valgą apie Lietuvos jėzuitų provinciją
ir pabendravimą su mūsų su parapi-
jiečiais.

Regina Juškaitė-Švobienė
Kun. Artūras Sederevičius.

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

SOUTHFIELD, MI

Paroda ,,Lietuvos jėzuitų provincijai 400 metų”
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos kavinėje, South-

field, Michigan, kovo 21 d., sekmadienį, matėme parodą,
skirtą Lietuvos jėzuitų nueitam keliui per 400 metų. Visi
parodos plakatai, o jų daugybė – vienodo dydžio, gražiai

įrėminti. Kiekvienas pavadintas, jame sužymėti svar-
biausi įvykiai. Pabandžiau juos užsirašyti: Vilniaus Jė-
zuitų universitetas, fundatoriai ir mecenatai; Lietuvos
jėzuitų provincijai 400 metų; Jėzuitai teologai, sielova-
dininkai, mokslininkai; Rankraščiai, knygos ir grafikos
raižiniai (XVII–XVIII a.); Iš Lietuvos bažnyčių. Provin-
cijos istorijos atspindžiai; Iš Lietuvos bažnyčių. Jungti-
nėse Valstijose (1931–1952); Provincijos atkūrimas (1949
m.); Jėzuitai Vakaruose (1941–1952); Keliaujantis jė-
zuitas. Lietuvoje (1940–1990); Pietų Amerika (1949 m.);
Kanadoje nuo 1947 m.; Tolimose misijose; Jėzuitai ir mu-
zika; Jaunimo centras Čikagoje; Amatai ir stovyklos;
Spauda ir tinklalapiai; Drauge su kitais; Vilniaus jėzuitų
gimnazija; Kauno jėzuitų gimnazija ir Jėzuitų centrai
Lietuvoje.

Kiekviename plakate pateikta labai daug medžiagos.
Norint su visa ja susipažinti, reikėtų nemažai laiko. Juk
jėzuitams Lietuvoje – net 400 metų. Pabandyk savo vaiz-
duotę nukelti 400 metų atgal – toks didelis laiko tarpas,
beveik norisi priimti, kaip buvusią tėvelio pasaką.

Manau, kad visi Detroit lietuviai, kurie turėjo laimės
pamatyti šią parodą Dievo Apvaizdos parapijoje, dar ilgai
gyvens jos įspūdžiais.

Tikriausiai šią jėzuitams Lietuvoje skirtą parodą
atvežti į Detroit sugalvojo Lietuvos Respublikos garbės
konsulas Michigan, MI Algis Zaparackas, po klubo ope-
racijos Čikagoje sveikdamas pas seserį dr. Žibutę. Parodą
atlydėjo jėzuitas Arūnas Sederevičius, kuris ne tik atly-
dėjo parodą, bet ir pakeitė sekmadienį parapijos kleboną
kun. Gintarą Joniką, išvykusį į Atlanta miestą.

Lietuviai gali didžiuotis praeitimi. Tegu geras Dievas
mielus jėzuitus ir dabar veda tuo senolių pramintu ke-
leliu.

Rožė Ražauskienė
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SAULIUS SPURGA

Pagal pirminį Visagino atominės
elektrinės (VAE) statybos planą šią
savaitę turėtų paaiškėti strateginis
investuotojas. Vis dėlto atominėje
lygtyje – daug nežinomųjų. Neaišku,
kokią įtaką Lietuvos projekto pa-
trauklumui turės dviejų jėgainių pro-
jektai Rusijos Kaliningrado srityje ir
Baltarusijoje. Taip pat nežinia, ar
VAE vis dar galima laikyti tarptau-
tiniu projektu.

Lietuvos nesugebėjimas strate-
giškai spręsti energetinės nepriklau-
somybės problemos atsisuko nenu-
matyta puse: prie Lietuvos gali
išdygti net dvi atominės elektrinės –
Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje.
Ir viena, ir kita – vos už 20 kilometrų
nuo Lietuvos sienos. Jų abiejų pir-
muosius blokus planuojama paleisti
jau 2016 metais. Lietuva savo atomi-
nę jėgainę turės nebent 2020-aisiais.

Reikia pripažinti skaudų dalyką:
prielaidas šiems gretimų valstybių
planams sudarė didelis visų ankstes-
nių Lietuvos Vyriausybių vangumas
sprendžiant energetikos problemas.
Visą laiką gyvenom taip, tarsi rytojus
niekada neišauš – tarsi Ignalinos
atominė jėgainė (IAE) niekada nebus
uždaryta. IAE uždaryti įsipareigojo
dar ministras pirmininkas Adolfas
Šleževičius maždaug prieš penkiolika
metų, tačiau naujos jėgainės statybos
sumanymas pradėtas įgyvendinti tik
2006 metais. Žinia, šis blynas buvo
prisvilęs, ir kaimynai nusprendė, kad
Lietuvą galima aplenkti.

Tokio atominių jėgainių žiedo
ekonominis tikslingumas – didelis
galvosūkis. Paskelbus apie Rusijos
planus statyti atominę jėgainę Ka-
liningrado srityje ne vienas žinovas,
taip pat ir Lietuvos energetikos mi-
nistras Arvydas Sekmokas, teigė, jog
tai – blefas. Tačiau statybos buvo
pradėtos 2010 metų vasario 25 dieną,
o Rusijos ministras pirmininkas
Vladimir Putin pareiškė, kad staty-
bos terminų bus griežtai laikomasi.
Kad ir kaip žiūrėsi, čia esama ir poli-
tikos – priremti Lietuvą prie sienos.
Kaliningrado sričiai papildomos
energijos išvis nereikia, o vienintelė
srities elektros jungtis – su Lietuva.
Ši garsiai neskelbiama, „minkšta”
agresija vykdoma nepaisant kylančio
pavojaus gamtai – jėgainė turės būti
aušinama Nemuno vandeniu, tai
atsilieps ir trapiai Kuršių marių eko-
sistemai.

Baltarusiai pasirengę statyti
atominę jėgainę vos už 55 kilometrų
nuo Vilniaus, tačiau neturi kapitalo
ir gali tikėtis investicijų nebent iš
Rusijos. „Jamestown Foundation”
leidinys „Eurasia Daily Monitor”
prieš kelias savaites suabejojo, ar bal-
tarusiams pavyks pasiekti, kad Ru-
sija finansuotų savo pačios varžovės
statybą. Kaip pasielgs nenuspėjamas
Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka – nežinia. Tačiau ir dviejų
jėgainių, Kaliningrado ir Lietuvos,
regione – per daug.

O kaip sekasi statyti Visagino
AE? Andriaus Kubiliaus Vyriausybė
teigia, kad jėgainės statybos darbai

sėkmingai stumiasi į priekį. Tačiau
paskelbtoje informacijoje apie pasi-
rengimą statyboms yra spragų. Pir-
majame strateginio investuotojo į
naują atominę elektrinę konkurso
rate dalyvavo 25 kompanijos, atrink-
tos 5. Pagal pirminį planą iki 2010
metų kovo 31 dienos turi būti pa-
rengtas susitarimas su strateginiu
investuotoju. Nors garsiai neskelbia-
ma, tačiau susidaro įspūdis, kad nau-
jos atominės jėgainės projektas Lie-
tuvoje prarado vieną svarbių mat-
menų – tarptautiškumą. Juk jėgainės
projektas gimė trijų Baltijos valstybių
energetikos kompanijoms pasirašius
susitarimą, o vėliau, projekte pasi-
prašius dalyvauti Lenkijai, buvo kilęs
net pasipešiojimas dėl jėgainės akcijų
kiekio. Atominė elektrinė planuota
kaip Baltijos valstybių bendradar-
biavimo, solidarumo ir energetinės
nepriklausomybės simbolis, ir tai
buvo išties teigiama mintis. Valsty-
binių įmonių vyravimas projekte ir
tarptautiškumas laidavo didesnį
skaidrumą ir didesnį užtikrintumą,
kad elektrinė dirbs išties tautų ir val-
stybių labui. Lietuva būtų buvusi
įtvirtinta kaip šios reikšmingų pas-
tangų centras. Tačiau dabar naujo-
sios Energetikos ministerijos sve-
tainės naujienose apie VAE statybą
nėra jokios užuominos apie bendra-
darbiavimą su kaimynais.

Planuojama paprasta schema:
ateina galingas užsienio investuoto-
jas ir pastato mums elektrinę. Tačiau
jeigu tai komercinis projektas – koks
būtų Lietuvos Vyriausybės vaidmuo?
Investuotojas ateis ne su labdara, o
išplėšti sau kąsnį – ir tai natūralu.
Kuo didesnis investuotojas – tuo jo
apetitas didesnis. Projektas tikrai
netampa patrauklesnis investuotojui,
regione kylant dviejų atominių jė-
gainių, dviejų galingų varžovų pama-
tams. Nėra jokio pagrindo manyti,
kad Vyriausybės derybos su investuo-
toju bus lengvos. Niekur nedings tie
patys pavojai, kaip ir derantis su „VP
Market”, veikiausiai atsiras ir naujų.
Sudaryta sutartis greičiausiai bus
nepaprastai sudėtinga, daugiaplanė,
turinti paslėptų vilkduobių. Gal ir
negerai užbėgti į priekį, tačiau gali
atsitikti taip, kad už elektrą mokė-
sime brangiau, sulaukdami paaiški-
nimo, jog tai – energetinės nepriklau-
somybės kaina, nors iš tikrųjų prob-

ATOMINĖ LYGTIS
SU NEŽINOMAISIAIS Kai politikai griebiasi

krikščionybės
ANDRIUS NAVICKAS

Šiandienos jaunimui sunku patikėti, kad sovietmečiu viešas pareiški-
mas, jog esi krikščionis, reiškė ne tik iššūkį sistemai, bet ir realią
grėsmę sulaukti įvairaus pobūdžio susidorojimo. Papūtus naujiems

vėjams vadintis krikščionimis, apeliuoti į krikščionybę tapo veikiau mada
nei širdies nuostata. Kaip žinoma, būtent politikos sritis yra ypač jautri
visoms madoms, todėl nieko nuostabaus, kad absoliuti dauguma Lietuvos
politikų vadina save krikščionimis ar taikosi į krikščionių religinius jaus-
mus, ypač kai tai žada politinę naudą. O kai Bažnyčia išsako politikams ne-
patogią nuomonę, į ją meistriškai nekreipiamas dėmesys.

Prisiminkime, kaip Rolandas Paksas aktyviai bendravo su Bažnyčios
hierarchais ir kalbėjo apie krikščioniškų vertybių svarbą. Kai tik hierarchai
išreiškė kritišką nuomonę, politikui tai nebuvo autoritetinga nuomonė, jis
reagavo piktai, pareikšdamas, kad hierarchai nesugeba įvertinti padėties.

Valdžioje esantys krikščionys demokratai rinkimų programoje pabrėžė,
jog visuomenei būtini tvirti krikščionybės subrandinti vertybiniai pamatai,
taip pat tvirtino, kad jiems labai svarbios krikščioniškojo socialinio mokymo
nuostatos. Žvelgiant į po rinkimų priimtus sprendimus, galima teigti, jog
krikščioniškojo socialinio mokymo raginimai puoselėti solidarumą ir būti
ypač dėmesingiems skurdžiau gyvenančių žmonių poreikiams tikrai nėra
svarbiausi dabartinei valdžiai. Vadovaujamasi nuostata, kad yra kur kas
svarbesnių klausimų, o krikščioniškas socialinis mokymas prisimenamas
politinės retorikos, bet ne sprendimų priėmimo srityje.

Visgi ryškiausias veidmainiavimo krikščionybe pavyzdys – Gedimino
Vagnoriaus įsteigtos partijos pavadinimas. Viešųjų ryšių tikslais pasirinktas
religinis įsivardijimas jau dabar trikdo. Tuo labiau kad kol kas ne vienas
naujosios partijos narys yra įsivėlęs į skandalus ir tikrai nėra krikščioniško
elgesio pavyzdys. Kai įvairių krikščioniškų Bažnyčių hierarchai sutartinai
paprašė pakeisti partijos pavadinimą, nes jis kelia sumaištį ir iškreipia
„krikščionio” sąvoką viešojoje erdvėje, G. Vagnorius atkirto, kad neketina
atsižvelgti į hierarchų nuomonę. Šiuo atsakymu politikas aiškiai parodė, jog
jam apeliavimas į krikščioniškas vertybes tik priemonė politiniams tikslams
siekti.

Na, o neseniai išgirdome apie dar vieną įžūlų elgesį – apsimestinį rūpi-
nimąsi tikinčiųjų jausmais, kuriais dangstomas visai dėl kitų priežasčių pri-
imtas sprendimas. Liberalas Vidmantas Martikonis atrado dingstį, kodėl
Vilniuje, Užupyje, neturtėtų būti Tibeto skvero. Esą būtų negerai, kad toks
skveras atsirastų netoli Šv. Onos bažnyčios prieigų, ir tai žeistų tikinčiųjų
jausmus. Toks jautrumas ypač ciniškas, kai žinome, kaip V. Martikonis
priešgyniavo Bernardinų sodo ir Šv. Brunono gatvių atsiradimui Vilniuje,
nes tai esą Lietuvai svetimos tradicijos primetimas. Politikas tiek uoliai gy-
nė miestą nuo tariamo krikščionybės įsiveržimo, jog net jo pastangomis
Vilniuje atsirado Zebedeno gatvė. Primenu, kad Zebedenas, pasak metraš-
čių, žinomas tik tuo, kad įsakė nužudyti misionierių Brunoną. Politiko ir jį
palaikiusių kolegų nesutrikdė net tai, kad dauguma Europos miestų, tu-
rinčių turtingą tradiciją, vadina aikštes, gatves misionierių vardais. Tačiau
jokiems save gerbiantiems miestelėnams nekyla mintis gatves pavadinti
Bruto, Judo Iskarijoto ar kurio nors kito žudiko, išdaviko vardu. Na, bet lie-
tuviai – drąsi tauta. Ypač ta jos dalis, kuri į pasaulį žvelgia pro valdiško kabi-
neto langą.

Taigi, ar tikrai menama krikščionių netolerancija yra tikroji kliūtis,
kodėl Vilniaus politikai niekaip negali pritarti miestelėnų norui ir suteikti
vienam iš Užupio skverų Tibeto pavadinimą? O gal svarbiausia priežastis,
kodėl per metus Vilniaus savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimų
lentų komisija iš esmės pakeitė nuomonę – tai suraukti Kinijos ambasados
darbuotojų, kurie ne kartą mynė politikų kabinetų slenksčius, antakiai.
Tačiau kam tada savo bailumą pridengti apeliacijomis į krikščionybę? (Jau
vėliau sužinojau, kad naudojimasis krikščionybe Vilniaus taryboje tęsiasi –
kovo 25 d. priimtas sprendimas, kad Tibeto skverui ne vieta Užupyje, nes
šalia yra Šv. Brunono gatvė ir Šv. Onos bažnyčia.)

Būtų apmaudu, jei šiandienos jaunimas politikų siūlomas krikščionybės
karikatūras imtų tapatinti su krikščionybe. Visgi tikiu, kad kai Nepriklau-
somoje Lietuvoje gimusi karta perims valstybės vairą, bent jau veidmainys-
tės, prie kurios daugelis sovietmečiu buvome pratinami, bus mažiau.

Lrt.lt

Reikia pripažinti skaudų
dalyką: prielaidas šiems
gretimų valstybių planams
sudarė didelis visų anks-
tesnių Lietuvos Vyriausy-
bių vangumas sprendžiant
energetikos problemas.
Visą laiką gyvenom taip,
tarsi rytojus niekada ne-
išauš – tarsi Ignalinos ato-
minė jėgainė (IAE) nieka-
da nebus uždaryta.

lemą būtų galima spręsti visai kitais
būdais.

Žinoma, viskas Lietuvos Vyriau-
sybės rankose. Tačiau kol kas nė vie-
na Lietuvos Vyriausybė neįrodė, kad
ji gerai vadybiškai pasirengusi įgy-
vendinti stambius projektus. Ne-
linksmai nuteikia Ignalinos AE už-
darymo projekto vykdymas – kalba-
ma, kad pasigesta 1 mlrd. litų. Tačiau
ar ne per vėlai – juk ir ši Vyriausybė

dirba jau pusantrų metų?

„Lietuvos žinios”

Saulius Spurga – žurnalistas,
Mykolo Romerio universiteto lekorius,
sekretorius. Buvęs naujienų svetainės
Omni.lt vyr. redaktorius, Balsas.lt
redakcinės kolegijos pirmininkas.
Anksčiau dirbo „Laisvosios Europos
radijo“ korespondentu, savaitraščio
„Atgimimas“ redaktoriumi.
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Lietuva prieš 600 metų ir dabar

Ar mums dar svarbus 
Lietuvos vardas?

Šių metų liepos 15 dieną švęsime
Žalgirio mūšio 600-ąsias metines.
Žalgirio mūšis – vienas svarbiausių
lietuvių tautos įvykių. Jis mums pri-
mena stiprią praeities valstybę –
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, jos
valdovų kovą dėl išlikimo. Kas lėmė,
jog Lietuva, praeityje buvusi didelė ir
galinga, sugebėjusi laimėti Žalgirio
mūšį, šiandien nebėra tokia didinga
ir garsi, kokia buvo prieš 600 metų?
Gal pažvelgę į praeitį galėtume
pasisemti idėjų ateičiai?

Žalgirio mūšio pergalę lėmė stip-
rus vadovas. Vytauto Didžiojo buvi-
mas LDK didžiuoju kunigaikščiu,
didelė jo valdoma teritorija ir gausus
skaičius karių, be kurių laimėti mūšį
būtų neįmanoma, garantavo pergalę.
Vytauto asmenybės vaidmuo Lietu-
vos istorijoje buvo ypatingai pabrėžta
Pirmosios nepriklausomybės metu
kaip atrama, užtikrinanti Smetonos,
stipraus vadovo, privalumą. Tačiau
nereikėtų pamiršti, kad prieš 600
metų žmonės savęs nepriskyrė jokiai
tautai, o mūšis buvo valdovo pergalė,
leidžianti gyvuoti valstybei. Valstybės
tautiniu pagrindu kurtis pradėjo tik
XIX amžiuje. LDK laikais Vytautas
turėjo neribotą valdžią, o šiais laikais
Lietuvos prezidentas turi gana mažai
galių, laisvės veikti. Beje, juk ir vals-
tybė sukurta tautiniu pagrindu, tai
reiškia, kad vadovas turi rūpintis ne
savo, o gyventojų, tautos interesais.
Neribota šalies vadovo valdžia ir jo
valios primetimas kažin ar suteiktų
stiprybės valstybei? Greičiau sukeltų
nepasitenkinimą ar maištą.

Kalbėdami apie Žalgirio mūšio
laimėjimą, negalime nepaminėti Len-
kijos karaliaus Jogailos. Be jo pa-
laikymo vieni lietuviai Žalgirio mūšį
vargiai būtų laimėję. Taigi net ir
stipri valstybė neišsivertė be pagal-
bos, o ką jau kalbėti apie mažą, jau-
nos demokratijos valstybę – šiandie-
ninę Lietuvą. Kaip LDK gavo Len-
kijos pagalbą, taip Lietuva šiandien
remiasi Europos Sąjunga. Galime
kalbėti apie trūkumus, šaliai įstojus į
Europos Sąjungą, tačiau neįmanoma
pamiršti paramos ir atramos būtiny-
bės. Sunku būtų be papildomų lėšų iš

ES. Bet yra bėda – tikslingas tų lėšų
panaudojimas. LDK rėmė Lenkija,
tačiau mūšiui vadovavo galingi val-
dovai, kurie derino ir tikslingai pa-
naudodavo karines pajėgas. Gal ir
šiandieninei Lietuvai reikėtų vieno
didingo, protingo vadovo, gebančio
suburti vieningą komandą tam, kad
galėtume tinkamai naudotis gauna-
ma parama?

Negalima pamiršti, kad Lietuvos
Respublika – tai ne tas pats, kas
LDK: kitoks gyventojų pilietiškumo
jausmas, socialinė santvarka, valdy-
mo būdas. Tačiau ir tuomet, ir dabar
susiduriame su sunkumais. Senovėje
mums teko kovoti su priešais, kad
apgintume lietuvių gyvenamą terito-
riją, o šiandieninė bėda – emigracija.
Lietuviai patys palieka savo valstybę.
Ar bereikia stebėtis, kai mokiniai,
kurdami Lietuvos ateities viziją, pla-
katuose vaizduoja emigrantų grįžimą
į Lietuvą? Seniau valdžia priklausė
kunigaikščiui, jis rūpinosi valdžios,
teritorijos išlaikymu, gyventojų sau-
gumu. Šiandien valdžia pagal Kons-
tituciją priklauso tautai, todėl ji tu-
rėtų pasirūpinti savo gerove: kovoti
už savo teises, reikalauti iš išrinktųjų
tinkamai vykdyti pareigas. Praeityje
laimėjome Žalgirio mūšį, po Pirmojo
pasaulinio karo atkūrėme savo vals-
tybę, prieš dvidešimt metų atkūrėme
teisę į nepriklausomybę, vadinasi,
esame stiprūs ir taip pat atsakingi už
savo valstybę.

Svarbiausia Žalgirio mūšio reikš-
mė yra ta, kad lietuviai, kitaip nei
mums giminingi prūsai, neišnyko
kaip tauta. Lietuviai dabar turi savo
valstybę, kalba senąja kalba. Žalgirio
mūšis – istorinis įvykis, lėmęs tai, jog
dar vis esame pasaulyje. Lietuvos val-
stybės išlaikymas – visos tautos,
kiekvieno lietuvio svarbiausias užda-
vinys. Joks mūšis nebuvo laimėtas be
pastangų, tai kodėl dabar laukiame,
kad kas nors už mus išsaugotų vals-
tybę? Tik patys galime kurti savo
ateitį, tad imkimės ryžto.

Dominyka Urbonaitė,
12 klasė, Musninkų vidurinė

mokykla

Lietuva – mano tėvynė. Čia aš gi-
miau, gyvenu, mokausi. Čia gyvena
man artimi ir brangūs žmonės. Čia aš
jaučiuosi laiminga. Bet nuolat didė-
jant emigrantų skaičiui, vykstant dis -
kusijoms dėl valdžios sugebėjimų, vis
dažniau kyla klausimas, ar mums
Lie tuva dar svarbi. Mano nuomone,
lietuviai nepamiršo didingos savo
šalies praeities, ja didžiuojasi ir yra
patriotai.

Skaudu, jog yra tautiečių, ku-
riems Lietuva nieko nereiškia. Tai
žmonės, nebetikintys savo šalies val-
džia, emigruojantys svetur ir nebeno-
rintys grįžti į tėvynę. Viena lietuvė,
jau trejetą metų gyvenanti Airijoje
teigia: „Nesirengiu gyventi šalyje,
kurioje talentas, protas laikomas
nieku, kur faktiškai tyčiojamasi iš
kultūros darbą dirbančių žmonių.”
Mūsų šalį palieka ir garsūs krepši-
ninkai, nebenorintys atstovauti Lie-
tuvai, nes užsienio klubai jiems
pasiūlo geresnes galimybes, dides -
nius pinigus. Tai – Martynas And -
riuškevičius, Žydrūnas Ilgauskas, Ša -
rūnas Jasikevičius ir daugelis kitų.
Dabar žmonės labiau rūpinasi savo
ma terialine gerove, savo sėkme. At si -
randa net tokių, kurie viešai niekina
Lietuvos simboliką, degina vėliavas.
Jiems  atrodo, kad tėvynė yra never-
ta meilės, jeigu ji nieko neduoda savo
žmonėms. Ne vienas iš mūsų pasa-
kytų: „Va, tau ir Lietuva, gimtinė
mūsų, ir už ką ją mylėti?” Žmonės
yra nusivylę dabartine Lietuvos
padėtimi, mažu uždarbiu. Tėvynė
jiems yra lyg ir antraeilis dalykas.

Seniau lietuviai buvo neabejingi
savo šaliai, darė viską, kad išsaugotų
jos kalbą, nepriklausomybę, kultūrą.
Galime sakyti, jog Lietuvos kultūros
pamatas – 1547 m. išleista Martyno
Mažvydo pirmoji lietuviška knyga
„Katekizmas”. Poetas Justinas Mar-
cinkevičius XX a. parašė garsią poe-
tinę dramą „Mažvydas”, kurioje pa-
vaizdavo dėl lietuviško žodžio asme-
ninės laimės atsisakiusią patriotišką
asmenybę – Martyną Mažvydą.

Patriotizmą žadina ir Jurgio Zau -
er veino (Georg Sauerwein) Mažo sios
Lietuvos himno pirmosios dvi eilutės:

„Lietuvninkai mes esam gimę,/ Lie -
tuvninkai mes turim būt.” XX a.
lietuvybės skelbėjai buvo Si monas
Daukantas, parašęs pirmąją Lietuvos
istoriją lietuviškai, Vincas Kudirka,
lietuviško laikraščio „Varpas” redak-
torius bei Lietuvos himno autorius,
poetas Maironis, tautos atgimimo
dainius. Praeities Lietuva yra pavyz-
dys dabartiniams jos piliečiams.

Teigti, jog šiandien visiems ne-
be rūpi Lietuva ir jos ateitis, negali-
ma. Manau, jog daug žmonių myli
Lietuvą, žavisi jos didinga istorija,
domisi jos politika, trokšta, kad šaly-
je būtų gera ir saugu. Žmonės gerbia
ir myli naująją prezidentę Dalią Gry-
bauskaitę, pirmąją šalį valdančią
moterį.

Visus lietuvius vienija krepšinis
bei futbolas. Lietuvai svarbių rung-
tynių metu gatvėse galime išvysti
žmones, pasipuošusius drabužiais su
Lietuvos simbolika, o ant mašinų
plevėsuoja lietuviškos trispalvės.

2009 metais Lietuva atšventė sa -
vo vardo tūkstantmetį, subūrusį viso
pasaulio lietuvius. Lietuviai vienu
me tu giedojo savo šalies himną ir pa-
rodė pasauliui aukštai iškeltas tris -
palves vėliavas. Taip demonstravo
ma žos šalies vienybę. Taigi klausi-
mas, ar mūsų patriotizmas mirė, ne-
aktualus. Lietuva tikrai yra aukšti-
nama, saugoma ir mylima valstybė.

Turime saugoti savo šalies paliki-
mą, skiepyti ateinančioms kartoms
meilę tėvynei ir siekti, kad mums čia
būtų gera gyventi ir kad mūsų šalis
dar daugelį šimtmečių būtų žinoma.
Lietuvos prezidentas Valdas Adam-
kus yra pasakęs: „Lietuva – tai var-
das, kuris mus skatina didžiuotis.”
Stenkimės, kad taip ir būtų.

Šiemet Lietuva švenčia Žalgirio
mūšio 600-ąsias metines. Lai šis svar-
bus mūšis, įėjęs į lietuvių tautos
istoriją, būna nepamirštas ir mūsų
širdyse žadina viltį ir tikėjimą Lie-
tuva, jos šviesia ateitimi. Lai Lietuva
būna vieninga, garsi savo darbais
visame pasaulyje.

Laura Gulbinovičiūtė,
9 klasė, Musninkų vidurinė

mokykla

Šiandien mūsų puslapyje svečiuojasi Širvintų rajono Musninkų vidurinės mokyklos mokiniai. Juos jau ne pirmi metai globoja buvusi musninkietė JAV LB
veikėja Marija Remienė. Ji kasmet skelbia rašinio konkursus ir nugalėtojams skiria premijas. Neseniai mokykloje baigėsi vienas tokių konkursų. Jis buvo skir-
tas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui paminėti. Spausdiname šio konkurso nugalėtojų dvyliktokės Dominykos Urbonaitės ir devintokės Lauros
Gulbinovičiūtės rašinėlius. Taip pat kviečiame pasižiūrėti keletą akimirkų iš ta pačia proga mokykloje suruoštos mokinių darbų parodos. 

Redaktorė
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BOSTON, MASSACHUSETTS

Aleksandra Zdanavičiūtė-Gustai-
tienė aktorės karjerą pradėjo dar ne-
priklausomai Lietuvai atsikuriant.
Ilgus metus ji vaidino Lietuvos vals-
tybės teatre. Net ir tada, kai su šeima
atsirado toli nuo gimtojo krašto, A.
Gustaitienė savo meilės vaidybai
niekad neišsižadėjo – organizavo
teatro mėgėjų grupes, pati vaidino bei
režisavo. Karo nublokšta iš gimtųjų
vietų, A. Gustaitienė kurį laiką gyve-
no Ravensburge, Vokietijoje, kur įkū-
rė teatro mėgėjų grupę, vaidinusią
įvairiose išvietintųjų lietuvių stovyk-
lose. Atvykusi į Boston miestą, išugdė
Bostono dramos sambūrį, su kuriuo
per daugiau kaip 30 metų pastatė per
15 veikalų. Jeigu prie to skaičiaus
pridėtumėme dar ir keliones į įvai-
rius lietuvių telkinius, susidarytų
įspūdingas skaičius – net apie 30
spektaklių!

Per A. Gustaitienės vedamas dra-
mos grupes perėjo daug teatro mėgė-
jų, kai kurie patys siekė karjeros
teatre. Jos režisuotus pastatymus
matė dar didesnis skaičius žiūrovų.
Ilgametis aktorės ir režisierės darbas
paliko gilų pėdsaką ne vieno teatro
mėgėjo širdyje. 

Šiais metais sukanka 105 metai
nuo A. Gustaitienės gimimo. Ta

proga buvusi Bostono dramos sam-
būrio aktorė Birutė Vaičjurgytė-Šle-
žienė organizuoja gerbiamos aktorės
ir režisierės minėjimą su tikrai iš-
skirtinė programa. Minėjimo metu
bus rodomas Romo Šležo sukurtas
dokumentinis filmas apie A. Gustai-
tienės gyvenimą ir veiklą. Taip pat
aktorei režisierei pagerbti yra sta-
toma Kazio Sajos vieno veiksmo tra-
gikomedija ,,Maniakas’’. Įdomus fak-
tas, kad pati A. Gustaitienė tą vei-
kalą buvo pastačiusi 1969 m. Naujojo
pastatymo režisierius Norbertas Lin-
gertaitis ir įvairių išeivių bangų teat-
ro mėgėjai repetuoja minėtąjį K. Sa-
jos veikalą ir entuziastingai ruošiasi
spektaklio premjerai.

JAV LB Bostono skyrius malo-
niai kviečia 2010 m. balandžio 11
d., sekmadienį, 1:30 v. p. p. visus
atvykti į Lietuvių Piliečių klubą Bos-
tone ir kartu pasidžiaugti neeiline
popiete. 

Bilietų kaina – 15 dol., jaunimui
iki 17 m. amžiaus įėjimas nemoka-
mas. 

Renginys vyks Lietuvių piliečių
draugijos salėje S. Boston (368 W.
Broadway, Boston, MA, 02127).

JAV LB Bostono skyriaus
valdyba

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Širdį gėlė, išgirdus pražūtingas
žinias apie Haiti salą, galingam že-
mės drebėjimui šiurpulingai sukrėtus
bei siaubingai nuniokojus jos sostinę
Port-au-Prince ir jos apylinkes.

Nuo skurdo ir nesąžiningumo
(korupcijos) iki maištų ir dar daugiau
– Karibų tropikinė Haiti gerokai
kenčia nuo blogų žinių, kai kurios
salos vietos yra gana pavojingos.
Nepaisant viso to, Haiti besidomin-
tiems sala atsilygina atmintiniausiais
įspūdžiais, kokius bet kada turistai
yra patyrę. Haiti, žymiai daugiau nei
kuri kita Karibų sala, išlaikė savo
laukines, keistas, antgamtines, o kar-
tu ir nuostabias afrikietiškas  tradici-
jas.

Maloniai perskaičiau „Drauge”
įdomų R. John Rapšio (ar autorius-
nėra sūnus žymaus Lietuvos pulki-
ninko Juozo Rapšio, 1972 m. mirusio
Čikagoje?) straipsnį „Haiti tironų
replėse, Amerikos marinų rankose ir
vūdū daktaro naguose”, išspausdintą
per du numerius (2010.02.3–4 d.). Jis
ir paskatino mane pasidalyti su bran-
giais skaitytojais patirtais nuotykiais
toje tuo metu dar laukinėje saloje.
Turint omeny išsamų R. J. Rapšio
straipsnį, apmąstytą, istoriškai ir as-
menine patirtimi pagrįstą, šis rašinys
tebus it maža atriekta riekelė nuo
didelio kepalo. Be to, patirta po be-
maž 30 metų po R. J. Rapšio aprašytų
įvykių.

1985 m. lapkričio 30 d. Birutė
Zalatorienė, „Travel Advisers, Inc.”
kelionių agentūros savininkė, suor-
ganizavo 20 asmenų plaukimą laivu
(Lietuvoje vadina kruizu), aplankant
Karibų salas: Haiti, Puerto Rico, St.
Thomas (JAV Virgin Islands), Domi-
nikos Respubliką ir Miami. Grupėje
buvo lietuviai iš Čikagos, Cleveland ir
Florida valstijos. Čia rašančioji kaju-
tėje bendrakeleive turėjo buvusią
VDU kolegę bei Korp! „Filiae Samo-
gitiae” korporantę Elytę Rėklaitytę-
Damijonaitienę, dabar gyvenančią
Singer Island, Florida. Kartu plaukė
ir Katriutė ir Marius Sodoniai iš
Florida. Jei kam smalsu, kiek tokia 7
dienų kelionė laivu, įskaitant bilietus
„Northwestern” oro linija iš Čikagos
į Miami ir atgal, anais laikais kaina-
vo, tai va – 760 dol. Dabar tokia kelio-
nė atsieitų dvigubai tiek, jei ne dau-
giau.

Gauta susipažinimui literatūra
apie salą teigė, jog Haiti vietiniai gy-
ventojai pasiliko labai mandagūs bei
draugiški. Prancūzų ir Afrikos įtaka
susimaišiusi. Turistai perspėjami ne-
fotografuoti gyventojų, iš anksto ne-
gavus jų sutikimo, nes dauguma jų
tiki, kad fotografuojant pavagiama jų
siela.

Gruodžio 2 d. mūsų laivas „Ca-
ribe” išmetė inkarą Haiti uoste Cap
Haitien. 8 val. ryto ramiame uoste,
saulei šildant mus sutiko nelaukti
„ambasadoriai”, pulkas linksmai šau-
kiančių šokoladiniais kūnais vaiku-
čių, sušokusių į jūrą. Turistai nuo
denio džiaugsmingai jiems svaidė
monetas į  vandenį. O mūsų „sveikin-
tojai”, tarsi tikri delfinai, nardė,
ieškodami „lobio”.

Viena iš svarbiausių, dėmesio
vertų įdomybių buvo XIX a. didinga
ant aukšto kalno viršūnėje pastatyta
tvirtovė. Ir nors prisimenant ameri-
kietės Gertrude Stein, daugiausia gy-
venusios bei kūrusios Paryžiuje, daž-
nai kartotą „a rose is a rose, is a
rose”, o be to, aplankius atskirų že-
mynų daugel tvirtovių, vis vien masi-

no šioji tvirtovė – pilis – per 20,000
darbininkų statyta 15 m. – nuo 1805
iki 1820 m. Neatsiradus daugiau no-
rinčių, viena pati iš mūsų grupės iš-
sitrenkiau į iškylą ją pamatyti.

Niekur Haiti istorija ir geografija
nesusilieja dramatiškiau kaip  Cita-
delle La Ferriere arba Citadelle Henri
Christophe, arba paprastai Citadelle
– didžiulėje kalnagūbrio tvirtovėje
Haiti šiaurėje, 17 mylių į pietus nuo
C–H miesto. Ši milžiniškiausia visų
Amerikų citadelė 1982 m. buvo
UNESCO (United Nations Educa-
tional  Scientific and Cultural Orga-
nization) priskirta prie Pasaulio pa-
veldo. Tvirtovė yra Haiti nepriklau-
somybės (1804 m.) paminklas. Pran-
cūzų okupuota sala vadinosi Saint-
Domingue, sukilusių vergų išlaisvin-
ta pasivadino Haiti – „Aukštų kalnų
kraštu”.

Su amerikiečių grupele džipu
dardėjome duobėtu, akmenuotu ke-
liu, kad net dantys kaleno. Tada tesu-
pratau, kodėl rengėjai nepatarė šios
kelionės širdininkams. Kaip aukštai į
kalną užvežė džipas, nežinojome, tik,
tikra to žodžio prasme, atsiradome
debesyse. O pats džipas nebepajėgė
toliau važiuoti, mums teko kita su-
sisiekimo priemonė. Keistas, nors
malonus virpulys užliejo širdį, kai
apie juosmenį, lyg nemarios sielos,
klajojo skaidrūs debesėliai. Tuomet
mus užsodino ant asilų ir likusią dalį
iki 3,000 pėdų aukštumos slinkome
ant tingių gyvulių nugarų. Prasidėjo
kelionė lyg į dangų per skaistyklą...

Kopiant į kalną iš dešinės, tary-
tum stati siena, tūnojo kalnas, o iš
kairės – gili bedugnė... Šiurpas kratė
vien žvilgtelėjus į prarają. O čia vieti-
nis jaunuolis viena ranka laikė vade-
les, kita – atkišęs delną, kaip elgeta
maldavo pinigų... Mus  juk prigrasino
neduoti jų (arbatpinigių) iš anksto,
tiktai kelionei pasibaigus. Pagaliau
asilo varovas šūktelėjo prancūziškai:
„Voila!” Įžengėme įspūdingos pilies,
virtusios Haiti šalies simboliu, kie-
man.

Stambus akmens pastatas buvo
pastatytas Henri Christophe, vergų
sukilimo prieš prancūzus pagrindinio
vado, XIX a. pačioje pradžioje neprik-
lausoma tapusiai tautai apsiginti nuo
prancūzų įsiveržimų. Juokingai nu-
skambėjo mūsų vadovo (gido) pasa-
kymas, jog giedrą dieną galima iš-
vysti Kubą, esančią 90 mylių nuo
Haiti, kol patys tuo neįsitikinome.
Užlipę ant pilies stogo, saulužei
besiritant žeme, gėrėjomės puikiu
vaizdu: vešliais slėniais, išsidriekusiu
Cap-Haitien miestu, prisišliejusiu At-
lanto vandenynu, o ten – aure – ir
Kubos sala!  Milžiniškas tvirtovės dy-
dis padarė ją ne tiktai Haiti tautiniu
simboliu, bet ir gausiai paplito turis-
tinių kelionių plakatuose, pinigų apy-
vartoje bei pašto ženkluose. Vien tik
sienos kyla 130 pėdų nuo viršukal-
nės!

Tvirtovės viduje įrengti didžiu-
liai bakai ir sandėliai, talpinantys
pakankamai maisto bei vandens
5,000 gynėjų vieneriems metams.
Tvirtovėje yra ir rūmų patalpos ka-
raliui su jo šeima, jei reikėtų čia pabė-
gus prisiglausti. Buvo ir kitų pato-
gumų: maudyklės, kepimo krosnys,
netgi požeminiai kalėjimai. Pati cita-
delė yra kampuota ir didesnė jos dalis
be jokio stogo.

Kelionė atgal nebuvo nė kiek ma-
žiau bauginanti. Anaiptol! Net labiau
sukrečianti... Kaip dažnai grįžimai
būna sunkesni (ogi ir atbulai lipant
kopėčiomis žemyn). Jojant asilu pa-

Trupinėlis apie Haiti

Kviečiame į popietę aktorei,
režisierei A. Gustaitienei paminėti

kalnėn, rodėsi, štai imsi ir per asilo
galvą nusirisi žemyn. Pamačius kitą
„drąsuolį” klampojant dulkėtu,
akmenų nubertu keliu, buvo noras
nulipti ir užbaigti kelio galą pėstute...
Tik atklydusi mintis „O kaip aš pasi-
girsiu savo vaikaičiams?” tesulaikė.

Kirskite lažybų, ar šio rašinėlio
autorė „pasigyrė” ne tik savo vaikai-
čiams, bet ir provaikaičiams, kaip ji
„didvyriškai” jojo asilu šiurpulingai
pavojingu kalno keliu ligi pat pade-
besų?!

Bostono teatro mėgėjai ruošiasi spektaklio K. Sajos ,,Maniakas’’ premjerai (iš
k.): Estera Sužiedelienė, Jūratė Aukštikalnienė ir Gintas Narkevičius; priekyje
režisierius Norbertas Lingertaitis.             Dainiaus Macikėno nuotraukos

Bostono teatro mėgėjai repetuoja K. Sajos ,,Maniaką’’. Iš kairės: Aidas Kup-
činskas, Estera Sužiedelienė, Gita Kupčinskienė, Gintas Narkevičius, Jūratė
Aukštikalnienė, Dainius Macikėnas, Regina Balčaitienė, Aldona Lingertaitienė
ir režisierius Norbertas Lingertaitis.
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Vilnius, kovo 31 d. (ELTA) –
Krikščioniškasis pasaulis šiandien
pradeda minėti Didįjį tridienį prieš
šv. Velykas. 

Verbų sekmadienį prasidėjusi Di-
džioji savaitė artinasi prie prasmin-
gos šventės – Kristaus kančios bei
mirties minėjimo ir prisikėlimo iš-
kilmių – šv. Velykų, šįmet švenčiamų
balandžio 4 dieną.

Didįjį ketvirtadienį, šįmet mini-
mą balandžio 1 d., Kristus Jeruzalėje
valgė paskutinę vakarienę ir įsteigė
Švenčiausiąjį Sakramentą – Mišias,
Komuniją ir Kunigystę, o paskui Aly-
vų sode meldėsi, buvo suimtas ir pra-
dėjo savo kančią.

Didįjį ketvirtadienį bažnyčiose
nutyla vargonai ir varpai, prasideda
didžiausio religinio susikaupimo tri-
dienis, išgyvenant Kristaus kančią,
mirtį ir prisikėlimą.

Didysis ketvirtadienis yra pas-
kutinioji gavėnios diena, o vakare
Paskutinės vakarienės šv. Mišiomis
prasideda Velykų tridienis.

Didįjį ketvirtadienį taip pat au-
kojamos Krizmos šv. Mišios, kai šven-
tinami aliejai, naudojami Krikšto,
Sutvirtinimo, Kunigystės ir Ligonių
patepimo sakramentams, taip pat al-

toriui konsekruoti.
Nuo varpų nutilimo iki suskam-

bėjimo Didįjį šeštadienį seniau laiky-
tasi didžiausio pasninko – kai kurie
tomis dienomis visai nevalgė, kiti –
tik duoną ir vandenį. Nuo pasninko
buvo atleidžiami tik vaikai ir ligoniai.

Didysis ketvirtadienis dar vadi-
namas ,,švariuoju ketvirtadieniu”. Tą
dieną būdavo tvarkomos sodybos, na-
mai. Moterys šluotražiais nušveisda-
vo aprūkusias lubas, plaudavo sienas,
šveisdavo stalus, išpurtydavo pataly-
nę, vėdindavo drabužius, išplaudavo
visus skalbinius, indus, kad visi me-
tai būtų švarūs. Iki Velykų savaitga-
lio visi darbai turėdavo būti nudirbti.

Pasak etnologų, Mažojoje Lietu-
voje ir Pietvakarių Lietuvoje Didįjį
ketvirtadienį vadindavo ,,žaliuoju
ketvirtadieniu” – tą dieną moterys
persodindavo kambarines gėles, mat
šią dieną persodintos jos gerai au-
gančios visus metus.

Didįjį penktadienį bažnyčiose ir
miestų gatvėmis einamas Kryžiaus
kelias, prisimenant Kristaus kančios
kelią į Golgotos kalną. Bažnyčiose lai-
komos Viešpaties kančios pamaldos,
pagerbiamas kryžius.

Vilnius, kovo 31 d. (ELTA) –
Praėjusią savaitę Kopenhagoje (Da-
nija) net keturis pasaulio dviračių
treko čempionato medalius iškovojusi
lietuvė Simona Krupeckaitė teigia,
kad ji nesitikėjo iškovoti tiek daug
apdovanojimų.

S. Krupeckaitė, kurios pirmasis
treneris – Alvydas Surgautas, pasau-
lio čempionato keirino varžybose iš-
kovojo aukso, 500 m atskiro starto
lenktynėse – sidabro, o asmeninėse ir
komandų (su Gintare Gaivenyte)
sprinto rungtyse – bronzos medalius. 

Geriausia 2009 metų Lietuvos
sportininkė pabrėžė, kad jos varžovės

buvo labai gerai pasirengusios. S.
Krupeckaitės vyras ir treneris Dmit-
rijus Leopoldas sakė, kad keirinui jie
daugiau dėmesio ėmė skirti pernai,
kai ši rungtis buvo įtraukta į olimpi-
nių žaidynių programą. Ši rungtis
labai populiari Azijoje, Šiaurės ir Pie-
tų Amerikoje. Anot D. Leopoldo, Ja-
ponijoje rengiamos vyrų keirino var-
žybos, kurių nugalėtojui atitenka mi-
lijonas dolerių.

Šiemet japonai rengs ir moterų
keirino varžybas. Anot S. Krupeckai-
tės, jei šios varžybos sulauks didelio
susidomėjimo, tai dalyvauti jose ji
bus pakviesta viena pirmųjų.

2011-ieji paskelbti Ç. Milošo metais
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S. Krupeckaitė sakė, kad dalyvauti keturiose rungtyse nėra lengva. 

Vatikanas, kovo 31 d. (BNS) –
Sparčiai besiplečiančio skandalo dėl
dvasininkų pedofilijos epicentre atsi-
dūręs Vatikanas pradeda teisinę gy-
nybą, kuri, kaip viliasi Bažnyčia, ap-
saugos popiežių nuo ieškinio Jungti-
nėse Valstijose, Kentucky valstijoje,
reikalaujančio jį nušalinti.

Agentūros AP gauti dokumentai
rodo, kad Vatikano teisininkai ren-
giasi tvirtinti, jog pontifikas kaip val-
stybės vadovas turi teisinę neliečia-
mybę, kad Amerikos vyskupai, kurie
buvo atsakingi už seksualine prievar-
ta kaltinamus kunigus, nėra Vatika-
no tarnautojai ir kad 1962 metų do-
kumentas nėra ,,nenuginčijamas įro-
dymas”, jog kunigų seksualiniai nusi-
kaltimai buvo dangstomi.

Šventasis Sostas mėgina apsi-
saugoti, kad pirmoje tokio pobūdžio
byloje Jungtinėse Valstijose nebūtų
pasiekta stadija, kai būtų sprendžia-
ma, ar lytinio priekabiavimo aukos
gali pareikšti ieškinį pačiam Vatika-
nui už aplaidumą, kad jis nepranešė
policijai ir visuomenei apie Katalikų
Bažnyčios kunigus, tvirkinusius vaikus.

Byla buvo iškelta 2004 m. Ken-
tucky valstijoje pagal ieškinį, kurį pa-
teikė trys vyrai, tvirtinantys, jog bu-
vo seksualiai išnaudojami kunigų, ir
kaltinantys Vatikaną aplaidumu.

Vyriškių advokatas William Mc-
Murry siekia, kad bylai būtų suteik-
tas specialus – grupinio ieškinio – sta-
tusas, tvirtindamas, kad visoje šalyje
yra šimtai kunigų seksualinės prie-
vartos aukų.

,,Tai vienintelė kada nors Vati-
kanui iškelta byla, ir vienintelis jos
tikslas – kad Vatikanas atsakytų už
visus kunigų seksualinės prievartos
aktus, kurie kada nors buvo įvykdyti
šioje šalyje, – sakė advokatas. – Nėra
jokio kito bylos atsakovo. Jokio vys-
kupo, jokio kunigo.”

Vatikanas siekia, kad byla būtų
nutraukta dar prieš tai, kai galėtų
būti apklaustas popiežius Benediktas
XVI ar paprašyta pateikti teismui

slaptus dokumentus.
Praėjusį mėnesį JAV Louisville

apygardos teismui buvo pateikti pra-
diniai gynybos argumentai, o oficia-
liai Vatikano strategija bus pristatyta
artimiausiomis savaitėmis. Vatikano
pareigūnai atsisakė pateikti kokius
nors paaiškinimus.

Bylos Kentucky ieškovai tvirtina,
kad JAV vyskupijų vyskupai yra
Šventojo Sosto tarnautojai ir todėl
Roma, nepranešusi apie priekabiavi-
mą, yra atsakinga už jų padarytus
teisės pažeidimus.

Pasak jų, 1962 m. Vatikano doku-
mentas ,,Crimen Sollicitationis” nu-
rodė vyskupams nepranešti apie sek-
sualinės prievartos atvejus policijai.

Tuo tarpu Vatikanas tvirtina,
kad minėtame dokumente nėra nieko
tokio, kas būtų užkirtę kelią vysku-
pams pranešti policijai.

Jungtinių Valstijų Bažnyčią kre-
čiantį skandalą dar labiau pakurstė
lavina pranešimų apie dvasininkų
seksualinę prievartą prieš vaikus Eu-
ropoje ir pačiam popiežiui mesti kal-
tinimai, kad būdamas Miuncheno arki-
vyskupu jis esą nesiėmė veiksmų prieš
vaikų tvirkinimu kaltinamą kunigą.

Dėl šios priežasties Kentucky by-
la ir dar viena byla Oregon valstijoje
įgavo ypatingą reikšmę ir daug advo-
katų, tarp jų netgi teisininkai iš Aust-
ralijos, sakė, jog planuoja pasinaudoti
tokia pat strategija.

Tuo pat metu, kaip pabrėžia spe-
cialistai, esama sunkiai įveikiamų
kliūčių. Visų pirma, kyla klausimas,
kaip priversti užsienio šalies vyriau-
sybę pateikti slaptus dokumentus,
nekalbant jau apie tai, kaip JAV ad-
vokatams apklausti valstybės vadovą.

Jungtinės Valstijos laiko Vatika-
ną suverenia valstybe, su kuria 1984
m. užmezgė diplomatinius santykius.
2007 m. JAV apygardos teismo teisė-
jas John Heyburn atmetė pradinį by-
los ieškovų prašymą nušalinti Bene-
diktą XVI.

Vilnius, kovo 31 d. (ELTA) – Lie-
tuvos Seimas 2011-uosius skubos
tvarka paskelbė rašytojo, Nobelio li-
teratūros premijos laureato Česlavo
Milošo metais. 

Kitąmet pasaulyje bus minimos
šio Lietuvoje gimusio iškilaus kūrėjo
100-osios gimimo metinės, įtrauktos
ir į UNESCO minimų datų sąrašą. 

Paskelbti kitus metus Č. Milošo
metais yra siūlę Lietuvos ir Lenkijos
Seimų vadovai.

Č. Milošas gimė 1911 m. birželio
30 d. Lietuvoje, Šeteniuose (Kėdainių
r.). Vilniuje mokėsi Žygimanto Au-

gusto gimnazijoje, Vilniaus universi-
tete baigė Teisės fakultetą. 1937 m.
Č. Milošas persikėlė į Varšuvą. Po ka-
ro dirbo diplomatinį darbą Lenkijos
atstovybėse New York ir Washington,
DC. 1961 m. tapo Berkeley Universi-
ty of California Slavų kalbos ir litera-
tūros katedros profesoriumi. Nuo
1970 m. – natūralizuotas JAV pilietis.
1980 m. Č. Milošui paskirta Nobelio
literatūros premija. Kritus geležinei
uždangai Č. Milošas grįžo į Lenkiją,
ne kartą lankėsi Lietuvoje.

Č. Milošas mirė 2004 m. rugpjū-
čio 14 d., būdamas 93 metų, palaido-
tas Krokuvoje (Lenkija).

1980 m. atsiimdamas Nobelio li-
teratūros premiją, Č. Milošas sakė:
,,Gera yra gimti mažame krašte, ku-
riame gamta atitinka žmogaus mas-
telį ir kur amžiams bėgant sugyveno
kartu skirtingos kalbos ir skirtingos
kultūros. Kalbu apie Lietuvą – mitų
ir poezijos šalį. Lietuvos gamtovaiz-
džiai, o gal ir jos dvasios niekados
manęs neapleido.”

Č. Milošui buvo suteiktas Vytau-
to Didžiojo universiteto garbės dakta-
ro laipsnis, tuometinė Lietuvos Res-
publikos Aukščiausioji Taryba jį pa-
skelbė garbės piliečiu, jis aplankė sa-
vo gimtinę Šeteniuose. 

Vatikanas pradeda teisinê gynybâ

Washington, DC jau pražydo vyšnios. EPA nuotr.

Krikšçionys pradeda minèti 
Didîjî tridienî prieš ßv. Velykas

Č. Milošas. ELTOS nuotr.
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įtariamojo dėl teroristinių išpuolių
Mumbajuje, įvykdytų 2008 metais,
teismas. Tikimasi, kad nuospren-
dis bus parengtas gegužės mėnesį.
22 metų Pakistano piliečiui Moha-
med Ajmal Amir Qasab pateikti 86
kaltinimai, tarp kurių – karo su In-
dija kurstymas, nužudymas ir sprog-
menų laikymas. Praeitų metų kovo
mėnesį prasidėjusiame teismo pro-
cese iš viso parodymus davė 610 liu-
dininkų.

WASHINGTON, DC
Didžiojo dvidešimtuko (G20)

šalių tikslas išlieka tas pats – ,,stip-
rinti pasaulinę finansų sistemą ir
kurti stipresnę pasaulio ekonomiką”.
Apie tai teigiama bendrajame Jung-
tinių Valstijų, Prancūzijos, Didžiosios
Britanijos, Kanados ir Korėjos Res-
publikos vadovų laiške, adresuotame
jų kolegoms iš ,,dvidešimtuko”. Šis
laiškas paskelbtas rengiantis birželį
vyksiančiam G20 viršūnių susitiki-
mui Toronte, kur bus svarstoma
padėtis pasaulinėje ekonomikoje po-
kriziniu laikotarpiu.

* * *
Jungtinių Valstijų prezidento B.

Obama administracija baigė rengti
naftos ir dujų gavybos Atlanto van-
denyno šelfe planą, rašo JAV laik-
raštis ,,The New York Times”. Keti-
nama leisti gavybą didelėje Atlanto
vandenyno pakrantėje dalyje, Mek-
sikos įlankos rytinėje dalyje ir akva-
torijoje šiaurinėje Aliaskos pusėje.
Daugiau nei pastaruosius du dešimt-
mečius buvo draudžiama nafta gavy-
ba didelėje dalyje Amerikos šelfo,
išskyrus Meksikos įlanką. 

* * *
JAV prezidentas B. Obama pa-

siryžęs ,,toliau vystyti teigiamus ry-
šius su Kinija”, Baltieji rūmai paskel-
bė, kai šalies vadovas priėmė Beijing
naujojo pasiuntinio Washington ski-
riamuosius raštus. Kinija pareiškė
sveikinanti šį JAV prezidento paža-
dą, nors abiejų šalių santykiai pas-
taruoju metu buvo pašliję dėl dauge-
lio nesutarimų.

* * *
Vienas ginkluotas užpuolikas

kovo 30 d. iš važiuojančio automo-
bilio apšaudė praeivius JAV sostinė-
je. Per šį įvykį žuvo  3 žmonės, dar 6
buvo sužeisti, policija sulaikė 3 įta-
riamuosius. Pasak policijos praneši-
mo, visos aukos, išskyrus vieną pa-
auglį, buvo 20–39 metų.

Pasaulio naujienos

BRIUSELIS
Belgijos parlamentinis komitetas

vienbalsiai pritarė įvesti musulmo-
niškųjų skraisčių draudimą viešose
vietose, praneša naujienų agentūra
,,Associated Press”. Musulmoniškųjų
skraisčių draudimo klausimas svars-
tomas ir kitose Europos valstybėse.
Prancūzijos valstybės taryba įspėjo,
kad visiškas musulmoniškųjų skrais-
čių draudimas pažeistų Prancūzijos
konstituciją. 

DUBLINAS
Airijos vyriausybė pranešė į

nacionalizuotą banką ,,Anglo Irish
Bank” investuosianti dar 8,3 mlrd.
eurų, praneša BBC. Airijos finansų
ministras Brian Lenihan sakė, kad
papildomų lėšų investavimas yra
,,mažiausiai blogas pasirinkimas”.
Bankai ,,Allied Irish Banks” ir ,,Bank
of Ireland” mėgins lėšų gauti iš pri-
vačių investuotojų, sakė ministras. 

STOKHOLMAS
Švedijos diplomatas nutekino

Rusijai įslaptintą politinę informaciją
apie Europos Sąjungą (ES), paskelbė
vienas švedų laikraštis, remdamasis
vieno pabėgusio Rusijos žvalgybos pa-
reigūno parodymais. ,,Jis mums pa-
teikė daug informacijos ir dokumen-
tų, ypač apie tai, kaip buvusios So-
vietų Sąjungos respublikos mėgino su-
artėti su ES ir NATO”, – Sergej Tret-
jakov sakė dienraščiui ,,Expressen”.

LONDONAS
12 moksleivių buvo sužeisti per

autobuso avariją, kai Škotijai ir Ang-
lijos šiaurei smogė smarki pūga,
sutrikdžiusi automobilių eismą ir pa-
likusi be elektros tūkstančius namų.
Per šią avariją 4 vaikai buvo sunkiai
sužaloti. Tuo autobusu vidurinės mo-
kyklos moksleiviai važiavo į pramogų
parką. Meteorologai sako, kad pūga
dar kurį laiką siautės, o kai kuriose
vietose gali prisnigti iki 30 centi-
metrų. 

NAUJASIS DELIS
Baigėsi vienintelio likusio gyvo

EUROPA

Maskva, kovo 31 d. (BNS) – Ru-
sijos prezidentas Dmitrij Medvedev
pareiškė neleisiantis teroristams iš-
vesti iš pusiausvyros Rusijos po tero-
ro išpuolių Dagestane ir Maskvoje.

,,Teroristų tikslas – išvesti iš
pusiausvyros šalį, sunaikinti pilietinę
visuomenę ir pasėti baimę ir sumaiš-
tį. Neleisime jiems šito padaryti. Visi
teroristai bus surasti ir sunaikinti”, –
teigia Rusijos prezidentas.

Kovo 31 d. per dvigubą išpuolį
Dagestano Kizliaro mieste žuvo 12
žmonių, 29 asmenys buvo sužeisti.
Tarp žuvusiųjų yra 7 milicijos pa-
reigūnai. Vietos milicijos šaltinis
teigė, kad užsimaskavęs savižudis

sprogdintojas prisiartino prie pa-
reigūnų, kurie tyrė pirmojo išpuolio
vietą, ir susisprogdino. Išpuoliai įvyk-
dyti už 300 metrų nuo regiono Vidaus
reikalų ministerijos, Federalinės sau-
gumo tarnybos pastatų bei mokyklos.
Nors išpuoliai surengti praėjus vos
dviem dienoms po teroristinių iš-
puolių Maskvoje, kol kas nerasta
ryšių tarp šių dviejų išpuolių. Kovo
29 d. per du savižudžių mirtininkių
sukeltus sprogimus Maskvos metro
žuvo 39 žmonės ir kelios dešimtys
buvo sužeista.

Rusijos prezidentas pažadėjo dėti
visas pastangas, kad saugumo pa-
dėtis šalyje, o ypač Šiaurės Kaukazo
respublikose, pagerėtų. ,,Nepaisant
visų kliūčių, visos socialinės ir eko-
nominės programos Šiaurės Kaukaze
privalo ir toliau būti vykdomos”, –
kalbėjo D. Medvedev. Kremliaus ats-
tovai paskelbė, kad D. Medvedev
pasirašė dekretą, kuriuo transporto
sistemoje sustiprinamas saugumas. 

Tuo tarpu Rusijos ministras pir-
mininkas Vladimir Putin pareiškė,
kad už išpuolius Maskvoje ir Dages-
tane gali būti atsakinga ta pati tero-
ristinė grupuotė. Jis įsakė vidaus
reikalų ministrui sustiprinti saugu-
mą Šiaurės Kaukaze. 

Belgradas, kovo 31 d. (BNS) –
Serbijos įstatymų leidėjai nedidele
balsų persvara priėmė pareiškimą,
smerkiantį 1995 metų liepą Srebreni-
coje surengtas 8,000 musulmonų
vyrų ir berniukų žudynes. Šiuo doku-
mentu siekiama atsiriboti nuo kruvi-
no velionio diktatoriaus Slobodan
Miloševič palikimo.

Pareiškimas, kuriame reiškiama
užuojauta ir atsiprašoma aukų arti-
mųjų, buvo priimta nedidele balsų
dauguma. Dokumentas buvo priim-
tas po visą dieną trukusių audringų
debatų, kurie patvirtino, kad šalies
visuomenė vis dar nesutaria dėl Ser-
bijos vaidmens praėjusio amžiaus
dešimtojo dešimtmečio konfliktuose.

Dokumentą pateikė valdančioji
provakarietiška koalicija, kuri sakė,
kad jis padės siekti susitaikymo
regione ir prisidės prie šalies pas-
tangų tapti Europos Sąjungos (ES)
nare. ES pareigūnai anksčiau ne
kartą sakė Belgradui, kad jis privalo
atsiriboti nuo S. Miloševič vykdytos po-
litikos, jei nori suartėti su Bendrija.

Nacionalistinių pažiūrų įstatymų

leidėjai balsavo prieš Srebrenicos
pareiškimą, pavadinę jį ,,gėdingu” ir
,,neteisingu”. Jie tvirtino, kad Sreb-
renicoje buvo nužudyta kur kas ma-
žiau žmonių, ir neigė Vakarų šalių
kaltinimus dėl masinių kankinimų.

Sarajeve Srebrenicos aukų arti-
mieji sakė, jog yra nepatenkinti šiuo
pareiškimu, nes jame žudynės nėra
įvardijamos kaip genocidas. Pagal
tarptautinių teismų nutartis, jos
laikomos genocidu.

Srebrenicos žudynės laikomos
kruviniausiu nusikaltimu Europoje
po Antrojo pasaulinio karo. Jos tapo
Balkanų karų žiaurumo simboliu. 

Serbija taip pat turi sulaikyti nuo
teisingumo vis dar besislapstantį
buvusį Bosnijos serbų generolą Ratko
Mladič, kuris vadovavo Srebrenicos
žudynėms ir Jungtinių Tautų teismo
kaltinamas genocidu.

Serbijos parlamento priimtoje
deklaracijoje valdžia raginama imtis
visų priemonių, kad R. Mladič, kurį
kai kurie nacionalistinių pažiūrų
deputatai per debatus vadino ,,serbų
didvyriu”, būtų surastas ir suimtas.

Serbija atsiprašè 
už Srebrenicos žudynes

AZIJA

JAV

,,Šiuo pareiškimu mes nuvalysime tautos veidą”, – per debatus sakė valdan-
čiosios koalicijos deputatė Jelena Trivan.                                     EPA nuotr.

D. Medvedev žada neleisti teroristams
išvesti iš pusiausvyros Rusijos

Per dvigubą išpuolį Dagestano Kiz-
liaro mieste žuvo 12 žmonių, 29 as-
menys buvo sužeisti. SCANPIX nuotr.
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PAVASARIS NEŠA
DŽIAUGSMĄ Į NAMUS

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Kovo 22-ąją saulė pagaliau per-
kopia žiemos ir pavasario ribą, dienos
ilgumas pranoksta nakties. Orai dar
nepastovūs: čia polaidis, čia, ypač
naktimis, šąla. Kartais kovo pradžio-
je jau ir griaustinis sugriaudėja. Iš po
sniego galvutes kelia pirmieji pava-
sariniai žiedai. Vis stipriau šildo sau-
lė, upeliukais iš mūsų kiemo bėga žie-
ma, vis drąsesniu žingsniu ateina
džiaugs mingas pavasaris.

Pavasarį katalikai švenčia di -
džiausiąją šventę – Dievo siųstojo
Mesijo Kristaus iš mirties prisikėlimo
šventę. Velykos yra kilnojama šventė,
visados švenčiama pirmąjį mėnulio
pilnaties sekmadienį po pavasario
lygiadienio, t. y. po kovo 21 d. Įvai-
riais metais Velykos išpuola tarp kovo
22 ir balandžio 26 d., dažniausiai
būna balandžio mėnesį. Vadinasi,
Velykos yra išlaikiusios tradicinį ryšį
su archaiškuoju Mėnulio kalendoriu-
mi. Mokslininkų neseniai nustatyta,
kad Jėzus iš Nazareto mirė nukry-
žiuotas balandžio 4-ąją, o prisikėlė
balandžio 7-ąją, tačiau šventės kilno-
jimas yra susijęs su senovės žydų
,,peasah” – išėjimo iš Egipto vergovės
paminėjimo tradicija.

Lietuvoje Velykų šventės papro-
čiai siekia pagoniškus laikus. Apei-
ginis Velykų stalas būdavo apkrauna-
mas tradiciniais valgiais. Svarbiausi –
kiaušiniai (margučiai), po to – kiaulės
galva arba paršelis, papuošiamas ža-
lumynais, sūriai, sviestas, varškė, py-
ragai ir kt. Tarp valgių pastatydavo
indelyje sudaigintų avižų, simboli-
zuojančių būsimą gerą javų dygimą.
Margučiai simbolizuodavo gamtos
prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, žy-
dėjimą ir atsinaujinimą. Daugelis šių
tradicijų gyvos ir šiandien. 

Mūsų namuose Velykų stalas tu-
rėtų būti kuo žalesnis ir linksmesnis,
išskirti savo pavasarišką nuotaiką. To-
dėl nepatingėkime išpuošti jį pavasa-
rį skelbiančiais žalumynais, išsprogu-
siomis beržo ir gluosnio šakelėmis,
kačiukais ir pan. Ir kai prie balta stal-
tiese užtiesto, įvairiausiais valgiais
nukrauto stalo, žalumynais išpuošto
stalo susės visa šeima, pasijusime dva-
singesni, nutols rūpesčiai ir bėdos.

Kiekviena šeimininkė šventėms
gamina labiausiai patinkančius, laiko
ir skonio išbandytus receptus. Kas gi
ims rizikuoti šventinio susibūrimo iš-
vakarėse?! O jei nepavyks? Nutariau
pateikti kai kuriuos šventinius pa-
tiekalus, kurie yra išbandyti. Gal kai
kas norės jais pasinaudoti ir kažką
naujo įvesti į savo patiekalus. Tad
kepkite, čirškinkite ir vaišinkitės. 

Patariu vengti dirbtinų produk-
tų, maisto iš skardinių, dirbtinų pa-
dažų ir t. t. Nieko nepadarysi, kad
technikos amžius veda žmonija į pra-
žūtį, bet mes turime gyventi ir suge-
bėti atsirinkti gyvenime tai, kas
mums naudingiau ir sveikiau.

Lašišos užkandėlė

Reikės: vieno puodelio miltų,
vieno kiaušinio, pusės puodelio pieno,
šaukšto grietinės, kepimo miltelių
arba sodos.

Aptepui: 2-jų šaukštų varškės,
2-jų šaukštų grietinės, 2-jų šaukštų
majonezo, 1 citrinos, 2 oz lašišos.

Išplakite blynų tešlą ir iškepkite
mažyčius blynelius (1 arbatinis
šaukštelis tešlos). Varškę ištrinkite,
grietinę ir majonezą labai gerai iš-
maišykite, pagardinkite citrinų sul-
timis. Ant blynelio uždėkite šaukštelį
aptepo, ant viršaus – gabaliuką la-
šišos. Puoškite citrina. Valgomi šalti,
tad galima pasiruošti iš anksto.

Keptų baklažanų salotos

Reikės: vieno baklažano, 3 skil-
telių česnako, graikiškų riešutų, alie-
jaus, petražolių, salotų lapų, vienos
citrinos.

Baklažaną apkepkite keptuvėje
ir dėkite į orkaitę, kad gerai iškeptų.
Iškepusį baklažaną nulupkite, sup-
jaustykite stambesniais gabaliukais
ir sudėkite į lėkštę, išklotą salotų la-
peliais. Riešutus, česnaką, petražolių
lapelius susmulkinkite, pridėkite
druskos, pipirų, supilkite aliejų, citri-
nos sultis, viską gerai išmaišykite ir
užpilkite ant baklažanų. Pastaba: į
paruoštas salotas aliejaus pilkite tik
tuomet, kai jos jau pasūdytos, įdėta
pipirų, įpilta rūgšties (druska aliejuje
netirpsta).

Vištienos kokteilis 
su avokadu

Reikės: vieno avokado, vienos
virtos vištos krūtinėlės, poros šaukš-
tų majonezo, šaukšto konjako ar
brendžio, šaukšto pomidorų padažo
(ketchup), vieno pomidoro.

Avokadą perpjaukite per pusę,
išimkite minkštimą ir supjaustykite
jį skiltelėmis. Skiltelėmis supjaus-
tykite ir virtą vištieną bei pomidorą.
Majonezą sumaišome su pomidorų
padažu, konjaku ir užpilkite ant sup-
jaustytų produktų. Šio mišinio pridė-
kite į avokado luobeles. Norint, gali-
ma pabarstyti pipirais ir pasibarstyti
druska. Patarimas: virdami viš-
tieną, į vandenį įpilkite šaukštelį cit-
rinos sulčių. Mėsa bus sultingesnė,
balta ir minkšta.

Karamelinis viščiukas

Reikės: vieno viščiuko, vištienos
prieskonių, 2–3 šaukštų sviesto, 3–4
šaukštų rudo cukraus, 1–2 šaukštelių
cinamono.

Išdarinėtą, nuplautą ir nusausin-
tą viščiuką įtrinkite prieskoniais ir
kelias valandas ar per naktį palaiky-
kite vėsioje vietoje. Į skardą įpilkite
aliejaus, dėkite sviestu išteptą viščiu-
ką, apibarstykite rudu cukrumi ir ci-
namonu. Kepkite, kol gražiai aps-

krus. Skanu su konservuotais vaisiais. 

Kepta veršiena

Veršiena, reikia tikėti, vis dar yra
sveikesnė mėsa. Ji naudinga tuo, kad
jos kremzlės stiprina kaulus.

Reikės: 3–4 sv. veršienos su šon-
kauliais, medaus ar rudo cukraus,
citrinos sulčių ar citrininės druskos,
pipirų, cayenne pipirų, lauro lapelio,
cinamono, druskos, džiovintų slyvų,
trupučio aliejaus. 

Pastaba: nebijokite cayenne pi-
pirų, jie nepadarys mėsos aštrios, o
tik skonio suteiks. 

Mėsą nuplaukite, nusausinkite,
prieskonius (be druskos) sumaišykite
su aliejumi ir ištepkite visą mėsą. Ją
padėkite šaltai per naktį. 

Dėkite į skardą šonkauliais į apa-
čią, apdėkite džiovintomis slyvomis,
pabarstykite druska ir kepkite orkai-
tėje, dažnai palaistant atsiradusiomis
sultimis. Jei sultys išgaruoja, įpilkite
karšto vandens. Kepkite 350˚F karš-
tumo orkaitėje. Tiekiant mėsą su-
pjaustykite, užpilkite perkoštu pada-
žu, kuriame kepė.

Keptą veršieną galima tiekti ir
šaltą. Tuomet perkoštą padažą supil-
kite į lėkštę ir ataušinkite. Sustingu-
sius drebučius gražiai supjaustykite
ir papuoškite supjaustytą kepsnį.

Velykinė veršiena

Reikės: 2 sv. veršienos kumpio
(be kaulų), 2 oz lašinukų, vienos mor-
kos, vieno svogūno, petražolių, vieno
koto saliero, vieno poro (leek), vienos
citrinos, druskos, pipirų, lauro lapų,
3-jų obuolių, 3-jų kiaušinių baltymų,
poros šaukštų rudo cukraus, 6 bulvių.

Daržoves smulkiai sukapokite ir
jomis įtrinkite lašinukais prismaigs-
tytą veršienos gabalą. Į vandenį pri-
dėkite citrinos sulčių (galima acto),
druskos, pipirų, lauro lapų, cukraus
ir išvirkite marinatą. Jį atšaldykite ir
užpilkite ant veršienos. Marinuokite
per naktį. Po to veršieną išimkite iš
marinato ir kepkite 1 valandą orkai-
tėje, palaistydami atsiradusiomis sul-
timis (350˚F).

Tuo metu obuolius perpjaukite
per pusę, išskaptuokite jų vidų ir į
juos pridėkite išplaktų kiaušinio bal-
tymų su cukrumi. Dėkite juos į or-
kaitę ir iškepkite. Iš nuluptų bulvių
išskaptuokite ,,klumpeles” ir jas iš-
virkite pasūdytame vandenyje.

Visus pagamintus produktus gra-
žiai išdėliokite lėkštėje ir statykite
ant velykinio stalo.

Kalakutienos vyniotinis 
su bananais

Reikės: 2 sv. kalakuto krūtinė-
lės, 9 oz maltos veršienos, vieno kiau-
šinio, 3 šaukštų kokoso drožlių, 1 ba-
nano, 2 šaukštelių kario miltelių,
paukštienos prieskonių, druskos, pi-
pirų, 3 šaukštų aliejaus.

Padažui: 1 šaukšto miltų, 1/2
puodelio grietinėlės arba grietinės,
vieno banano, 2-jų šaukštų kokoso
drožlių, kario, druskos ir pipirų.

Kalakuto krūtinėlę nuplaukite,
nusausinkite, pabarstykite priesko-
niais ir, perpjovus išilgai, truputį pa-
muškite. Į maltą veršieną sudėkite
kapotas petražoles, 3 šaukštus koko-
so drožlių, paskaninkite kariu, drus-
ka ir pipirais. Bananą nulupkite ir
apvyniokite malta mėsa, tada sudė-
kite į kalakutieną, apriškite siūlu, pa-
barstykite kariu. Į apkepinę įpilkite
vandens arba sultinio, įdėkite vynio-
tinį ir kepkite 375˚F temperatūroje

apie valandą. Padažui vieną šaukštą
miltų apkepinkite, supilkite grieti-
nėlę, sudėkite ritinėliais supjaustytą
bananą, 2 šaukštus kokoso drožlių,
kario, druskos, pipirų ir truputį pa-
kaitinkite. Užpilkite padažą ant iš-
kepto ir supjaustyto vyniotinio.

Velykų boba su kokosais

Reikės: 2 puodukų miltų, 1 puo-
duko miltinio cukraus, vienos lazde-
lės sviesto, pusės puodelio kokoso
drožlių, 6–7 kiaušinių, mažos tau-
relės spirito, vieno šaukštelio kepimo
miltelių, vieno pokelio vanilinio
cukraus.

Minkštą sviestą išsukite. Tebesu-
kant po vieną įmuškite kiaušinius,
suberkite miltinį cukrų. Į gerai išsuk-
tą masę berkite kepimo miltelius,
vanilinį cukrų ir miltus, išmaišykite.
Suberkite kokosų drožles, pabaigoje
supilkite spiritą. Tešlą supilkite į
riebalais pateptą kekso formą ir kep-
kite 375˚F temperatūros orkaitėje
maždaug 45 minutes. Atšaldžius kek-
so formą apibarstykite dar kokosų
drožlėmis.

Skruzdėlynas

Reikės: 2-jų puodelių miltų, 4
kiaušinių, 2-jų trynių, vieno pakelio
vanilinio cukraus, 4 šaukštų spirito,
4 oz karamelinių saldainių, pusės
puoduko medaus, 2-jų šaukštų aguo-
nų, 3-jų šaukštų cukraus pudros.

Kiaušinius išplakite su vaniliniu
cukrumi, po to plona srovele supilkite
spiritą, berkite miltus ir užminkykite
tešlą. Ją gerai išdaužykite į stalą ir
dėkite į šaldytuvą, kad išbrinktų.
Išėmus iš šaldytuvo tešlą suskirs-
tykite gabalėliais ir ją plonai iško-
čiokite, supjaustykite juostelėmis ir
kepkite riebaluose iki geltonumo.
Iškeptas juosteles dėkite ant popieri-
nės servetėlės, kad nubėgtų taukai.
Po to iš šių juostelių lėkštėje statykite
kūgio formos skruzdėlyną. Ant jo
paviršiaus užpilkite išlydytą medaus
ir irisų saldainių masę bei apibars-
tykite aguonomis, cukraus pudra.

Graikiški nekepti 
sausainiai

(St. Stasienės receptas)

Reikės: 1 puoduko graikinių
riešutų, 10 oz kepimui šokolado, 3/4
puoduko pyrago džiūvėsėlių, 1/4
šaukštelio cinamono, 1/4 puoduko
miltinio cukraus, 2 šaukštų rožių
vandens (obuolių nuoviro).

Į dubenį suberkite maltus riešu-
tus, pyrago džiūvėsėlius, sutarkuotą
šokoladą, cinamoną, 1 šaukštą mil-
tinio cukraus ir supilti rožių vandenį.
Viską gerai išmaišykite ranka ir for-
muokite nedidelius rutuliukus, pavo-
liokite miltiniame cukruje. Laikykite
sandariai uždengtus.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

SKELBIMAI

www.draugas.org

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
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

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

Lietuvą antrą kartą užplūstant
bolševikams, į Vakarus V. Alantas
pasitraukė drauge su Irena ir pirma-
gimiu: sūnus Algis Feliksas  gimė Vil-
niuje 1944 m. kovo 7 d. 

Prieš pat paliekant tėvynę sūnų
pakrikštijo Marytė ir Balys Raugai.
Taip, taip, tie patys draugai, kurių
dėka tą lemtingąjį šeštadienį Irena
nuėjo į svečius. Jie taip pat pasitrau-
kė į Vakarus. Su jais Alantų šeima ir
užatlantėje palaikė labai artimus
ryšius, kartu atostogaudavo prie At-
lanto, vieni kitus lankydavo. B. Rau-
gas buvo didelis Lietuvių Bendruo-
menės veikėjas, ilgametis ,,Kardo” žur-
nalo redaktorius. Mirė 2007 metais.

II
VOKIETIJOJE: ANT

SIŪBUOJANČIOS ŽEMĖS
Vokietijos pabėgėlių stovyklose

V. Alantas gyveno 
1944–1949 metais 

Ypač sudėtingi buvo 1944 metai.
Palikęs Ireną su septynių mėnesių
sūneliu Rodache, kur ją globojo ma-
loni vokietė, Vytautas išvyko į Ber-
lyną. Ten buvo įsikūręs lietuvių in-
formacinis centras, kuris padėdavo
susirasti pastogę, o svarbiausia, iš-
vengti prievartinio darbo pas vokie-
čius. 

Kai rugsėjo 27-ąją sugrįžo į
Rodachą, su Irena nutarė išvažiuoti
arčiau Šveicarijos – kad būtų sau-
giau. Tačiau bandymai toje pusėje su-
sirasti kokią priebėgą buvo nesėk-
mingi. Vytauto kelionę lydėjo bom-
bardavimai, kasdieniniai aliarmai,
slėptuvės. 

Dar sykį sugrįžo į Berlyną. Važi-
nėjo ieškodamas ramesnio kampelio
šeimai. Patyrė labai daug sunkumų:
pastovios nakvynės geležinkelio sto-
tyse, amžinas pusiau badas, dažnai
nebūdavo net kur apsiprausti.

Tačiau ir tokiomis sąlygomis V.
Alantas išlieka rašytoju, žurnalistu.
I. Alantienei pavyko išsaugoti keletą
sudėtingiausiomis aplinkybėmis už-
rašytų tekstų. Tos mintys geriausiai
atspindi tai, kuo ir kaip gyveno, apie
ką svajojo, kas svarbiausia buvo,
atsidūrus ant siūbuojančios žemės. 

Šitie žodžiai užrašyti 1944 m.
spalio 11 d. ant suoliuko Weimaro
miesto parke:

„Dideliems meno kūriniams at-
sirasti žibančių rūmų nereikia. Rei-
kia tik galingų dvasios polėkių. (...)
Žmonijos tragedija šiandien yra pa-
siekusi savo viršūnę. Atrodo, kad šių
dienų žmogui daugiau niekas nerūpi,
kaip tik žudyti ir griauti. O vis dėlto
yra kitas – spinduliuojantis kūrybos
pasaulis, nuo kurio gal galima laiki-
nai nusigręžti, bet kurio niekados
negalima pamiršti. Aš pajutau kažin
kokį nusiraminimą ir mano širdyje
vėl garsiai prabilusį tikėjimą dvasios
galutine pergale.

(...) Tarp senų skarotų medžių
vingiuoja upė. Ilgai sėdėjau ant suole-
lio ir galvojau apie savo tėvynę. At-
rodo, kad jau visą Lietuvą užėmė bol-
ševikai. Viešpatie, kiek ji turi išken-
tėti! Ar besusirinks kada lietuvių tau-
tos nariai prie savo židinių? Ar reikės
lietuviams, išblaškytiems po visus
kontinentus, paguldyti savo kaulus
svetimose žemėse?”

Po to, kai lapkričio 3-iąją Berlyne
išėjo pirmasis laikraščio ,,Lietuviai”
numeris, V. Alantas, to laikraščio
bendradarbis, savo užrašuose be kita
ko užfiksavo ir lapkričio 17-ąją įvy-
kusį Berlyne atsidūrusių lietuvių
žurnalistų pasitarimą laikraštininkų
reikalais. Dalyvavo apie dvidešimt
kolegų. Išrinkta penkių žmonių val-
dyba: Bronius Daunoras, Juozas Pet-
rėnas, Antanas Rimydis, Hermanas
Jakužaitis, V. Alantas (pirmininkas).
Svarbiausiais lietuvių laikraštininkų
uždaviniais įvardinti šie: išvaduoti
patekusius į sunkią padėtį bei
pasirūpinti, kad kiti į ją  nepatektų.

(...)
Tačiau kol kas tai tik vizijos, o

realybė kitokia. 1945 m. kovo 7 d. po
daugybės pergyvenimų, bombardavi-
mų, kelionių pėsčiomis dėl subom-
barduotų traukinių stočių Alantų
šeimai pavyko apsistoti Buchloe
miestelyje. 

Kaip prisiminė I. Alantienė, link
Šveicarijos, į Füssen miestelį tarp
kalnų išsiruošė vasario 26-ąją. Daug
kur buvo apsistoję ir prašė leidimo
pasilikti, bet vokiečiai nepriėmė.
Dažniausiai nakvynei nusiųsdavo į
mokyklos patalpas, kur rasdavo grin-
dis, padengtas šiaudais. Gerai, jei
gaudavai dar ir antklodę, dažnai ne-
buvo ir to. Pernakvojus V. Alantas
eidavo pas miestelio, kuriame būdavo
apsistoję, burmistrą ir prašydavo lei-
dimo apsigyventi. Lyg užburta: visų
miestelių burmistrai sakydavo tą
patį: „Vietos pabėgėliams nėra.” O iš
Füssen stačiai išvarė su policija. Nuo
Coburgo iki Buchloe tris šimtus kilo-
metrų įveikė per tris dienas. Labai
sunkiai, bet čia galų gale pavyko –
Alantų šeimai paskyrė porą kamba-
rėlių. Čia sūnus sutiko pirmąjį gimta-
dienį. Kartu apsigyveno ir Irenos ma-
ma.

1945 m. balandžio 27 d. į Buchloe
miestelį įvažiavo amerikiečių tankų
dalinys. Miestelyje gyvenę vokiečiai
pro langus nuleido baltas paklodes,
pasidavė.

Netrukus amerikiečiai pradėjo
organizuoti pabėgėlių stovyklas, mai-
tinti pabėgėlius. V. Alantas, sužinojęs
apie stovyklą Kircheime, nuvyko ten,
o netrukus perkėlė ir šeimą. 

– Mus nuolatos kilnojo vis į kitus
lagerius, – pasakojo I. Alantienė. – Jei
gaudavom atskirą kambarėlį, būdavo
šventė. Tačiau ne kartą teko gyventi
toje pat patalpoje su kita šeima, ku-
rios taip pat turėjo vaikų. Gyvenome
ir kareivinėse.

Nors gyvenimas nebuvo lengvas,
ilgainiui pabėgėlių stovyklose prasi-
dėjo šioks toks kultūrinis judėjimas:
pradėtos organizuoti lietuviškos mo-
kyklos, darželiai, atsirado laikraščiai,
kūrėsi jaunimo organizacijos – skau-
tai, ateitininkai. 

I. Alantienė nebepamena iš kur,
tačiau Vytautas gavo seną rašomąją
mašinėlę ir, susiradęs kur nuošalesnį
kampą, pradėjo rašyti spaudai. Jo teks-
tus kultūrinėm, literatūrinėm ir kas-
dieninio gyvenimo temom spausdino
,,Žiburiai”, ,,Mintis”, ,,Mūsų kelias”. 

Paskui persikėlė į naujai suorga-
nizuotą lagerį. Čia, pie Ulmo, kur ne
taip seniai buvo vokiečių kariuome-
nės aerodromas, gavo atskirą kamba-
rėlį.                            Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 3

Margumynai

2010 metų Templeton premija skirta
genetikui Francisco Ayala

SIÙLO DARBÂ

Kovo pabaigoje Washington na-
cionalinėje mokslų akademijoje buvo
paskelbta, kad šiais metais Temp-
leton premija bus įteikta evoliucinės
genetikos ir molekulinės biologijos dr.
Francisco Ayala už pažangą tiriant
mokslo ir religijos ryšius.

76 metų amžiaus ispanų kilmės
mokslininkas jaunystėje trumpą lai-
ką priklausė Dominikonų ordinui, o
šiuo metų profesoriauja University of
California. Jis atkakliai gina mokslo
ir religijos atskirtumą ir ypač evoliu-
cionizmą. Tačiau jis yra įsitikinęs,
kad mokslas ir religija vienas kitam
neprieštarauja ir tarp jų galimas dia-
logas.

Pasak profesoriaus F. Ayala,
mokslas ir religija yra kaip du langai,
pro kuriuos žvelgiame į pasaulį. Pro
juos matome skirtingus realybės as-
pektus, tačiau pasaulis yra vienas ir
tas pats.

Apdovanojimą skiriančio John
Templeton Foundation atstovų teigi-
mu, prof. Ayala savo darbais puikiai
įrodė, jog mokslas ir tikėjimas ne tik
gali eiti greta, bet ir būti labai vaisin-
gas atveriant vis naujas dvasines ir
mokslines perspektyvas.

Profesorius taip pat yra ir žymus

JAV akademinės visuomenės veikė-
jas. 2001 m. tuometinis JAV prezi-
dentas Georges W. Bush jį apdovano-
jo nacionaliniu mokslo medaliu. O
prieš tai, 1994 m., Bill Clinton jam
buvo patikėjęs ir svarbias visuo-
menines pareigas: jis buvo paskirtas
prezidento mokslo ir technologijų
komiteto nariu. Mokslininkui Temp-
leton premiją įteiks princas Filipas,
Edinburgo kunigaikštis, gegužės 5
dieną Buckingham rūmuose.

Templeton premija buvo įsteigta
1972 metais. Jos steigėjas, seras J.
Templeton numatė, jog ji bus skiria-
ma pavieniams ir dar gyvenantiems
asmenims, kurie gilinasi į „didžiuo-
sius klausimus”, tuo pat metu išlik-
dami mokslininkais. Ši premija nėra
skirta tik vienai konkrečiai religijai.
Tarp premijos gavėjų yra budistų,
induistų, krikščionių, musulmonų ir
žydų, labai įvairių disciplinų žinovų,
ėjusių labai įvairias pareigas. Beje,
Templeton premija yra vienas iš
didžiausių piniginių apdovanojimų –
vienas milijonas svarų sterlingų.

Pagal Vatikano radiją ir užsienio
spaudą parengė Lina Valantiejūtė

Bernardinai.lt

Stasė B. Bacevičius, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.
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Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” pavasaris
Naujos auklėjimo programos laidos leidimo rėmimas ir seminaro rengimas Lietuvoje

RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Kovo mėn. 21 d. organizacijos
,,Vaiko vartai į mokslą” nariai susi-
rinko Pasaulio lietuvių centro (Le-
mont) posėdžių kambaryje. Buvo pa-
sveikintos naujos organizacijos narės,
pristatytos naujos valdybos narės:
Regina Griškelienė (vicepirminin-
kė specialiems projektams), Rūta
Šmulkštienė (valdybos narė, prižiū-
rinti metinį lėšų telkimo renginį,
,,Derliaus pietūs”) ir Rasa Avižienis
(susirinkimų protokolų sekretorė).
Buvo priminta, kad 2009 m. organi-
zacijos rėmėjai buvo dosnūs ir visi lė-
šų telkimo projektai praėjo su pasi-
sekimu. Nestovint vietoje, 2010 me-
tais reikia ne vien toliau telkti lėšas,
bet ir vykdyti paramos projektus.

Ruošiama pirmosios programos
atnaujinta laida

Susirinkimo metu valdybos na-
rės Rita Venclovienė ir Rūta Šmulkš-
tienė, organizacijos auklėjimo pro-
gramų redakcinio kolektyvo narės,
priminė penkių organizacijos paruoš-
tų auklėjimo programų svarbą 11-oje
organizacijos remiamų dienos centrų
ir laikinųjų globos namų Lietuvoje.
Visos penkios programos centruose
iki šiol yra naudojamos, įgyvendi-
namos bei pritaikomos kiekvieno
centro sumanių vadovių ir darbuoto-
jų. Šiuo metu ruošiama pirmosios
programos atnaujinta laida. Redak-
ciniam kolektyvui patariant ir valdy-
bos nariams pritariant, buvo nus-
pręsta, kad po dešimt metų nuo pro-
gramos paruošimo praverstų pro-
gramą peržiūrėti, įterpti naujų už-
davinių, skaitinių, žaidimų, filmų,
pavyzdžių ir t. t. 

Pagrindinis programos tikslas
lieka tas pats – remiamų centrų lan-
kytojai, rizikos grupės jaunimas bus
mokomi ir auklėjimi remiantis verty-
bėmis, atliekant tai, ko nepajėgia
atlikti tėvai namuose. Centrų lanky-
tojų šeimos turi ekonominių sunku-
mų, alkoholizmo ir kitų priklausomy-
bių bei smurto problemų. Viso to daž-
nas rezultatas – nedėmesingumas
vaikams ir jų poreikiams bei auk-
lėjimui. Pomokykliniuose dienos cen-
truose stengiamasi dirbti su vaikais
ir jų šeimomis. 

,,Vaiko vartai į mokslą” pastan-
gos skirtos centrus lankančiam jau-
nimui. Auklėjimo programos – tai

konspektai centruose dirbantiems su
jaunimu, sumanymai ir planai, kaip
pristatyti temas jaunam žmogui
suprantamu lygiu (tam naudojami
pavyzdžiai iš kasdieninio gyvenimo).
Pirmoje programoje gvildenamos ver-
tybės – mandagumas, švara, draugys-
tė ir pan., kitos programos papildo ir
paryškina šios programos metu padė-
tus pamatus. Apie organizaciją ir jos
paruoštas programas daugiau galima
sužinoti apsilankius org. ,,Vaiko var-
tai į mokslą” tinklalapyje www.
childgate.org

Naują laidą rengia centrų 
darbuotojos Lietuvoje

Pagrindinės naujos, papildytos
auklėjimo programos laidos paruoši-
mo projekto koordinatorės yra socia-
linės darbuotojos, gyvenančios Lietu-
voje. Tai organizacijos koordinatorė,
socialinė darbuotoja Žydrūnė Liobi-
kaitė ir jos kolegė Lina Gervytė. Abi
yra patyrusios šios srities specialis-
tės, dirbusios organizacijos remia-
muose centruose ir kitur. Su ,,Vaiko
vartai į mokslą” tikslais bei parama
Lietuvai jos pažįstamos nuo 1998 m.
Rengdamos naują laidą, jos palaiko
glaudžius ryšius su redakcinio kolek-
tyvo narėmis Čikagoje. 

Seminare žada dalyvauti 
apie 50 asmenų

Kovo 21 d. susirinkimo metu
Lemonte dalyviams buvo primintas
programos turinys. Visi susiskirstę į

būrelius turėjo atlikti vieną pro-
gramos pavyzdinį uždavinį. Auklėji-
mo programos naujos, papildytos lai-
dos paruošimas eina į pabaigą. Ba-
landžio mėn. 24–25 dienomis Pal.
Jurgio Matulaičio namuose, Kaune,
bus rengiamas organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą” remiamas semi-
naras, į kurį bus pakviesti kiekvieno
remiamo centro vadovai ir jų atrinkti

darbuotojai bei savanoriai. Kas antri
metai organizuojamų seminarų daly-
vių skaičius ribojamas ne vien dėl
patalpų, bet todėl, kad ,,Vaiko vartai į
mokslą” užmoka dalyvių atvykimo ir
nakvynės išlaidas. 

Iš viso seminare dalyvaus maž-
daug 50 asmenų. Seminaro metu
vyks paskaitos, pašnekesiai, uždavi-
niai ir užsiėmimai. Pagrindinės dvie-
jų dienų seminaro programos organi-
zatorės – anksčiau minėtos Ž. Liobi-
kaitė ir L. Gervytė, supažindins se-
minaro dalyvius su nauja, papildyta
auklėjimo programos laida, jos tiks-
lais ir metodika. Net anksčiau pro-
gramą centruose naudojusieji galės iš
naujo su ja susipažinti. Panašiai kaip
ir Čikagoje, visi seminaro dalyviai
bus įjungti į programos pamokų už-
davinių atlikimą, kad būtų lengviau
suprasti, kaip tas temas ir uždavinius
būtų galima pristatyti savo centruo-
se. 

Seminaro programa kuriama
Lietuvoje

Pirmųjų organizacijos remiamų
seminarų programas bei darbot-
varkes sudarė ir vedė ,,Vaiko vartai į
mokslą” valdybos narės, atvykusios

iš JAV, kartu su pakviestomis, Lie-
tuvoje dirbančiomis talkininkėmis.
Malonu pranešti, kad 2010 m. balan-
džio mėn. vysiančio seminaro progra-
ma bei darbotvarkė jau sudaroma
Lietuvoje, internetinio ryšio dėka pa-
laikant ryšius su organizacijos valdy-
ba JAV. 

Iš Čikagos į Kauną planuoja
vykti pirmą kartą seminare dalyvau-
siančios, savo kelionės išlaidas pačios
užsimokėsiančios kelios organizacijos
valdybos bei redakcinio kolektyvo
narės. Seminaro metu jos turės progą
ne vien seminare dalyvauti ir per-
duoti šiapus Atlanto dirbančiųjų
linkėjimus, bet parvežti savo įspū-
džius ir nuotraukas į Čikagą. Visiems
seminare dalyvaujantiems bus proga
pabendrauti, pasidalinti rūpesčiais ir
sumanymais, paremti vieni kitus,
rasti vilties žiburėlių tolimesniam
darbui su jaunimu, kuriam vis reikia
rūpestingų suaugusių globos, palai-
kymo, paramos bei auklėjimo. 

Įdomu pastebėti, kad kovo mėn.
21 d. susirinkimas Lemont vyko po-
sėdžių kambaryje, visai šalia Pal.
Jurgio Matulaičio misijos, o semi-
naras Kaune vyks Pal. Jurgio Matu-
laičio namuose. Tenka prisiminti Pal.
Matulaičio daug kur skelbtą motto,
kad žmogus turi stengtis savo ap-
linkoje ir visuomenėje blogį nugalėti
gerumu. Galima teigti, kad ta neį-
vardyta veiklos gaire vadovaudamiesi
abiejose Atlanto pusėse dirba organi-
zacija „Vaiko vartai į mokslą” bei jos
remiami centrai. 

,,Vaiko vartai į mokslą” nuotraukos

Valdybos narė Rugilė Šlapkauskienė (k.) su bendramintėmis kovo 21 d. susi-
rinkimo metu.            

Iždininkas Ramojus Vaitys, šalia jo nauja valdybos narė Dalia Martinkienė (k.),
už jos dar viena nauja valdybos narė Regina Griškelienė bei kitos narės.            

Nauja valdybos narė Rasa Avižienis (k.) ir kitos organizacijos narės kovo 21
d. susirinkime vykusių diskusijų metu.            

Redakcinio kolektyvo narės Rita Venc-
lovienė ir Rūta Šmulkštienė.            

2 moterys- straipsnio tekste paminetos- 

Grupinė: 
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Lenkijoje auga susidomėjimas
turizmu Lietuvoje

ALGIS VAŠKEVIÇIUS 
Specialiai „Draugui“ iš 
Balstogès, Lenkija

Šiomis dienomis Lenkijoje, Bals-
togės mieste, vyko penkioliktoji tarp-
tautinė Palenkės vaivadijos turizmo
mugė, kurioje šiemet gausiai dalyva-
vo ir Lietuvos atstovai.

Balstogės turizmo paroda – stam-
biausias toks renginys Šiaurės rytų
Lenkijoje. Kasmet joje dalyvauja de-
šimtys įvairių Lenkijos regionų, taip
pat kaimyninių šalių – Baltarusijos,
Lietuvos, Ukrainos, Rusijos Kara-
liaučiaus krašto atstovai.

Balstogė – senas ir nemažas, per
300 tūkstančių gyventojų turintis
Lenkijos miestas, regiono centras.
Maždaug už 200 kilometrų nuo sie-
nos su Lietuva esantis miestas kažka-
da priklausė Lietuvos Didžiajai Ku-
nigaikštystei, bet pasirašius Liublino
uniją 1569 metais atiteko Lenkijai.
Po Nepriklausomybės paskelbimo
Lietuva bandė šį miestą susigrąžinti,
bet 1920-aisiais tokių ketinimų galu-
tinai atsisakė. 

Dabar garsiausia miesto vieta –
Branicki rūmai, pastatyti grafui Kle-
mens Branicki dar 1691–1697 metais.
Nuostabus rūmų parkas šiuo metu,
gavus paramą iš Europos Sąjungos
fondų, yra restauruojamas. Šiuose
rūmuose dabar yra įsikūrusi Bals-
togės muzikos akademija. 

Balstogėje yra ir įspūdinga kate-
dra. Miestas garsus ir tuo, kad čia
gimė visame pasaulyje garsus espe-
ranto kalbos kūrėjas Ludwik Zamen-
hof. Apie šį kūrėją, nemažai metų
gyvenusį ir Lietuvoje, bei esperanto
kalbą, kuria kalba apie 2 milijonai
gyventojų visame pasaulyje, dar ra-
šysime „Drauge”. 

Šių metų turizmo mugėje, vyku-
sioje tris dienas, Lietuvai atstovavo
Druskininkų ir Alytaus turizmo in-

formacijos biurai, taip pat Nemuno
euroregiono Marijampolės biuras.
Parodoje buvo pristatyti Druskininkų
ir Birštono kurortai, juose esančios
sanatorijos ir gydyklos, išsamų pris-
tatymą parengė ir pristatė Lietuvos
turizmo informacijos centro Varšu-
voje vadovas Bartlomiej Kowal. Jis
kvietė Lenkijos turistus apsilankyti
Trakuose, Alytuje, pristatė būsimus
slidinėjimo takus Druskininkuose.

„Susidomėjimas Lietuva Lenkijo-
je vis auga, ir tą gerai jaučiame, nors
dėl finansinės krizės mūsų centre,
veikiančiame prie Lietuvos ambasa-
dos Varšuvoje, darbuotojų skaičius
sumažėjo. Labai aktyviai Lenkijoje
dirba Druskininkų atstovai, šis kuror-
tas čia jau gerai žinomas, bet vis dau-
giau žmonių domisi ir kaimo turizmo
Lietuvoje galimybėmis, nori aplanky-
ti netoli pasienio esančius regioni-
nius parkus, domisi galimybėmis ke-
liauti baidarėmis”, – sakė B. Kowal.

Alytaus turizmo informacijos
centro direktorė Lena Valentaitė-
Gudzinevičienė, paprašyta palyginti
mugę Balstogėje su neseniai Vilniuje

vykusia „Vivattur” paroda, sakė, kad
renginys Lenkijoje buvo mažesnis
dalyvių skaičiumi, bet kaip regioninė
paroda ji pateisino savo vardą.

„Lankytojų visas tris dienas buvo
tikrai daug, ir žmonės ateidavo jau
žinodami, kas juos domina, pateikda-
vo labai konkrečius klausimus. Pa-
rodoje nebuvo pristatomos Vakarų
Europos ar tolimos šalys kaip Vil-
niuje, bet lenkai mėgsta keliauti ir po
savo šalį, jie vis dažniau nori apsi-
lankyti ir Lietuvoje, ypač tuose mies-
tuose, kurie yra netoli sienos – Drus-
kininkuose, Alytuje, Marijampolėje”,
– sakė direktorė.

Jai pritarė ir Suvalkų kaimo tu-
rizmo rūmų biuro vadovė Renata
Zakrzewska. Ji prisiminė, kad dar
neseniai lenkus pasienyje su Lietuva

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ALGIRDAS

BRAZIS
1915–2007

Su liūdesiu minime trejų
metų mirties sukaktį operos
solisto – baritono, mylimo vyro,
brangaus tėvelio, senelio, prose-
nelio ir gero draugo.

Aldona Brazis ir dukterys

AŠTUONIOLIKOS IR PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTYS

A † A
JURGIS ir gail. ses. MARY

(MERI) NAVICKAITĖ SUGINTAS

„Aš esu gyvenimas ir prisikėlimas” (Jono 11:25–26)

Su liūdesiu ir ilgesiu prisimenu mylimus tėvus a. a. Jurgį, kuris
iškeliavo į Amžiną gyvenimą 1992 m. balandžio 16 d. ir a. a. Mary
(Meri), kuri iškeliavo į  Amžiną gyvenimą 2005 m. balandžio 13 d.

Viešpatie gailestingas, suteik jiems Amžiną ramybę.
Minint mano tėvelių brangų atminimą ir mirties sukaktis, šv.

Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje Čikagoje šį sekma-
dienį, Šv. Velykų dieną, balandžio 4 d. 10:30 val. ryto.

Šv. Mišios taip pat bus aukojamos St. Germaine parapijoje, 98-ta
ir Kolin, Oak Lawn, Illinois, antradienį, balandžio 13 d., 8:30 val.
ryto už mamytę ir penktadienį, balandžio 16 d., 8:30 val. ryto už
tėvelį.

Maloniai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv.
Mišiose ir prisiminti a. a. Jurgį ir a. a. Mary Sugintus savo maldose
bei aplankyti juos  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdinti duktė Nora

esančiuose miestuose – Alytuje, Ma-
rijampolėje – domino tik „Maxima”
prekybos centrai, kur buvo galima
įsigyti pigesnių prekių, o dabar pas
kaimynus jau važiuojama kitais tiks-
lais, be to, pakilusi Lenkijos zloto ver-
tė sumažino pirkėjų srautą.

„Su Nemuno euroregiono Mari-
jampolės biuru parengėme du projek-
tus Lietuvos ir Lenkijos bendradar-
biavimo per sieną programos smulk-
iųjų projektų fondui ir gavome jiems
finansavimą. Tai leidžia dalyvauti to-
kiose parodose, surengsime bendrus
mokymus Lietuvos ir Lenkijos pa-
sienyje esančių kaimo turizmo sody-
bų savininkams, jie galės apsilankyti

vieni pas kitus, pasidalinti patirtimi,
pakviesime įdomiausias sodybas ap-
lankyti abiejų šalių žurnalistus, nes
kaimo turizmas pastaraisiais metais,
kai dėl finansinės krizės žmonės la-
biau skaičiuoja poilsiui skirtus pini-
gus, vis labiau populiarėja”, – sakė R.
Zakrzewska.

Turizmo mugėje Balstogėje daly-
vavo apie 70 įvairių bendrovių, orga-
nizacijų, turizmo centrų. Visas dienas
mugėje vyko įvairūs renginiai, susi-
tikimai, koncertai, buvo galima daly-
vauti loterijose ir laimėti vertingų
laimikių. Lietuvos atstovai iš Lenki-
jos sugrįžo patenkinti, užmezgę daug
naudingų ryšių.

Parodos akimirkos.                                                                                                                                                              A. Vaškevičiaus nuotr.

Branicki rūmai.
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��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.

��Kviečiame švęsti šv. Velykas
istorinėje 1926 m. Palaiminto Jurgio
Matulaičio pašventintoje lietuvių  Šv.
Antano bažnyčioje (50 Ave. ir 15 gat -
vės sankryža), Cicero mieste. Didįjį
penktadienį, Kryžiaus garbinimas —
5 val. p. p. Balandžio 4 d., Velykų ryto
šv. Mišios – 9 val. r. Mišias atnašaus
kun. dr. Kęstutis Trimakas. Giedos
parapijos choras, vadovaujamas mu -
zikės Vilmos Meilutytės. Cicero lie tu -
viai maloniai kviečia visus, ypač kai -
myniniuose priemiesčiuose gyvenan -
čius, kartu džiugiai švęsti šv. Ve ly kas.

�Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius balandžio 9 d., penktadienį,
7:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro
di džiosios salės vaka ri nėje dalyje,
Lemont, rengia meti nį susirinkimą ir
kviečia narius bei visuomenę pasi-
klausyti Donato Tijū nėlio, P.E., D.B.A.,
paskaitos ,,Kli ma to ir energetikos
iššūkiai Kopen hagos konferencijoje”.

��Psichologinės ir dvasinės pa -
gal bos draugija kviečia į seminarą
,,Bendravimas šeimoje”, kuris vyks
balandžio 10 d. Pasaulio lietuvių cen-
tre, Posėdžių kambaryje 9:30 val. r.
Prelegentai: psichologijos mokslų
daktarė Pranutė Domanskienė, ad vo -
katė Kristina Wayne, kun. Antanas
Saulaitis. Pageidautina registracija
tel.: 630-257-5613; tel.: 773-983-6517
arba el. paštu: 

pagalbos draugija@live.com

��Pasaulio lietuvių centro Mote -
rų renginių komitetas rengia Atve -
lykio vaišes balandžio 11 d., sekma -
die nį, 12:30 val. p. p. Visi nuoširdžiai
kviečiami smagiai praleisti popietę.
Vietas užsisakyti galite tel.: 708-448-
7436 (Aldona Palekienė).

��Balandžio 11 d. 12 val. p. p.
Čiur lionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks visuotinis Jaunimo centro na -
rių, rė mėjų-aukotojų suvažiavimas.
Suvažia   vime bus renkami trys tary-
bos nariai, valdybos pirmininkė/ -as ir
Kontrolės tarybos nariai vienų me-
tų  kadencijai. Po suvažiavimo taip
pat bus renkamas (perrenkamas)
tarybos pir mininkas. Maloniai kvie-
čiame da lyvauti šiame svarbiame su-
važia vi me.

��Balan džio 17 d. 6 val. v. Lietu -
vių pasaulio centre vyks Montessori
mokyklėlės ,,Žiburėlis” vakaronė ,,Suk
suk ratelį”. Atvykusių su tautiniais
dra bužiais laukia staigmena. Bi lieto
kaina – 50 dol. Daugiau informacijos
galite gauti tinklalapyje www.zibu-
relis.org arba tel: 630-257-8891.

�Čikagos lituanistinė mokykla
kviečia buvusius mokinius, mokyto-
jus, jų tėvelius ir  visus, kurie nori pa -
remti lietuvišką švietimą, ba landžio
17 d. 6 val. v. atvykti į pobūvį ,,Ho -
llywood žvaigždės”. Kaina asmeniui –
45 dol. Užsakant visą stalą – 40 dol.
Bilietus galima įsigyti tėvų ko mi teto
kambaryje, 5620 S. Cla re mont Ave.,
Chicago, IL 60636. 

�Vienos dalies monospektaklis
,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” bus
ro domas balandžio 18 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre.  Režisierius
Gy tis Padegimas. Vaidina Šiau lių
dra mos  teatro aktorė Olita Dau tar  -
taitė. Po spektaklio – poetės Liū nės
Sute mos pagerbimas, kompak tinės
plok š telės ,,Tebūnie” pristatymas.

�JAV LB Vi durio Vakarų apy gar -
dos valdyba ruo  šia keturių dienų iš -
vy ką autobusu į IX  Dainų šventę, To -
ronte.  Planuo ja  me išvykti iš Čikagos
penktadienį, liepos 2 d. Šeštadienį
numatoma apžvalginė ekskursija po
Toronto miestą. Sekmadienį, lie pos 4
d., visi dalyvau sime Dainų šven tėje.
Grįžtame į Či ka gą pirma die nį, liepos
5 d. Kelionei prašome užsiregistruoti
iki kovo 31 d. Išsa mes nę infor ma ciją
galite gauti pa skambinę Ire nai Vili -
mie nei tel.: 708-974-0591 arba parašę
el. pašto adresu: zvilimas@att.net

�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. ba-
re ,,Cruzan Rum Bar”  (11511 Elli son
Wilson Road, North Palm Beach, FL
33410) prasidės vakarinė programa.
Dėl informacijos kreipkitės telefonu:
561-574-0027 (Arvydas).

�Fort Myers LB ataskaitinis-
rinkiminis susirinkimas įvyks ba-
landžio mėn. 10 d. 5 val. p. p. adresu:
12501 Cross Greek Blvd., Fort Myers,
FL 33912. Dalinsimės vieni kitų gar-
dumynais bei skanėstais! Privaloma
atsinešti mažiausiai po vieną margu-
tį. Programoje: Sveikinimo, padėkos
žodis (Z. Siderienė); Balsų skaičiavi-
mo komisijos rinkimas; Naujos valdy-
bos rinkimai; Revizijos komisijos
rinkimai; Žaidimai: gražiausio mar-
gučio rinkimai, margučių ridenimas,
krepšinio varžybos, loterija; Dainos ir
šokiai grojant lietuviškai muzikai.
Įėjimas į šventę tik 10 dol.

��2010 m. balandžio 9–11 dieno -
mis dr. Kristina Maciūnas ir Kerry
Secrest Neringos stovykloje vėl rengs
dvasinio atsinaujinimo savaitgalį
moterims. Informaciją apie šią gražią
tradiciją ir registracijos formą rasite
tinklalapyje: www.neringa.org

�Balandžio 24 d. Putnam seserų
vienuolyne (600 Liberty Hwy, Put -
nam, CT 06260) 2 val. p. p. koncertuos
žinomas Toronto lietuvių mo terų
choras ,,Volungė”. Koncerto lė šos bus
skirtos Neringos stovyklai pa remti. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Kovo 27 d. 4 val. ryte LR generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Lietuvių
studentų asociacija University of Illinois at Chicago (LSA UIC) surengė penk-
tojo Nacionalinio diktanto rašymą Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. 

A. Avlašenka nuotr.

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

tapybos darbus. 
Tel.: 708-349-0348

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

Liuteronų Evangelikų Tėviškės parapija 
(5129 S. Wolf Rd., Western Springs, IL 60558) 
jau gyvena Velykų džiaugsmais

Didysis Penktadienis
Balandžio 2 d. – 5:30 val. p. p.

(pamaldos lietuvių ir anglų kalbomis)

Šv. Velykų Prisikėlimo Sekmadienis
Balandžio 4 d. – 11:30 val. r.

(pamaldos lietuvių ir anglų kalbomis)
Velykų pusryčiai – nuo 9:15 val. r. – 11:30 val. r.

Sekmadieninė mokyklėlė – 11:30 val. r.
(Balandžio 4 d.)

Švenčiant a. a. kun. Izidoriaus Algirdo Smilgos, Ph.D. 60 metų kunigystės ju-
biliejų kovo 4 d. Matulaičio slaugos namuose, Putnam, jį pasveikinti atvykę
giminaičiai: stovi T. Bardauskas su žmona Ramona Smilgaite, Julius Smilga,
MSN programų vedėja Aldona Prapuolenytė ir Marija Smilgaitė; sėdi Slaugos
namuose globojami trys marijonai kunigai: Jonas Duoba, dr. Viktoras Rimšelis
ir Jonas Petrauskas.

Skelbimų skyriaus
tel. 773-585-9500

Daiva Šimonytė-Miller ir Vita Šimonytė-Loyal, Marijos ir Jono
Šimonių 70-to vedybų jubiliejaus proga paaukojo „Draugui” 70 dol. auką.
Labai ačiū. Nuoširdžiai sveikiname jubiliatus ir širdingai dėkojame už
auką.

Brighton Parko Lietuvių namų savininkų draugija,  Chicago,
IL, atsiuntė „Draugo” leidybos išlaidoms sumažinti, dosnią 100 dol. auką.
Esame labai dėkingi už paramą.


