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•Ateitininkai (p. 2, 10)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Jūriniame slėnyje turėtų
susivienyti mokslas ir vers-
las (p. 4, 9)
•Reikia meilės ir darbo –
Vasario 16–oji Toronte (p. 5,
11)
•Laisvės byla galingųjų aki-
ratyje (p. 7, 15)
•Nemokama pagalba dek-
laruojant federalinius mo-
kesčius (p. 8)
•Dienoraštis (16) (p. 11)
•Kviečiame į Afriką (p. 13)
•,,Žalios varnos” pasiskrai-
dymai po Ameriką
(p. 14–15)

Lietuva gavo 1,132 mlrd. eurû paskolâ

A. a. R. Poskočimienė.
,,Draugo” archyvo nuotr.

Vilnius, kovo 13 d. (Balsas.lt) –
Finansų ministras Algirdas Šemeta ir
Europos investicijų banko (EIB) vice-
prezidentė Eva Srejber pasirašė su-
tartį dėl 1,132 mlrd. eurų (3,9 mlrd.
litų) ilgalaikės paskolos, kuri skirta
finansuoti investicinius projektus
bendrai su ES struktūrinių fondų lė-
šomis.

„Šia sutartimi valstybė palan-
kiomis sąlygomis užsitikrino lėšas,
reikalingas Lietuvai finansuoti pro-
jektus iki pat 2015 m., kai baigsis
2007–2013 m. ES struktūrinės para-
mos laikotarpis. Europos investicijų
banko paskola padės stiprinti Lietu-
vos ekonomiką ir veiksmingai panau-
doti Europos Sąjungos (ES) lėšas”, –
sakė finansų ministras A. Šemeta.

Lietuva paskolą naudos bendrojo
finansavimo lėšoms, kuriomis prisi-
deda prie 2007–2013 m. ES struktū-
rinės paramos panaudojimo, įgyven-
dinant investicinius projektus trans-
porto, energetikos, aplinkosaugos, ir
kitose srityse pagal Žmogiškųjų ištek-

lių plėtros, Ekonomikos augimo ir
Sanglaudos skatinimo veiksmų prog-
ramas. Valstybė šias lėšas taip pat
naudos prisidėdama prie didelių van-
dens tiekimo ir nuotėkų valymo pro-
jektų, kurie turi būti įgyvendinti iki
2010 m.

Paskolos metinė palūkanų nor-
ma bus 4,2 proc. Pirmoji jos dalis –
daugiau nei 1 mlrd. litų – bus perves-
ta Lietuvai šių metų balandžio pra-
džioje. Konkrečius projektų vykdyto-

jus pinigai pasieks kartu su ES struk-
tūrinių fondų lėšomis.

Projektai, kuriems Lietuva skirs
paskolos lėšas, bus atrenkami pagal
EIB nustatytas sąlygas. Jeigu pro-
jekto vertė mažesnė nei 25 mln.
eurų, sprendimą dėl prisidėjimo prie
jo finansavimo mūsų valstybė priims
savo nuožiūra, jeigu projekto suma
bus didesnė – reikės EIB pritarimo
prieš skiriant paskolos lėšas projektui.

Mir∂ Rasa Poskoçimienè

Su vyru Remigijumi augino gra-
žią šeimą, o jos artimai draugei Ka-
tiliškytei mirus įsivaikino jos vaikus.
Liko liūdinti šeima – vyras, vaikai,
seserys ir motina Aldona.

Čikaga, kovo 13 d. (,,Draugo”
info) – Kovo 12 d. Čikagos priemies-
tyje Lemonte po sunkios ligos mirė
Rasa Poskočimienė.

Rasa gimė Čikagoje 1955 m. rug-
pjučio 23 d. Ji baigė Lemonto Mairo-
nio lituanistinę mokyklą, kurioje vė-
liau daug metų mokė dainų ir tauti-
nių šokių. Baigė Lewis University.
Buvo akordeonistė, muzikos mokyto-
ja. Jaunimo stovyklose JAV, Kanado-
je ir Pietų Amerikoje mokė dainuoti
ir šokti tautinius šokius. 1976 m. Le-
monte įsteigė tautinių šokių grupę
„Spindulys” ir jai vadovavo. Surengė
šimtus koncertų ir atlikdavo progra-
mą įvairiose jaunimo ir Lietuvių
Bendruomenės šventėse. Buvo visuo-
menininkė, ateitininkė, daugelio
ateitininkų muzikinių programų ren-
gėja, su nepaprastu džiaugsmu, hu-
moru ir meile lietuviškai dainai bei
tautiniam šokiui auginusi naujas jau-
nimo kartas. Buvo Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijos chormeisterė,
vargonininkė ir didelė Misijos bei jos
vadovų talkininkė bei rėmėja. Labai
mylėjo vaikus ir jaunimą.

Vokietijoje
minimas
Šv. Brunono
tùkstantmetis

Vilnius, kovo 13 d. (ELTA) – Vo-
kietijoje šiemet minimas Šv. Brunono
Bonifacijaus mirties tūkstantmetis,
susijęs ir su Lietuvos vardo pirmuoju
paminėjimu istorijos šaltiniuose.

Šv. Brunono gimtinėje Kverfurte
(Aukštutinė Saksonija) ir Leipcigo
universitete surengta tarptautinė
konferencija, skirta šventojo misio-
nieriaus veiklai bei istorinei jo ap-
linkai. Konferencijoje dalyvavo Vo-
kietijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos
ir Vengrijos mokslininkai.

Šv. Brunonas gimė 973 ar 974 m.
grafų šeimoje Kverfurte, mokėsi
Magdeburgo katedros mokykloje, ta-
pęs vienuoliu priėmė Bonifacijaus
vardą. 1004 m. įšventintas misijiniu
vyskupu ėmėsi evangelizuoti Rytų
Europos kraštus.

1009 m. šis vienuolis benedikti-
nas pakrikštijo kunigaikštį Netimerą
– pirmasis Lietuvoje atliko krikšto
aktą, todėl dažnai vadinamas Lietu-
vos apaštalu. Su Šv. Brunonu susijęs
ir prieš tūkstantį metų pirmą kartą
Kvedlinburgo analuose paminėtas
Lietuvos vardas.

Evangelinių kelionių metu 1009
m. kartu su bendražygiais buvo nu-
žudytas Lietuvos ir Rusios pasienyje.
Nužudytųjų palaikus išpirko ir palai-
dojo Lenkijos didysis kunigaikštis
Boleslovas Narsusis, jų palaidojimo
vieta nežinoma.

Rugsėjo mėn. Kverfurte vyks pa-
roda ,,Šv. Brunonas iš Kverfurto –
Europos misionierius ir taikdarys”.

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, KOVO - MARCH 14, 2009

Pirmoji paskolos dalis – daugiau nei 1 mlrd. litų – bus pervesta balandžio mėnesį.
Balsas.lt nuotr.

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) – Lie-
tuvoje mėnesiui suimtas 17-metis Uc-
mi Banžajev, nelegaliai su 24 metų
pusbroliu Bislan Abubakarov kirtę
Lietuvos ir Rusijos sieną. U. Banža-
jev tėvas – čečėnų teisių gynėjas Va-
cha Banžajev, pabėgėlis, gavęs prieg-
lobstį Austrijoje.

Šiuo metu Lietuvoje esantis V.
Banžajev teigė apie mūsų šalyje su-
laikytą sūnų sužinojęs vasario 27 d. ir

iškart atskridęs į Lietuvą, tačiau pa-
simatyti su šeimos nariais jam iki šiol
nepavyko.

Seime spaudos konferenciją su-
rengęs V. Banžajev piktinosi Lietuvos
įstaigų veiksmais. Anot jo, jis nebuvo
įleistas net į teismo posėdį, kuriame
jo nepilnamečiui sūnui skirta kardo-
moji priemonė – mėnuo suėmimo.

Kovo 11-osios Akto signataro Al-
girdo Endriukaičio duomenimis, pro-

kuratūra buvo davusi leidimą tėvui
aplankyti sūnų ir sūnėną, bet paaiš-
kėjo, kad dokumentas buvo netinka-
mos formos, todėl pasimatymas neį-
vyko. Dėl Kauno migracijos tarnybos
ir prokuratūros pareigūnų veiksmų
signataras kreipėsi į premjerą, Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto pirmininką, generalinį pro-
kurorą.

Nukelta į 6 psl.

Lietuvoje suimtas çeçènû aktyvisto sùnus
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Kasmet sudaromame pasau-
lio valstybių politinių ir pilietinių
laisvių vertinime Lietuva įvardi-
jama kaip laisva šalis, skelbia
tarptautinė nevyriausybinė or-
ganizacija ,,Freedom House”.
Lietuvai suteiktas aukščiausias
1 balo įvertinimas – tai reiškia,
jog šalyje yra įtvirtintos plačios
politinės konkurencijos galimy-
bės, gerbiamos pilietinės lais-
vės, vyksta nepriklausomas pi-
lietinis gyvenimas bei veikia
nepriklausoma žiniasklaida. Tuo
tarpu Piliečių Santalka kreipėsi į
valstybės įstaigas, atkreipdama
dėmesį, kad pastaruoju metu vis
dažniau pažeidžiama konsti-
tucinė Lietuvos piliečių teisė
rinktis į taikius susirinkimus. Tai
dar kartą įrodo, kad laisvė yra
suvokiama labai skirtingai.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

KUN. DR. KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Esamą padėtį aptarsime, pasi-
kvietę du iškilius asmenis:
ateitininkijos steigėją Praną

Dovydaitį (panaudodami „Ateiti-
ninkų” vardu parašytą jo deklaraciją
Trys pamatiniai klausimai pirma-
jame Ateities numeryje 1911 metais)
ir popiežių Joną Paulių II (ypač jo
1995 metais paskelbtą encikliką
Evangelium Vitae). Neišleisime iš
akių jų abiejų idealų pirminio šaltinio
Jėzaus Kristaus ir Jo Evangelijos;
Dievas, kaip Kūrėjas, yra žmonijos
Autorius: kas Jį priima, semia iš-
mintį ir galią; kas atmeta, užblokuoja
visa, kas būtina jų egzistencijai.

Teoriškai žmogaus kultūra yra
„niekieno teritorija”. Tačiau praktiš-
kai ji visada yra užpildyta idėjiniu tu-

riniu, siūlančiu vertybes, kurių siekia
tą kultūrą kuriantys žmonės. Kultū-
rą aptariu kaip „pagal pasaulėžiūrą
pasirinktų vertybių įkūnijimą visuo-
menės struktūroje ir individų gyveni-
mo stiliuje”. Šis aptarimas tinka tiek
filosofinei, tiek sociologinei kultūros
sampratai. Taigi kažkas tą teritoriją
jau yra užvaldęs, o gali būti ir taip,
kad ji išdalies valdoma daugiau negu
vieną kultūrą turinčių žmonių. Mūsų
laikais, klestint komunikacijos prie-
monėms, visuomenėje plinta ne viena
kultūra, bet daugiau – jei ne pilnai,
tai bent kai kurios jų apraiškos. Ne
tokiu plačiu mastu kaip šiais laikais,
bet bent akademiniame „pasaulyje”
plito ir ėmė kryžiuotis į kultūrą pre-
tenduojančios idėjos Prano Dovydai-
čio laikais, kada jis 20-ojo šimtmečio
pradžioje studijavo Maskvoje su ki-
tais lietuviais.

Atsisakius laisvamaniškai Auš-
rinės redakcijai daugiau spausdinti jo
teistinio ir krikščioniško turinio
straipsnių tame laikraštyje, Pranas
Dovydaitis stipriau negu bet kada
suvokė esant kovą tarp teistinių ir
ateistinių pasaulėžiūrų. Kitiems re-
miant, Dovydaitis pradėjo redaguoti
naują laikraštį jaunimui Ateitį. Pirmo
numerio puslapius užėmė jo „Atei-
tininkų” vardu parašyta deklaracija
Trys pamatiniai klausimai. Dovy-
daitis paminėjo, jog Dievu netikintieji
savinasi tris sritis: laisvę, kultūrą ir
mokslą. Tokia monopolizacija kenkia
žmonėms. Dovydaitis kvietė mokslus
einantį jaunimą kurti kultūrą „Kris-
taus tiesoje”. Jaunimas atsiliepė.

Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Ateitininkų namų nariai, rėmė-
jai ir draugai, kviečiame į metinį na-
rių susirinkimą sekmadienį, kovo 29
d., 1 val. Ateitininkų namuose,
12690 Archer Ave, Lemont, IL. Tą
patį sekmadienį 9 v.r. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje bus auko-
jamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius
Ateitininkų namų narius. 12:30 val.
bus užkandžiai ir kava. Visi lau-
kiami. Kviečia Ateitininkų namų
valdyba.

Studentų pasavario
savaitgalis Dainavoje

balandžio 3 – 5 d.
Visi studentai yra kviečiami į SAS CV
ruošiamą savaitgalį. Susitiksite su se-
niai nematytais draugais ir susipažin-
site su naujais, pasigrožėsite atbun-
dančia po gilaus žiemos miego Dai-
navos gamta, diskutuosite, kas jums
šiomis dienomis labiausiai rūpi.

ŠEŠTADIENIO PROGRAMA:

Iš ryto: Kęstutis Aukštuolis kalbės
tema — ,,Bioetika: Koks ateitininko,
kataliko nusistatymas, sprendžiant
visuomenines ir moralines proble-
mas?”

Popiet: Diskusijos, šv. Mišios, SAS
suvažiavimas, studento ateitininko
įžodis

Vakare: ,,Kovo pasipiktinimas”
(March Madness) Taip! KREPŠINIS!

Vyr. virėjas bus Jonas Korsakas

REGISTRACIJA:

Užsiregistravusiems prieš kovo 27 d.
kaina tik $30. Po kovo 27 d. – $35.
Registruokitės parašę el. pašto laiš-
kelį studentucv@gmail.com.

STUDENTŲ ĮŽODIS:

Studentai yra kviečiami duoti studen-
to ateitininko įžodį. Pasižiūrėję
http://javstudentija.org/izodis.ht
ml rasite pasiruošimo įžodžiui gai-
res. Jei ruošitės, prašome pranešti
el. paštu SAS CV-bai iki kovo 27d.

Jei turite bet kokių klausimų — pa-
rašykite!! studentucv@gmail.com

Visus maloniai kviečia Studentų
ateitininkų sąjungos Centro
valdyba

Ateitininkų namų
metinis susirinkimas

kovo 29 d.

MŪSŲ UŽDAVINIAI
ŠIŲ LAIKŲ KULTŪRŲ
KONFLIKTO ARENOJE
Š. m. kovo 7 d. Čikagos sendraugiai susirinko Ateitininkų namuose,
Lemonte, išklausyti kun. Kęstučio Trimako paskaitos ir jo vestų disku-
sijų apie Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos 2008/9 veiklos metų
paskelbtą šūkį „Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje”. Susirinkimą suor-
ganizavo Čikagos sendraugių valdybos nariai Jolita Kisieliūtė-
Narutienė, Vytas Čuplinskas ir Irena Karoblytė. Kadangi paskaita bu-
vo itin turininga, čia pateikiame sutrauktas mintis. Paskaitą išklau-
siusiems bus geras priminimas, o neturėjusiems progos susirinkime
dalyvauti — susipažinimas su išsakytomis mintimis.

Pereito šeštadienio, kovo 7 d.
,,Drauge”, 10 pusl. prie straipsnio
,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo: Užga-
vienės kartu su Čikagos jaunučiais
ateitininkais”, per apsirikimą prie
nuotraukų nebuvo pažymėti fotogra-
fų vardai. Šią spalvingą šventę ypač
gražiai įamžino Kazys Motekaitis
ir Irena Satkauskienė. Už apsilei-
dimą atsiprašome, o už nuotraukas
dėkojame. Netrukus bus galima pa-
matyti daugiau šių fotografų užga-
vėnių puotos nuotraukų ateitininkų
tinklavietėje: www.ateitis.org, pa-
sižiūrėjus į jaunučių skyrių.

Klaidos atitaisymas

Kun. Kęstutis A. Trimakas skaito paskaitą Čikagos sendraugiams. Jono Kuprio nuotr.

Studentai, ar
norite vadovauti
MAS stovykloje?

Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdyba priima prašymus
norinčių vadovauti ar šiaip dirbti

MAS vasaros stovykloje.

Nedelsiant, rašykite MAS CV
pirmininkei Dainei Quinn
el. paštu DLNQ@aol.net

Moksleivių ateitininkų
stovykla • liepos 15-26 d.

Dainavoje
Nukelta į 10 psl.
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GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  
KOVO 11-OSIOS DŽIAUGSMAI,

RŪPESČIAI IR VILTYS

Prieš devyniolika metų išgyve-
nome didelį džiaugsmą. Nepriklauso-
mybės paskelbimas 1990 m. kovo 11-
ąją mums buvo tarsi stebuklas, pri-
lygstantis prisikėlimui iš kapo. Net
penkiasdešimt metų tęsėsi mūsų
nelaisvės vargai, ir, atrodė, kad jiems
nebus galo. Šimtai tūkstančių lietu-
vių buvo išbarstyti po Sibirą ir pas-
merkti prarasti savo tautinę bei
krikščioniškąją tapatybę. Dešimtys
tūkstančių partizanų paaukojo gyvy-
bę už laisvę, sovietinė imperija atrodė
nenugalima, tačiau atėjus laikui stai-
ga pati subyrėjo. Toks jau Dievo su-
kurtas pasaulis, kad neteisybe ir prie-
varta sukurtos bei palaikomos impe-
rijos ir santvarkos vos užsimezgusios
yra pasmerktos griūčiai. 

Prieš devyniolika metų ant sovie-
tinės sistemos griuvėsių ėmėme kurti
iš pagrindų naują Lietuvos valstybės
gyvenimą. Per tą laiką buvo padaryta
daug gerų darbų – užsitikrintas sienų
saugumas, sugrįžta į Europos namus,
atsirado galimybė laisvai judėti po
visą pasaulį ir kt. Tačiau laisvė su-
teikia galimybę ne tik daryti gerus
darbus, bet ir klysti. Klaidų padaryta
ne mažiau už gerus darbus. Pati
didžiausia nesėkmė – valstybėje atsi-
radusi atskirtis tarp paprastų, labai
kukliai ar net skurdžiai gyvenančių
žmonių ir milijonierių, dažnai nule-
miančių svarbius visuomenės gyveni-
mo procesus. Amorali rinka ir amo-
rali politika tapo mūsų gyvenimo
tikrove.

Būtume neteisūs, jeigu už pa-

darytas klaidas kaltintume tik kitus.
Jeigu atsigręžtume į praėjusius de-
vyniolika metų, lengvai pamatytume,
kaip neatsakingai daugelis žmonių
elgdavosi rinkdami savo valdžią. Ga-
lima teisintis, kaip sunku būdavo tei-
singai pasirinkti, kai nupirkta žinias-
klaida bei reklama visą tautą pavers-
davo kreivų veidrodžių karalyste,
kurioje viskas supainiota, dažnai ap-
versta aukštyn kojomis ir neaišku,
kas yra kas. Ir vis dėlto net ir tokiais
atvejais galima atsirinkti, kur yra
grūdas, o kur tik tuščias jo lukštas.
Kiek kartų už tuos tuščius lukštus
žmonės balsavo, patikėdami jiems ša-
lies finansus, ekonomiką, švietimą,
kultūrą ir socialinę apsaugą?

Ar ne dėl to iš mokyklų buvo iš-
guitas patriotinis ugdymas, o tėvynę
mylintys žmonės buvo vadinami
megztomis beretėmis ir idiotais? Ar
ne dėl to sąžinę praradę gobšuoliai
galėjo daryti įtaką įstatymų leidybai,
leidusiai pasiglemžti žemes, įmones,
pačias svarbiausias šalies ūkio šakas
ir tapti nekontroliuojamais mūsų
Tėvynės vadovais?

Šie 2009-ieji yra neeiliniai metai.
Prieš dvidešimt metų susikibę ran-
komis Baltijos kelyje pasakėme visam
pasauliui – mes norime laisvės. Šiais
metais švenčiame Lietuvos vardo
tūkstantmetį. Buvo numatyta atlikti
daug darbų ir suorganizuoti daug
renginių, kad pasirodytume esą di-
deli, drąsūs ir gražūs. Gaila, kad pati
svarbiausia ir reikalingiausia Lie-
tuvos tūkstantmečio dalis buvo tarsi

Visi drauge 
,,Draugo” koncerte

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Visi džiaugėmės sužinoję, kad praėjusią savaitę „Draugui” buvo
įteiktas garbingas Lietuvos Respublikos apdovanojimas. Kovo 7 d.
lankydamasis Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Lie-

tuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas už lietuvių kultūros,
savimonės ir politinės minties puoselėjimą, tautinių vertybių sklaidą
užsienyje ir 100 metų jubiliejaus proga „Draugo” leidėjui įteikė  „Lietuvos
tūkstantmečio žvaigždę”. Tai tikrai prasmingas ir gražus „Draugo” pri-
pažinimas ir įvertinimas. Kovo 11 d. proga V. Ušackas  palinkėjo visiems
saugoti, branginti ir puoselėti tai, ką paveldėjome iš savo tėvų ir protėvių
– meilę Lietuvai, pagarbą šalies istorijai ir tradicijoms, tikėjimą vienybės
galia. Savo sveikinimus ,,Draugui” jau atsiuntė Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas Adamkus, LR generalinė konsulė Skaistė Aniulienė ir
kiti. Visus gautus sveikinimus rasite ,,Draugo” jubiliejinio koncerto pro-
gramos leidinyje.

Dabar ateina eilė panašiai dienraščio jubiliejų pagerbti ir patiems
„Draugo” skaitytojams. Ta proga – tai „Draugo” 100 metų jubiliejinis
koncertas, įvyksiantis kovo 22 d., sekmadienį, 3 val. po pietų Maria gim-
nazijos auditorijoje, Čikagoje. Įdomu, kad pati Maria gimnazija už poros
metų (2011 m.) švęs savo šimtmetį. Ji buvo įsteigta seselių kazimieriečių
1911 metais ir pradžioje vadinosi  Šv. Kazimiero akademija. 1952 metais
buvo pastatyti dabartiniai gimnazijos rūmai ir akademijos pavadinimas
pakeistas į Maria High School. Ten esanti auditorija turėjo 1,200 vietų,
bet paskutiniai pakeitimai auditorijos talpą sumažino iki 1,000 vietų. Ar
ne įdomus sutapimas! Lietuvos vardo pirmą kartą paminėjimo tūkstant-
mečio proga salę pripildo tūkstantis svečių, pasiruošusių ne tik pagerbti
„Draugą” jo šimtmečio proga, bet ir sau suteikti kultūrinį džiaugsmą!
Jeigu toks sutapimas būtų buvęs anksčiau pastebėtas, būtų buvę galima
visas kėdes sunumeruoti pagal metus, pradedant 1009 ir baigiant 2009.
Turbūt daug kas būtų varžęsis įsigyti bilietą į kėdę numeriu 1410 (Žal-
girio mūšio metai) pažymėta, ar 1492 (Amerikos atradimo metai), ar
1918, o gal savo ar kieno nors brangaus gimtadienio metams prisiminti.
Šį kartą teks numeriu pažymėtoje kėdėje sėdėti ir tik spėlioti, kuriuose
metuose sėdime.

Koncerte dainuos solistai iš Lietuvos – Edmundas  Seilius ir  Kristina
Zmailaitė, solistams akompanuos ir solo skambins žymus pianistas Edvi-
nas Minkštimas. „Jubiliejinis koncertas nebus eilinis – visi trys meninin-
kai yra gražaus lietuviškos kultūros vainiko šakos”, viename iš pasku-
tinių savo straipsnių ,,Drauge” rašė Marija Remienė. Ji visus skaitytojus
ir jų draugus kviečia būti šio svarbaus lietuviško laikraščio istorijos
dalininkais ir liudininkais.

Dažniausiai žmonės į įvairius renginius eina norėdami kam nors pa-
rodyti pagarbą ar padėką, ar norėdami kartu pasidžiaugti, ką nors pa-
remti ar kultūringai laiką praleisti. Kovo 22 d. – oficialiai trečiąją šių
metų pavasario dieną – visas šias lankymosi renginiuose priežastis galė-
sime patenkinti iš karto – vienu savo nuosprendžiu. Tereikia įsigyti bilie-
tus ir atvykti. Tikiu, kad visi būsime maloniai nustebinti kiek savo ,,Drau-
go” draugų ten rasime. Jie nori pamatyti ir jus. Iki malonaus pasimatymo
kovo 22–ąją!

Arkivysk. Sigito Tamkevičius homilija Kauno arkikatedroje
2009 m. kovo 11 d.

pamiršta arba tyliai apeita. Prieš tūk-
stantį metų į Lietuvą buvo nešamas
Dievo žodis – Evangelija ir už tai
buvo sumokėta taikaus misionieriaus
šv. Brunono gyvybe. Tik dėl jo kan-
kinystės ir aukos Kvedlinburgo kro-
nikose buvo užrašytas Lietuvos var-
das. 

Ar atsitiktinai kovo 9-oji – šv.
Brunono kankinystės diena, iš istori-
jos sutemų iškėlusi Lietuvos vardą,
niekur, išskyrus Bažnyčią, neminima
kaip esminė tūkstantmečio data?
Atrodo, kad daug kam Evangelijos ži-
nia yra neparanki ir dėl to tyliai apei-
nama, tarsi jos reikėtų gėdytis. Šv.
Brunono į Lietuvą neštos Evangelijos
žinios nereikia gėdytis, nes ant jos
pamato buvo kurta Europos civi-
lizacija bei kultūra. 

Gal taip sutapo, o gal Dievo Ap-
vaizda taip vedė, kad Lietuvos vardo
tūkstantmetį minėsime būdami gilio-
je ekonominėje duobėje ir skaičiuoda-
mi kiekvieną litą.

Dievas mus myli net tuomet, kai
klystame, ir moka net klaidingus
mūsų žingsnius pakreipti gėrio link.
Kai Dievas savo mylimiems vaikams
leidžia vargą, tai būna ženklas, kad
tuo nori pasakyti kažką svarbaus.

Jeigu mes per atėjusį sunkmetį pra-
dėsime daugiau mąstyti ir tapsime
atsakingesniais savo valstybės pilie-
čiais, tuomet būsime laimėtojai ir ka-
da nors dėkosime Dievui už patirtus
vargus, kurie padarė mus protinges-
nius. 

Kviečiu į Lietuvą neštos Evan-
gelijos žinios tūkstantmetį minėti
miestų ir kaimų bažnyčiose. Kviečiu
švenčiant Evangelijos žinios tūk-
stantmetei Lietuvai jubiliejų apmąs-
tyti ne vien tai, kokie mes turime
būti lietuviai, bet ir kokie į Jėzų Kris-
tų tikintys žmonės. Šiais metais at-
verkime kelius Evangelijos žiniai,
kad ji pasiektų kiekvieną namą kai-
me ir miestiečių butą, kad ji taptų
tarsi žaibu, perskrodžiančiu dabar-
ties tamsą. Pasakykime šiais metais
drauge su Kristaus mokiniais: „Vieš-
patie, pas ką mes eisime?! Tu turi
amžinojo gyvenimo žodžius” (Jn 6,
68). Nutarkime aiškiai ir drąsiai – sa-
vo ateitį mes norime kurti ne ant ne-
aiškių ideologijų smėlio, bet ant
Kristaus uolos. Jeigu stovėsime ant
šios uolos, mums nebaisios bus jokios
krizės, nes būsime viltingi, drąsūs ir
pajėgūs nugalėti visokius sunku-
mus. 

„Linkėkime vieni kitiems gražaus gyvenimo savo
sukurtoje Lietuvoje“

Džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie širdingų sveikinimų
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo dienos proga.

Nepriklausomybės atkūrimo siekį – Kovo 11-osios spren-
dimą – tauta puoselėjo per ilgus okupacijos dešimtmečius, jį
įrodė ginkluotų kovų, partizanų pasipriešinimo žygdarbiais,
iškentėjo sovietiniuose lageriuose ir kalėjimuose, išmeldė sa-
vo maldose, aplaistė motinų ašaromis, sudėdama didžiules
gyvybės ir kančių aukas ant laisvės aukuro.

Esu tikras, kad šiandien mūsų širdyse Lietuvos nesuma-
žėjo. Tikiu, kad jos yra tiek pat daug, kaip ir tais laikais, kai
kovojome už savo valstybės laisvę ir nepriklausomybę. Žinau,
kad didžioji dalis mūsų visuomenės yra pilietiški, mąstantys,
savo valstybės interesus ginantys žmonės, kurie ne tik su-
pranta kas yra laisvė, kurie moka ta laisve naudotis, o, rei-
kalui esant, ir ją apginti.

Geresnės Lietuvos kūrime mūsų visų dar laukia gausybė
iššūkių. Telkianti lyderystė, gebėjimas bendrai generuoti idė-
jas, priimti ryžtingus sprendimus, suteikia vilties, kad įveik-
sime šiandienos sunkumus ir sugebėsime nutiesti kelius į
Sėkmės Lietuvą.

Linkiu, kad ši diena suteiktų mums visiems naujų jėgų eiti
ilgu, sunkiu ir atsakingu laisvės keliu. Linkėkime vieni kitiems
gražaus gyvenimo savo sukurtoje Lietuvoje.

Su devynioliktuoju Laisvės pavasariu.

LR Ministras pirmininkas Andrius Kubilius
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Jūriniame slėnyje turėtų susivienyti
mokslas ir verslas

LORETA TIMUKIENÈ

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziume nemažai dėme-
sio buvo skirta gamtos ir aplinkosau-
gos temoms.  Neatsitiktinai ne vienas
pranešėjas gvildeno su jūra susijusius
klausimus ir problemas – juk Lietuva
dažnai vadinama jūrine valstybe.

Kaip pastebėjo University of
Delaware  profesorius Vytautas Kle-
mas, kartu su prof. Jurgiu Staniškiu
vadovavęs jūros, gamtos ir aplinko-
saugos sekcijoms, šiųmetinio simpo-
ziumo pranešimai buvo tarptautinio
lygio, vyko įdomios diskusijos. Profe-
sorius sakė, kad visuomet tokiuose
renginiuose tarp jų dalyvių užsimez-
ga naujos pažintys, kurių rezultatas –
bendri projektai. To iš tiesų ir siekia-
ma, į simpoziumą kviečiant specialis-
tus, atstovaujančius kuo įvairesnėms
sritims, įstaigoms ir organizacijoms. 

Tarp pranešėjų –
ir  jauni mokslininkai

Jau ne pirmą kartą simpoziume
dalyvaujantis mokslininkas sakė, kad
simpoziumas tampa vis ,,lietuviškes-
nis” – pastaraisiais metais į šį renginį
atvyksta daugiau mokslininkų iš
Lietuvos. V. Klemą maloniai nustebi-
no ir tai, jog net ir čia, Jungtinėse
Valstijose gimę, lietuviškas šaknis
turintys mokslininkai savo praneši-
mus skaitė lietuviškai.  

Profesorius džiaugėsi, kad tarp
pranešėjų buvo galima pamatyti ne
vieną jauną mokslininką. V. Klemas
paminėjo dr. Laurą Dzelzytę, kuri
skaitė pranešimą apie klimato pa-
sikeitimus Lietuvoje. Jungtinėje Ka-
ralystėje keletą metų gyvenusi aktyvi
kovotoja prieš klimato kaitą L. Dzel-
zytė 2007 m. buvo pripažinta viena iš
35 įtakingiausių jaunų pasaulio ver-
slininkių. Taip ją įvertino tarptauti-
nis žurnalas „World Business” ir
susivienijimas „Shell”. Praėjusiais
metais L. Dzelzytei buvo įteiktas
„LT tapatybės” apdovanojimas už
idėjas ir veržlumą garsinant Lietuvą.
Ji yra viena iš projekto ,,GreenIndex”
sumanytojų. 

Kalbėdama simpoziume L. Dzel-
zytė pabrėžė būtinybę suderinti eko-
nominę plėtrą ir kovą su klimato
kaita. Pasak jos, vienas iš papras-
čiausių aplinkos apsaugos būdų – tie-
siog riboti vartojimą. Neseniai spau-
doje pasirodė pranešimas, kad  L.
Dzelzytė paskirta Aplinkos ministro
patarėja, tad jai savo darbe teks dar
ne kartą susidurti su simpoziume
nagrinėtomis aplinkosaugos proble-
momis.

Pati jūra nėra problema 

Kitas jaunas pranešėjas – Balti-
jos pajūrio aplinkos tyrimų ir plana-
vimo instituto vyresnysis mokslo dar-
buotojas, Klaipėdos universiteto
Gamtos ir matematikos mokslų fa-
kulteto Geofizinių mokslų katedros
daktaras Nerijus  Blažauskas. Jis  ty-
rinėja Baltijos jūros dugną, domisi
planuojamo Klaipėdos jūros slėnio
galimybėmis. N. Blažauskas, kaip ir
L. Dzelzytė, yra daugelio tarptauti-
nių simpoziumų dalyvis. Jaunas
mokslinin-kas skaitė pranešimą apie
Baltijos jūros būklę ir ateities darbus.                                                                                                  

N. Blažausko nuomone, pati jūra
nėra problema – ji yra gyvas organiz-

mas, problemas sukuria žmonės.
Pranešėjas pasidžiaugė, kad pas-
taruoju metu žmonės vis labiau
supranta, jog jų neapgalvota veikla
kenkia ne tik gamtai, bet atsisuka ir
prieš juos pačius. Aplinkosaugininkų,
įvairių visuomeninių organizacijų
pastangomis aplinkos taršą pavyksta
sumažinti. Nemažai dėmesio N. Bla-
žauskas savo pranešime skyrė daug
diskusijų visuomenėje ir spaudoje
sukėlusiam vadinamam mokslo slė-
nių projektui. 

Tikimasi ir užsienio investicijų

Į integruoto mokslo, studijų ir
verslo centro (slėnio), skirto Lietuvos
jūrinio sektoriaus plėtrai, kūrimą
ketinama investuoti 240 mln. Lt.
Jūrinio slėnio kūrimui bus pasitelk-
tos ES, verslininkų lėšos. Kaip rašo-
ma Vyriausybės nutarime dėl Jūrinio
slėnio kūrimo, šis projektas sukurs
jūrinių žinių ekonomikos branduolį,
sutelkdamas teritoriškai išsibarsčiu-
sias jūrinio mokslo ir studijų įstaigas,
jų padalinius. Bus sudarytos sąlygos
glaudesniems jūrinio mokslo, studijų
ir verslo ryšiams. Tikimasi, kad visa
tai leis pritraukti daugiau užsienio
investicijų į Lietuvos jūrinio sekto-
riaus verslą, mokslą.        

Jūriniame sektoriuje dirba dau-
giau kaip 800 įmonių ir bendrovių.
Jos sukuria 18 proc. Lietuvos bendro-
jo vidaus produkto. Sektoriuje yra 11
proc. visų šalies darbo vietų. Didžiau-
sia šalyje pagamintos transporto
įrangos eksporto dalis tenka Klaipė-
dos apskričiai. 

Klaipėdos jūrų uostas pagal gylį
yra didžiausias regione. Jame su-
kuriama 10–12 proc. bendrojo vidaus
produkto (BVP). Surinktos lėšos in-
vestuojamos uosto plėtrai – per me-
tus apie 200 mln. litų. Uostas vystėsi
labai sparčiai, o moksliniai tyrimai
atsiliko. Šiuo metu vyksta naujų
laivybos kelių projektavimas. Pla-
nuojama, kad Klaipėda ateityje taps
giliavandeniu uostu. Atsiranda euro-
piniai projektai, bet jie kol kas vyksta
tik moksliniame lygyje.

Lietuvoje yra pakankamai mok-
slininkų, dirbančių jūrinių tyrimų
srityje, tačiau jų veikla nėra sutelkta
ir veiksminga, nes jie dirba skirtin-
guose Lietuvos miestuose. Nors uos-
tas labai svarbus Lietuvos ekonomi-
kai, iki šiol mokslininkai, verslinin-
kai, akademinė bendruomenė, val-
džia nedirbo vieningai. Investicijos į
jūrinio mokslo bei technologijų pa-

žangą buvo vienos iš mažiausių.
Daugelis įstaigų turi nedideles tyri-
mų bazes, bet jų įranga pasenusi ir
nebepajėgia varžytis tarptautinėje
rinkoje.

Baigti pirmieji darbai

Pasak simpoziume dalyvavusios
buvusios žemės ūkio ministrės Ka-
zimiros Prunskienės, „Saulėtekio”,
„Santaros”, „Santakos”, „Nemuno”
ir Lietuvos Jūrinio slėnio plėtros pro-

gramų patvirtinimas buvo vienas
svarbiausių Gedimino Kirkilo vado-
vaujamos Vyriausybės nuveiktų dar-
bų ir sudedamoji aukštojo mokslo
pertvarkos dalis. Šiuo metu baigtas
daug emocijų kėlęs pirmasis mokslo
slėnių Lietuvoje kūrimo etapas ir
pereinama prie gana sudėtingų pro-
jekto įgyvendinimo darbų. Tikimasi,
kad po 4–5 metų Lietuvoje iškils 5
tokie mokslą, studijas ir verslą jun-
giantys centrai, kuriuose dirbs per
2,5 tūkst. mokslininkų.

K. Prunskienė teigė, kad struk-
tūrinių fondų 2007–2013 m. skirti 2
mlrd. litų atvėrė galimybes įgyven-
dinti šiuos ambicingus tikslus, nuo
kurių priklauso Lietuvos ateitis, eko-
nominė ir socialinė gerovė. 

Klaipėda pasirinkta 
neatsitiktinai

Apie kuriamą Jūrinį slėnį kalbėjo
ir simpoziume dalyvavęs Klaipėdos
universiteto prorektorius, buvęs su-
sisiekimo ministras Rimantas Di-
džiokas. Jis yra asociacijos ,,Baltijos
slėnis”, kuri yra  atsakinga už šio
projekto įgyvendinimą, prezidentas.
Profesoriaus įsitikinimu, įgyvendi-
nus šį projektą galbūt daugiau mok-
slo pereis į verslo sektorių, nes kol
kas Lietuvoje ši grandis yra silpniau-
sia, o mokslas ir universitetai iš vers-
lo menkai ką tegauna. R. Didžiokas
pažymėjo, kad yra svarbu ugdyti jau-
nuosius mokslininkus, investuoti į
mokslo vystymą bei užtikrinti, kad
slėniai „nesubyrėtų į mažus gaba-
lėlius”, užtikrinti jų vadybą, ben-
dradarbiavimą, stabilumą, kad apie
Lietuvos tikslus išgirstų visas pa-
saulis. Tarptautinė komisija, prieš
metus tyrusi Lietuvos mokslo centrų
kūrimo planus, geriausiai įvertino
Klaipėdos Jūrinį slėnį, kurio vizija
aiškiausia.

Sukurti Jūrinį slėnį, pasak pro-
rektoriaus, pasiūlė Klaipėdos univer-

sitetas ir kitos jūrinio mokslo tyri-
mus vykdančios mokslo įstaigos. Jū-
rinis slėnis vykdys jūros aplinkos bei
technologijų mokslinius tyrimus. Slė-
nio, kuris bus kuriamas Klaipėdos
universiteto teritorijoje, veikla yra
suinteresuotas ir verslas, ir valstybės
įstaigos, besirūpinančios pajūrio
regiono plėtra.  

Pasak prof. R. Didžioko, šiuo
metu kuriama slėnio infrastruktūra.
Jau yra parengtas Jūrinio slėnio
techninis projektas. Pirmieji statybų

darbai turėtų vykti 2010–2012 me-
tais. Jie kainuotų beveik 100 mln.
litų. Jūrinio slėnio pastatai turėtų
užimti visą likusią 21 hektaro neap-
statytą universiteto žemę šalia stu-
dentų miestelio. Klaipėdos univer-
sitetas turi savo miestelį, kuriame
numatyta pastatyti du pastatus ir
juose įkurti 10 mokslinių eksperi-
mentinių laboratorijų. Jose mok-
slininkai kurs jūrines technologijas,
atliks uosto bendrovių užsakymus.
Taip pat bus rūpinamasi jūros ir
kranto zonos išteklių tinkamu nau-
dojimu, apsauga. Šalia laboratorijų
persikels Klaipėdos universiteto Jūrų
technikos, Socialinių mokslų, Tęsti-
nių studijų fakultetai. Šalia Klaipė-
dos universiteto centrinių rūmų pla-
nuojama pastatyti ir 600 vietų stu-
dentų bendrabutį. Siekiant sutelkti
jūrinio mokslo kryptyse dirbančius
šalies mokslininkus, taip pat veiks-
mingiau panaudoti šiuolaikinę slėnio
mokslinių tyrimų įrangą, slėnio bran-
duolyje numatoma įkurti Nacionalinį
jūros mokslo ir technologijų centrą.
Jau šiuo metu yra numatyta galimy-
bė naudotis Slėnio branduolio mok-
slinių tyrimų infrastruktūra būsi-
miems Slėnio dalyviams, pageidau-
jantiems  perkelti savo veiklą į Slėnį.

Svarbi Slėnio dalis  – mokslinių
tyrimų laivas, skirtas tenkinti Lietu-
vos, kaip jūrinės valstybės, strate-
ginius ir mokslinių jūrinių tyrimų
poreikius, varžytis tarptautinėje jūri-
nių tyrimų erdvėje. Laivas galės vyk-
dyti ne tik mokslinius tyrimus, bet ir
tenkinti kitų su jūra susijusių sek-
torių poreikius. Su Lenkijos bei
Suomijos laivų statytojais jau pareng-
tas ir laivo modelis.

R. Didžiokas sakė, kad Jūriniame
slėnyje jie galės pasiūlyti naujausią
laboratorinių tyrimų įrangą ir naujų
idėjų. Sukūrus stiprią materialinę
bazę, turint laboratorijas, bus galima
paruošti kvalifikuotus specialistus, o
uostui niekur         Nukelta į 9 psl.

Prof. Vytautas Klemas (k.)  su prof. Jurgiu Staniškiu vadovauja sekcijai.                                                V. Klemo nuotr.
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TORONTO, CANADA

REIKIA MEILĖS IR DARBO
Vasario 16-osios iškilmės Toronte

RAMÙNÈ 
SAKALAITÈ-JONAITIENÈ

Šiemet švenčiamos Lietuvos val-
stybės atkūrimo – Vasario 16–osios –
91–osios metinės Toronte tapo ir pir-
muoju renginiu, kuriuo minimas
Lietuvos vardo 1000-metis.

Vasario 22 d. visose Kanados lie-
tuviškose šventovėse buvo aukojamos
Mišios su Vasario 16-tajai pritaikytais
pamokslais. Pagrindinio minėjimo
viešnios – Lietuvos Respublikos am-
basadorė Kanadoje Gintė Damušytė,
aktorė Virginija Kochanskytė ir sve-
čias – kalbėtojas kun. Antanas Sau-
laitis, SJ, po Mišių Prisikėlimo para-
pijoje aplankė Labdaros slaugos na-
mus, pabendravo su gyventojais.

Apdovanojimai

Prieš pat minėjimą Anapilio di-
džiojoje salėje, Lietuvos Kankinių
parapijos klebonijoje, svečiai kartu su
konsulais Liudviku Matuku ir Pau-
liumi Kuru, KLB krašto valdybos
pirmininke Joana Kuraite-Lasiene,
Kanados Lietuvių Bendruomenės
(KLB) Toronto apylinkės pirmininke
Danute Garbaliauskiene, ,,Tėviškės
žiburių” redaktoriais Česlovu Sen-
kevičiumi ir Ramūne Sakalaite-Jo-
naitiene susitiko su ilgamečiu ,,Tė-
viškės žiburių” redaktoriumi prel. dr.
Pranu Gaida. Šios delegacijos apsup-
tyje ambasadorė prelatui įteikė Pre-
zidento Valdo Adamkaus paskirtą
Komandoro didįjį kryžių, perskaitė
dekretą ir priminė prel. Gaidos re-
dakcinius ir teologinius darbus. De-
legaciją priėmęs prel. Jonas Staške-
vičius pavaišino visus šampanu, su-
giedota ,,Ilgiausių metų”, o ,,Tėviškės
žiburių” vardu prel. Gaidai buvo
įteiktos gėlės.

Minėjimas prasidėjo 4 val. p.p.
vėliavų įnešimu, Kanados ir Lietuvos
himnais, kuriuos vedė Daiva Paš-
kauskaitė. Invokaciją sukalbėjus
prel. Staškevičiui, ambasadorė Da-
mušytė pasveikino visus susirinku-
sius, pranešė apie apdovanojimą,
suteiktą prel. Gaidai. Vasario 16-osios
proga taip pat buvo apdovanota Vy-

tauto Didžiojo universiteto profesorė
Milda Danytė. 

Ambasadorė perdavė Užsienio
reikalų ministro Vygaudo Ušacko lin-
kėjimus Kanados lietuviams, taip pat
padėkojo garbės konsului  Matukui
už pagalbą finansų ir kredito srityje,
plėtojant verslo ir kultūrinius ryšius,
įteikė ambasados dovaną jam pasi-
traukiant iš pareigų. Ji pranešė, kad
naujai paskirtas garbės konsulas
Toronte yra farmacijos verslo specia-
listas, ilgametis veikėjas, ateinančios
Dainų šventės Toronte rengimo ko-
miteto pirmininkas Paulius Kuras.

Vidaus reikalų ministerijos pažy-
mėjimus – 1-ojo laipsnio ,,Angelo sar-
go” ženklus už paramą Lietuvos poli-
cijai ambasadorė įteikė OPP atsarg.
serž. Algiui Malinauskui ir tarnybos
serž. Juozui Gataveckui. Taip pat bu-
vo apdovanoti Dana Styra ir Dana bei
Gedas Sakai.

Konsulas Matukas padėkojo gar-
bės konsului Hariui Lapui, KLB
Toronto skyriui ir Prisikėlimo kredi-
to kooperatyvui už paramą, primin-
damas, kad mylėti Lietuvą nepakan-
ka, reikia ne tik kalbėti, bet turėti
kantrybės konkrečiai dirbant, kad
Lietuva grįžtų prie tautiško-krikš-
čioniško galvojimo. Jis pasiūlė suda-
ryti sąlygas studentams iš Lietuvos
baigti mokslus Vakarų demokrati-
niuose kraštuose, kad po studijų ga-
lėtų grįžti į Lietuvą ir padėtų statyti
naują Lietuvą.

KLB pirm. Kuraitė-Lasienė pa-
sveikino visus susirinkusius, padėko-
jo ambasadai už šiltą bendradarbiavi-
mą su KLB ir pranešė, kad KLB
visuomenininko-kultūrininko premi-
ja šiemet skiriama Linai Kuliavienei
už ,,Kretingos” stovyklavietės atgai-
vinimą ir jaunimo auklėjimą. Jai ne-
galint dalyvauti šiose iškilmėse, pre-
mija buvo įteikta Kovo 11-osios mi-
nėjime kovo 8 d.

Ministro pirmininko Stephen
Harper linkėjimus lietuviams per-
davė Peter Van Loan, Kanados viešo-
jo saugumo ministras. Būdamas estų
kilmės ir suprantantis lietuvių rū-
pesčius bei išgyvenimus, jis patvirti-
no, jog svarbu nenuleisti akių, o būti

B A LT I E J I  R Ū M A I
WASHINGTON

2009 m. kovo 11 d.

Siunčiu šiltus sveikinimus visiems, kurie švenčia Lietuvos Respub-
likos nepriklausomybę. 

Lietuva ir Jungtinės Amerikos Valstijos ilgai džiaugiasi draugiškais
santykiais. Mūsų draugystė išliko karo ir taikos metu, mus iki šiol
vienija bendros nuostatos ir tikslai. Mes ir toliau stipriname šį ryšį
remdami demokratiją, ekonominį klestėjimą, taiką ir saugumą per
NATO.

Šiandien mes taip pat švenčiame Amerikos lietuvių indėlį, kuris
praturtina mūsų tautos kultūrą ir dar labiau suartina JAV ir Lietuvą.
Tegul ryšys ir draugystė tarp mūsų tautų toliau auga šios ir būsimų
švenčių proga.

JAV Prezidentas 
Barack Obama 

budriems savo Tėvynės sargyboje.
KLB Toronto apylinkės pirm.

Danutė Garbaliauskienė išreiškė pa-
dėką visiems pareigūnams ir padėjė-
jams, pasveikino ir paaiškino, kad ši
šventė yra taip pat ir Lietuvos vardo
tūkstantmečio paminėjimas, tą bylojo
ir 1000-mečio plakatas, kabantis
gražiai papuoštoje scenoje.

Įvairių poetų eilėraščius dailiai
supynusi aktorė iš Lietuvos Virginija
Kochanskytė praturtino programą,
deklamuodama patriotinę kūrybą –
Nagio, Radausko, Brazdžionio, Bra-
dūno, Baltrušaitytės bei Maironio
eiles ir jos pačios tai progai pritaiky-
tas pastabas. Meninės programos dalį
atliko ir ,,Gintaro” tautinių šokių
grupės mažieji, sušokę ,,Ratelį”.

Lietuvos kelias

Apie paskaitininką kun. Antaną
Saulaitį, SJ, žodį tarė Česlovas Sen-
kevičius, primindamas dvasininko
ilgametę skautišką veiklą, o tarp mi-
ijono gerų darbelių – knygų rašymą,
redakcinį darbą, vadovavimą jau-
nimui, Jaunimo sąjungos steigimą.

Kun. Saulaitis savo kalboje api-
būdino dešimtį religinių ,,kilpų” Lie-
tuvos 1000-mečio kelyje, pradedant
mūsiške žegnone, kurioje įvardijamas
ne tik Tėvas, kaip daugelyje kalbų,
bet Dievas Tėvas. 

Lietuva senovėje apėmė didelius
plotus, kuriuose gyveno Rytinių apei-
gų krikščionys. Kun. Saulaičio teigi-
mu, Lietuvoje išskirtinai vyko Rytų ir
Vakarų tradicijų jungimasis vienoje
Bažnyčioje, joje dar mažai nagrinėta
Rytinių krikščionių įtaka. Iki šių die-
nų Lietuvoje yra išlikę musulmonų
totoriai ir Senojo testamento pasekė-
jai karaimai, laisvai gyvenę ir prakti-
kavę savo tikėjimą daugiau kaip 600
metų.

Nukelta į 11 psl. 

Vasario 16-osios proga Komandoro didžiojo kryžiaus ordinu apdovanotas ilgametis ,,Tėviškės žiburių” redakto-
rius prel. dr. Pranas Gaida (viduryje). Apdovanojimą įteikė Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė (sėdi
kairėje). Apdovanojime dalyvavo KLB pirm. J. Kuraitė-Lasienė (sėdi dešinėje); stovi (iš k.): aktorė V. Kochanskytė,
gen. kons. P. Kuras, gen. kons. L. Matukas, red. Č. Senkevičius, kun. A. Saulaitis, SJ, prel. J. Staškevičius, Toronto
apyl. pirm. D. Garbaliauskienė.            R. Jonaitienės nuotr.
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„Ambersail” têsia kelionê pas
Šiaurès Amerikos lietuvius

ES šalys svarstys užimtumo
didinimo galimybes

Vilnius, kovo 13 d. (Bernar-
dinai.lt) – Signatarais pripažinti ir
rentą skirti siūloma Lietuvos laisvės
kovų sąjūdžio (LLKS) deklaraciją pa-
sirašiusiems partizanams, jų našlėms
ar našlaičiams.

Tokį siūlymą Seimo posėdžių
sekretoriate įregistravo Pasipriešini-
mo okupaciniams režimams dalyvių
ir nuo okupacijų nukentėjusių asme-
nų teisių ir reikalų komisijos nariai.

1949 m. vasario 16 d. LLKS Ta-
rybos posėdyje priimta deklaracija,
kurią pasirašė 8 posėdžio dalyviai:
Vakarų Lietuvos partizanų srities va-
das Jonas Žemaitis-Vytautas, Tauro
apygardos vadas Aleksandras Grybi-
nas-Faustas, Vakarų Lietuvos parti-
zanų srities štabo viršininkas Vytau-

tas Gužas-Kardas, LLKS Visuomeni-
nės dalies viršininkas Juozas Šibaila-
Merainis, Prisikėlimo apygardos šta-
bo viršininkas Bronius Liesys-Nak-
tis, Prisikėlimo apygardos vadas Leo-
nardas Grigonis-Užpalis, Pietų Lie-
tuvos partizanų srities vadas A. Ra-
manauskas-Vanagas ir LLKS Tarybos
prezidiumo sekretorius Petras Bart-
kus-Žadgaila. Deklaracija kartu su
kitais Lietuvos partizanų vadų suva-
žiavime priimtais dokumentais su-
darė teisinį ir politinį Lietuvos gink-
luotojo pasipriešinimo pagrindą.

Šiuo metu signataro renta  siekia
50 proc. parlamentaro atlyginimo, t.
y. per 4,000 litų. Dabar ją  gauna 57
asmenys.

Vilnius, kovo 13 d. (1000odise-
ja.lt) – Kovo 11 d. aplink pasaulį
plaukianti jachta „Ambersail” LTU
1000 pradėjo septintąją „Tūkstant-
mečio odisėjos” atkarpą San Paulo
(Brazilija) – Miami (JAV). Planuoja-
ma, kad Miami „Ambersail” įgula
pasieks balandžio 8 d., iš viso  nu-
plaukusi apie 5,000 jūrmylių.

Iš San Paulo garbės plaukimui  į
jachtą „Ambersail” buvo pakviestas
Lietuvos Garbės konsulas Brazilijoje
Francisco Ricardo Blagevitch. 

Septintoje Odisėjos atkarpoje
„Ambersail” įgulai vadovauja vienas
žinomiausių Lietuvos buriuotojų –
Raimondas Šiugždinis. Tarp įgulos

narių – Kuršių marių regatos nugalė-
toja – „Arabelos” įgula. Laimėjusi
2008 m. regatą, ši įgula įgijo teisę
„Tūkstantmečio odisėjose” dalyvauti
be konkurso.

Pakeliui į Miami planuojami du
sustojimai Karibų jūroje. Sustojimų
trukmė priklausys nuo jachtos plau-
kimo greičio. Septintos Odisėjos at-
karpos metu antrą kartą bus kirstas
pusiaujas. Pirmą kartą pusiaują kir-
to antros Odisėjos atkarpos įgula,
plaukusi iš Las Palmas į Cape Town.

Šiaurės Amerikos žemyne
„Tūkstantmečio odisėja” aplankys
Lietuvių Bendruomenes JAV ir Ka-
nadoje.

Vilnius, kovo 13 d. (Lietu-
viams.com) – „Financial Times”
(„FT”) savo skaitytojams pristato
Vilnių – Europos kultūros sostinę
kaip naują kelionių kryptį 2009 m.
Specialiame savaitgalio priede „How
to Spend it” kovo 7 d. išspausdintas
straipsnis pataria aplankyti Lietuvos
sostinę meno, kultūros ir prabangos
mėgėjams.

„How to Spend it” priedas lei-
džiamas kartą per mėnesį ir yra skir-
tas pasiturintiems bei išsilavinu-
siems skaitytojams. Vilnius šiame
priede aprašomas pirmą kartą. 

Straipsnio, pavadinto „Praban-
gaus ilgo savaitgalio gidas” („The
Smooth Guide. The Long Luxurious
Weekend”), autorius Nick Haslam
skaitytojus supažindina su Lietuvos
ir Vilniaus istorijos detalėmis, įvai-
riapusiu kultūros ir architektūros
paveldu. Būsimiems Vilniaus sve-
čiams taip pat siūloma aplankyti mu-
ziejus, įvairias meno erdves, Lietuvos
dizainerių studijas bei kruopščiai at-
rinktus sostinės viešbučius ir resto-
ranus.

„FT” savaitgalio numeris yra
vienas skaitomiausių specializuotos
spaudos leidinių D. Britanijoje, jo
bendrą auditoriją sudaro apie 550
tūkst. skaitytojų visame pasaulyje.
Straipsnio autorius N. Haslam Vil-
niuje lankėsi 2008 m. lapkričio mė-
nesį, tad galima sakyti, kad straips-
nis pasirodė per tikrai trumpą laiką.

Vilniaus pristatymas „FT” pa-
pildė nuo šių metų pradžios D. Bri-
tanijos spaudoje pasirodžiusių straip-
snių seriją. Pranešimai apie Vilnių ir
kitas lankytinas Lietuvos vietas buvo
išspausdinti „The Times”, „The
Guardian”, „The Daily Mail”, „The
Sunday Times Travel Magazine”,

„Conde Nast Traveller” ir kt. „FT”
straipsnį apie Vilnių anglų kalba gali-
ma rasti adresu www.ft.com/howtos-
pendit.

Gaila, kad tokį puikų Lietuvos
kaip kelionių krypties populiarinimą
D. Britanijoje temdo nepalanki da-
bartinė skrydžių padėtis. Nuo šių
metų sausio mėnesio Lietuvos skry-
džių bendrovei „flyLAL-Lithuanian
Airlines” sustabdžius veiklą, o Lat-
vijos skrydžių bendrovei „airBaltic”
nutraukus tiesioginius skrydžius Vil-
nius–Londonas, Lietuvos sostinę ga-
lima pasiekti tik per Rygos, Prahos,
Kopenhagos ir kitus oro uostus.

Vien per praėjusius metus Lie-
tuvos turizmo galimybės pristatytos
80 užsienio žiniasklaidos renginių,
suorganizuoti 66 pažintiniai turai po
Lietuvą 170 užsienio žurnalistų.
2008 m. užsienio spaudoje buvo iš-
spausdinti 862 straipsniai ir prane-
šimai apie Lietuvos turizmą.

Signatarais pripažinti si∆loma 
ir  partizanus

L. Pociùnienè� prašo atnaujinti tyrimâ�  

Atkelta iš 1 psl.
Čečėnų aktyvistas nuogąstauja,

kad sūnus ir giminaitis gali būti per-
duoti Rusijai. Anot jo, jeigu taip bus
padaryta, jis nebegalės užsiimti poli-
tine veikla, aiškinant Rusijos specia-
liųjų tarnybų pareigūnų daromus nu-
sikaltimus, ginti tautiečių teisių.

,,Kam jiems nepilnametis vaikas?
Žmonių, gavusių prieglobstį užsieny-
je, Čečėnijoje šeimas ima įkaitais. Bū-
dami čia, Europoj, bijome kalbėti. Aš
esu priverstas slėpti savo informato-
rius, vienas mano žodis gali kainuoti
čečėnui gyvybę”, – sakė V. Banžajev.

Jis teigė ketinąs teikti prašymą
dėl šeimos susijungimo ir sūnų bei gi-
minaitį parsivežti į Austriją. V. Ban-
žajev teigimu, yra sudarytas užsieny-
je gyvenančių čečėnų sąrašas ir iš Ru-

sijos Federacijos esą siunčiami žudi-
kai juos sunaikinti.

,,Lietuvą tie nusikaltėliai naudo-
ja kaip koridorių”, – pareiškė jis. Sve-
čias taip pat tvirtino, kad iš Lietuvos
valstybės įstaigų nuteka informacija
apie pabėgėlius. V. Banžajev tikino,
kad vos Kaune sulaikius jo sūnų, jis
sulaukė skambučio iš oficialios Čečė-
nijos valdžios įstaigos, kad U. Banža-
jev su pusbroliu yra Kauno migraci-
jos tarnyboje.

A. Endriukaičio duomenimis, V.
Banžajev per pirmąjį Čečėnijos karą
buvo patekęs į rusų nelaisvę, buvo
kankintas ir sušaudytas, bet išgyve-
no. Tuomet žuvo jo žmona. Prasidė-
jus antrajam karui V. Banžajev pasi-
traukė į Austriją.

„Ambersail” pradėjo septintąją „Tūkstantmečio odisėjos” atkarpą.                                                                         
1000odiseja.lt nuotr.                   

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) – Bal-
tarusijoje neaiškiomis aplinkybėmis
žuvusio saugumo karininko Vytauto
Pociūno artimieji kovoja, kad proku-
rorai toliau tirtų Lietuvos saugumo
karininko mirties aplinkybes. Žuvu-
sio karininko našlė Liudvika Pociū-
nienė atnaujinti tyrimą prokurorų
prašo jau trečią kartą.

Bylą tiriantys pareigūnai ją vis
nutraukia. Esą nėra įrodymų, kad V.
Pociūnas buvo išstumtas, o ne pats iš-
krito per vieno Bresto viešbučio langą.

L. Pociūnienės advokatas Jonas
Butkus teigė, jog ,,visoje byloje yra

trys momentai, kurie turi esminės
reikšmės sprendimų priėmimui ir tie
trys momentai būtent yra ištirti ir
įvertinti netinkamai”.

Lietuvos konsulate Gardine dir-
bęs V. Pociūnas 2006 m. rugpjūtį ko-
mandiruotės Breste metu žuvo neaiš-
kiomis aplinkybėmis iškritęs per
viešbučio langą. Generalinė prokura-
tūra nustatė,  kad V. Pociūnas žuvo
per nelaimingą atsitikimą, iškritęs
per langą, ir ikiteisminį tyrimą nu-
traukė. Generalinė prokuratūra L.
Pociūnienės prašymo tyrimą atnau-
jinti nekomentuoja.

Praėjusiais metais Lietuvos turizmo ga-
limybės pristatytos 80 užsienio žinia-
sklaidos renginių. ELTOS nuotr.

„Financial Times“ kvieçia 
aplankyti Vilniû�

Lietuvoje suimtas çeçènû 
aktyvisto sùnus

Vilnius, kovo 13 d. (Bernar-
dinai.lt) – Europos Sąjungos (ES)
šalys pasaulinės finansų krizės pa-
sekmes spręs kartu. Tokią žinią iš
Briuselio parvežė socialinės apsaugos
ir darbo ministras Rimantas Jonas
Dagys. Pirmą kartą vieningos Euro-
pos istorijoje bus surengtas aukščiau-
sio lygmens susitikimas užimtumo
klausimais, kuriame dalyvaus ir ES
užimtumo bei socialinių reikalų mi-
nistrai. Šis susitikimas įvyks gegužę.

„Tikimės, kad tai nebus bendro
pobūdžio pašnekesys, nes numatoma
pateikti konkrečias priemones, kaip
Europa ketina atsispirti sunkmečiui
ir spręsti didėjančio nedarbo proble-
mas”, – sakė Lietuvos socialinės ap-
saugos ir darbo ministras R. J. Dagys.

Šią savaitę vykusiame ES užim-
tumo ir socialinių reikalų ministrų
tarybos posėdyje svarstyta lankstes-
nė Europos globalizacijos fondo
(EGF) lėšų panaudojimo politika.
Siūloma šio fondo lėšomis remti ir
tuos darbuotojus, kurie neteko darbo
dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos
krizės. Paramos teikimo laikotarpį
pasiūlyta pratęsti iki 24 mėnesių, o
paties fondo finansavimo  normą di-
dinti iki 75 proc.

Briuselyje ministras R. J. Dagys
pabrėžė, kad reaguodama į spartų ne-
darbo didėjimą Europa turi sutelkti
visus išteklius, o naujai kylančius iš-
šūkius Europoje valstybėms spręsti
suderintai.
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pyktis su SSRS ir ją gąsdinti. Ne tik
mes pralaimėtume, pralaimėtų ir
Baltijos šalys, grėsmė kiltų pačios Są-
jungos pertvarkai ir galbūt Vokietijos
suvienijimui. Kaip ne kartą pastebėjo
prezidentas, ką mes galėtume pada-
ryti, jeigu Sovietų Sąjunga pasiųstų
tankus, kai mes pripažinsime vyriau-
sybę?”

„Buvau labai susirūpinęs, – prisi-
mena JAV prezidentas. – Negalėjome
stoti į poziciją prieš nepriklausomą
Lietuvą. Antra vertus, jei mes tą pa-
čią minutę paskelbtume pritarią ne-
priklausomybei, tai galėtų paskatinti
Gorbačiov žlugimą arba Rusijos ka-
riškiai imtų veikti savo nuožiūra. Jei
kils smurtas, Jungtinės Valstijos iš
tiesų nieko negalės padėti; tuomet
mūsų rankos būtų suteptos krauju už
lietuvių padrąsinimą kąsti daugiau,
negu jie galėtų apžioti. Nerimą ke-
lianti padėtis.”

Iniciatyva iš Floridos

„Nuo pat tos dienos, kai Lietuvos
parlamentas paskelbė Nepriklauso-
mybę, nuo 1990 m. kovo 11-osios,
Prancūzija ieškojo būdų, kaip rasti
bendrą kalbą tiems, kurie pasuko
laisvės keliu, ir tiems, kurie norėjo
užkirsti tą kelią į laisvę, – pasakoja
Prancūzijos URM vadovas Roland
Dumas. – Viskas išsisprendė per 3
lemtingas dienas, nuo 1990 m. ba-
landžio 20 d. iki balandžio 23 d.”

Šios datos, regis, nėra įsidėmė-
jusi nei mūsų istoriografija, nei juo
labiau – visuomeninė sąmonė. O štai
prancūzai ir amerikiečiai jai teikia
reikšmės. Štai ką rašo Dumas: „Flo-
ridos pakraštyje įsikūrusiame Key
Largo 1990 m. balandžio 19 d. vyko
Prancūzijos ir JAV vadovų susitiki-
mas; savo pašnekovui, valstybės sek-
retoriui James Baker, išdėsčiau min-
tį, jog JAV ir Prancūzija galėtų imtis
iniciatyvos ir pasistengti, kad Mask-
va pradėtų dialogą su revoliucingai
nusiteikusiomis Baltijos šalių sosti-
nėmis. Tokia galimybė buvo aptaria-
ma itin slaptai.”

1990 m. balandžio 20d.  sugrįžęs
į Paryžių, Dumas pasikvietė Lietuvos
įgaliotąjį atstovą Prancūzijoje Ričar-
dą Bačkį ir perdavė jam tokią JAV ir
Prancūzijos nuomonę: 

„Po nepriklausomybės paskelbi-
mo priimtus aktus reikia suspenduo-
ti; Nepriklausomybės paskelbimas
nekvestionuojamas.”

„Amerikiečiai ir mes turime prie-
žasčių manyti, kad Maskva jums bus
palanki.”

„Kai paskelbsite tokį sprendimą,
bus įmanoma pradėti derybas, ir
kiekviena pusė galės ginti savo argu-
mentus.”

JAV prezidentas G. Bush tą patį
įvykį taip aprašo: „Kitą dieną Key
Largo priėmiau Mitterand. Papasa-
kojau apie pokalbį su Ševardnadze.
‘Jei jie nutrauks naftos ir dujų tieki-
mą, privalėsiu kažką daryti, – pasa-
kiau. – Aš nesustabdysiu derybų dėl
ginklavimosi kontrolės, bet vieną da-
lyką galėsiu padaryti – sustabdyti de-
rybas dėl palankiausio prekybos reži-
mo valstybės statuso.’ Paklausiau jo
nuomonės, ką mums reikėtų daryti.

‘Mus drasko baisūs prieštaravi-
mai, – pradėjo jis. – Mums rūpi palai-
kyti Gorbačiov ir paremti Lietuvos
nepriklausomybę.’ Mitterand paragi-
no, kad pamėgintume tęsti derybas,
sudaryti galimybę jam vykdyti per-
tvarkas. ‘Gorbačiov paveldėjo imperi-
ją, – tęsė jis. – Joje dabar sukilimas.
Jei pajudės Ukraina, Gorbačiov ga-
las; bus karinė diktatūra.’ Jis perspė-
jo mane dėl jų pripažinimo. ‘Tai būtų
panašu į padėtį, jeigu JAV siųstų am-
basadorių į Elzas.’”

Kitą dieną, kai baigėsi Bush ir
Mitterand susitikimas, Gorbačiov pa-
skelbė Lietuvai ekonominę blokadą.

Balandžio 24 d. Bush savo dieno-
raštyje įrašė: „Reikalą apsunkino
Landsbergis, kuris, nors ir tikras pat-
riotas, pasirodė esąs sunkiai sukalba-
mas. Tą pačią dieną jis skundėsi, kad
jo šalis tapo dar vienu ‘Miunchenu’.
Mane apėmė įtūžis. Galėjau suprasti
jo nusivylimą, bet aš taip pat norėjau,
kad jis suvoktų, jog mes esame už Lie-
tuvos nepriklausomybę. Kaltinti mane
susitaikėliškumu – tai apmaudu.”

Balandžio 25 d. Mitterand ir
Kohl viešai paskelbė laišką Lands-
bergiui, prašydami jo „suspenduoti”
Lietuvos nepriklausomybės deklara-
ciją ir kalbėtis su Gorbačiov.

Mažų žingsnelių taktika

Vokietijos kancleris Helmut
Kohl: „Tada bijojau, kad tuo tarpu
tarptautinį mastą įgijusi krizė dėl
Lietuvos neigiamai neatsilieptų Vo-
kietijos reikalui. Kol ne viskas buvo
sutvarkyta, tomis savaitėmis ir mė-
nesiais aš privalėjau būgštauti dėl to,
kad pertvarkų priešininkai neprivers-
tų Gorbačiov keisti savo politinį kur-
są Vokietijos atžvilgiu.”

1990 m. gegužės 4 d. Bonoje,
kanclerio būstinėje, Kohl susitiko su
JAV valstybės sekretoriumi James
Baker. Iš jo išgirdo, kad Maskvos eko-
nominėmis sankcijomis klupdomoje
Lietuvoje padėtis „galinti pasiekti to-
kį tašką, kai JAV konkrečiomis prie-
monėmis turėtų palaikyti lietuvių
siekimą atgauti nepriklausomybę”.
Kohl atkreipęs Baker dėmesį į tai,
kad „Lietuvos konfliktas neturi tapti
kliuviniu Gorbačiov ir jo pertvarkų
politikai. Lietuva nėra vienintelė jo
problema”. Priešingu atveju, anot
kanclerio, galinti išmušti „valanda
tų, kurie sakė, jog Gorbačiov praran-
da imperiją”.

Siekdamas nepakenkti Gorba-
čiov pertvarkų politikai, Kohl pareiš-
kė esąs „už daugelio mažų žingsnelių
taktiką. Lietuviams reikia pasakyti,
kad vykdydami politiką viskas arba
nieko jie ant kortos stato galimybę
tapti nepriklausomais”. Kancleris
buvo įsitikinęs, kad ,,vadovaudamiesi
išmintimi, kantrybe ir psichologiniu
sumanumu” lietuviai savo tikslą ga-
lėtų pasiekti per artimiausius 5 me-
tus. Baker pritaręs šiai nuomonei.

Nukelta į 15 psl.                        

Laisvès byla galingûjû akiratyje
Vidmantas Valiušaitis 

,,Verslo žinios”

Viduriniosios kartos ir vyresni
žmonės gerai prisimena Lietuvos
1988–1991 m. žingsnius į Nepriklau-
somybę ir jos tarptautinį pripažini-
mą: Sąjūdžio įsisteigimas, jo suvažia-
vimas, Baltijos kelias, Kovo 11-oji, Lie-
tuvos priėmimas į Jungtines Tautas.

Tarptautinė aplinka, kurios fone
buvo sprendžiama Lietuvos laisvės
byla, plačiajai visuomenei žinoma
mažiau. Kaip mūsų Nepriklausomy-
bės bylą matė ir kokiomis priemonė-
mis bandė veikti didžiosios pasaulio
valstybės? Šią savaitę paminėta kovo
11-oji – gera proga tai prisiminti.

Slenkstis – kovo 11-oji

Šių metų Vilniaus knygų mugėje
europarlamentaras Justas Paleckis
pasirašinėjo savo paties sudarytą vei-
kalą: „Lietuva pasaulio galingųjų aki-
ratyje 1988–1991. Nepriklausomybės
atkūrimo užkulisiai žymiausių politi-
kų memuaruose.” Prieš porą metų iš-
leistoje, tačiau aktualumo neprara-
dusioje knygoje cituoja daugybę do-
kumentų, rodančių didžiųjų požiūrį į
Lietuvos laisvės bylą.

„1990 m. kovo 11 d., sekmadie-
nis. Tarsi perkūnas iš giedro dan-
gaus, galintis pakeisti visą pokyčių
Rytų Europoje eigą: Lietuvos parla-
mentas paskelbia šalies nepriklauso-
mybę, – savo dienoraštyje pažymi
Jacques Attali, Prancūzijos preziden-
to patarėjas. – Paryžiuje Geraščenka
man prisipažįsta, kad Gorbačiov bus
priverstas veikti greitai ir įžūliai.”

Francois Mitterand: „Lietuviai
viską sužlugdys. Jie beveik niekada
nebuvo laisvi. Kai buvo, tai režimas –
diktatūra. Pasigailėjimo verti žmo-
nės. Suprasčiau, jei Gorbačiov turėtų
griebtis jėgos.” Bet tai buvo tik pir-
moji, privačiai ir spontaniškai išsilie-
jusi Prancūzijos prezidento reakcija,
Lietuvoje daug kartų įvairiomis progo-
mis cituota ir nebūtinai labai teisingai
atspindėjusi tiek paties F. Mitterand,
tiek juo labiau – Prancūzijos nusis-
tatymą Lietuvos laisvės klausimu.

Užsienio reikalų ministras Ro-
land Dumas Prancūzijos nuostatą,
atspindinčią ir prezidento požiūrį,
nusakė tiksliau: „Aš pagalvojau, kad
mūsų moralinė skola Baltijos valsty-
bėms yra didžiulė. Iš pradžių okupuo-
tos Sovietų Sąjungos, po to Vokieti-
jos, vėl Sovietų Sąjungos, Baltijos ša-
lys tapo šalimis kankinėmis, ‘karo be-
laisvių tautomis’, kaip taikliai pasakė
prezidentas Roosvelt. Beveik pusę
amžiaus gyventojus žudė, deportavo,
atskyrė šeimas. Bet kokį pasipriešini-
mą numalšindavo jėga. Kankinimai
tapo kasdienybe. Buvo sužaloti kelių
kartų gyvenimai.”

Tad Sovietų Sąjungos ir Prancū-
zijos viršūnių susitikimo Kijeve me-
tu, kai Lietuvai Maskva jau buvo pa-
skelbusi ekonominę blokadą, Mitte-
rand tiesiai šviesiai paklausė Gorba-
čiov: „Michail, kiek jums reikia laiko,
kad tie, kurie kritikuoja jus pačioje
Sovietų Sąjungoje, suprastų, jog pri-
pažinti Baltijos šalių nepriklausomy-
bę būtina? Pasakykit, kiek?” To jis
klausė neatsižvelgdamas į tai, jog,
kaip rašo Dumas, prancūzai suprato,
kad „Gorbačiov rankos buvo surištos.
Sovietiniai kariškiai manė, kad iš šios
plačios įlankos, kurią vainikuoja trys
Baltijos šalys, vieną gražią dieną jie

galėjo tikėtis įsiveržimo iš Vakarų.
Šioje įlankoje įrengtos svarbios po-
vandeninių laivų bazės. Ten pilna
įvairiausios elektronikos. Ten pri-
jungti sudėtingi aparatai: pastatuose
esančiose slėptuvėse, jūros pakrantė-
je, ore, įlankos gelmėse. Daugybė ru-
sų kariškių stebi, tyko, kontroliuoja,
šnipinėja. Trijose Baltijos valstybėse
jų daugiau nei du šimtai tūkstančių.”

Michail Gorbačiov, SSRS Komu-
nistų partijos CK generaliniu sekre-
toriumi tapęs 1985 m. kovo 11 d., su-
prato ir savo atsiminimuose pats pri-
pažino, kad „labiausiai pažeidžiama
Sąjungos grandis – Baltijos respubli-
kos”, kad jos „buvo ‘prisijungtos’ re-
miantis slaptuoju susitarimu su Vo-
kietija ir Raudonajai armijai faktiškai
jas okupavus”. Tačiau gen. sekreto-
riaus pareigas eidamas vargu ar nu-
jautė, kad būtent kovo 11-oji, ištikusi
jį praėjus lygiai 5 metams nuo pasky-

rimo didžiausias naikinimo galimy-
bes pasaulyje turinčios valstybės va-
dovu, taps neįveikta kliūtimi ne tik jo
paties karjerai, bet ir veiksniu sudė-
tingo politinio proceso, sąlygojusio
komunistinės imperijos galą.

Nerimą kelianti padėtis

Žvelgiant užsienio politikų aki-
mis į Baltijos šalių laisvės bylą, visiš-
kai akivaizdu, kad šis „žaidimas” bu-
vo gerokai sudėtingesnis, negu dau-
geliui žmonių galėjo tai atrodyti ver-
tinant vien mūsų pačių ir SSRS va-
dovybės veiksmus.

JAV prezidento George  Bush na-
cionalinio saugumo patarėjas Brent
Scowcraft prisimena, kad Kongreso,
žiniasklaidos, iš Baltijos šalių kilusių
amerikiečių spaudimas vyriausybei,
kad būtų pripažinta Lietuvos neprik-
lausomybė, buvęs didžiulis. Kongreso
narių reikalavimai pasiekė viršūnę
1990 kovo 21 d., kai pripažinti Lietu-
vą raginanti rezoliucija, remiama
JAV senatoriaus Jesse Helms, buvo
įteikta Senatui. Nuotaikos Senate ne-
buvo tokios pakilios ir iniciatyva žlu-
go 59 balsais prieš 36.

„Niekas labiau už mus nenorėjo
matyti Baltijos šalis nepriklausomas,
– rašo Scowcraft. – Vadovaujantis
jausmais, tai būtų puiku, liautųsi kri-
tikos lavina, kad mes nepripažįstame
naujos Lietuvos vyriausybės, nes esą
mums labiau rūpi remti Gorbačiov
negu Baltijos valstybių nepriklauso-
mybę.”

Tačiau tikrovė, anot G. Bush pa-
tarėjo, „buvo tokia, kad Baltijos šalys
galėjo pasiekti nepriklausomybę tik
tuo atveju, jeigu į tai ramiai pažiūrė-
tų Kremlius. Mūsų uždavinys buvo
tai pasiekti. Blogiausias dalykas būtų

1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioje Taryboje buvo paskelbta apie Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimą.                                                                 ELTOS nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 
Chiropraktika ir 

manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Primename, jog, kaip kasmet,
šiemet daugelis mokesčių mokėtojų
turės galimybę pasinaudoti nemoka-
ma pagalba pildant mokesčių dekla-
racijas, įskaitant deklaracijas inter-
nete. Bendradarbiaudama su progra-
minės įrangos kūrėjais, IRS suteiks
galimybę nemokamai pasinaudoti
internetine ,,Turbo Tax” (Turbo Tax
Free Edition, http://turbotax.intuit.
com) programos versija visiems, pil-
dantiems pakankamai paprastas
mokesčių deklaracijas (formą 1040
EZ arba tradicinę formą, nenurodant
investicinių ar nuomos verslo paja-
mų, būsto paskolos bei kitų, didesnės
įžvalgos reikalaujančių pajamų/iš-
laidų šaltinių). Interaktyvi, jūsų
atsakymus į tam tikrus klausimus re-
gistruojanti bei pagal juos deklaraciją
pati surašanti programa yra patogus
ir paprastas būdas išspręsti kasme-
tinę federalinių mokesčių deklaravi-
mo problemą. Plačiau pasiskaityti
apie šią programą bei rasti nuorodas
į deklaracijų pildymo puslapį galima
apsilankius http://www.harborfinan-
cialonline.com/ svetainėje. 

Iškilus bendriems neaiškumams
dėl mokesčių pildymo, nemažai ne-
mokamos informacijos galima rasti ir
IRS tinklalapyje www.irs.gov. Čia pa-
teikiamos publikacijos, kurias galima
išsispausdinti ar parsisiųsti į savo
kompiuterį, taip pat  visų naudojamų
formų pavyzdžiai bei jų naudojimo
instrukcijos, mokėtinų mokesčių ap-
skaičiavimo skaičiuotuvas (IRS Wit-
hholding Calculator) bei sistema, lei-
džianti patikrinti, kada galite tikėtis
atgauti jums priklausančią pernai
permokėtų mokesčių sumą (žr. pas-
paudus ,,Where’s My Refund?” nuo-
rodą). 

Gauti įvairios informacijos apie
federalinius mokesčius galima ir pa-
skambinus nemokama telefono linija
1-800-829-1040. Norint užsisakyti
IRS formas paštu, reikėtų skambinti
tel.: 1-800-829-3676, pasitikrinti, ka-
da jums bus išsiųstas mokesčių grą-
žinimo čekis (tax refund) – tel.: 1-
800-829-4477. 

Pagaliau, jei norėtumėte gauti
profesionalų patarimą, tačiau neišga-
lite samdytis asmeninio mokesčių
specialisto, galite kreiptis į vieną ar-
čiausiai veikiančių pagalbos centrų
(Taxpayer Assistance Centers), kurio
duomenis taip pat galite rasti IRS in-
terneto svetainėje arba paskambinę
informaciniu telefonu. Maža to, IRS,
bendradarbiaudama su vietinėmis ne
pelno siekiančiomis bei visuomeninė-
mis organizacijomis, yra įsteigusi
specialias programas pagyvenusiems
žmonėms bei nedideles pajamas tu-
rintiems mokesčių mokėtojams. Va-

dinamieji ,,IRS Volunteer Income Tax
Assistance” programos centrai veikia
daugumoje valstijų, teikdami nemo-
kamą pagalbą visiems mokesčių mo-
kėtojams, kurių metinės pajamos ne-
viršija 42,000 dol. Norėdami sužinoti,
kur rasti šios programos centrus, tu-
rėtumėte skambinti į IRS informa-
cinę liniją 1-800-906-9887. AARP
(American Association of Retired
Persons) įsteigta ir prižiūrima ,,Tax
Counseling for the Elderly” progra-
ma yra  skirta 60-ties sulaukusiems
bei vyresniems žmonėms. Daugiau
apie pastarosios programos centrus
galima sužinoti paskambinus tel.: 1-
888-227-7669 (888-AARPNOW). 

Savo darbuotojams federalinių
mokesčių pildymo pagalbą taip pat
siūlo ir JAV karinių pajėgų struktū-
ros. Visiems asmenims, šiuo metu
tarnaujantiems JAV kariuomenėje,
bei jų šeimoms yra pasirengusi padėti
karinių pajėgų mokesčių tarnyba
(Armed Forces Tax Council), sam-
danti mokesčių specialistus, konsul-
tuojančius specifiniais kariuomenėje
tarnaujančių asmenų apmokestinimo
klausimais. 

Pabaigai derėtų žinoti, kokių do-
kumentų jums prireiks, jei nuspręsite
kreiptis į vieną iš nemokamų mokes-
čių konsultacijų centrų. Visais atve-
jais privalėsite turėti:

• Asmens dokumentą.
• Social Security kortelę (savo

bei, pildant bendras deklaracijas ar
turint išlaikytinių, visų deklaracijoje
minimų asmenų korteles). Jei jūs ar
kuris nors jūsų šeimos narys neturite
ir negalite gauti Social Security nu-
merio, būtina gauti ir pateikti ITIN
(Individual Taxpayer Identification
Number). 

• Šių metų mokesčių deklaracijos
pildymo paketą, jei jį gavote paštu iš
IRS.

• Visas turimas pajamų įrody-
mo/mokesčių formas (W-2, W-2G,
1099 ir pan., įskaitant investicines
pajamas, jei turite dėl jų specialiai
išduotą banko formą).

• Jei tebeturite, praeitų metų fe-
deralinių mokesčių deklaracijas.

• Asmeninės banko sąskaitos
duomenis (grąžintiniems mokes-
čiams pervesti).

• Išlaidų, dėl kurių galėtumėte
gauti į mokesčių lengvatas, įrodymą
(vaiko priežiūros ir pan.). 

• Jei norėsite iškart išsiųsti už-
pildytą deklaraciją (paprastą ar elek-
troninę) ir pildysite ją savo bei su-
tuoktinio (-ės) vardu, nepamirškite,
jog abu privalėsite pasirašyti reikia-
mas formas. 

Pagal IRS informaciją parengė
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

NEMOKAMA PAGALBA
DEKLARUOJANT 

FEDERALINIUS MOKESČIUS

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

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

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

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

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

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodis Draugas Nr. 049

Vertikaliai:
1. Stambūs lokio plaukai. 2. Kalnų sistema – … Šanis. 3. Italijos sala,

kurioje yra Etnos ugnikalnis. 4. Padirbtas dokumentas ar šiaip koks dalykas.
5. Didžiausia Hollywood kino kompanija „Warner …”. 6. Eina šliaužia keliu
su visu nameliu. Kas? 8. Bendras vietovės vaizdas. 9. Nesančių dalykų juti-
mas, matymas arba girdėjimas. 10. Pagaliau, galų gale. 13. Indijos laukinis
buivolas ilgais pjautuvo formos ragais. 14. Lūpažiedžių šeimos kvapus vaisti-
nis, medingas augalas. 15. Užsikrėtimas ligos mikrobais. 19. Kunigo … velni-
ai gaudo. 20. Pajamos, gaunamos iš kapitalo ar nuosavybės, neįdedant darbo.
23. Stambus vapsvų genties vabzdys. 25. K. Kubilinsko eiliuota pasaka „…
pasakų namelis”. 26. Senovės Egipte – gulinčio liūto su žmogaus galva ak-
meninė figūra. 27.Tvirtinimas, teigimas prieš kitą tvirtinimą (tezę), prie-
šingybė. 31. Užgaida, įgeidis. 32. Dviejų akių korta. 36. Svarbu ne …, bet
smūgis. 37. … žodį – žinai kelią.

Horizontaliai:
1. Miesto dalis rasinei žmonių grupei. 4. Vienkinkis dviratis vežimas su

pasoste vežikui kėbulo užpakalyje. 7. Egipto faraonas, kurio kapavietė 1922
metais buvo atrasta neapiplėšta meno grobstytojų.10. Užtverta vieta gyvu-
liams laikyti. 11. Degtas molio blokelis statybai. 12. Amerikos atogrąžų
driežas. 16. Lašas po … ir akmenį pratašo. 17. Įrenginys mirties bausmei
vykdyti – mašina galvoms kirsti. 18. Dainininkė, įdainavusi „Titaniko” dainą
– Celine … . 21. Kalbotyroje – giminiškų kalbų pirminė kalba. 22. Vengrų
kompozitorius … Listas. 23. Mylėk žmogų …, o ne rytoj. 24. Bespalvis, lakus,
degus savito kvapo skystis. 28. Lietuvių folkloristas Liudvikas … . 29. Didelis
trijų ar keturių dalių muzikos kūrinys orkestrui. 30. Senovės graikų  nimfa,
aido suasmeninimas. 33. Avies jauniklio mėsa. 34. Ilgas, žvynuotas, lankstus
roplys nuodingais dantimis, kitaip gyvatė. 35. G. Bizet opera „Perlų …”. 38.
Žmogaus ir stuburinių gyvūnų moteriškųjų lytinių liaukų hormonas. 39.
Niežėjimą kelianti liga. 40. Sportinio ėjimo dalyvė.

IEÕKO DARBO 

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo. Tel. 847-942-0575.
* Moteris ieško bet kokių pakeitimų
vienai parai ar su grįžimu namo. Galiu
pakeisti naktį. Tel. 708-833-0417.
* Moteris ieško vaikų ar pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu.
Legalūs dokumentai, patirtis, reko-
mendacijos, vairuoja. Gali išleisti atos-
togų. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
312-714-7940.
* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.
* Moteris ieško žmonių slaugymo dar-
bo. Gali pakeisti arba išleisti atostogų.
Tel. 312-492-8795.
* Moteris pirks darbą. Dirba su sun-
kiais ligoniais ir įvairia aparatūra. Ga-
liu išleisti išeiginių. Tel. 773-396-9232.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-

ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.
* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros reko-
mendacijos, anglų kalba. Gali išleisti
atostogų arba pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. Tel. 773-344-8829.
* Šeima ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, automo-
bilis, rekomendacijos, patirtis. Tel. 773-
954-5223 arba 773-344-8829.
* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Patirtis, automobilis, anglų kalba, re-
komendacijos. Tel. 847-721-7185.
* Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo pietiniuose rajonuose. Tel. 708-691-
8650. 
* 38 m. moteris, gyvenanti pietiniuose
rajonuose ieško senelių priežiūros dar-
bo. Patirtis, rekomendacijos, dokumen-
tai. Nevairuoja. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 773-507-4064.

Atkelta iš 4 psl.     toliau nereikėtų
ieškoti sau darbuotojų – jie būtų čia
pat. 

Tarptautinio lygio Jūrinis slėnis
būtų pirmasis didelis Klaipėdos uni-
versiteto projektas. „Jūrinis slėnis –
didelis mūsų pasiekimas. Sugebėjome
Lietuvos valdžiai įrodyti, kad būtina
kurti tokį slėnį ir jo reikia būtent
uostamiestyje”,  – su pasididžiavimu
kalbėjo  R. Didžiokas.

Panašūs centrai
kuriami ir svetur 

Lietuviai panašių centro pavyz-
džių matė Prancūzijoje, Vokietijoje,
JAV. Vakarų šalyse tokie centrai
pradėjo kurtis praėjusio amžiaus šeš-
tajame dešimtmetyje (garsusis JAV
Silicon valley). Nuo praėjusio amžiaus
aštuntojo dešimtmečio tokie centrai
išplito Vakarų Europoje, Skandina-
vijoje, Japonijoje, pastaruoju metu
sparčiai kuriasi Kinijoje, kitose Toli-
mųjų Rytų šalyse ir visuose pasau-
lio regionuose, kuriuose sparčiausia
mokslo ir technikos pažanga.

Pasak pranešėjų, slėnio kūrimas
turės įtakos ne tik pajūrio regiono,
bet ir visos šalies struktūroms. Bus
sudarytos sąlygos, kad įvairios valsty-
bės įstaigos, atstovaujančios skirtin-
giems sektoriams ir priklausan-
čios įvairioms ministerijoms, galėtų
veiksmingiau patenkinti jūrinių
tyrimų poreikius, taip pat bus leng-
viau įgyvendinami svarbūs valsty-
biniai projektai. Slėnyje bus sukurtos
naujos darbo vietos aukštos kvali-

fikacijos jūrinių mokslinių tyrimų ir
verslo srities specialistams ir taip
mažinamas „protų nutekėjimas”,
sudaromos sąlygos išvykusiems mok-
slininkams grįžti į Lietuvą, skatina-
mas užsienio mokslininkų pritrauki-
mas, gerės studijų kokybė. Kartu su
Klaipėdos universitetu bus kuriamos
naujos tarpdalykinės ir tarpkryptinės
jūrinių krypčių studijų programos,
skirtos jūrinio verslo poreikiams
tenkinti. 

Projekto sumanytojai įsitikinę,
kad slėnio įkūrimas sudarys sąlygas
papildomoms investicijoms pritraukti
į Pajūrio regioną ir Klaipėdos miesto
savivaldybę. Bus veiksmingiau spren-
džiamos Pajūrio regiono darnaus
vystymo problemos: pramonės ir tu-
rizmo plėtros, sveikos gyvenamosios
aplinkos, aplinkos apsaugos. 

* * *
Ne vienas pranešėjas ir diskusijų

dalyvis pabrėžė, kad pati gamta nėra
problema, tačiau problemas sukuria
žmonės savo neapgalvota vartotojiš-
ka veikla. Keliamas klausimas, ar
naujosios savarankiškos valstybės,
kokia yra ir Lietuva, gali sėkmingai
suderinti ekonominę plėtrą ir gamtos
turtų išsaugojimą. Išgirsti atsakymą į
šį klausimą turbūt bus galima dar
negreit. Tokie Lietuvos ir išeivijos
mokslininkų susibūrimai kaip Pa-
saulio mokslo ir kūrybos simpoziu-
mas teikia vilties, kad bent jau be-
sirūpinančių mūsų šalies aplinko-
sauga šiapus ir anapus Atlanto tikrai
yra nemažai. O jų ir mūsų visų veik-
los vaisius vertins ateinančios kartos.

Jūriniame slėnyje...
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Šio naujo ateitininkijos sąjūdžio
nepriklausomybę atga vu sioje Lietu -
vo je didele dalimi buvo sukurta ir iš-
laikyta krikščioniška kultūra.

Nužmoginančios „kultūros”
Žmonės pasirenka vertybes pagal

savo pasaulėžiūrą, o jų siekdami jas
įkūnija kultūroje. Labiausiai pri klau -
so nuo to, ar žmonės tiki, ar netiki
Die vu Kūrėju. Netikintiems Dievu te -
lie ka jie patys: jie pasirenka vertybes,
kurios patinka jiems patiems. Pra ei -
tis jų apsčiai turėjo.

Reliatyvizmas. Ano meto Do -
vydaičio ir kitų krikščionių prie -
šininkai buvo „laisvamaniai”, t.y. tie,
ku rie „laisvai” manė — be jiems pri -
mesto „varžymo”. Atrodo, puiku, —
nė ra primestos diktatūros protui. 

O tačiau buvo prieita prie to, kad
nebe buvo paisoma nei tikrovės, nei
faktų, nes ir jie „varžė” protą. Pas -
kelb ta, jog nėra tiesos; tėra tik nuo -
monės. Tu žiūri vienaip, kiti – kitaip.
Viskas reliatyvu. Įsigalėjo relia ty viz -
mas. Bet yra nelogiška, paneigus visą
tiesą, skelbti savo „tiesą”, kad nėra
jokios tiesos. Popiežius Benediktas
XVI tą reliatyvistų „tiesą” vadina re-
lia tyvizmo diktatūra. Bet kur ta nau-
ja „tiesa” veda? Moralės srityje žmo-
gus gali turėti nuomonę, kad gali
pasiimti visa, kas priklauso kitam.
Arba tėvai gali turėti nuomonę, kad
jie gali abortu atsikratyti dar negi-
musiu jų kūdikiu, nes nenori naujos
„naštos”. Laisvamanybė pačius lais-
vamanius nužmogina ir padaro juos
pavojingus kitiems: ne tik kitų turtui,
bet ir kitų gyvybei.

Liberalizmas. Panašiai yra su
numetančiais „varžtus” žmonių va -
liai: F. Nietzsche, J. Sartre, S. de
Beauvoire. Toks pat nužmogėjimas
ištinka ir „laisvanorius” — ypač mo -
ra lės srityje. Apie 1970-uosius metus
Amerikoje buvo labai populiari Ayn
Rand, kuri skelbė, kad egoizmas yra
dorybė. Ji tai praktikavo, pvz. „ves -
dama iš kelio” savo draugės vyrą. Kai
draugė jai pareiškė savo nepasi ten -
kinimą, ši atsakė: „Kaip tu drįsti ne -
pa galvoti apie mane?” Egoizmo spe -
cia listė ne tik prarado alkoholyje
skęs tant vyrą, ne tik aną draugę, bet
ir visus kitus pažįstamus, kurie pa -
tyrė jos elgesį iš arti. Bet žiniasklaidai
reklamuojant ne jos elgesį, o tik jos
idė jas, jos populiarumas nenukentėjo.
Nesistebėtina, nes tuo metu plito
„sek so revoliucija”, kurią jos egoizmo
„dorybė” pilnai pateisino. Tuometinė
narcisizmo kultūra nuodugniai
buvo aprašyta ir analizuota socio -
logijos istoriko Christopher Lasch.

Paminėtinos dar dvi pseudo kul -
tūros. Abi jos artimos viena kitai. Tai
minios kultūra ir materialinių
daiktų suvartojimo (konsumerizmo)
kultūra. Žmonės pasiduoda kitų
įtakai: miniažmogiai pasiduoda de -
ma gogų įtakai ir aplinkinių žmonių
spaudimui neišsiskirti, bet supa na -
šėti — galvosenoje, noruose, apran -
goje, elgesyje, madose. Materialinių
daik tų gamintojai, biznieriai, rekla -
mo mis paveikia vartotojus geisti tų
daiktų. Tiek miniažmogiai, tiek var -

to tojai nesukuria savo indivi dua ly -
bės. Didžiausia žala jiems patiems,
kai nesiekia to, kas praturtina dvasią.

Šios ir panašios žmogų nužmo gi -
nančios pseudokultūros lengvai neiš -
nyksta, bet išlieka, kartais viena kitą
palaikydamos, kartais viena su kita
besivaržydamos.

Postmodernizmas
Modernizmas buvo XIX-ajame šimt -

metyje prasidėjusi, iki XX-ojo šimt -
me čio vidurio vyravusi idėjinė pasau -
lė žiū ra. Tai tų laikų žmonių pasiti kė -
jimas protu, mokslu ir jo pažanga,
kartu ir žmonijos progresu. Tai vyro
dominavimas, gamtos išnaudojimas
technologija ir kai kurių ideologijų
(kaip komunizmo ir nacizmo) įkū ni -
jimas socialinėje sistemoje. Antrasis
pasaulinis karas tą optimizmą stip -
riai supurtė. Modernizmas nežlugo,
bet išliko gerokai kuklesnis. Stipri
priešinga reakcija (ypač akade mi -
niuose sluoksniuose) iššaukė nepa -
sitikėjimą protu, mokslu, autoritetu,
pa žanga, istorija, idealais, verty bė -
mis, ideologijomis bei institucijomis.
Visa tai vadinama (radikaliu) post -
modernizmu. Už viso to slypi skep -
ticizmas ir net nihilizmas, kuriuose
daug nužmoginančio nuodijimo. 

Postmodernizmo žmogiškos
savybės

Yra ir švelnesnių post mo der niz -
mo elementų, kuriuos „pakrikštijus”,
ga lima panaudoti žmonių gerovei,
nes juose slypi tam tikras žmogiškas
po linkis į gėrį. Suminėtini trys, pažy -
mint jų trūkumus.

Dvasingumas. Modernizmas
pa brėžė materiją. Į tai reaguota, atsi -
krei piant į dvasią. Atsirado platus są -
jūdis, pavadintas Naujuoju amžiumi
(The New Age). Kryptis į transcen -
denciją, bet blanki, neapibrėžta,
vengianti nusivilti, apsispręsti, tad
nepasišvenčianti. 

Feminizmas. Modernizmo lai -
kais do minavo vyrai. Reaguota, at -
krei  piant ypatingą dėmesį į moteris, į
jų teises. Motinystė neiškeliama, nes į
ją žiūrima kaip į naštą moteriai.

Ekologija. Moderniaisiais lai -
kais žmonės ypač išnaudojo gamtą.
Rea guo ta, pradedant gamtą saugoti,
išlaikant ją sau ir ateities kartoms.

Popiežiaus Jono Pauliaus II
įnašas

Karolio Wojtylos (popiežiaus Jono
Pauliaus II) įnašas yra labai didelis.
Kaip Pranas Dovydaitis, taip ir jis
susidūrė su kultūrų konfliktu savo
tėvynėje Lenkijoje nacių okupacijos
metu. Naciai buvo žiaurūs lenkams:
jie norėjo palaužti bet kokią tautinę ir
katalikišką apraišką. Suėmimas ir
net žūtis grėsė ir jaunam Karoliui,
kuris, nusprendęs priešintis ne gink -
lu, bet kultūra, dalyvavo pogrindyje,
rašė ir vaidino pogrindžio teatre tam,
kad „išliktų žmogumi” (įsidėmėtina:
ne lenku, bet žmogumi).

Įsitikinęs, kad kultūros neužtenka,
Karolis apsisprendė už Kristų ir tapo
kunigu; vėliau – vyskupu, arki vys -
kupu, kardinolu ir pagaliau – po pie -
žiumi. Jo įsitikinimu, kultūra yra bū -
tina žmonėms, bet ji turi būti per -
sunk ta Kristaus Evangelija. Įžvelgė,
kad Vakarų pasaulyje vyksta žūt bū -
tinė kova tarp priešingų kultūrų,
kurių vieną pavadino gyvybės, o kitą
mirties kultūra. Gyvybės kultūra yra
krikščioniškoji, kurios pagrindinė

vertybė yra žmonėms Dievo dovanota
dviguba gyvybė: prigimtinė ir ant -
gamtinė, juos sudievinanti (padaranti
Dievo vaikais). Priešinga „kultūra”
yra mirties: ne tuo, kad ją propa -
guojantys žmonės tiesiogiai mirties
nori, bet kad jų pasirinktas kelias yra
nužmoginantis, žalojantis, o galutinai
vedantis į mirtį, tiek fizinę, tiek
dvasinę (atsisakius sudievinančios
gyvybės).

Jono Pauliaus II įnašas: 

1) išryškina tų dviejų kultūrų priešin -
gumą: kad jos veda iki pat žmonių
gyvybės ir mirties gelmės;

2) išryškina gyvybės kultūros pasau -
lėžiūrą, kuri brangina žmonėms Kū -
rėjo dovanotą Dievo vaikų gyvybę (tai
žmogaus išaukštinimas, krikš čio niš -
kasis humanizmas, kuriam nepri -
lygsta joks kitas humanizmas);

3) atkreipia dėmesį į iki šiol kul tū -
rose antraeilę vietą teturėjusias mo -
teris: paskelbia jas turinčias mo te -
rims specialų genialumą globoti žmo -
gaus gyvybę ir kad joms tenka pri vi le -
gija tai perduoti vyrams šeimos ir vi -
suomenės kontekste gyvybės kul tū -
roje;

4) randa dvi kultūrai priklausančias
sritis – mokslą ir meną – ir kad jos
pri valo būti išplėtotos gyvybės kul -
tūros kontekste;

5) plėtoja gyvybės kultūroje pirmau -
jančią laikyseną ir veiklą – švęsti
gyvenimą: t.y. branginti gyvybę, už ją
dėkoti Dievui ir ją puoselėti, kad ji
klestėtų Jo garbei.

Ateitininkų uždaviniai kultūrų
konflikte
Ateitininkų svarbiausias uždavinys

yra šių laikų kultūrų maišatyje
nepasimesti, nesileisti net būti pa-
veiktiems žmones menkinančių, ža-
lojančių, nužmoginančių krypčių, bet
priimti ir padėti kitiems priimti: 1)
Autoriaus tiesą, 2) žmogų kil ninančią
Dievo dovanojamos gyvybės kultūrą.
Ypač sendraugiams tenka užduotis
daugiau negu iki šiol veikti visuo-
menėje, stengiantis ją kreipti į gera
ar atsverti blogio įtaką. 

Ateitininkams, kaip katalikams inte -
ligentams, reikia domėtis svar biau -
siomis kultūros sritimis: mokslu ir
menu, tiesa – vieni specializuotųsi
vie noje, kiti kitoje srityje, bet pakan-
kamai domėtųsi abiejomis.

Mokslo srityje. Prano Dovydaičio
pavyzdžiu, dera: 1) susipažinti ir
perduoti patikimas mokslo žinias,
ypač tas, kurios, kaip psichologija,
itin naudingos asmens brendimui, 2)
atskleidžia visatos nuostabumą tiek
megakosminiame (pvz., astronomija),
tiek mikrokosminiame (pvz., ge ne ti -

ka) lygyje; ir 2) visuomenei nurodyti
klaidingas, mokslo vardu patei kia -
mas, bet juo nepagrįstas žinias bei
išvadas.

Meno srityje. Talentą turintiems
dera kurti, o kitiems — menu sko -
nėtis; meną kritiškai vertinti, vi suo -
menei kritiškai iškelti degradavusias
pastangas bandyti rodyti „vertybių
perversiją”: gėrio blogumą, o blogio
gerumą (pvz. išdaviką Judą parodant
kaip didvyrį; o Dievo vietoje esantįjį
kaip apgaviką, kaip tai darė Phil
Pullmanas Tamsiose materijose).

Moters ir vyro santykiai. Šioje
srityje iškelti moters genialumą, Jono
Pauliaus II naująjį feminizmą, o
postmodernizmo žvilgsnį į moterį
„pakrikštyti”, t. y. kreipti dėmesį ne
vien į moterų teises, bet ir į jų mo ti -
nystę, ne vien biologinę, bet ir dva -
sinę, neužkertant jai kelio į veiklą bei
įta ką visuomenėje, taip pat ir Kris-
taus Bendrijoje (Bažnyčioje).

Vyro vaidmuo. Kai teigiamai per -
svars tomas moters vaidmuo, atitin -
ka mai persvarstytinas ir vyro vaid -
muo, kad būtų išlaikytas jų skir tin -
gumas, lygiavertiškumas ir viens kito
papildymas.

Kūno teologija. Susituokusiųjų ly ti -
nis aktas bei visapusiškas sugy ve ni -
mas simbolizoja Dievo meilę Šven -
čiau sioje Trejybėje. Tai šventa tik -
rovė. Taip dera žvelgti į visą san tuo -
kinį gyvenimą. 

Dvasingumas. Gyvybės kultūra
Kris taus tiesoje, kaip kiekvieno atei -
tininko gyvenimo stilius, randa pil -
natvę Šv. Apaštalo Pauliaus teiginyje,
kad, kaip jis pats, taip ir kiekvienas
ateitininkas nebe pats gyvena, bet
jame gyvena Kristus (žr. Gal 2, 20).

Ekologija. Postmodernistų motyvas
rūpintis gamta, kad ji būtų saugoma
ateities kartoms, nepakankamas.
Dievas pats davė žmonėms uždavinį
rūpintis visata, kad toks prie vaiz da -
vimas būtų vykdomas pačių žmonių
gėriui ir kartu Dievo garbei.

Švęsti gyvenimą. Šis motyvas api -
ma visa, ką žmogus išreiškia Dievui:
gyvybę jis priima kaip Dievo dovaną,
už ją dėkoja, pašvenčia gyvenimą Jam
ir žmonių gėriui. Pats gyvenimas
tam pa besitęsiančia švente. Ateiti -
ninkai yra įsitikinę galutine Kristaus
prisikėlimo pergale, kuri ir jam bei
kitiems užtikrina amžiną gyvenimą. 

*  *  *
Galutinė išvada. Tai tokie yra

mūsų, ateitininkų, uždaviniai, ku -
riais atsiliepiame į šių laikų padėtį
Šiaurės Amerikos ateitininkų tary-
bos 2008/9 veiklos metų paskelbtu
šūkiu „Kurkime kultūrą Kristaus
tiesoje”.

Greit prasidės registracija
Jaunučių ateitininkų stovyklai! 
Pasižiūrėję į Ateiti ninkų tinkla vietę www.ateitis.org, rasite registra -

vimuisi anketas ir bendrą informaciją apie Jaunųjų ateitininkų stovyklą 

Nuo kovo 22 d. sto vyk  los registratorė, priims registracijos anketas ir
mo kes tį siųstus paštu. (Nesiųskite anksčiau!)

Iki balandžio 11 d. pirmenybė registruotis bus duodama JAS nariams.
Po to, priimsime visus norinčius stovyklauti pagal užsiregistravimo eilę. 

Turite klausimų? Rašykite Laimai Alek sienei laleksa@ameritech.net    

JAS stovykla • liepos 5-15 d. • Dainavoje

Iš Ateitininkų gyvenimo

MŪSŲ
UŽDAVINIAI
Atkelta iš 2 psl.
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Tokių šiltų kolegų prisiminimų
galima tik pavydėti.

Knygoje randu ir daugiau infor-
macijos, apibūdinančios poną Albiną.
Jis yra kilęs iš Prienų rajono, žinomi
Lietuvos partizanai Juozas Lukša,
Račylos, Slavickai buvo jo giminai-
čiai. Išsikalbėję, išsiaiškinome, kad
turime ir bendrų pažįstamų. Jam ži-
noma mano motinos Bylų giminė, kai
ką iš jų pažinojęs asmeniškai. Tose
apylinkėse gavo žemės nemažas bū-
rys Lietuvos savanorių, kovojusių
1918-1920 metais Nepriklausomybės
kovose. Tad ir ponas Albinas iki mū-
sų dienų išsaugojo tautinę savigarbą.

Pasirodo, jog jis ir jo kolegos
Antanas Gražulis, Kęstutis Akromas
padėjo daugeliui iš Sibiro grįžusių
tremtinių įsikurti okupanto nioko-
jamoje tėvynėje, rasti ir duonos, ir
pastogę. Partiniai komunistų partijos
veikėjai kiek įmanydami kovojo prieš
„svetimo elemento” įsigalėjimą, bet
ponui Albinui ir jo kolegoms pakako
ryžto, sumanumo ir apsukrumo tą
partinių veikėjų „kovojimą” paversti
niekų darbu.

Pono Albino ir jo draugų pastan-
gomis 2005 m. rugsėjo 18 d. Didžio-
sios kovos apygardos Lietuvos parti-
zanų parke trijų upių – Šventosios,
Mūšios ir Siesarties – santakoje buvo
pastatytas ir pašventintas paminklas
penkiems broliams partizanams Kat-
lioriams. Jiems talkino ir savo lė-
šomis prisidėjo buvę kolegos iš Uk-
mergės Vytautas Vilūnas ir Algirdas
Vladislovas Karvelis.

2008 – 11 – 16 d. sekmadienis

Vienam skandalui užgesus, įsi-
plieskia kitas – ginčas dėl taip vadi-
namos Lenko kortos, kurią įsigijo du
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos na-
riai. Parlamentarais išrinktų šios
politinės organizacijos narių, kurie
prieš keletą mėnesių gavo Lenko
kortą, likimą turėtų lemti Konstitu-
cinis Teismas. Sekmadienio vakarą
Vyriausioji rinkimų komisija nus-
prendė siūlyti Seimui paprašyti iš-
aiškinimo, ar Lenko korta neužkerta
kelio tapti Seimo nariu.

Šį žingsnį pasiūlė speciali VRK
pirmininko Zenono Vaigausko suda-
ryta darbo grupė. Jam bendru suta-
rimu pritarė ir komisija.

Reaguodamas į G. Songailos iš-
keltas abejones, V. Tomaševskis pa-
reiškė neatmetantis galimybės, kad
konservatorius gali būti KGB agen-
tas. G. Songaila žada lenką paduoti į
teismą už šmeižtą.

2008 – 11 – 17 d.pirmadienis

Eglė Samoškaitė, DELFI-je pa-
sakoja, kaip Seimo nariai prisiekė
Lietuvai.

Iškilmingame parlamento posė-
dyje laikydami ranką ant Konstitu-
cijos prisiekia naujieji Seimo nariai.
Jie pasižada būti ištikimi Lietuvos
Respublikai, stiprinti valstybės nepri-
klausomybę, saugoti jos žemių vien-
tisumą, tarnauti Tėvynei, demok-
ratijai ir Lietuvos žmonių gerovei:

„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu
būti ištikimas Lietuvos Respublikai,
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Kons-
tituciją ir įstatymus, saugoti jos

žemių vientisumą, prisiekiu visomis
išgalėmis stiprinti Lietuvos neprik-
lausomybę, sąžiningai tarnauti Tė-
vynei, demokratijai, Lietuvos žmonių
gerovei. Tepadeda man Dievas!”

Pagal Seimo rinkimų įstatymą
prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo
sakinio.

Didžioji dauguma naujųjų parla-
mentarų savo priesaiką baigia nepri-
valomu prašymu, kad vykdyti prie-
saiką padėtų Dievas. Neprisiekusių
Dievo vardu – tik keletas. Paskuti-
niojo priesaikos sakinio neištaria so-
cialdemokratai Česlovas Juršėnas,
Vytenis Andriukaitis, Algirdas Sysas,
taip pat prie šios frakcijos prisijungęs
buvęs „platformininkas” Stanislovas
Giedraitis.

Keletas naujųjų Seimo narių
priesaikos tekstą ištaria iš atminties.
Iš atminties priesaikos tekstą nori
padeklamuoti ir dainininkė bei
Tautos prisikėlimo partijos lyderio
žmona Ingrida Valinskienė. Tačiau
sakinio viduryje pradedančioji poli-
tikė susijaudina ir užmiršta žodžius.
„Atsiprašau, susijaudinau. Ar iš nau-
jo skaityti?”, – klausia I. Valinskienė,
tačiau Seimo nario priesaiką priėmęs
Konstitucinio Teismo pirmininkas
Kęstutis Lapinskas politikei leidžia
tęsti toliau.

Buvo įdomu stebėti televizijos
transliuojamą Seimo posėdį. Prisie-
kusieji Seimo nariai po ilgos proce-
dūros ėjo į naująją Seimo plenarinių
posėdžių salę, kur jų laukė pirmasis
būtinas žingsnis – išsirinkti Seimo
pirmininką. Jam turės būti įteikti
suformuotų Seimo frakcijų sąrašai.
Be šios procedūros negalimas tolesnis
Seimo darbas, nes plenarinių Seimo
posėdžių procedūrose be frakcijų
nuomonės tiesiog neįmanoma jokia
balsavimo procedūra.

Vėlai vakare renkamas Seimo
pirmininkas. Vienintelis kandidatas
– A. Valinskas. Užuot rimtai pristaty-
damas savo požiūrį, pretendentas į
Seimo narius kreipiasi išdidžiai, tarsi
valdovas į savo vasalus. Nenuostabu,
kad balsavimo rezultatai jam ne-
palankūs – balsavusių prieš jo kandi-
datūrą daugiau negu jį palaikančių.
A. Valinskas gauna pirmąją politikos
pamoką.

Kitame savo rašinyje Eglė Sa-
moškaitė DELFI-je pasakoja apie A.
Valinsko politinės karjeros pradžią:

Nors Tautos prisikėlimo partijos
vadovui A. Valinskui iš pirmo karto
nepavyko tapti Seimo pirmininku,
antrasis balsavimas jam buvo pa-
lankesnis. Jeigu pirmąkart už jo kan-
didatūrą slaptame balsavime pasi-
sakė 67 naujos sudėties Seimo nariai,
69 buvo prieš ir 1 biuletenis – ne-
galiojo, tai antrą kartą rezultatai pa-
sisuko jo naudai: už balsavo 79 Seimo
nariai, prieš – 58.

Remiantis Seimo Statutu, parla-
mento vadovas laikomas išrinktu, jei-
gu už pretendentą balsuoja ne mažiau
nei pusė balsavusių parlamentarų.

Tačiau net ir išsirinkus Seimo
vadovą, ietys vis dar laužomos: trys iš
septynių balsų skaičiavimo komisijos
narių nepasirašė balsų skaičiavimo
protokolo, nes laikėsi nuomonės, kad
kai kurie balsavusieji pažeidė Seimo
Statutą, nes nesilaikė slapto balsavi-
mo procedūrų. Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 16

Vasario 16-osios minėjime Toronte susitiko trys konsulai: kairėje – naujai
paskirtas garbės konsulas Toronte Paulius Kuras, buvę gen. konsulai Haris
Lapas (viduryje) ir Liudvikas Matukas.                                    K. Poškaus nuotr.

Atkelta iš 5 psl.
Dėl protestantų reformacijos liu-

teronų ir reformatų Bažnyčios išaugo
Lietuvoje ir Mažojoje Lietuvoje. Įs-
pūdingą įtaką mūsų kultūrai ir lite-
ratūrai turėjo pastoriai Martynas
Mažvydas ir Kristijonas Donelaitis
bei įvairūs Karaliaučiaus universite-
to, įsteigto 1544 m., absolventai. Vil-
niaus universitetą, jėzuitų įsteigtą
sąmoningiems piliečiams ugdyti 1579
m., lankė ne tik katalikai, bet ir re-
formatai, liuteronai ir musulmonai.
Šio universiteto auklėtiniai pastatė
dvi šventoves ir prie jų ligonines už
Vilniaus jėzuitų patarnavimą silpnes-
niems tradicijoje.

Kun. Saulaitis priminė kun. An-
tano Strazdo (1763–1833), šv. Rapolo
(Juozapo) Kalinausko (1835–1907)
bei kun. Antano Mackevičiaus įtaką
kaimo gyvenime, sukilimuose ir
tremtyje. Vysk. Motiejus Valančius,
miręs 1875 m., kaip žinoma, puoselė-
jo parapijų chorų gyvavimą ir relig-
inių knygų leidybą. Sovietmečiu ne-
pamainomas laisvės troškimo liudi-
ninkas buvo ,,Katalikų bažnyčios
kronikos” leidimas 1972–1989 m. So-
vietai nepajėgė numalšinti svarbių
krikščionims švenčių, kaip Vilniaus
universiteto 400-metis (1979 m.), Šv.
Kazimiero mirties 500-metis (1984
m.), Lietuvos krikščionybės 600-me-
tis (1987 m.) ir Rusijos krikščionybės
1000-metis (1988 m.).

O Amerikoje atlikto tyrimo
rezultatai rodo, kad iš 44 tautybių,

kurios per praėjusius 100 metų JAV
turėjo savo parapijas, lietuviai buvo
ketvirti, ilgiausiai išlaikę savo kalbą,
po armėnų, graikų ir ukrainiečių
parapijų (pastarieji – rytinių apeigų
tikėjimai). Toks yra mūsų 1000 metų
paveldas, ,,pamatas, iš kurio žvel-
giame”, – pabaigė kun. Saulaitis.

Meninė programa

Antrą kartą išėjusi scenon Ko-
chanskytė prabilo aukštaitiška tar-
me, po to pynė Adomo Mickevičiaus,
Vytauto Mačernio eiles, M.K. Čiurlio-
nio žodžius apie grįžimą į tėviškę.
,,Gintaro” (vad. Romas Jonušonis)
mažieji ir jaunių grupės gražiai pasi-
rodė su šokiais ,,Roputė”, ,,Pakresti-
nukė” (chor. D. Radvilavičienės, muz.
V. Juozapavičiaus) ir ,,Šok, trypk”
(chor. E. Morkūnienės, muz. A. Rau-
donikio). Jiems akompanavo ir po mi-
nėjimo smagią nuotaiką palaikė
kapela ,,Sūduva” ir svečiai muzikan-
tai, vadovaujant Vitui Balytai.

Minėjimui baigiantis, susirinku-
sius pasveikino visiems pažįstama
Mississaugos burmistrė Hazel Mc-
Callion, visada šiltais žodžiais atsi-
liepianti apie lietuvius. Prieš pa-
kviesdama visus pasivaišinti vynu ir
užkandžiais, programos vedėja per-
skaitė Lietuvos Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento direktoriaus
Arvydo Daunoravičiaus sveikinimą
kanadiečiams, švenčiantiems  Vasario
16-tąją.

Accounting
Income TAX Consulting

Vasario 16-osios iškilmės
Toronte

PERKA

Norèçiau pirkti naudotâ 
8 milimetrû kasetinê video

kamerâ Sony Camcorder
Tel. 708-448-5545,

Leonas

,,Drauge” galima įsigyti
puošnius vestuvinius 

pakvietimus.
Tel. 773-585-9500
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

Profesionalus paveikslų, plakatų 
ir nuotraukų įrėminimas

sumažintomis kainomis. 
10 metų patirtis. 

Didelis medinių ir metalinių rėmų
pasirinkimas. Naujausi ,,Gemini”,

,,Arquati”, ,,Omega” rėmų ir 
pasportų pavyzdžiai. 

ART Links Studio 708-655-0195

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

4536 W. 63rd St., Chicago.
(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,

priešais „Draugo” redakciją).

FIRST RATE
REAL ESTATE

AUÕRA PADALINO
Real Estate Consultant

Cell.: 312-805-4851
Fax.: 773-767-9886

E-mail: Ausra.padalino@gmail.com
4545 W 67th Street, Chicago, IL 60629

Bus.: 773-767-2400

VISOS NEKILNOJAMO TURTO PASLAUGOS

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Jono Aničio 
„Dr. Kazio Bobelio politinė biografija –

Tarnystė Lietuvos Laisvės  Bylai”
Devenių Kultūros fondo leidinys, kaina $20 + $3
pašto išlaidoms. DKF PO Box 530453, St. Peters-
burg, FL 33747-0453.
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Gatvės vaizdai (2008.12.6)
Ne pasirašiusio Kulbių šeimos nario:
Etiopus apibūdinčiau kaip šiltus,
drau giškus žmones, kurie didžiuojasi
savo turtinga ir turininga kultūra.
Jie turi kuo didžiuotis: jų niekad ne -
užvaldė kitas kraštas, čia pirmiausia
buvo atrasti kavos pupelių medžiai,
šiame krašte galima išgirsti žmones,
kalbančius net 80 kalbų. Tačiau yra
ir iššūkių. Kraštas patiria didelį eko -
nominį skurdą. Žmonės tolimuose
kai muose badauja. Atplaukia daug
tarptautinės paramos ir iš tikrųjų yra
daug pasisekusių pastangų. Ži nau,
kad daug iš jūsų savo maldomis ir
finansine parama remiate tarp-
tautinės pagalbos pastangas, tad pa -
darėme nuotraukų, kad matytumėte
žmo nes, kuriuos pasiekia jūsų para-
ma ir maldos. Tik darant nuotrau kas,
reikėjo būti jautriems fotogra fuo -
jamų žmonių orumui.   

Gamta (2008.12.20 elektroni -
niame laiške, ne blog’e) Tadas
Kulbis rašė: Valdžia čia turi visokių
užmojų ir kliūčių. Spėju kad jiems ne -
lengva – žmonės miršta badu, o bus
blogiau už kelių mėnesių, kai iš vis
nebus vandens, ypač kaimuose. Be -
veik visa elektra čia yra gaminama
,,hydroelectric” (vandens energija –
R.K.), tad netrukus ji bus ribojama
(,,ration”). Tai reiškia, kad dvi ar tris
naktis per savaitę jie nutrauks elek-
trą vakarais. Turime žvakes ir pa -
krau namas (,,rewindable”) baterijas,
o šaldytuvą (su insulinu) uždarome
su lipnia juosta (,,duct tape”), kad
nie  kas neatidarytų ir neišeikvotu me
šalčio. Panašiai kaip skautų sto vyk -
loje, žmonės naudoja laužus kep ti,
šil dytis ir šventėms. Jie degina vis ką,
tad kvapai labai keisti – niekaip
nepriprantu prie automobi lių padan-
gų arba plastmasės deginimo kvapo.
Iš seno žinau, kad yra ken ksminga
įkvėpti degančių ,,styrofoam” lėk ščių
dūmus. Man baisu ir pagal voti, kiek
pa vo jingų chemikalų mūsų ap linkoje.
Džiau giamės, kad JAV yra įstatymų
ku rie saugo gamtą. Džiau gia mės, kad
pa saulyje dar labiau rū pi namasi
gamta.

Našlaitynas (2008.12.8): Dau -
ge lis iš jūsų buvote labai labai dos-
nūs, siuntėte mums siuntinius, ir to -
mis gėrybėmis galėjome pasidalinti
su vargšais. Ačiū, ačiū. Įkėlėme nuot -
rau kas iš Abebech Gobena našlaityno
Addis Ababa (www.agohelma.org.et),
kuris patyrė jūsų dosnumą. Našlaity -
nas labai įspūdingai administruoja-
mas ir jis ne vien prižiūri našlaičius
bei rizikos grupės vaikus, bet padeda
ir moterims per įvairias joms skirtas
įga liojimo (empowerment) progra-
mas. Organizacijos šūkis – „Neuž -
tenka padėti vaikams – turime page -
rin ti aplinką, kad moterys neapleistų
ir nepaliktų savo vaikų.” Supranta -
mas siekis. Viena jų programa – tai
šešis mėnesius trunkantys kursai,
ku riuos lanko po 100 moterų. Kur -
suose ekonomiškai nepasiturinčios
mo terys paruošiamos dirbti namų
prie žiūros (housekeeping), maisto
ruošos, vaikų priežiūros darbus, joms
su teikiama pagalba ieškant darbo. 

Ačiū už visus vaikams atsiųstus
žais lus ir už visas užimtumo prie mo -
nes: „Etch a Sketch”, kreidas, pieštu -
kus, dėlionių korteles, tvarsčius, an -
ti biotinius kremus ir t. t. Labai ačiū.

Nuotraukose matyti, kad naš -
laityno darželyje yra maždaug 35

mokinukai vienoje klasėje. Kai pa -
galvoji, jog apskritai Etiopijos klasėse
mokosi maždaug 59 mokiniai vienoje
klasėje, tai Abebech klasės mokinių
vidurkis yra ne toks ir blogas... 

Aklieji (2008.11.15) Rūta rašė:
Gy venimas Etiopijoje nuostabus. Pa -
matysi tokių dalykų, kurių Čikagoje
tikrai neišvysi. Deja, į tai įeina ir etio -
pų fizinės negalios. Gatvėse galima
pamatyti žmonių su iškraipyto mis
kojomis ir rankomis, golfo sviedi nio
dydžio augliais kakluose, su ža lo tais
veidais, kojų dramblialige, odos iš -
bėrimais, akies junginės uždegimais
(conjunctivitis).  

Ypač pastebimi aklieji – juos ma -
tai ne tik įstaigose ir mokyklose, bet
ir prašančius išmaldos gatvėse. Gaila,
kai net aš, ne medikė, matau, jog
žmo nių akyse katarakta, „pavogusi”
jų regėjimą.

Tačiau nuostabu sužinoti ir kiek
pa žangos padaryta. Skersai gatvės
nuo mūsų namų yra nevyriausybinė
or ganizacija ORBIS, kurios tikslas
yra grąžinti regėjimą. Įdomu, kad or -
ga nizacija turi puikiai įrengtą ope -
racinę, įtaisytą lėktuve. Tai „skrajo-
janti ligoninė”.  Keliaujančios ligoni -
nės tikslas – apmokyti krašto oftal-
mologus. ORBIS tinklalapyje pateik-
tomis žiniomis, Etiopijoje gyvena 1.2
mln. aklųjų ir 2.8 mln. prastai ma-
tančių gyventojų. 75 mln. gyven to jų
turinčiame krašte yra tik 82 oftal-
mologai…

Keliaujame (2008.11.8) Rūta
rašė: Atlikau vieną svarbų projekto
tikslą – pristačiau strateginį planą
25-iems įtakingų organizacijų žmo -
nėms (,,stakeholders”). Po to buvau
pa  siruošusi padaryti pertrauką ir iš -
vykti iš Addis Ababa. Nutarėme, kad
lai kas kaip tik geras, nes jaunimui –
sa vaitės ilgumo mokyklos atostogos.
Išsinuomavome automobilį su vai -
ruotoju ir iškeliavome. Visada pri si -
minsiu  matytus nuostabius vaizdus,
bet, deja, mano, kaip fotografės, trū -
kumai pastebimi. Važiuojant atrodė,
kad esame pasakų knygoje. Iš va žia -
vus iš užteršto, chaotiško Addis Aba -
ba, keliai paprastesni, kaimai papras -
tesni. Matėme tukul namus, šiaudais,
o ne skardiniais stogais dengtus na -
mus. Po kiek laiko nematėme elek-
tros ar telefonų stulpų. Per tą savaitę
pa matėme laukinių zebrų, beždžio -
nių babuinų (baboons), begemotų (hi -
p popotamus), kupranugarių, ny ala
antilopių, Afrikos tapyrų (wart hog).
Šokome su vietiniais gyventojais ir
dukart mums nuleido padangas.

Neturtinga moteris su dviem vai-
kais.

Pradžia 2009 m. kovo 7 d. numeryje

Norintys paskaityti daugiau apie Kulbių šei mos nuotykius gali aplankyti jų
blog’ą adresu: www.travelblog.org/Bloggers/GoKulbisGo/. Ten galima
ap žiū rėti šeimos narių darytas nuotraukas. 

Keičiant vieną padangą dykumoje,
staiga iš nežinia kur atbėgo pa -
sižiūrėti daugybė vaikų... 

Sunkus moterų gyvenimas
be si vystančiuose kraštuose
(2008.10.8) Rūta Kulbienė rašė:
Dar be pabrėžiame lyčių lygybės
klausimus. Tarptautinės pagalbos
sri tyje vyrauja įsitikinimas, kad be si -
vystančiuose kraštuose galima paste-
bėti aiškią pažangą, kai moterims
suteikiama galimybė išsimokslinti ir
ži noti savo teises. Man tai savaime
su prantama. Moterys yra šeimos kul -
tūros ir vertybių variklis. Jei mo tina
yra neišsimokslinusi ir užg niauž ta,
dažnai vaikai pasižymi tuo taip pat.
Jei motina vertina mokslus, ji savo
vaikus moko vertinti išsimok sli nimą,
pasitikėjimą savimi ir gyve ni mo sie -
kius. Etiopijoje dar yra pa pro čių,
kurie išlaikomi iš pagarbos „tradici-
joms”. Bet kai kurie jų tikrai fi ziškai
ir emociškai yra kenksmingi mo te -
rims ir mergaitėms (jaunos mer gi nos
su tuokiamos su daug vyres niais vy -
rais, mergaičių apipjaustymai, ŽIV,
AIDS ir t.t.). Remiantis vie na studija
(Population Council, 2008 m.), net 20
proc. paauglių merginų pa bėgo į Ad -
dis Ababa iš kaimų, taip sten gdamosi
iš vengti priverstinių ve dybų. Tačiau
jau matyti pažanga – mer gaitės daž-
niau siunčiamos lan kyti pradines mo -

kyklas. Jaunesioji kar ta keičia savo
pažiūras, bet už truks, kol bus maty-
ti pasikeitimai visoje vi suo menėje.
Nevyriau sybinės organizacijos deda
daug pastangų, bet ir maldos pade-
da...    

,,Power Rangers” klubas
(2008.12.21) Rytas rašė: Mūsų ma -
ma norėjo, kad kiekvienas iš mūsų
įsteigtumėm kokį klubą mokykloje.
Mano brolis Lukas įsteigė šachmatų
klubą, nes jis labai geras šachmati -
ninkas. Aš nutariau įsteigti „Power
Rangers” klubą. Pakabinau užrašą
prie klasės durų. 13 vaikų užsirašė,
bet paprastai ateina 30. Mano tėtis
man padeda vadovauti klubui. Susi ti -
kimų pradžioje jis pamoko mus, kaip
nu siplauti rankas ir kaip čiaudėti, pa -
sisukus link alkūnės. Mano tėtis ga na
juokingas ir vaikams jis patinka…
Suvaidiname ,,Power Rangers” pa -
sakas. Visi nori būti ,,Power Ran -
gers” (gerais herojais), o ne tais, ku -
riuos jie nugali. Viena taisyklė yra ta,
kad visos muštynės vyksta labai iš lė -
to (,,slow motion”). Nešiojame įvai -
riaspalves ,,uniformas” (marški nė -
lius), kurias mano tėtė atneša iš na -
mų. Savo vaidinimėlius suvaidiname
tėvams, jeigu ateina. Kartais vien tik
mano vyresnysis brolis Kovas yra
žiūrovas.

Bus daugiau.

Arūnas Udrys su vaikaičiais Luku McGinčiu ir Matiju Udriu. Lukas yra Baltijos
ir Juozo McGinčių sūnelis, o Matijus – Almio ir Klaudijos Udrių. 2009 m.
Kalifornija.
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,,Žalios varnos” pasiskraidymai po Ameriką
Lietuvių režisierė, aktorė ir rašy-

toja Aurelija Čeredaitė į Čikagoje
kovo 8 d. vykusią mokytojų konferen-
cija atskrido tiesiai iš Italijos, kur
vasario 28 – kovo 5 dienomis dalyva-
vo vykusiame 25-ajame Pizos tar p -
tau tiniame lėlių teatro festivalyje.
Ten buvo rodomas jos spektaklis
,,Peliu kas Antanas”, kuriam muziką
kūrė Arnoldas Gurinavičius.

JAV įsikūrusių lituanistinių mo -
kyklų mokytojų konferencijos tikslas
buvo pateikti JAV li tua nistinių
mokyklų mokytojams praktinių�pra -
ti mų, ku riuos galima bū tų naudoti
kūrybinia me darbe su vaikais ir
paaugliais. 

Užsienio menininkai jau seniai
ša lia teatrinių pastatymų�vaikams ir
jaunimui turi nuolatinius palydovus
– edukacines programas. Tomis pro-
gramomis domisi ir kūrybingas mo -
ky tojas. Savo kūrybiniame darbe jis
gali nau do ti plačiausią teatrinių me -
todų pa letę: psichodramos ele men tų
tai ky mą, jungiant juos su teatro me -
nu, dramaturgijos kūrimą bei lėlių
teat  rą.

Tad susirinkusiems mokytojams
Aurelija Čeredaitė, aktorė, režisierė,
rašytoja, VšĮ „Žalia varna” direktorė,
Lietuvos lėlininkų organizacijos
(UNIMA) prezidentė, Lietuvos psi-
chodramos draugijos viceprezidentė
(Kaip ji visur ir suspėja!?) papasakojo
apie psichodramos metodus (mokyto-
jas gali taikyti 3 pagrindines šio
metodo dalis: apšili mą, dalijimąsi pa -
tirtimi bei socio met riją). Ne tik pa -
pasakojo, bet ir vaiz džiai parodė, kaip
juos pritaikyti dirbant su mokiniais.

Antroje konferencijos dalyje ak -
to  rė parodė spektakliuką iš jos pačios
įkurto teatro ,,Žalioji varna”, įtrauk-
dama į pasirodymą ir mokytojus.

Pasibaigus puikiai konferencijai,
su sė dome su Aurelija Čeredaite
pokalbiui.

– Aurelija, esate diplomuota
aktorė?

– Taip, Dalia Tamulevičiūtė buvo
mūsų kurso vadovė. Mano diplome
įrašyta: ,,Dramos teatro aktorė, lėlių
teatro specializacija”. Baigę visi ga -
vome paskyrimą į ,,Lėlės” teatrą. 

– Kada tapote režisiere?
– Valstybiniame jaunimo teatre

1993 metų pabaigoje pastačiau savo
sukurtą pjesę ,,Kaip karalaitis amato
mokė si?”, kurią parašiau pagal lietu-
vių liaudies pasaką. Tada Rolandas
Kazlas, dabar jau gerai žinomas akto-
rius, vaidino Karalaitį, Rimvydas
Karvelis – Karalių. Norėjau sukurti
komediją vaikams ir man pasisekė.  

Po to pastačiau dar vieną savo
spektaklį ,,Elenytė ir Trigalvis”. Taip
ir ritosi kamuolys...

– Iš kur tiek aktorinės meilės
vaikams? Dauguma aktorių, nors
viešai ir sakosi, kad jiems smagu
vaidinti vaikiškame spektaklyje,
kratosi jų.

– Dar sovietiniais laikais, lanky -
da ma vaikiškus spektaklius, stengda -
vausi įsiklausyti į tekstą – ką kalba
aktoriai. Tais laikais buvo labai daug
proginių pjesių, visiškai neįdomių
vai kams. Tuomet daviau sau žodį,
kad vaidindama pasakoje aš turiu ne -
meluoti pati sau. Turiu išlikti sąži -
nin ga, neturėti konflikto pati su sa-
vimi. Po to atėjo pačios pasakos, jų
nagrinėjimo, skaitymo metas. Labai
daug apie tai skaičiau. Pasakoje
atsispindi tautos mentalitetas, dva-

sia, ji – liaudies gyvenimo reiškinių
api bendrinimas. Skaitant pasaką
ran  di visus gyvenimo pamatinius da -
lykus – žmonių santykius, pa sau -
lėžiūrą, gyvenimo vertę. Tad turė-
dama tokį stuburą jau galėjau atsi -
remti ir pradėti kurti – rašyti pa sa -
kas, jas režisuoti. Yra pasakų, kurias
vaidinu jau dvidešimt metų, ir jos ne -
sensta. 

Vienu metu net kreipiausi į psi -
cho logę, ar ne per daug tų pasakų
skai tau. Ji mane nuramino – toks esą
mano mąstymo būdas. 

– Ar lengva vaidinti vaikams?
– Vaikai gan sunkus žiūrovas,

mat jie neleidžia meluoti. Tu jų neap-
gausi. Turi būti tikras, nuoširdus
ben dravimas su vaiku.

– Vaidinate vaikams jau daug
metų. Ar pasikeitė Jūsų žiūro -
vas?

– Atsiradus kompiuteriams,
vaikai pasidarė aktyvesni, jiems rei -
kia daugiau veiklos. Tad reikėjo pa -
galvoti, kaip išlaikyti vaikų dėmesį
spektaklio metu. Radome išeitį – į
spektaklius pradėjome įtraukti pa -
čius vaikus. Pasirodė, kad ypač patys
didžiausi mokykloje neklaužados
aktyviausiai dalyvauja mūsų pasiūly-
tame žaidime. Aktyvūs vaikai greit
viską ,,pagauna”. 

– Kaip Jūs susidomėjote psi-
chologija?

– Man į rankas pateko psicho lo -
gės ir psichoterapeutės Miros Ro -
then  berg knyga „Vaikai smaragdo
aki mis”, kuri padarė manyje per-
versmą. Skaičiau ją gal kokius 4 kar-
tus. 1998 m. Atviros Lietuvos Fon das
ir Lietuvos Respublikos kul tūros mi -
nisterija paskelbė konkursą vai kiško
spektaklio sukūrimui. Pasiū liau ,,Vai -
kai smaragdo akimis” ir jis bu vo įver -
tintas geriausiai. 

– Kaip Jums rašosi, ar taip,
kaip tam Jūsų herojui ežiukui –
skraidant, gulint?

– Visaip būna (juokiasi): kartais
sapne, kartais anksti ryte, kartais kai
kas nors paklausia: „Ar neturi naujos
pasakos?” Būna, eini gatve, ir eilė raš -
tis ,,atskrenda”. Tai tokia paslaptis –
tikrai nežinai, kada kas ,,atskris”. 

– Tai be pasakų Jūs ir eilė raš -
čius kuriate?

– Tai prasidėjo neseniai. Pirmajį
savo eilėraštį parašiau 2005 me tais.
Vėliau iš jų gimė dainelė. Tie eilė -
raščiai ir dainelės ,,sugulė” į kny gelę
,,Eželio kelionė”, kurią leidykla

,,Kronta” 2007 m. išleido su kompak-
tine plokštele (CD). Knygelė sumany-
ta padėti ikimokyklinio ugdymo įs -
taigų ir pradinių klasių mokytojams
parengti vaikus Kalėdų švenčių ren -
giniams. Trumpi eilėraštukai ir dai -
nelės tiks deklamuoti ar atlikti prie
eglutės. 

– Kaip gimė ,,Žalia varna”?
– Dirbau M. Mažvydo biblioteko-

je režisiere. Ten buvo mėgėjų teatras
(bib liotekos vadovybės manymu, bib -
lio tekos teatre turi vaidinti tik bib -
liotekos darbuotojai). Man to buvo

per maža. Mačiau, kad mano surink-
ta medžiaga aktoriui mėgėjui per
sunki. Vis dažniau savo projektų
įgyvendinimui kviesdavausi aktorius
profesionalus. Matyt, tas noras kaž -
kaip išsisukti iš padėties vis augo –
nežinojau, ką daryti. Kartą mūsų
teatrą užpylė vanduo, nebeturėjome
kur vaidinti. Ir išeitis atsirado sa-
vaime – gimė sava ran kiš kas teatras
,,Žalia varna”. „Žalia varna” įkiša
smalsų snapą ruošiant edukacinius
projektus vaikams bei spektaklius su
vaikais, konsultuoja teatro mokyto-
jus ir būrelių vadovus, ant savo
sparnų neša spektaklius vaikams,
skraido po pasaulį. Matote, net į
Ameriką atskrido.

– Tikriausia Jūsų visi klau-
sia: ,,Kodėl ta varna žalia?

– Dar 1990 metais man padarė
lėlę-varną, su kuria aš dalyvavau
televizijos laidoje. Dabar ši lėlė-žalia
varna pradeda kiekvieną šio teatro
spektaklį.

– Tad varna jau buvo gimusi
seniai, jai tik reikėjo suaugti?

– Taip, ji gimė anksčiau,  nei man
atėjo mintis įkurti savo teat rą. 

– Kaip ,,Žalia varna” sugalvo-
jo atskristi per Atlantą į Čikagos
mokytojų konferenciją?

– Tarptautinėje Turino knygų
mugėje, kuri yra viena didžiausių Eu -
ropoje, pristačiau į italų kalbą išvers -
tą savo kny gą ,,Tinginė ragana” („Le
Strega Pig ro na”). Ten suruošiau ir
spektakliukus italų vai kams.  Mugėje
buvo prof. Gied rius Subačius, dirban-
tis University of Illi nois at Chicago.
Susipažinome, išsi kalbėjome. Jis par -
vežė žinią apie ma ne į Ameriką, ir
JAV LB Švie timo ta rybos pirmininkė
Daiva Na vickienė ,,Žalią varną” pa -
kvietė ats kristi į  mo kytojų konferen-
ciją.

– Kokie šios kelionės įspū -
džiai?

– Tikrai labai keista. Vienu metu
net atrodė, kad esu Lietuvoje – tiek
daug aplinkui lietuvių, tokie visi pa -
žįstami ir savi. Buvau nustebinta,
kad čia tokia didelė bendruomenė,
tikrai to nesitikėjau. 

– Rodėte spektakliukus Čika-
gos ir Maironio lituanistinėse
mokyklose. Ar skiriasi mūsų ma -
žasis žiūrovas nuo žiūrovo Lie -
tuvoje? 

– Vaikai yra vaikai. Mačiau, kaip
jūsų moki nukų akys žibėjo. Tai di -
džiausias ma no darbo įvertinimas.
Smagu, kai matai, jog vaikas tiki tavo
pasakos personažu. 

– Ar nebūna tokių aki mir kų,
kai norėtųsi grįžti į di džiąją sce -
ną? Ar draugai nesako, kad,
girdi, baik Tu čia su savo vai kais,
imkis tikrų vaidmenų?

– Sako, sako (juokiasi). Ir ne tik
draugai. Šeimos nariai – vyras ir
sūnus, taip pat tą sako.

– O  Jūsų sūnus, būdamas ma -
žas, žiūrėdavo Jūsų spektaklius?

– Taip, žinoma. Man buvo įdomu,
kai aš jį, trimetį, kartą nusi vedžiau į
spektaklį ir pa prašiau kolegės, kad ji
su juo pasėdėtų  žiū rovų salėje. Po
spektaklio jis manęs paklausė, kur aš
buvau. Paaiškinau, kad vaidinau, bu -
vau scenoje. Jis man pareiškė, kad
ten buvusi ne aš, o visai kita teta.
Niekaip negalėjau suprasti, kaip sa -
vas vaikas nepažino mamos. Tik vė -
liau supratau, kad scenoje aš jam
buvau personažas, o ne mama. 

– Kokia veikla jums mielesnė:
būti aktore, režisiere, rašytoja?

– Per tiek metų viskas susisiejo.
Savo darbų tiesiog negaliu atskirti.
Tai tas pats kūrybinis procesas, tik
kitaip įgyvendinamas. Kai vaidinu,
mažiau rašau, kai rašau, kitus darbus
pastumiu šonan.

Gal įdomu tik tiek, kad aš rašau
kaip aktorė. Ap rašomosios dalies
mano kūriniuose mažai. Mano pasa -
kos labai lengvai ,,pernešamos” į sce -
ną. 

– O kaip Jums šovė į galvą
mintis sukurti metodinę medžia -
gą mokytojams?

– Į šią veiklą mane įtraukė da -
bartinė Švietimo plėtotės centro Kal -
bų ir meninio ugdymo skyriaus va -
dovė dr. Vida Kazragytė. Ji mano
veik la buvo susidomėjusi dar nuo
mano šešėlių teatro laikų, kur vaikai
patys kūrė lėles, patys rašė pasakas ir
patys vaidino. Jai patiko mano dar-
bas ir ji tiesiog paprašė, kas aš para -
šyčiau metodinę priemonę mokyto-
jams. 

V. Kazragytė man daug padėjo:
buvo mano knygelės apie peliuką An-
taną recenzentė, parašė įžanginį
žodį. Mat aš neturėjau nei pedago-
ginės pa tirties, nei įgūdžių, tad jos
pagalba man buvo labai  reikalinga. 

– O kur ,,žalia varna” skren-
da iš Čikagos?

– Kaip atskridęs į Ameriką, nepa-
matysi New York miesto? Tad Ap -
reiški mo bažnyčios salėje Brooklyn
varna pristatys spektaklį ,,Ežio ver-
tas pašnekovas”, o aktorė ir rašytoja
Aurelija savo kūrybą tema: ,,Vilniaus
legendos – Bar boros laiškai” bei ,,S.
Čiurlionienės laiškai ir atsiminimai”,
kuriuos ak torė įgarsino laidoje
,,Čiurlionio kodas”.

– Dėkoju už pokalbį. Gerų
Jums skrydžių bei malonių susi-
tikimų.

Kalbino Laima Apanavičienė

Peliukas Antanas susitiko katiną.                        Laimos Apanavičienės nuotr.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

Atkelta iš 7 psl.     
Susitikęs su Bush Washington

gegužės 17 d. Kohl pažymėjo, kad
Gorbačiov užgriuvusios problemos ir
apskritai pertvarkų kursas atsidur-
siąs pavojuje, jeigu generalinis sekre-
torius greitu laiku nesugebės pasiek-
ti laimėjimų.

„Bush su manimi sutiko, – rašo
kancleris, – tačiau po to pridūrė, jog
dėl to, kas dabar vyksta Lietuvoje,
jam esą sunku remti Maskvą ekono-
miškai. Aš atsakiau, kad Vokietijoje
taip pat daug kas simpatizuoja Lie-
tuvai. Tačiau mums derėtų saugotis,
kad Vakarų politiką Maskvos atžvil-
giu lemtų vien tik ši tema. Bush pa-
tvirtino, kad negalima leisti sužlugti
pertvarkai; tai jis aiškinęs ir Lietuvos
premjerei Prunskienei.”

Prašė suvokti esmę

„Aš, ragindamas ‘eikite į bari-
kadas’, nenoriu matyti, kaip Lietuva
mindoma tuo pačiu batu, kuris mynė
Vengrijos vaikus į purvą 1956 m., –
Lietuvos ministrei pirmininkei sakė
JAV prezidentas. – Jie atidavė savo
gyvybes, jie buvo nukankinti, mes ten
nebuvome, nebuvo ir Vakarų Euro-
pos. Mums reikia rasti geresnį kelią.
Lietuvos žmonėms sunku tai su-
prasti, bet būtent tai aš noriu jiems
pasakyti.”

Lietuvos klausimas – ne vienin-
telis, priminė Bush Prunskienei. So-
vietų kariuomenė turi išeiti iš Len-
kijos, Vaclav Havel turi pasiekti lais-
vę Čekoslovakijai. „Bet Jungtinės
Valstijos, žengdamos klaidingą žings-
nį, gali sutrukdyti tokioms galimy-
bėms. Pasauliui būtinai reikia gin-
klavimosi kontrolės, – tęsė Bush. –
Sovietų Sąjunga tebeturi balsą šiose
srityse. Išvardijau tuos klausimus ne
todėl, kad norėčiau sumenkinti Lie-
tuvos nepriklausomybę, o todėl, kad

kur kas daugiau pastatyta ant kor-
tos... Ar protingiau būtų atvirai
tėkšti Gorbačiov į veidą, užuot ra-
miai įsitikinus, kad jis supranta mū-
sų įsipareigojimus?.. Išvykdama iš
čia, vieną dalyką privalote suprasti –
laisvės simbolį. Aš esu už, ir adminis-
tracija yra už Lietuvos laisvę. Galime
ginčytis dėl metodų, bet prašyčiau
mane suprasti, kur yra esmė.”

Minėtasis Attali cituoja kitą
Bush mintį, pasakytą Prancūzijos ir
JAV prezidentų susitikime: „Nema-
žai karštakošių ragina mane siųsti į
Lietuvą tanklaivį. Lansbergis yra me-
nininkas, ne politikas. Kas būtų, jei
norvegai pasiųstų tanklaivį su nafta
lietuviams ir jei šį tanklaivį rusai
nuskandintų? Juk istorijoje yra daug
tokio tipo įvykių.”

Ševardnadzė susitikime su Baker
1990 m. gegužę Bonoje kalbėjo: „Įsi-
vaizduokime, kad Lietuva pasitrau-
kia iš Sąjungos, kas toliau? Kas ga-
lėtų būti po to? Aš jums pasakysiu.
Moldavai, gruzinai, armėnai, azer-
baidžaniečiai, ukrainiečiai elgsis taip
pat... Taigi gali atsitikti blogiausias
scenarijus, ir manau, kad todėl jūs tu-
rite laikytis rimtos, atsakingos nuos-
tatos. Visa tai gali paveikti padėtį ne
tik Europoje, bet ir Azijoje bei Arti-
muosiuose Rytuose. Gal ne šiandien,
bet per 10–15 metų.”

Baker mėgino siūlyti sprendimą:
galbūt reikėtų leisti respublikoms
atsiskirti ir po to nustatyti tokius
santykius kaip tarp SSRS ir Suo-
mijos? Ševardnadzė nieko neatsakė...

„Visi, kurie iš arčiau stebėjo
Maskvos politinį gyvenimą, jautė, –
rašo Jack Matlock, JAV ambasado-
rius Sovietų Sąjungoje, – kad joks
sovietų vadovas negalėtų leisti Lie-
tuvai, o ką jau kalbėti apie visas Bal-
tijos šalis, atsiskirti ir išlikti vadovu.
Neabejoju, kad taip padėtį vertino ir
Gorbačiov.”

Laisvès byla galingûjû akiratyje 2009 m. kovo 12 d. mirė mūsų mylima žmona ir mamytė

A † A
RASA (ŠOLIŪNAITĖ)

POSKOČIMIENĖ

Gimė 1955 m. rugpjūčio 23 d. Čikagoje, mirė sulaukusi 53 metų.
Giliame liūdesyje liko: vyras Remigijus ir vaikai Lina, Marius,

Sigita, kartu su Marium ir Eriku Berner; mama Aldona Šoliūnienė;
broliai Linas su žmona Terese, vaikai Marius ir Dainius; Saulius su
žmona Lidija, vaikai Kazimieras, Rimvydas ir Lilė; Kastytis su žmo-
na Krista ir sūnus Vėjas; sesutės Audronė Norušienė su vyru Linu,
vaikai Aušra, Vytas ir Daina; Vida Severance su vyru  Robert; Zita Ku-
šeliauskienė su vyru Antanu, vaikai Gintas ir Rita. Kartu liūdi Ra-
sos tetos ir dėdės: Milda Tallat-Kelpšienė su vyru Algiu, Nijolė Mo-
tiejūnienė, Apolonija Falduto su vyru Antanu, Lyda Šoliūnienė, Fran-
cine Šoliūnienė, Regina Butkevičienė, Janina Matulionienė su vyru
Raimundu, Onutė Šniukštienė, Bronė Brazickienė ir jų šeimos, liūdi
brolienės: Laima Trinkūnienė su vyru Algiu; Živilė Jonikienė su vy-
ru Alvydu, vaikai Gintarė ir Aras su žmona Kerri ir sūnus Aiden.

Velionė buvo dukra a. a. Vytauto Šoliūno.
Rasa įsteigė Lemonto „Spindulio” tautinių šokių grupę. Tris-

dešimt tris metus buvo grupės vadovė, mokytoja, akordeonistė ir
siela. Taip pat kartu dirbo su tautinių šokių grupėmis „Klumpė” ir
„Sūkurys”. Daugelį metų dalyvavo Lietuvių Tautinių Šokių institu-
to valdyboje ir buvo paskirta XII Šokių šventės meno vadove. Rasa
jautė stiprų pašaukimą dirbti su jaunimu ir aktyviai dirbo Kretingos
ir  Dainavos stovyklose. Tuo pačiu, PLB pasiųsta, dirbo tris vasaras
su jaunimu Pietų Amerikoje. Ji buvo veikli ateitininkė ir MAS CV
pirmininkė. Trisdešimt metų dirbo Lemonto Maironio mokykloje.
Nuo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos įsteigimo, Rasa įkūrė
misijos chorą ir dirbo chorvede ir vargonininke. Daugelį metų buvo
LMA „Dainavos” choristė, chorvedė ir muzikos vadovė. Rasa veik-
liai dalyvavo įvairiose organizacijose: JAV LJS valdybos narė, JAV
LB tarybos narė, Lemonto LB valdybos narė. 2004 m. Rasa buvo
„Amerikos Lietuvis” laikraščio išrinkta metų žmogumi.

A. a. Rasa bus pašarvota pirmadienį, kovo 16 d. nuo 3 val. p. p.
iki 9  val. vak. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje,
14911 127th St., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 17 d. Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių
velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti Mišioms arba jūsų pasirinktai lab-
daros organizacijai.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com



16                             DRAUGAS, 2009 m. kovo 14 d., šeštadienis

�Šiemetiniai sriubos pietūs bus
kovo 15 d., 12:30 val. p. p. PLC did -
žiojoje salėje. Svečias – kunigas iš
Boston Vidmantas Šimkūnas, SJ. Visi
maloniai kviečiami.

�Lietuvos Dukterų draugijos me-
tinis visuotinis susirinkimas įvyks
ko vo 22 d., sekmadienį, 10 val. r., Pa -
saulio lie tuvių centre, Lemonte. Bus
aptarti dideli pasikeitimai, renkama
nauja valdyba. Prašome nares, vieš-
nias ir svečius dalyvauti.

�Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius kviečia kovo mėn. 27 d.,
penktadienį, į Bočių menę, Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, pasiklau -
syti paskaitos ,,Finansinė padėtis
JAV ir Lietuvo je”. Paskaitą skaitys
pasaulyje ir Lie tuvoje gar sus finan -
sininkas Antanas Grina.

�Pavasarinė Jaunimo centro
mu gė vyks kovo 28 d., šeštadienį, nuo
10 val. r iki 3 val. p. p. ir kovo 29 d.,
sekmadienį, nuo 10 val. r. iki 2 val. p.
p. didžiojoje salėje. Galėsite įsigyti
įvairiausių gėrybių, velykinių dova -
nėlių. Stalus prekiavimui užsisakyti
skambinant Mildai Šatienei tel.: 708-
447-4501 ir Anelei Pocienei tel.: 708-
636-6837.

��Kviečiame dalyvauti Lietuvių
Fondo suvažiavime, kuris vyks ba lan -
džio 25 d. Pasaulio lietuvių centro  di -
džiojoje salėje. Registracija – 8:30 val. r.
Suvažiavimo pradžia – 9:30 val. r.

�Balandžio 25 d. 6 val. v. PLC
Fon do salėje Jūsų laukia mokyklėlės
,,Žiburėlis” ruošiama puota ,,Fiesta”.
Vakarienė, šokiai, tyliosios varžytinės
ir įvairios pramogos tema ,,Fiesta”
Bilieto kaina – 50 dol. Bilietus galite
įsigyti internetu www.ziburelis.org.
Kviečiame visus dalyvauti. Surinktos
lėšos bus skirtos ikimokyklinio am-
žiaus mokyklėlei ,,Žibu rė lis”.

�Balandžio 26 d., sekmadienį,
Morton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL)
Lietuvių opera Čikagoje pristatys
premjerą  – Jo hann Strauss operetę
„Šikšnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.
Bilietus galite nusipirkti: parduotu-

vėje ,,Lietuvėlė” ir ,,Atlantic Express
Corp.”. Jūsų dosni pa rama padės iš-
vysti spek  taklį. Aukas prašome siųs-
ti: Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S
204  Eliot Ln., Villa Park, IL 60181.
Tel. pa siteiravimui: 773-501-6573.

�Seselių kazimieriečių ,,Games
–Bingo Party” vyks balandžio 26 d.,
sekmadienį, Maria gimnazijos kavi -
nė  je (67 gatvės ir California Ave. san -
kryžoje). Įėjimas iš kiemo pusės. Sve -
čių lauksime nuo 12 val. p. p. Žaidimo
pradžia – 2 val. p.p. Paska nau site ku -
gelio ir kitokio na minio maisto. Tel.
pasiteiravimui 773-776-1324 (seselė
Genovaitė).

�Indrė Tijūnėlienė, Lietuvos
vai kų globos būrelio ,,Saulutė” vado-
vė bei ,,Dieviško Kryžiaus”, Lietuvos
benamių paramos fondo, atstovė JAV,
išvyko į Lietuvą ir grįš balandžio mė-
nesį. Skubaus reikalo atveju prašome
kreiptis į ,,Saulutės” iždininkę Ra-
munę Račkauskienę tel.: 708-425-
4266.

�Kovo 15 d. 1 val. p. p. šv. Mišios
Beverly Shores parapijos bažnyčioje.
Prieš Mišias bus klausoma išpažin-
čių. Po šv. Mišių Beverly Shores
Amerikos lietuvių klubas rengia Lie-
tuvos Nepriklausomybes minėjimą.
Pagrindinė kalbėtoja – Lietuvos Res-
publikos generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė. Meninę programą
atliks garsėjanti kapela iš Indiana-
polis, IN ,,Biru Bar”.

�Tradicinės Gavėnios re ko lek ci -
jos lietuviškam 14–18 me tų jaunimui
įvyks kovo 20–22 dienomis Dainavos
stovykloje, Man chester, MI. Gavėnios
susikaupimą ves jaunimo rekolekcijų
dvasios tėvas Edis Putrimas. Regis -
tracija – iki š. m. ko vo 15 d. (Re  gis t -
ra cijos formas galime atsiųsti el.
paštu). Registracijos ir sveikatos
(Health form) formas bei čekį (80
dol.), iš ra šytą ,,Religious Aid–Youth
Mi nist ry” vardu, siųsti Linai Bub -
lytei, 4415 Oak Grove, Bloomfield
Hills, MI 48302. Daugiau informaci-
jos: tel.: 248-538-4025 arba el. paštu:
Linusyte@comcast.net 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ
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IŠ ARTI IR TOLI...

Kovo 7 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje lankėsi buvęs LR generali nis
konsulas Čikagoje, dabartinis Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
generalinis direktorius Arvydas Daunoravičius. Jam puikiai žinomi lituanis-
tinių mokyklų reikalai, jo paties dukra Emilija 6 metus lankė lituanistinę
mokyklą. Nuotraukoje: A. Daunoravičius kalbasi su Čikagos lituanistinės
mokyklos direktore Jūrate Doviliene (dešinėje) ir tėvų komiteto nare
Kristina Vlastelica.                                                  Laimos Apanavičienės nuotr.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis, dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Rasa
McCarthy $90; Peter Marzulli ir šei-
ma $75 a. a. John Raugalio atm.; Jo-
nas ir Ona Treškos $25; tęsiant vaiko
metinę paramą Vincas Urbaitis $240,
Ramunė Račkauskienė $360, Ramin-
ta Jacobs $240; a. a. Alfonso Vinda-
šiaus atminimui Linda Craig ir Evan
Hughes $300, Birutė Vindašienė
$15, Richard ir Ross Mayeda $50;
Karen Kunzel $50; a. a. Jadvygos
Dap kuvienės atminimui Maria Oren -
tas $20,  Ethical Products Inc. (Jo -
nathan Zelinger) $50. Labai ačiū.
„Saulutė” (Sunlight Orphan Aid),
414  Freehauf St., Lemont, IL

60439, el. paštas: 
tijunelis@sbcglobal.net

• A. a. Jadvygos  Dapkuvie-
nės-Urbonavičiūtės atminimą pa-
gerbiant, Algirdas ir Regina Dapkai
bei  Vic Pileika „Saulutei” atsiuntė
$365, kuriuos suaukojo: J. A. Jony-
nas, E. N. Užpurvis, D. Dzikas, J. J.
Vandrella, B. Zabulis ir mama, V.
Zdanys ir R. Petkaitienė, J. Pakalnis,
A. D. Virkutis, G. I. Petkaitis,V. A.
Saimininkas, D. Banevičius, M. Alek-
sandravičius,  B. Bernotas, E. Nava-
saitienė, S. Ruby. „Saulutė” dėkoja už
aukas padėti vargingai gyvenantiems
vaikams Lietuvoje ir reiškia nuošir-
džią užuojautą a. a. Jadvygos Dapku-
vienės šeimai ir artimiesiems.

„Draugo” šimtmečio jubiliejaus renginiai
Kovo 22 d. 2 val. p. p. Koncertas Maria gimnazijos auditorijoje.
Atlieka solistai: Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė ir pianistas –

akompaniatorius Edvinas Minkštimas.

Gegužės 3 d. 2 val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
„Draugo” šimtmečio paroda ir simpoziumas.

Simpoziumo dalyviai: „Draugo” vyr. red. dr. Dalia Cidzikaitė, žurna-
listas Stasys Goštautas ir kun. dr. Kęstutis Trimakas.

„Draugo” istorinės knygos sutiktuvės Vilniuje ir Čikagoje. Data
bus paskelbta vėliau.

Spalio 17 d. jubiliejinis pokylis Willowbrook pokylių salėje.
Pokylio pirmininkas – dr. Jonas  V. Prunskis.

Spalio 18 d. Padėkos šv. Mišios.

Lapkričio 8 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, „Draugo” šimtme-
čio minėjimas ir dailiojo žodžio popietė.

Atlikėjai – Los  Angeles dramos sambūris.

,,,,Ž a l t v y k s l ė ”  k v i e č i a  Ž a l t v y k s l ė ”  k v i e č i a  
visus teatro mėgėjus balandžio 4 d., šeštadienį, 6 val. v. 

į Jaunimo centro didžiąją salę, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, 

kur vyks šio teatro sambūrio dešimtmečio šventė

Programoje:
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės komedija ,,Kuprotas oželis”

(Kretingos kultūros rūmų spektaklis. Režisierius E. Radžius). 
,,Žaltvykslės” ,,10 metų Retro Ospectrum”, sveikinimai, vaišės, šokiai.

Bilietai ir informacija tel.: 708-369-8952 arba 773-751-9220.


