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Vilnius, kovo 17 d. (Balsas.lt/
,,Draugo” info) – Andriaus Kubiliaus
vadovaujama XV Vyriausybė mini sa-
vo darbo šimtadienį. Dirbanti, vege-
tuojanti, išmintinga, nekompeten-
tinga – taip prieštaringai vertinama
jos veikla. Kiek daugiau nei 3 mėne-
siai – pernelyg trumpas laikotarpis,
kad visuomenė jau galėtų raškyti
brandžius ministrų kabineto veiklos
vaisius.

Premjeras A. Kubilius sako, kad
jo vadovaujamai Vyriausybei per 100
darbo dienų sunkiausia buvo išsau-
goti socialinę rimtį. Ministras pirmi-
ninkas pripažino, kad šioje srityje ne-
pavyko pasiekti tiek, kiek norėta.

„Šiuo laikotarpiu turėjome 3
svarbiausius tikslus: išsaugoti vals-
tybės finansų sistemos stabilumą
arba lito stabilumą, padėti verslui at-
laikyti šį laikotarpį su kuo mažes-
niais nuostoliais, nors akivaizdu, kad
jie pakankamai skaudūs, trečiasis,
pats svarbiausias ir sudėtingiausias –
išsaugoti socialinę rimtį. Be abejo, ne
viską pavyko pasiekti”, – kalbėjo A.
Kubilius.

Finansų specialisto Stasio Jake-

liūno teigimu, A. Kubiliaus Vyriau-
sybė dirba labai sunkiu laikotarpiu –
ekonomikos padėtis blogėja ne tik
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
,,Tokiomis sąlygomis Vyriausybės
darbai ir ketinimai buvo atitinkami,
imtasi tvarkyti valstybės finansus –
mažinti biudžeto deficitą”, – sakė jis.
Tačiau, anot specialisto, tai buvo per
siauras požiūris, reikėjo visa api-
mančio plano, o Vyriausybė jo netu-
rėjo.

,,Dabar bandoma pradėti ekono-
mikos skatinimą. Deja, iš dalies tai
jau pavėluota, be to, šito nepakan-
ka”, – įsitikinęs S. Jakeliūnas. Jo
nuomone, Vyriausybei pritrūko kom-
petencijos ir gebėjimo įvertinti krizės
mastą.

Lietuvos profesinių sąjungų kon-
federacijos pirmininkas Artūras Čer-
niauskas norėtų palinkėti Vyriau-
sybei, kad ši priimtų žmonėms nau-
dingus įstatymus, o ne vien mąstytų,
kaip surinkti biudžetą. ,,Būtent taip
dabar ir elgiamasi. Tiesą sakant, mes
ir nesitikime, kad kas nors keisis”, –
prisipažino jis. Jei Vyriausybė toliau
laikysis dabartinės politikos, profsą-

jungų vadovas numato jai neilgą ateitį.
Buvęs premjeras, Seimo opozici-

jos vadovas socialdemokratas Gedi-
minas Kirkilas įsitikinęs, jog A. Ku-
biliaus Vyriausybė netinkamai rea-
gavo į susidariusią ekonominę padė-
tį. Dar vienas blogas šios Vyriausybės
bruožas, anot ekspremjero, – kad ji
nepriima jokios kritikos, taip pat ne-
sugeba užmegzti dialogo su visuo-
mene.

Penkioliktoji Vyriausybè mini šimtadienî

Vilnius, kovo 17 d. (ELTA) – Sei-
mas nepritarė rezoliucijos projektui,
kuriuo Kinija raginama pradėti dialogą
su Tibeto atstovais tremtyje dėl šio re-
giono problemos sprendimo.

Prieš plenarinį posėdį, kuriame
svarstytas projektas dėl Tibeto, prie
Seimo stoviniavo būrelis Tibeto rėmėjų
su šio regiono vėliava, jie svečių teisė-

mis dalyvavo ir plenariniame posėdyje.
Seime kilus diskusijai dėl rezoliuci-

jos projekto, parlamentarai pasidalijo į
dvi stovyklas – realios politikos rėmė-
jus bei žmogaus teisių gynėjus.

Viena iš dokumento rengėjų libera-
lė Dalia Kuodytė agitavo Seimo narius
paremti rezoliuciją, argumentuodama,
kad ji, priešingai nei teigiama, nesikėsi-

na į Kinijos teritorinį vientisumą.
Socialdemokratas Justinas Karo-

sas tvirtino, kad Lietuvos ambasado-
rius Kinijoje Rokas Bernotas buvo iš-
kviestas į Kinijos užsienio reikalų mi-
nisteriją, kur jam pareikšta, jog tokia
rezoliucija neprisidėtų prie santykių
tarp valstybių gerinimo.

Vilnius, kovo 17 d. (ELTA) –
Seimo finansų ir biudžeto komiteto
pirmininkas, liberalas Kęstutis Gla-
veckas išsaugojo pareigas. Tai paaiš-
kėjo susumavus antradienį vykusio
slapto balsavimo rezultatus.

Dingstimi nepasitikėjimui pa-
reikšti tapo K. Glavecko pasvarsty-
mai spaudos konferencijoje, sureng-
toje prieš porą savaičių. Ten jis, be
kita ko, samprotavo apie lito santykį
su euru. Šis svarstymas žiniasklai-
dos, o kartu ir dalies visuomenės bu-
vo priimtas kaip galimo lito devalva-
vimo faktas. Lietuvos bankus tądien
užplūdo žmonės, turintys santaupų
litais, norėdami šiuos pasikeisti į eu-
rus ar kitą valiutą. Kilus dideliam
klientų antplūdžiui bankai net pri-
trūko eurų, todėl žmonės buvo pri-
versti keisti litus į kitą valiutą.

Pats K. Glaveckas pripažino, jog
pasvarstymu buvo pasinaudota, bet
atsitatydinti ir toliau tvirtina neketi-
nąs. Anot jo, teisiškai net neįmano-
ma per vieną naktį atsieti litą nuo
euro. „Lito patikimumo įstatymas
užtikrina lito ir euro stabilų santy-
kį,” – pabrėžė pirmininkas ir sakė,
jog be Seimo ir prezidento žinios to
padaryti tiesiog neįmanoma. Su-
maištį, pasak K. Glavecko, galėjo su-
kelti ne jo žodžiai, o neteisingas jų
suvokimas. Be to, jis sakė manąs,
kad opozicija tiesiog keršija jam už
tai, kad jis nuolat kritikuodavo anks-
tesnę – G. Kirkilo vadovautą Vyriau-
sybę.

•Skautybės kelias. E. Pla-
terytės būreliui – 25. Dėl
,,Skautų aido” (p. 2)
•Laiško siekis – taika
Bažnyčioje (p. 3, 8)
•Ir žmogaus širdžiai rei-
kia dvasinio atsinaujini-
mo (p. 4)
•Kovo 11–oji LR ambasa-
doje Washington, DC (p.
5)
•Susipažinkime su
,,Draugo” koncerto solis-
tais (p. 8)
•Pinklės (57) (p. 9)
•Kviečiame į LUMA (p.
10)

K. Glaveckas
išsaugojo
pareigas

Aptartos galimyb∂s bendradarbiauti
atomin∂s energetikos srityje

Vilnius, kovo 17 d. (ELTA) –
Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas,
susitikęs su Lietuvoje viešinčiu Bul-
garijos prezidentu Georgi Parvanov,
aptarė ekonominį šalių bendradar-
biavimą, energetikos ir turizmo klau-
simus. Aptartos ir galimybės plėtoti

parlamentų bendradarbiavimą.
A. Valinskas pasidžiaugė, kad pa-

gal tiesiogines Lietuvos investicijas
užsienyje Bulgarija užima šeštą vietą
ir pabrėžė, jog Lietuva turi galimybių
ir išteklių didinti investicijų apimtis.

Bulgarijos prezidentas pažymėjo,
kad Lietuvos specialistai labai lau-
kiami kuriant Bulgarijos kelių infra-
struktūrą.

,,Tegu politikai tik praveria duris
galimybėms, kurias įgyvendins verslo
žmonės”, – sakė Seimo vadovas. Kal-
bėdamas apie energetiką Seimo pir-
mininkas pabrėžė, kad vienu iš svar-
biausių uždavinių išlieka energetinis
saugumas, Lietuva mato daug gali-
mybių plėtoti šalių bendradarbia-
vimą atominės energetikos srityje.

Seimo vadovas pabrėžė ne tik po-
litinių, bet ir visuomenės ryšių svar-
bą ir pasidžiaugė ne tik intensyvėjan-
čiais verslininkų santykiais, bet ir
tuo, kad vis daugiau lietuvių vyksta
poilsiauti į Bulgariją.

Bulgarijos prezidentas susitiko ir
su Lietuvos Respublikos prezidentu
Valdu Adamkumi.

Seimas nepritar∂ rezoliucijai d∂l Tibeto autonomijos

Lietuvoje vieši Bulgarijos prezidentas
Georgi Parvanov.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

A. Kubilius pripažįsta, kad ne viską, kas
buvo numatyta, pavyko pasiekti.

ELTOS nuotr.
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Galbūt klystu manydama,
jog, tarkim, XIX a. pabaigoje – XX
a. pradžioje žmonės Lietuvoje
labiausiai pasitikėjo ne valdžia,
kuri tuo metu buvo carinė, bet
Bažnyčia ir ugniagesiais. Ar ne
paradoksalu, jog pagal šiais me-
tais atliktą Lietuvos gyventojų
apklausą, didžioji dauguma lie-
tuvių teigė, jog ir 2009 metais jie
labiausiai pasitiki ne Lietuvos
Seimu ir partijomis, bet – ugnia-
gesiais ir Bažnyčia. Kitaip ta-
riant, kūno ir sielos gelbėtojais.
Palyginti su sausio mėnesio ap-
klausos duomenimis, vasario
mėnesį ugnies gesintojais žmo-
nės pasitikėjo 90,4 proc. (sausį –
88 proc.), o Bažnyčia – 66,6 proc.
(59,4 proc.). Atrodo, jog ir šiuose
LR prezidento rinkimuose žmo-
nės svajos ir rinks ne ką kitą, o
Gelbėtoją.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

FSS Čikagos skyrius ruošia margučių marginimo va-
karonę, kuri įvyks š. m. balandžio 3 d. 6 val. v. Pasaulio
lietuvių centre, Lemont apatinio aukšto valgykloje. Norintys
dalyvauti ir gauti informacijos, ką atsinešti skambinkite Jo-
landai tel.: 630-257-2558.

Mieli broliai ir sesės LSS
vadovai,

Turėjęs kelias savaites atsikvėpti
po Tarybos pirmininko pareigų per-
davimo broliui Gintui Taorui, prade-
du naujas – ,,Skautų aido’’ redakto-
riaus pareigas.

Pirmiausia ir svarbiausia, dėkoju
buvusiai redaktorei v.s. Alei Nami-
kienei už puikiai atliktą redaktorės
darbą nuo 1999 iki 2008 metų – 10
metų pasišventimo skautiškos spau-
dos darbams. Sesė Alė yra nepakei-
čiamas asmuo spaudos darbuose ir aš
stengsiuosi sekti Jos pavyzdžiu.

Aš apsiėmiau įgyvendinti šiuos
uždavinius:

1. 2009 metais išleisti šešis
,,Skautų aido’’ numerius, išbandant
bent kelis įvairius pristatymo būdus;

2. Sudaryti redakciją, kuri dirbs
įvairius ,,Skautų aido’’ darbus:
straipsnių rašymo, skyrių vedimo,
technikos ir administravimo;

3. Sudaryti korespondentų ir
fotokorespondentų tinklą, užtikri-
nant, kad kiekviena vietovė, kiek-
vienas vienetas turėtų savo atstovy-
bę, spaudos skyrių;

4. Sudaryti LSS Tarybos ,,Skau-
tų aido” komisiją, kurios tikslas yra
išnagrinėti ,,Skautų aido” ateities
leidimo būdus ir nustatyti, kaip ge-
riausiai jis galės tarnauti skaityto-
jams ir atstovauti Lietuvių skautų
sąjungai lietuviškoje bendruomenėje;

5. Parūpinti daugiau informaci-
jos LSS tinklalapyje apie ,,Skautų
aido” leidimo datas ir įvairias gaires,
patobulinti administracinį ir redak-
cinį ,,Skautų aido” leidimo darbą.

Kviečiu visus LSS vadovus padė-
ti ieškoti redakcijos narių, korespon-
dentų ir fotokorespondentų ir pa-
tiems pasisiūlyti aprašyti ir nufoto-
grafuoti savo vietovių veiklą.

Veiklos aprašymus ir fotografijas
prašau siųsti: Gintaras Plačas, 11818
Brookdale Ct., Orland Park, IL
60467 USA el. paštas: PLACASA@
aol.com; tel.: (708) 479-6293.

PRANEŠIMAS DĖL
„SKAUTŲ AIDO”

Emilijos Platerytės vyr. skaučių būrelio sesės prie nuostabiosios žvakidės:
V. Aleknienė – (iš k.): I. Putrienė ir D. Puodžiūnienė, D. Barienė ir I . Meilienė.

Emilijos Platerytės būreliui – 25!
vyr. sk. s. AUDRA
ALEKNAITÈ-LINTAKIENÈ

Saulėtą, gražią 2008 m. lapkričio
2 dieną „Emiliūtės” šventė savo bū-
relio 25-metį. Vyr. skaučių būrelis
pradėjo savo veiklą 1983 metais pas
vs. Vandą Aleknienę. Visos sesės
skautės vienaip ar kitaip kartais visą
savo gyvenimą dirbdavo savo dukrų
naudai „Kernavės” tunte: stovyklose,
mugėse ir įvairiuose renginiuose.
Tad būrelio tikslas ne tik skautauti,
bet ir paruošti seses vyr. skaučių
įžodžiui. Bravo!

Gerai prisimenu sueigas mūsų
namuose – sesės susipažino su skau-
tiškais idealais, vartė knygas ir
diskutavo. Darbas buvo rimtas, pras-
mingas ir labai skautiškas. Po sueigos
užsikurdavo krosnyje ugnį ir dainuo-
davo senai pamėgtas dainas. Guliu
lovoje (tuo metu jau dirbau) ir gir-
džiu, kaip sesės traukia dainą... Penki
altai! Kilo diskusijos, kas dainuos
melodiją, kas pritars altu, ir dar – ku-
riuo altu? Pirmu? Antru? Guliu lovo-
je, ir nežinau, kur dėtis. Stengiuosi
užmigti, užmerkiu akis – bet paslap-
čia žaviuosi sesių draugyste, jų meile
ir susigyvenimu. Guliu lovoje ir juo-
kiuosi – noriu nusigabenti apačion ir
prisijungti, bet tuo pačiu – kitą rytą
juk laukia darbas...

Daugybę metų sesės Platerytės
darbuojasi skautijos ir žmonijos gero-
vei. Būrelį gali pamatyti visur – jis
dalyvauja Kalėdinėje ir Kaziuko
mugėse, tunto sueigose, Kūčiose. Po
vieną grybuką, po vieną kavos puodu-
ką, po vieną sūrį, įstengia paaukoti
stovyklai palapinę, šaldytuvą, parem-
ti įvairius kursus, padėti mažai skau-
tei nuvykti stovyklon. Būrelis šelpė
daugiavaikių šeimą Lietuvoje – tiek
pinigais, tiek darbu – dažnai pakuo-
davome maisto ir rūbų siuntinius.

Per metus klausėmės paskaitų apie
tautinių šokių choreografiją, Anglijos
skautus, Vėlinių papročius... Esame
keitusios automobilio padangą, tikri-
nusios tepalus, purškalą ir įsigijusios
„automechanikės” pažymėjimą. Pla-
terytės nestovi vietoje!

Ir štai, prabėgo 25 metai. Plate-
ryčių jubiliejinėje šventėje – stalai
lūžta nuo vaišių, kava verda, o sueigą
lydi džiugi skautiška nuotaika. Salės
viduryje – senoji, nepamainoma Ker-
navės tunto tradicinė žvakidė. Žvaki-
dė nuostabi – iš medžio šaknies, ap-
lieta skautiškų apeigų įvairiasplaviu
vašku. Kiek galėtų papasakoti ta
žvakidė? Kiek Kūčių stalų ji yra puo-
šusi? Kiek įžodžių yra mačiusi, kiek
dainų ir maldų išgirdusi? Fantastika.

Į Plateryčių šventę susibūrė apie
40 sesių. Sueiga prasidėjo su skaučių
įstatais. Prie kiekvieno įstato – skai-
tinys, uždegta žvakutė. Kokia graži
ta rimtis, kai visos susikaupusios pri-
simename, kodėl skautaujame, ką
siekiame sau ir savo jaunimui per-
duoti. Atnaujinome vyr. skautės įžo-
dį, prisimindamos savo pažadą tar-
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Ma-
čiau ne vieną sesę braukiant ašarėlę,
jautrius žodžius kartojant. Įvyko 50
apdovanojimų! Taip, 50 metų skau-
taujančioms sesėms.

„Aušros vartų/Kernavės” tunto bū-
reliai sveikino Platerytes, plojo ir valia-
vo. Platerytės padėkojo savo drau-
gėms ir kitoms sesėms, kurios padeda
joms veikti – tai grybukus kepti, tai
spanguoles, tai krienus gaminti. O
kokia sueiga be dainų? Nematyta!
Tuoj užtraukėme dainas ir mus lydė-
jo graži skautiška nuotaika. Vaišino-
mės, draugavome ir stebėjome televi-
zijos ekrane Emilijos Platerytės būre-
lio veiklos skaidres. Smagu susiburti,
atnaujinti draugystes ir praleisti ke-
letą valandų savo skautiškoje šeimoje.

Ruošiama ypatinga
kelionė

Prieš dvejus metus Čikagos „Ne-
rijos” jūrų skaučių tuntas, „Lituani-
cos” tunto jūrų skautai ir prityręs
skautas dalyvavo ypatingoje, įdomio-
je kelionėje. Tai savaitės plaukimas
dideliais burlaiviais per Bahamų
salas. Ši kelionė rengiama Amerikos
(BSA) skautų ir jau kelintą kartą
lietuviai skautai joje dalyvauja.

Norint ir toliau tęsti ir pritaikyti
savo skautiškas žinias, ši ypatinga
kelionė bus kartojama ir šią vasarą.
Ši įdomi ir ypatinga kelionė vyks š.m.
birželio 6–12 dienomis.

Šioje kelionėje skautai ir skautės
tampa burlaivio darbininkais/darbi-
ninkėmis. Kartu su burlaivio kapito-
nu, savo vadovais jie prižiūri bur-
laivį, darbuojasi skilčių/valties siste-
momis, patobulina savo skautiškas
žinias, pasidžiaugia Dievo duota
gamta.

Dar yra likę vietų į šią ypatingą
kelionę. Čikagos lietuvių skautai ir
skautės kviečia ir kitus rajonus prisi-
dėti prie šios kelionės. Norintys šioje
kelionėje dalyvauti skautas ar skautė
turi būti bent 14 metų amžiaus. Vie-
tų yra net ir vadovams. Daugiau in-
formacijos gausite, jei kreipsitės į Vi-
liją Kielienę tel.: 630-257-0746 arba
el – paštu: vkiela@sbcglobal.net
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LAIŠKO SIEKIS –
TAIKA BAŽNYČIOJE

Kovo 12 d., ketvirtadienį, šešiomis
kalbomis paskelbtas popiežiaus Bene-
dikto XVI laiškas katalikų Bažnyčios
vyskupams dėl ekskomunikos atšau-
kimo keturiems šv. Pijaus X brolijos
vyskupams, kurie šią bausmę užsi-
traukė, kai 1988 metais buvo kon-
sekruoti be popiežiaus leidimo.

Šis popiežiaus gestas tiek Bažny-
čios viduje, tiek išorėje sukėlė seniai
regėtas diskusijas. Popiežiui buvo
primetamas tiek antisemitizmo šmėk-
los Bažnyčioje žadinimas, mat vienas
iš reabilituotų vyskupų R. Williamson
išsakė viešas abejones dėl žydų Holo-
kausto realumo, tiek „grįžimas atgal”,
mat šv. Pijaus X brolija abejoja dėl
Vatikano II susirinkimo doktrininių
bei liturginių sprendimų ir posusirin-
kiminio Bažnyčios gyvenimo būdo.

Labai asmeniško pobūdžio laiške
Šv. Tėvas išsamiai paaiškina savo in-
tencijas, išryškina savo gestų apimtį,
bet ir ribas. Taipogi kelia klausimus ir
išsako pastabas, kurios kiekvieną jo
kritiką, kuriai pusei bepriklausytų,
verčia atlikti sąžinės patikrą. Bene-
diktas XVI įvardija savo laiško siekį:
tai – taika Bažnyčioje.

Pirmiausia popiežius Benediktas
XVI pažymėjo du punktus, kurie su-
darė prielaidas protestų ir nesuprati-
mų bangai. Viena, tai vyskupo Wil-
liamson atvejo iškilimo ir ekskomu-
nikos atšaukimo keturiems vysku-
pams sutapimas, persidengimas. Po-
piežius pripažino, kad jam tai buvo
nenumatyta nelaiminga aplinkybė.
Tačiau dėl jos jo diskretus gailestingu-
mo gestas keturiems vyskupams
netikėtai įgijo visiškai kitą reikšmę:
kaip krikščionių ir žydų susitaikymo,
visų iki šiol žengtų žingsnių šia linkme
paneigimas. Anot Šv. Tėvo, dėl šio su-
tapimo, suteikusio kitą reikšmę jo ges-
tui, sutrikdžiusio taiką Bažnyčios
viduje bei tarp krikščionių ir žydų,
galima tik giliai apgailestauti. Beje,
popiežius pažymėjo, kad akylesnis
internete pasirodančių žinių stebėji-
mas būtų suteikęs galimybę tuoj pat
susipažinti su (Williamson) problema.
Šventasis Sostas ateityje turės būti
atidesnis šiam žinių šaltiniui.

Šv. Tėvas rašo, jog buvo nuliūdin-
tas, kad net katalikai paskelbė savo
priešiškumą jam. O juk būtent jie ga-

lėjo žinoti, kaip iš tikro yra ir nepasi-
duoti nulemtam sutapimui. Bet bū-
tent dėl to, pasak popiežiaus, jis dėko-
ja savo draugams žydams, kurie pa-
dėjo pašalinti nesusipratimą bei ats-
tatyti draugystę ir pasitikėjimą.

Antras punktas, sudaręs prielai-
das protestams, buvo nepakankamas
ekskomunikos atšaukimo (2009 sau-
sio 21-ąją) akto apimties ir ribų pa-
aiškinimas jo išspausdinimo metu.
Norint jį deramai suprasti, reikia skir-
ti du lygius: asmenų ir institucijos.
Kalbant apie asmenis, keturi šv. Pi-
jaus X brolijos vyskupai buvo eksko-
munikuoti 1988 metais, nes, kaip mi-
nėta, buvo konsekruoti be popiežiaus
pritarimo. Kodėl tokiais atvejais taiko-
ma ypač griežta ekskomunikos baus-
mė? Nes vyskupų konsekravimas be
popiežiaus pritarimo kelia schizmos
(skilimo) pavojų, žeidžia popiežiaus ir
viso episkopato vienybę. Kokia eksko-
munikos bausmės prasmė? Tai nu-
baustųjų kvietimas atgailai ir vieny-
bės atstatymui. Kokia buvo ekskomu-
nikos atšaukimo keturiems šv. Pijaus
X brolijos vyskupams potvarkio pras-
mė? Tai tos pačios vienybės siekimas,
tik iš kitos pusės, kitu būdu. Anot
popiežiaus, ekskomunikos atšaukimas
keturiems vyskupams buvo bažnyti-
nės disciplinos klausimas. Šiuo aktu
siekta išlaisvinti minėtų vyskupų są-
žines nuo naštos, kurią jie jautė, ži-
nodami užsitraukę griežčiausią bažny-
tinę bausmę.

Tačiau kitas dalykas yra instituci-
ja, šiuo atveju, šv. Pijaus X brolija.
Bažnytinės disciplinos potvarkis, pa-
naikinant šv. Pijaus X brolijos vysku-
pų ekskomuniką, nėra šios Brolijos
„kanoninis” (juridinis) pripažinimas.
Ir kol tokio pripažinimo nėra, Brolijos
vyskupai ir kunigai neatlieka jokios
teisėtos tarnystės Bažnyčioje. Kano-
ninis pripažinimas šv. Pijaus brolijai
galės būti suteiktas tik tuo atveju, jei
bus išspręsti doktrininiai klausimai,
susiję su Vatikano II susirinkimo ir
posusirinkiminiu popiežių mokymu.
Doktrininius klausimus su šv. Pijaus
X brolija ir panašiomis bendruome-
nėmis šiuo metu sprendžia šiam tik-
slui specialiai sukurta Popiežiškoji
komisija „Ecclesia Dei”. Popiežius
pranešė apie savo intenciją ją įjungti į
Tikėjimo mokymo kongregaciją, kuri
analizuoja būtent doktrinos klausi-
mus. Šios kongregacijos posėdžiuose
dalyvauja ne tik Šventojo Sosto kon-
gregacijų vadovai, bet ir vyskupai iš
viso pasaulio. Tai sudarys galimybę tų
šalių vyskupams, kurie susiduria su
šv. Pijaus X brolija, dalyvauti diskusi-
jose ir sprendimų priėmime.

Kalbant apie Vatikano II susirin-
kimo vertinimą, popiežius pateikė kri-
tišką pastabą tiek šv. Pijaus X brolijos
laikysenai, tiek jų priešininkams, pri-
sistatantiems šio Susirinkimo gynė-
jais. Brolijai turi būti labai aiškiai pa-
sakyta: Bažnyčios autoritetingas mo-
kymas nepasibaigė 1962 metais, prasi-
dedant Vatikano II susirinkimui. Na, o
Vatikano II susirinkimo gynėjai turi
atsiminti, kad šis susirinkimas aprėpė
visą Bažnyčios doktrininę istoriją. Tad
jei jie pripažįsta Susirinkimą, turi pri-
imti ir ankstesniais amžiais išpažintą
tikėjimą. Nukelta į 8 psl.

Studentų stipendijos –
veltui ar mainais?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Su pavasariu padidėja gimnazijas baigiančių ar jau esamų studentų
rūpestis dėl tolimesnio mokslo perspektyvų. Ne vienam gal buvo
lengviau patekti į norimą universitetą, negu užsitikrinti pragyve-

nimo šaltinį būsimiems mokslo metams. Į pagalbą čia ateina šimtai, tūks-
tančiai įvairių stipendijų fondų ir fondelių, esančių Amerikoje ir kitur. Jų
visų čia neaprėpsiu. Tam geriausiai tiktų interneto paslaugos. Noriu pasi-
dalinti mintimis dėl lietuvių studentų stipendijų, kurias teikia įvairūs lie-
tuviški fondai.

Pirmiausia, yra keletas pagrindinių stipendijų davimo modelių ar va-
riantų. Turbūt populiariausias yra toks: studentas prašo stipendijos, sti-
pendijos fondas stipendiją skiria, nekeldamas jokių ypatingų reikalavimų
ją gaunančiam. Pavyzdžiu čia gali būti Lietuvių Fondo (LF) skiriamos sti-
pendijos. Reikia pastebėti, kad LF apimtyje yra ir apie 50 specialių fonde-
lių, iš kurių skiriamos stipendijos. Iš davėjų pusės galbūt viliamasi, kad
stipendininkas gautos paramos greit neužmirš ir kokiu nors būdu gautą
paramą grąžins savo lietuviškai bendruomenei. Kitas variantas – pinigų
paskola, kurią stipendininkas pasižada grąžinti mokslus baigęs. Čia pa-
vyzdžiu galėtų būti Vydūno fondas. Trečias variantas, bent tarp lietuvių,
prasideda dar vaikystėje. Tai būtų stipendijos davimas mainų pagrindu.

Pernai metais įvykusiame Mokslo ir kūrybos simpoziume Lemont, IL,
buvo pristatytas Lietuvos ir išeivijos studentų stažuotės (LISS) projektas,
veikiantis JAV LB Krašto valdybos žinioje. Tai kūrybingų ir daug žadan-
čių pastangų vaisius. Savo tinklalapyje LISS rašo, kad ta programa siekia-
ma jauniems žmonėms suteikti galimybę įgyti konkrečios profesinės pa-
tirties, patobulinti lietuvių kalbą įvairiose mokslo srityse ir susipažinti su
Lietuvos kasdieniu gyvenimu bei jame vykstančiais pokyčiais. Ten pat
skaitome, kad LISS programa siekia užtikrinti abipusišką naudą ir būti
prasmingo bendradarbiavimo pavyzdžiu. ,,Abi pusės – tiek studentai, tiek
profesionalai – praturtėja dirbdami kartu: vieni darbo patirtimi, o kiti jau-
natviškomis idėjomis bei susipažindami su Lietuvos išeivijos studentais.”
Stažuotę galima atlikti architektūros, inžinerijos, medicinos srityse, me-
ne, socialiniame darbe, teisėje, verslo vadyboje ir žurnalistikoje. Daugiau
informacijos: www.stazuote.com/main/

Gimininga mintis buvo pristatyta mano ankstesniame straipsnyje
(,,Lenk medį kol jaunas”, ,,Draugas”, 2008 m. lapkričio 5 d.). Ten buvo
siūloma sudaryti naujų kadrų globėjų programą. Kadrai – tai kurios nors
įstaigos ar organizacijos pagrindiniai darbuotojai. Globėjai – tie, kurie glo-
boja, rūpinasi, padeda, prižiūri. Buvo konkrečiai siūlyta Lietuvių Bend-
ruomenei tokią programą įsteigti ir ją skatinti. Tai būtų ,,suporavimo”
programa, kur naujokas stebėtų ir mokytųsi iš savo globėjo, o globėjas jam
padėtų savo pavyzdžiu ir patirtimi. Globėjas turėtų suprasti savo organi-
zacijos užduotį ir tikslus, jis turėtų būti patyręs, patikimas, sugebantis or-
ganizuoti ir su kitais bendrauti.

Prasmingo globojimo programa turėtų rūpėti bet kokios organizacijos
vadovybei, nes ir ateityje reikės gabių vadovų. Siūloma suporavimo pro-
grama daug prisidėtų prie ateities vadovų ugdymo ir paruošimo. Su laiku
sumažėtų atvejų, kur prikalbintas naujokas sutinka įeiti į kokią nors val-
dybą ar komitetą, gal net apsiima eiti atsakingas pareigas, bet su laiku nu-
sivilia. Nusivilia, nes nesulaukė reikiamos paramos, priežiūros, o tik kri-
tikos ir badymo pirštu, kad ko nežinojo ar ne taip ką nors atliko.

Bandant suderinti šias mintis ir pastangas, gali pasitarnauti esami
stipendijų fondai. Kad gavę norimą stipendiją studentai turėtų pasirinkti
kokį nors prasmingą projektą (stažuotę Lietuvoje, veiklą lietuvių sporto
klube, talką jaunimo stovyklose ar lietuviškuose archyvuose, šeštadie-
ninėse mokyklose ir pan.) Tokių pasirinkimų sąrašas turėtų būti iš anksto
sudarytas ir suderintas su tų organizacijų vadovybėmis. Tuo pačiu, sie-
kiant panašių tikslų, pačios organizacijos galėtų pateikti paraiškas fon-
dams. Paraiškose būtų aptartos progos studentams pasidarbuoti įdomiuo-
se bei prasminguose projektuose. Tokiu būdu studentas gautų stipendiją,
o paramos prašanti organizacija susilauktų naujų jėgų bei minčių. Vieno
pašnekovo nuomone, tokias stipendijas būtų geriau vadinti premijomis
studentams.

Iš aprašymų spaudoje aišku, kad šįmet dėl kraštą palietusios finansi-
nės krizės pats LF stipendijų neskirs, tačiau bus toliau skiriamos stipen-
dijos iš LF specialių stipendijų fondelių. Tokiu atveju stipendijų skirstymo
komitetas gali turėti atliekamo laiko. Tad mano siūlymas jam ir būtų čia
iškeltas galimybes aptarti, pakoreguoti ir siekti reikiamo suderinimo su
kitomis organizacijomis, kurios domėtųsi mainų stipendijomis ar premi-
jomis studentams. Vienas tokių reikalų žinovas, susipažinęs su mano min-
timis, štai ką siūlo: LF Taryba ateinančiame posėdyje galėtų pasisakyti dėl
prioritetų ir pati Pelno skirstymo komisija galėtų spręsti, kad paskiriant
fondelių stipendijas pirmenybė būtų teikiama tiems, kurie dalyvaus LISS
arba kitoje stažuočių programoje, jeigu kitu atžvilgiu atitinka fondelių
reikalavimus.

Linkiu studentams surasti reikiamų lėšų savo studijoms. Siūlau sti-
pendijas skiriančius fondus ne tik toliau remti studentus, bet ir ieškoti
būdų, kaip geriausiai suderinti visuomeninius organizacijų ir lietuviškų
grupių poreikius su dalinamomis stipendijomis. Yra galimybė, kad tokiu
keliu einant gali sumažėti stipendijų prašančių skaičius (dabar jų yra dau-
giau, negu ,,veltui” dalinamų stipendijų), bet tuo pačiu susidarytų geros
sąlygos mainų pagrindu iš viso to gauti daug daugiau lietuviškai veiklai ir
kūrybai.

Popiežiaus laiškas katalikų vyskupams dėl ekskomunikos atšaukimo
keturiems arkivyskupo Lefebvre įšventintiems vyskupams

Dideli ir maži susitaiky-
mai pačioje Bažnyčioje
taip pat yra Bažnyčios ir
popiežiaus veiklos priori-
teto dalis. Ar galima buvo
abejingai palikti bendruo-
menę, kuriai (be 4 vysku-
pų) priklauso 491 kunigas,
215 seminaristų, 6 semi-
narijos, 88 mokyklos, 2
akademiniai institutai, 117
vienuolių vyrų, 164 vie-
nuolės moterys ir tūks-
tančiai tikinčiųjų?
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Ir žmogaus širdžiai reikia
dvasinio atsinaujinimo, palankumo

Apie Marijos radiją, ,,Margutį II” ir būsimas rekolekcijos Marijos radijo direktorių kun. Oskarą P. Volskį
kalbina kun. Kęstutis A. Trimakas

Kovo mėnesio 26–30 dienomis
Čikagoje ir jos apylinkėse lankysis
Marijos radijo direktorius kun. Oska-
ras P. Volskis. Jis ves gavėnios reko-
lekcijas Cicero Šv. Antano bažnyčioje
ketvirtadienį, kovo 26 d., 5–8 val.
vakare; Marquette Park Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčioje penk-
tadienį ir šeštadienio pavakariais,
kovo 27–28 d., 2–5 val. po pietų, at-
našaus šv. Mišias Brighton Park Švč.
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž-
nyčioje sekmadienį, kovo 29 d., 10
val. ryto. Prieš jam atvykstant iš Lie-
tuvos, pakalbinome jį Marijos radijo
ir rekolekcijų temomis.

– Marijos radijo programos
praktiškai girdimos visoje Lie-
tuvoje. Kaip atsirado toks pava-
dinimas?

– Mergelė Marija nešiojo Dievo
Žodį ir savo širdyje, ir po savo širdi-
mi, davė jį pasauliui, ir jos tolimesnis
troškimas buvo, kad žmonės pažintų
Jėzų. Pamenu, viena mergina pasa-
kojo, jog radijo veiklos pradžioje tikė-
josi girdėti vien apie Švč. Mariją, bet
daugiausia buvo kalbama apie Jėzų.
Tad mūsų nuomonė ir nuostata yra,
kad, kaip ir Marija, labiausiai rūpin-
tumėmės pažinti Išganytoją. Ji yra ne
tik pavyzdys, ją pasirinkome ir savo
dangiškąja globėja.

– Kokie yra Marijos radijo
tikslai, vaidmuo, įtaka, kas yra
klausytojai?

– Tikslai yra vien moraliniai:
skelbiant krikščioniškas ir bendraž-
mogiškas vertybes supažindinti klau-
sytojus su krikščionišku paveldu, ver-
tybėmis, pasitarnauti jų dvasiniam
tobulėjimui. Įtaka – paprastas kalbė-
jimasis su žmogumi, liudijant, prista-
tant, įrodant tikėjimo Dievu nau-
dingumą, prasmingumą. Daugiausia
susidomėjimo rodo ligoniai, vyresnio
amžiaus žmonės, namų šeimininkės,
jaunos mamos. Ne sykį girdėjau, kad
dirbantys žmonės dažniausiai mūsų
radijo klauso vairuodami automobilį,
kelyje. Asmeniškai teko susidurti su
įvairiais klausytojais: taksistais, ban-
kininkais, verslininkais, mokslinin-
kais, valdininkais, medikais ir t. t.
Vienas iš jų ypatingai įstrigo atminty-
je – tai ambasadorius Dambrava, ku-
ris asmeniškai paskambino, pakvietė
susitikti ir išsakė daug gražių žodžių
Marijos radijo reiškiniui. Jo žodžiai kaž-
kaip ypatingai palietė ir sustiprino.

– Koks programos turinys?
Apie ką kalbate?

– Programos turinys apima tris
sritis: religiją, bendražmogiškas ver-
tybes ir informaciją. Šiuo metu etery-
je skamba 29 laidos, 7 rubrikos ir 5
maldos (šv. Mišios, Rožinis, Gailestin-
gumo vainikėlis...). Kasdien gyvo ete-
rio (on air) yra 8 valandos. Tai neleng-
va įgyvendinti, bet pavyksta. Treč-
dalį sudaro įvairių žanrų ir laikotar-
pių lengva krikščioniško pobūdžio
muzika. Laidos tikrai įvairios: visuo-
meninio gyvenimo apžvalga ir ko-
mentarai, daug skiriame dėmesio šei-
mai, priklausomybių profilaktikai.
Praeiti metai buvo paskelbti valstybi-
niais blaivybės metais, tačiau tik Ma-
rijos radijas šią temą svarstė iš es-
mės. Yra laidų jaunimui, vaikams,

ateitininkams, krikščioniškos žinias-
klaidos, kultūros temomis.

– Kurias temas Jūs gvildena-
te? Kurias jų Jūs pats vedate?

– Asmeniškai kiekvieną dieną pa-
ruošiu laidą „Tikėjimo kelionė”, ku-
rioje stengiuosi populiariu būdu pris-
tatyti įvairius tikėjimo klausimus.
Per daugiau nei ketverius metus iš-
leidau apie 50 ciklų įvairiomis temo-
mis, daugiau nei tūkstantį laidų, ki-
taip sakant, prakalbėjau tiek laiko,
kiek sudarytų 50 parų. Bendradar-
biauju dar dviejose laidose. Šiuo me-
tu, minint Evangelijos 1000-metį Lie-
tuvai, kalbu apie katalikybės esminį
indėlį Vakarų civilizacijos susikū-
rimui, apie dabartinės Europos iš-
takas.

– Jūsų žiniomis, kiek Marijos
radijas turi klausytojų?

– Sunku pasakyti. Nedarėme ty-
rimo, o į bendrą radijo stočių tyrimą
mūsų nepriima, nes esame ne verslo
radijas. Atimtume kažkam įvertini-
mo procentus, sumažėtų reklamų
užsakymai. Atskirai tirti ir mokėti
didelius pinigus nematome prasmės.
Aišku, dirbame, kad mus išgirstų kuo
daugiau žmonių. Spėju, kad galėtų
būti apie 5 proc. auditorijos, o tai –
vidutinė vieta.

– Kodėl kaip tik Jūs asme-
niškai pasiryžote įkurti Marijos
radiją?

– Idėja buvo ne mano. Buvau at-
sitiktinai pakviestas į iniciatyvinę tri-
jų kunigų grupelę. Bet netrukus visi
įsikūrimo darbai užgulė mano pečius.
Pasiryžau vienaip ar kitaip dalyvauti
Lietuvos išsovietinimo ir europinimo
procese, nes pasikeitus iškaboms,
niekas nesikeitė kultūriškai ir dva-
siškai. Viešojoje erdvėje vyravo an-
tikrikščioniškos nuotaikos, valdžioje
buvo tie patys veidai, kuriuos matė-
me sovietmečiu ir t.t. Dvasiškai dūs-
tančioje visuomenėje norėjosi krikš-
čioniškos alternatyvos. Šis projektas
atrodė kaip iliuzija. Arkivyskupas
Tamkevičius vėliau prisipažino, kad
duodamas palaiminimą, nelabai ti-
kėjo, kad pasieksime tikslą. Tiesą sa-
kant, tik paskui supratau, kad vaikš-
čiojom ant bedugnės krašto, galėjo
labai paprastai viskas užgesti. Nesi-
norėjo savo pasiryžimų ir sumany-
mų išduoti, be to, ką būtų reikėję vy-
skupui pasakyti – juk pasiryžom,
gavom palaiminimą...

– Kokį vaidmenį atlieka Ma-
rijos radijo savanoriai?

– Esminį! Jų turime apie 150, ir
kiekvienas savo mažu indėliu sukuria
radijo išorinio ir vidinio gyvenimo
vitražą. Bet tokie yra tie katalikai:
geraširdžiai, uolūs visuose geruose
sumanymuose ir darbuose, besidar-
buojantys dėl Dievo ir artimo meilės.
Esu labai stiprinamas ir įkvepiamas
mūsų savanorių pavyzdžio ir pasi-
aukojimo.

– Ar kas nors iš išeivių pri-
sideda prie Marijos radijo laidų
paruošimo?

– Prie laidų yra prisidėjęs mano
pašnekovas – kun. dr. K. Trimakas,
dalyvavęs laidoje apie religijos naudą

jaunimo brendimui, įrašęs kelias lai-
das gyvybės kultūros tema. Ir dabar
po apsilankymo Čikagoje parsivešiu
jo paruoštų įrašų. Prieš dvejus metus
lankydamasis Detroite ir Čikagoje,
esu kalbinęs kelis išeivijos tautiečius,
esame įrašę kelis reportažus. Marijos
radiją yra ženkliai parėmusi Lietuvių
katalikų religinė šalpa, paaukojusi
nemažą Amerikos lietuvių suneštą
sumą, kurios dėka galėjome įsigyti
aparatūrą ir pasiruošti transliuoti
Anykščių mieste ir plačiose apylin-
kėse. Rytų Aukštaitija labai džiaugia-
si ir dėkoja tautiečiams už šį indėlį!

– Ar kas nors Marijos radijo
klausosi užsienyje, Amerikoje?
Kaip galima girdėti? Kaip galima
sužinoti apie laidų laiką?

– Mūsų internetinė statistika ro-
do, kad per mėnesį iš užsienio mūsų
pasiklauso keli šimtai žmonių. Dau-
giausia iš JAV, paskui iš Britanijos,
Vokietijos, Ispanijos. Visame pasauly-
je esame girdimi internetu adresu:
www.marijosradijas.lt. Svarbu, kad
klausančiojo kompiuteryje tinkamai
veiktų ,,Windows Media Player”. Ta-
me pačiame puslapyje galima rasti ir
mūsų programos tinklelį. Žinoma,
Lietuvos ir JAV laikas skiriasi, todėl
reikia paskaičiuoti skirtumą. Mano
kolegos paruošė lankstinukų su pro-
grama pagal ,,US Central Time”. Ti-
kiuosi dalį jų atvežti, gal susidomė-
jusieji pasinaudos.

– Ar bendradarbiaujate su
Čikagos ,,Margučiu II”?

– Prieš dvejus metus kilo mintis
bendradarbiauti. Aišku, mūsų laidos
yra valandinės, ir jų turiu labai daug.
O ,,Margučio II” reglamentas numatė
tik 7 minutes kas antrą savaitę. Su
,,Margučio II” radijo darbuotojais su-
tarėme, kad jei laidelės prisireikia,
tuomet man pranešama ir ją paruo-
šiu. Džiaugiuosi, kad nors kukliu įna-
šu galiu prisidėti prie svarbios ,,Mar-
gučio II” radijo veiklos išeivijoje.

– Kaip išsilaiko Marijos radi-
jas?

– Visų nuostabai Lietuvoje Ma-
rijos radijas yra moderni priemonė ir
gyvuoja vien tik klausytojų aukomis.
Katalikiškame pasaulyje tai atrodo
normalu, nieko neįprasto, bet Lietu-
voje, praėjus sovietmečiui, tai atrodo
neįmanoma. Bet, pasirodo, krikščio-
nys visada pasižymėjo solidarumu ir
savo mažais įnašais, kaip lietaus laše-
liai suvienyti į upių sroves, išnešė į
gyvenimą daug gerų dalykų. Mėnesio
pabaigoje ima smarkiau plakti širdis:
ar užteks elektrai ir pan., bet jau ket-
virti metai esu liudininkas tikro ste-
buklo: neįmanomas dalykas vis dėlto
įvyksta per Mergelės Marijos globą ir
klausytojų meilę!

– Jūs atvyksite į Čikagą vesti
gavėnios susikaupimo dienų.
Kokie yra tokių dienų tikslai?
Kokiomis temomis kalbėsite?

– Pirmasis rekolekcijų tikslas –
tikėjimo pagilinimas, atnaujinimas.
Pats lotyniškas žodis nurodo, kad rei-
kia arba kažką naujai perrinkti,
sudėti, arba naujai įdirbti žemę. Lai-
ko ir įvykių tėkmėje ne tik žemė su-
kietėja, reikia ją išpurenti, ir žmo-
gaus širdžiai reikia to dvasinio atsi-
naujinimo, palankumo, kad galėtų gė-
rį priimti. Norėtųsi paliesti vertybių,
krikščioniškojo pašaukimo ir ypač vy-
riškojo dvasingumo klausimus. Tiesą
sakant, nelabai jaučiu mūsų tautiečių
Čikagoje aktualijas, poreikius, todėl
yra rizikos, kad nesutaps lūkesčiai ir
pasiūlymai. Belieka viltis, kad Evan-
gelijos žodis su ta pačia šiluma pri-
imamas ir Lietuvoje, ir Čikagoje.

– Dėkoju už pokalbį. Laukia-
me Jūsų atvykstant. Meldžiame
tolimesnio pasisekimo Marijos
radijo programai Lietuvoje, o
taip pat – Dievo palaimos Jums
vedant rekolekcijas bei tiems,
kurie dalyvaus jose.

Marijos radijo direktorius kun. Oskaras P. Volskis su savanoriais padėjėjais.
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Kovo 11–oji Lietuvos Respublikos
ambasadoje Washington, DC

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè

Antradienį, kovo 10 dienos va-
karą, į atnaujintą Lietuvos Respub-
likos ambasados Washington, DC
pastatą rinkosi lietuviai ir kviestiniai
svečiai. Vakaro šeimininkai LR am-
basadorius JAV ir Meksikai Audrius
Brūzga su žmona Imsrė Sabaliūnas-
Brūzgienė priiminėjo visus. Šis va-
karas buvo ypatingas – buvo švenčia-
ma Kovo 11-osios Nepriklausomybės
šventė, kurioje pagrindiniu kalbėtoju
buvo LR Užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas. Pirmame aukšte,
salėje, puikavosi dailininkės iš Lietu-
vos Antaninos Didžiulienės austų
juostų paroda, skirta Lietuvos vardo
1000-mečiui paminėti.

Iškilmingame vakare dalyvavo
garbingi svečiai: JAV senatorius Den-
nis Hastert, buvęs Atstovų rūmų pir-
mininkas, sen. John Shimkus, Ats-
tovų rūmų narys, Baltic Caucus ko-
pirmininkas, generolas Norton A.
Schwartz, JAV oro pajėgų vadas
(Chief of Staff of the Air Force).

Ambasadorius A. Brūzga pristatė
garbingus svečius, pasidžiaugė gau-
siai susirinkusiais lietuviais ir jų sve-
čiais. Deanna Howes sugiedojo Lietu-
vos ir JAV himnus. Užsienio reikalų
ministras V. Ušackas pasidžiaugė,
kad pagaliau šis labai svarbus Lie-
tuvos atstovybės kampelis prasiplėtė,
pastatas padidėjo dvigubai. Ministras
trumpai papasakojo apie Lietuvos
valstybės pagrindinius šių dienų dar-
bus ir rūpesčius, pasidžiaugė, kad,
kaip visada, išeivijos lietuviai yra
didelė parama Lietuvai.

Senatorius Shimkus pasveikino
lietuvius Nepriklausomybės dienos
proga ir su atnaujintu pastatu, pa-
linkėjo ir toliau būti aktyviais savo
šalies piliečiais.

Lietuvis architektas Saulius Ge-
čas, kuris suprojektavo pastato prie-
dą, JAV Lietuvių Bendruomenės vei-

kėjas Arvydas Barzdukas, kuris labai
daug prisidėjo, kad projektas būtų
sėkmingai įgyvendintas ir statybos
kompanijos atstovai buvo apdovanoti
dailininko Gintaro Jociaus paveikslo,
kuriame puikuojasi Lietuvos Res-
publikos ambasados Washington, DC
pastatas, reprodukcijomis.

Į šį šventinį vakarą atvyko lietu-
viai iš Washington DC, Baltimore,
Čikagos, Philadelphia, New Jersey,
Connecticut valstijų. Vakaro metu
vyravo šventiška nuotaika, susirin-
kusieji apžiūrinėjo Ambasados pas-
tatą, džiaugėsi susitikę draugus ir
naujus veidus.

Dėkojame ambasadoriui A. Brūz-
gai ir jo žmonai ir visam LR ambasa-
dos darbuotojų kolektyvui už nuošir-
dų priėmimą ir gražų renginį. V. Ušackas įteikia architektui S. Gečui dovaną. Ingos Lukavičiūtės nuotr.

LR garbės konsulai, Kongreso narys J. Shimkus (antroje eilėje, viduryje) ir kiti svečiai. Rimo Gedeikos nuotr.

V. Ušackas įteikia dovaną architek-
tui Arvydui Barzdukui už jo pagalbą.

Rimo Gedeikos nuotr.

V. Ušackas pasidžiaugė, kad pagaliau šis labai svarbus Lietuvos atstovybės kampelis prasiplėtė, pastatas padidėjo
dvigubai. Ingos Lukavičiūtės nuotr.
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Svarbu ñinoti

Tyrimai brangesni už sveikatâ
Vilnius, kovo 17 d. (Bernardi-

nai.lt) – Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu sumažintas brangių diag-
nostinių tyrimų apmokėjimas. Didė-
jant biudžeto skylėms gresia ir kitų
išlaidų karpymas, bet žadama, kad
pacientai nuo to nenukentės.

Brangius magnetinio rezonanso,
kompiuterinės tomografijos bei kitus
tyrimus gydymo įstaigos iki šiol at-
likdavo pagal poreikį. Pastaruoju me-
tu jis nuolat augo. Be to, dažna ligo-
ninė įsigijo modernios, itin brangios
aparatūros. Valstybinės ligonių kasos
(VLK) duomenimis, tikslesniems ty-
rimams apmokėti 2001 m. skirta 41
mln., 2007 m. – 141,9 mln., o pernai –
202,1 mln. litų. Biudžeto skylėms di-
dėjant, už brangiai kainuojančią ligų
diagnostiką įstaigoms bus mokama
ne pagal atliktų procedūrų skaičių,
bet pagal to mėnesio finansines gali-
mybes. Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (SAM) bei VLK atstovai tikina,
kad visi pacientai, kuriems šių pro-

cedūrų reikės, jas tikrai gaus. Tačiau
gydymo įstaigos teiks mažiau nebū-
tinų paslaugų.

SAM sekretorius Haroldas Bau-
binas tikino, kad šių naujovių nega-
lima vadinti paslaugų ribojimu. ,,Bus
daugiau mokamų tyrimų. Tai skatins
tikslingiau naudoti lėšas, juk kartais
diagnozei patikslinti kai kurie tyri-
mai nebūtini”, – sakė H. Baubinas.

VLK atstovas spaudai Kazys Ži-
lėnas kritikavo kiekvienos gydymo įs-
taigos siekį įsigyti kuo brangesnės
aparatūros. ,,O jei yra aparatūra, rei-
kia rasti ir ligonį. Tačiau dabar pri-
valome reaguoti į pasikeitusią padėtį
ir nebeskirti tyrimų vien pagal pa-
ciento pageidavimą”, – sakė jis. K. Ži-
lėnas patikino, kad tyrimų finansa-
vimo sumažinimas neturės įtakos įs-
taigų veiklai: ,,Jei skaičiuotume pagal
balų sistemą, už vieną balą iki šiol
buvo skiriama iki 1,3, o pagal naująjį
ministro įsakymą – 1 litas.”

Iõleistos Europos kultùros
sostinei skirtos monetos

Vilnius, kovo 17 d. (ELTA) –
Lietuvos bankas į apyvartą išleido dvi
monetas, skirtas 2009 m. Europos
kultūros sostinei Vilniui. Tai 50 litų
sidabro proginė moneta ir 1 lito apy-
vartinė proginė moneta iš vario bei
nikelio lydinio.

,,Tai jau penkiasdešimt aštuntoji
Lietuvos banko išleista proginė mo-
neta. Be dešimties tūkstančių nukal-
dintų 50 litų nominalo monetų, paga-
minta ir milijonas 1 lito apyvartinių
proginių monetų – jos tikrai anksčiau
ar vėliau atsidurs kiekvieno norinčio
jas įsigyti Lietuvos gyventojo ranko-

se. Tikiuosi, tos monetos padės gar-
sinti šių metų Europos kultūros sos-
tinę Vilnių”, – sakė Lietuvos banko
valdybos pirmininkas Reinoldijus
Šarkinas naujųjų monetų pristatyme
Vilniaus rotušėje.

,,Monetoje pavaizduota piešianti
mūza, simbolizuojanti Europos kul-
tūros ištakas – antikinę kultūrą, ir
Gedimino pilies – Vilniaus simbolio –
kontūrus atkartojantis molbertas”, –
taip savo kūrybinį sumanymą paaiš-
kino monetų dailininkas Vytautas
Narutis.

Alkoholio parduodama mažiau

Svarbiausia – parama
naujosioms demokratijoms

Monetoje pavaizduota piešianti mūza. ELTOS nuotr.

Vilnius, kovo 17 d. (ELTA) – Per
šių metų sausio ir vasario mėnesius į
valstybės biudžetą iš alkoholio akcizų
nesurinkta 50 mln. litų planuotų pa-
jamų. Nors akcizas alkoholiniams gė-
rimams nuo šių metų buvo dar kartą
padidintas ir šiuo mokesčiu tikėtasi
labiau papildyti valstybės iždą, atsi-
tiko priešingai – šiemet alkoholio ak-
cizo surenkama beveik 40 proc. ma-

žiau nei tuo pačiu metu pernai.
Alkoholinių gėrimų gamintojai

tai numatė ir ne kartą ragino Vy-
riausybę bei politikus nepriimti
įstatymo dėl didesnių akcizų. Minėtą
problemą numatoma aptarti Seimo
Biudžeto ir finansų komiteto posėdy-
je, kuriame taip pat dalyvaus Alkoho-
liniais gėrimais prekiaujančių įmonių
asociacijos (AGPĮA) atstovai.

Boston/New York, kovo 16 d.
(ELTA) – Sekmadienį JAV pasibai-
gusiose lengvosios atletikos uždarų
patalpų moksleivių varžybose puikiai
pasirodė lietuviai Lukas Veržbickas ir
Emilija Vaškytė.

L. Veržbickas Bostone sureng-
tose ,,Nike Indoor Nationals” varžy-
bose šventė pergalę 5,000 m ir 2 my-
lių (3,218,6 m) bėgimuose. Lengva-

atletis 5,000 m nuotolį įveikė per 14
min. 18,42 sek. ir 4,46 sek. pagerino
ankstesnįjį rekordą. 2 mylių bėgimą
lietuvis baigė per 8 min. 57,44 sek.

Tuo tarpu New York vykusiose
,,National Scholastik Indoor” varžy-
bose E. Vaškytė buvo nepralenkiama
1 mylios (1609,3 m) sportinio ėjimo
atkarpoje. Lietuvė trasą įveikė per 7
min. 38,57 sek.

Vilnius, kovo 16 d. (ELTA) –
Tarp Baltijos ir Beniliukso šalių ben-
dradarbiavimo svarbiausių uždavinių
yra parama naujosioms demokrati-
joms ir bendradarbiavimas saugumo
srityje.

Tai numatyta kovo 13–14 d. vy-
kusioje Beniliukso (Belgijos, Nyder-
landų, Liuksemburgo) parlamento
plenarinėje sesijoje pasirašytame Bal-
tijos Asamblėjos ir Beniliukso parla-
mento susitarime dėl bendradarbia-
vimo 2009–2010 metais.

Susitarime įvardyti 3 bendradar-
biavimo uždaviniai: pirmasis – darni
plėtra, aprėpianti ekonomikos stabili-
zaciją, bendradarbiavimą energetikos
ir klimato kaitos srityse. Antroji ben-
dradarbiavimo kryptis – demokrati-
jos plėtra Europos Sąjungos (ES) kai-
mynystėje, pirmiausia – santykių plėt-
ra su GUAM šalimis (Gruzija, Ukrai-
na, Azerbaidžanu, Moldova), parama
šių šalių demokratijai ir jų prova-
karietiškos orientacijos stiprinimas.
Trečiasis uždavinys – bendradarbia-
vimas ir keitimasis patirtimi tarptau-
tinio saugumo srityje.

,,Tai tikrai svarbus žingsnis, –
teigia susitarimą pasirašęs Baltijos
Asamblėjos prezidentas Seimo narys
Mantas Adomėnas. Pasak jo, prit-
raukti Beniliukso parlamentarus į
pagalbą naujosioms demokratijoms

ES kaimynystėje tikrai nebuvo leng-
va ir kainavo nemažų diplomatinių
pastangų.

,,Tačiau ir ten bręsta suvokimas,
kad Europa turi aktyviau ginti vaka-
rietiškos demokratijos vertybes savo
kaimynystėje. Bendradarbiavimas su
GUAM šalimis įtrauktas tarp svar-
biausių uždavinių būtent Lietuvos
iniciatyvos dėka. Labai svarbu, kad
Lietuva, pradėjusi ambicingą ir verž-
lią Rytų politikos liniją ir pelniusi
nuosekliausios naujųjų posovietinės
erdvės demokratijų interesų gynėjos
Europoje vardą, tęstų šią politiką vi-
sais įmanomais būdais. Kažkada mes
per Baltijos Asamblėją sulaukdavome
paramos mūsų demokratijos plėtrai
ir integracijai į ES ir NATO iš savo
šiauriečių kaimynų. Dabar Baltijos
Asamblėja pati tampa tokios paramos
teikėja ir tarpininke tarp GUAM ir Be-
niliukso šalių”, – sako M. Adomėnas.

Jo teigimu, daug dėmesio sulau-
kė ir sprendimas išplėsti bendradar-
biavimą saugumo srityje. ,,Tarptau-
tinio saugumo samprata neatpažįsta-
mai pasikeitė”, – teigė dr. M. Adomė-
nas savo kalboje Beniliukso parla-
mente, pabrėždamas, kad valstybėms
šiuo metu kyla ne tik įprastinės kari-
nės grėsmės, bet ir energetinio tero-
rizmo, informacinio lauko užvaldymo
ir kibernetinių antpuolių pavojai.

Keičiasi teisės į pilietybę
išsaugojimą patvirtinančių

dokumentų išdavimas

Lietuviams.com – Vyriausybė
pakeitė teisės į Lietuvos Respublikos
(LR) pilietybę išsaugojimo patvirti-
nančių dokumentų išdavimo tvarką.
Sprendimu atsisakyta reikalavimo
asmenims pateikti dokumentą, pa-
tvirtinantį sumokėtą valstybės rink-
liavą už teisės į LR pilietybę išsaugo-
jimo pažymėjimo išdavimą. Šį doku-
mentą reikės pateikti tik konsuli-
nėms įstaigoms, kurioms jis yra svar-
bus tuomet, kai šis mokestis sumoka-
mas banko pavedimu, nes kai kuriose
užsienio valstybėse nėra pakankamai
išplėtota elektroninė bankininkystė
ir ilgesni bankinių pavedimų vykdy-
mo terminai. Taip pat nutarta, jog
prašymas išduoti teisės į LR pilietybę
išsaugojimo pažymėjimą kartu su
prie jo pridedamais dokumentais bus
priimamas tik tada, kai asmuo su-
mokės valstybės rinkliavą arba kon-
sulinį mokestį. Sprendime nurodyta,
jog užsienio valstybėse išduoti doku-
mentai turi būti legalizuoti arba pa-
tvirtinti pažyma, įrodančia, jog doku-
mentas yra išduotas valstybės atsa-
kingos įstaigos ar pareigūno ir yra
oficialus toje valstybėje, bei išversti į
lietuvių kalbą.

Lietuvos jaunimas
lengviau keliaus po Kanadą

ir Naująją Zelandiją

Alfa.lt – Lietuva derasi su Ka-
nada bei Naująja Zelandija dėl pap-
rastesnio jaunų žmonių keliavimo į
šias šalis ir jų piliečių svečiavimosi

Lietuvoje. Numatoma, kad susitari-
mas su Kanada bus pasirašytas jau
šiais metais, pranešė Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija. Kanados
vyriausybė jaunimo mainų susitari-
mų projektus pateikė visoms nau-
joms Europos Sąjungos valstybėms
narėms. Kanada ir Lietuva sudarys
sąlygas jaunuoliams papildyti jų uni-
versitetines ir neuniversitetines stu-
dijas, įgyti darbo patirties, taip pat
tobulinti kitos valstybės kalbos mo-
kėjimą, geriau pažinti kultūrą ir vi-
suomenę. Lietuvos ir Kanados pilie-
čiai, pageidaujantys dalyvauti jauni-
mo mainų programoje pagal šį susita-
rimą, prašymo pateikimo metu turės
būti nuo 18 iki 35 metų bei įrodyti,
kad yra sudarę iš anksto suderintą
darbo sutartį, vyksta stažuotis arba
atlikti praktiką, arba, jei vyksta tu-
rizmo ar pažintiniais tikslais, patvir-
tinti savo ketinimą keliauti priiman-
čiojoje valstybėje ir retkarčiais dirbti.
Lankytis šalyje pagal šį susitarimą
galima ne daugiau kaip 2 kartus ir ne
ilgiau kaip po vienerius metus.
Lietuva gavo pasiūlymą ir iš Naujo-
sios Zelandijos sudaryti dvišalį susi-
tarimą su šia šalimi dėl darbo atosto-
gų programos. Šios programos tikslas
– skatinti jaunimo judėjimą skirtingų
tradicijų bei kultūrų tikslais, sutei-
kiant teisę įsidarbinti šalyje, į kurią
atvykstama. Naujosios Zelandijos ir
Lietuvos jaunimui būtų suteikiama
galimybė gyventi ir dirbti. Programos
trukmė – vieneri metai, joje dalyvau-
jantis asmuo turės įrodyti, kad pag-
rindinis jo kelionės tikslas yra atosto-
gauti, o darbas – šalutinis. Kol kas
neapsispręsta, kokio amžiaus jauni-
mui bus skirta ši mainų programa.
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nų streiką, taip protestuodami prieš
numatomą priverstinį darbuotojų
atleidimą. Televizijos, radijo ir inter-
neto naujienų teikimas turėtų sutrik-
ti balandžio 3 ir 9 d. Tokiam žings-
niui pritarė 800 Nacionalinės žurna-
listų sąjungos narių, rašo guardian.
co.uk. BBC dirbantys profsąjungos
atstovai pasisakė už „prasmingas de-
rybas” su BBC vadovybe ir etatų
mažinimo atsisakymą.

BELGRADAS
Serbija jau pradėjo derybas su

Tarptautiniu valiutos fondu (TVF)
dėl 2 mlrd. eurų paskolos, praneša
BBC. Pranešama, kad pinigai bus
skirti šalies pinigų atsargoms bei
nacionalinės valiutos – dinaro – sta-
bilumui užtikrinti. TVF iš Serbijos
valdžios reikalauja stipriai mažinti
skiriamas lėšas viešajam sektoriui –
tai viena iš paskolos gavimo sąlygų.
TFV šiais metais Serbijai jau pervedė
520 mln. eurų sumą. Serbijos prem-
jeras tikina, kad šalies ekonomika
turėtų išvengti recesijos.   

MASKVA
Rusija antradienį sutiko skirti

148 mln. dolerių (apie 394 mln. litų)
dviem separatistiniams Gruzijos re-
gionams, pranešė naujienų agentūra
,,RIA-Novosti”. Pasak jos, Maskva
Abchazijai skirs 2,36 mlrd. rublių
(apie 179,5 mln. litų) Abchazijai, o
Pietų Osetijai – 2,8 mlrd. rublių (apie
214 mln. litų). Pagal antradienį
Maskvoje pasirašytą sutartį, Rusijos
lėšos bus tiesiogiai pervestos į abiejų
regionų biudžetus.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas B. Obama  pa-

žadėjo sustabdyti milijoninius prie-
dus, ketinamus išmokėti pagal finan-
sinio gelbėjimo planą paremtos drau-
dimo bendrovės AIG vadovams. To-
kią nuostatą lemia ir tai, kad šalies
visuomenė pradėjo vis garsiau reikšti
pasipiktinimą dėl nepadoraus nesai-
kingumo Wall Street. Dėl AIG Lon-
dono fondų prekybos skyriaus patir-
tų milžiniškų nuostolių JAV vyriau-
sybė buvo priversta skirti šiai ben-
drovei apie 150 mlrd. dolerių ir per-
imti beveik 80 proc. AIG akcijų. Kovo
2 d. B. Obama administracija pareiš-
kė planuojanti skubiai skirti šiai ben-
drovei dar 30 mlrd. dolerių.

Pasaulio naujienos
B. Obama raginamas nepalaikyti

Gruzijos ir Ukrainos siekio 
prisijungti prie NATO

Maskva, kovo 17 d. (AFP/BNS)
– Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev sakė, kad NATO vis dar siekia
išplėsti savo fizinį buvimą netoli Ru-
sijos sienų, ir nurodė 2011 m. pradėti
rusų pajėgų ,,didelio masto pergin-
klavimą”.

,,Nuo 2011 m. prasidės armijos ir
karinio jūrų laivyno didelio masto
perginklavimas”, – Gynybos ministe-
rijos kolegijos išplėstiniame posėdyje
Maskvoje sakė D. Medvedev. Jis para-
gino atnaujinti Rusijos branduolinių
ginklų atsargas ir pridūrė, kad NATO
vykdo karinę ekspansiją netoli Ru-
sijos sienų.

Tuo tarpu Rusijos gynybos mi-
nistras Anatolij Serdiukov pareiškė,
kad šalies ginkluotųjų pajėgų struk-
tūra, kurią sudaro trijų rūšių ir trijų
tipų kariuomenė, nesikeis. ,,Pagrin-
dinė ginkluotųjų pajėgų kovinė su-
dėtis parengta atsižvelgiant į išlikusį
apygardinį vadovavimą kariuomenei
strateginėmis kryptimis ir nenuma-
toma keisti esamos bendrosios struk-
tūros”, – sakė jis Gynybos ministeri-
jos posėdyje.

Pasak jo, ginkluotosios pajėgos
,,bus trijų rūšių – sausumos kariuo-
menė, karinės oro pajėgos, karinis jū-

rų laivynas, ir trijų tipų: strateginės
paskirties raketinė kariuomenė, oro
desantinė kariuomenė, kosmoso ka-
riuomenė”. Gynybos ministras taip
pat pabrėžė, kad ,,numatoma sukurti
ginkluotųjų pajėgų sudėtį atitinkan-
čią trijų grandžių valdymo sistemą:
karinė apygarda – operatyvinė va-
dovybė – brigada”.

Pasak A. Serdiukov, ,,kiekviena
strategine kryptimi šiandien kuria-
mos kariuomenės grupuotės, galin-
čios lokalizuoti ir neutralizuoti gali-
mus ginkluotus konfliktus būdamos
taikos laiko sudėties”. ,,Išliks būtino
ir pakankamo lygio strateginės bran-
duolinės pajėgos ir visos strateginės
sulaikymo pajėgos”, – sakė jis.

A. Serdiukov pažymėjo, kad orga-
nizacinės junginių ir karinių dalių
modernizavimo priemonės turi būti
užbaigtos iki 2009 m. gruodžio 21 d.
,,Šias priemones numatoma finan-
suoti iš lėšų, skiriamų kasdieniam
armijos ir laivyno išlaikymui, taip pat
iš lėšų, gautų pardavus karinį turtą”,
– sakė jis.

Rusijos gynybos ministras sakė,
kad modernūs šalies armijos ginklai
ir technika sudaro tik maždaug de-
šimtadalį visos turimos ginkluotės ir
karo technikos. ,,Ginkluotosios pajė-
gos apginkluotos pagrindinių rūšių
ginkluote ir karine technika šiuo me-
tu nuo 60 iki 100 proc. Tačiau didelė
ginklų dalis fiziškai ir morališkai pa-
seno”, – A. Serdiukov kalbėjo antra-
dienį vykusiame posėdyje. ,,Todėl
modernios ginkluotės ir karinės tech-
nikos dalis sudaro tik maždaug 10
proc.”, – pažymėjo ministras.

D. Medvedev îsakè perginkluoti
Rusijos pajègas

VARŠUVA
Lenkija siekia, kad naujuoju

NATO generaliniu sekretoriumi bū-
tų paskirtas šios šalies užsienio rei-
kalų ministras Radoslaw Sikorski.
Būtent todėl prezidentas Lech Kac-
zynski į Estiją, Latviją ir Lietuvą jau
pasiuntė specialų pasiuntinį, kuris
turi įtikinti šias Baltijos valstybes
remti lenko kandidatūrą. 

DUBLINAS
Šimtai tūkstančių žmonių daly-

vavo visoje Airijoje rengiamuose Šv.
Patriko dienos paraduose, kurie su-
teikė trumpą, tačiau labai lauktą ato-
kvėpį nuo ekonomikos krizės kelia-
mo nerimo. Dubline vyko didžiausios
eitynės, jose dalyvavo gatvės teatro
trupės ir pučiamųjų orkestrai iš JAV,
Kanados, Vokietijos, Italijos, Bulga-
rijos ir Airijos. Tradicinė Airijos
šventojo globėjo pagerbimo šventė
virto 6 dienas trunkančiu festivaliu,
kuriuo siekiama gerinti šalies įvaizdį
ir anksti pradėti turizmo sezoną.

KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor

Juščenka šalies ambasadorių Jungti-
nėse Valstijose paskyrė užsienio rei-
kalų ministru. Ambasadorius Oleh
Šamšura užsienio reikalų ministro
pareigose pakeis Volodymyr Ohryz-
ko, kurį susiskaldęs šalies parlamen-
tas nušalino dėl pablogėjusių ryšių su
Rusija.

ROMA
Popiežius Benediktas XVI iš Ro-

mos išskrido į Kamerūną, kur pradės
savaitę truksiančią savo kelionę Afri-
koje. Tai bus pirmasis jo, kaip Kata-
likų Bažnyčios vadovo, apsilankymas
šiame skurdžiausiame pasaulio že-
myne, jo metu jis dar lankysis An-
goloje. Pontifikas sakė, kad ketina
,,sutvirtinti katalikų tikėjimą, padrą-
sinti visų krikščionių ekumeninį ben-
dradarbiavimą, skelbti visiems taikos
žinią, kurią prisikėlęs Viešpats pa-
tikėjo Bažnyčiai”.

LONDONAS
Tūkstančiai BBC žurnalistų ren-

giasi kitą mėnesį surengti kelių die-

EUROPA

RUSIJA

JAV

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama neturėtų
remti Gruzijos ir Ukrainos siekio
įstoti į NATO, kad pagerintų santy-
kius su Maskva – tai šalies vadovui
rekomendavo dvipartinė komisija.

Komisija, kuriai vadovauja buvę
senatoriai – demokratas Gary Hart ir
respublikonas Chuck Hagel – prista-
tytoje ataskaitoje pateikė 19 patari-
mų, susijusių su NATO plėtros į Ry-
tus planais.

Ankstesnės JAV administracijos
planai kada nors priimti į NATO bu-
vusias Sovietų Sąjungos respublikas
smarkiai pablogino Washington ir
Maskvos santykius.

,,Pripažinkite, kad nei Ukraina,
nei Gruzija nėra pasiruošusios narys-
tei NATO, taip pat artimai ben-
dradarbiaukite su JAV sąjunginin-
kais ir išvystykite kitokias galimybes
negu narystė NATO, kad parodytu-
mėte, jog remiate jų suverenumą, –
sakoma ataskaitoje. – Ypatingas ry-
šys su NATO, kuris nebūtų tikroji
narystė, galėtų atlikti tą pačią funk-
ciją kaip narystė ir būtų naudingas
užtikrinant, kad prie NATO siekian-
tys Ukrainos ir Gruzijos žmonės
neliktų nuvilti.

Ataskaitoje teigiama, kad būtina
užkirsti kelią Rusijos pastangoms at-
kurti ankstesnę įtakos buvusios So-
vietų Sąjungos ribose, tačiau admi-
nistracija taip pat raginama ,,iš naujo

pažvelgti į galimybes išdėstyti prieš-
raketinės gynybos sistemas Lenkijoje
ir Čekijoje”. Dokumente nurodoma,
jog reikia imtis ,,rimtų pastangų
kuriant bendradarbiavimu pagrįstą
požiūrį į bendrą pavojų, kurį kelia
Irano ir kitų šalių raketos”. Padėtį
ekonomikos srityje Washington siūlo-
ma gerinti imantis veiksmų, kad Ru-
sija būtų priimta į Pasaulinės preky-
bos organizaciją, taip pat skubiai at-
šaukti 1974 m. priimtą Jackson-Va-
nik pataisą, numatančią prekybos su
Rusija suvaržymus.

Ši ataskaita buvo įteikta B. Oba-
ma patarėjui nacionalinio saugumo
klausimais Jim Jones ir vicepreziden-
tui Joe Biden, spaudos konferencijoje
sakė C. Hagel.

C. Hagel ir G. Hart praeitą sa-
vaitę buvo susitikę su Rusijos prezi-
dentu Dmitrij Medvedev.

JAV prezidentas Barack Obama 



8                               DRAUGAS, 2009 m. kovo 18 d., treçiadienis

IEŠKO DARBO

Accounting
Income TAX Consulting

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Ieškau darbo prižiūrėti vaikus,
globoti senelius ar kitokio darbo.
Būtų šaunu, kad galėčiau kartu
atsivesti savo dukrytę. Tel. 708-945-
0005.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros re-
komendacijos, anglų kalba. Gali iš-

leisti atostogų arba pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Tel. 773-344-8829.

* Šeima ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, auto-
mobilis, rekomendacijos, patirtis.
Tel. 773-954-5223 arba 773-344-8829.

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

SUSIPAŽINKIME SU ,,DRAUGO”
KONCERTO SOLISTAIS IŠ ARČIAU

Kovo 22 d., sekmadienį, 2 val.
p. p. Maria mokyklos auditorijoje
,,Draugo” jubiliejiniame koncerte
dainuosiantys solistai – Edmundas
Seilius ir Kristina Zmailaitė – yra
vyras ir žmona. Ši muzikantų šeima
gyvena Vilniaus priemiestyje, turi
rąstų namą, kurį Edmundas pats sa-
vo rankomis pastatė. Solistas juokau-
ja, kad namą iš rąstų statė dėl suval-
kietiško taupumo, kadangi žmonos
tėvai turi miško ir statybinė medžia-
ga kainavo pigiau. Be to, Edmundui
patinka laisvalaikiu atsipalaiduoti ir
fiziškai padirbėti, ypač vasaros metu.
Edmundas ir Kristina augina ketve-
rių metų dukrą Barborą, kuri jau
bando ,,dainuoti” arijas.

Operos solistas Edmundas Sei-
lius (33 metų tenoras) vos spėja suk-
tis. Nors sakoma, kad pranašu savo
kieme nebūsi, tačiau po TV laidos
konkurse ,,Triumfo arka” jis tapo
mylimu herojumi Lietuvos miestuose
ir miesteliuose. Dabar jis žinomas
kaip skardžiabalsis, vienas gražiau-
sių skaidrumo tenorų. Nors solistas
jau nemažai pasiekė, jis nepaliauja
tobulėti, mokytis, kelti sau dar di-
desnius reikalavimus.

2005 m. Edmundas baigė Lietu-
vos muzikos ir teatro akademiją. Po
to studijavo JAV Dallas universitete
ir Naujosios Anglijos Bostono konser-
vatorijoje, tobulinosi Vokietijoje, Len-
kijoje, Italijoje. Dainavo Dallas opero-
je ir Čikagos operos teatre. Nors Ed-
mundui puikiai sekėsi Dallas, buvo
kviečiamas į Prancūziją, po visų ke-
lionių ir pasirodymų jis apsisprendė
grįžti ir nuolat gyventi Lietuvoje. Jis
turi svajonė – į Lietuvą atvežti ką
nors naujo, ne itin sudėtingų naujų
operų.

Kristina Zmailaitė (sopranas)
su vyru Edmundu dažnai atlieka due-

tus ir net pagrindinius vaidmenis,
kaip Ch. Gounod operoje ,,Romeo et
Juliette”. Kristina yra Lietuvos mu-
zikos akademijos auklėtinė ir Lietu-
voje gerai žinoma savo vaidmenimis
Kauno muzikiniame teatre, pasirody-
mais festivalyje ,,Sugrįžimas”, Di-
džiajame muzikų parade, kituose mu-
zikos projektuose Lietuvoje ir Vokie-
tijoje. Šiuo metu Kristina studijuoja
Rostono aukštosios muzikos ir teat-
ro mokyklos (Vokietijoje) aspirantū-
roje.

Tokie koncertai ne dažnai ren-
giami Čikagoje. ,,Draugo” koncertai
ir praeityje išsiskirdavo iš kitų ren-
ginių. Pačių solistų parinkta koncer-
to programa neeilinė: solo ir duetai,
kompozitorių B. Dvariono, V. Klovos
ir G. Donizetti operų arijos, F. Lehar
operečių arijos. Solistams akompa-
nuos garsus pianistas Edvinas
Minkštimas, kuris intarpuose skam-
bins Johannes Brahms muziką. 

Šiuo koncertu pradedame švęsti
,,Draugo” jubiliejinį šimtmetį. Kon-
certo diena ne už kalnų – kovo 22 d.
Bilietus galima nusipirkti ,,Draugo”
administracijoje, krautuvėlėje ,,Lie-
tuvėlė”, „Atlantic Express” siuntinių
persiuntimo įstaigoje (prie ,,Sekly-
čios”). Koncerto dieną bilietus bus
galima įsigyti nuo 1 val. p. p. prie įėji-
mo. 

Neapvilkime ,,Draugo”, kuris
mums tarnavo, informavo ir mus jun-
gė šimtą metų. Neseniai ,,Draugą” ir
jo indėlį į lietuvių kultūrą bei visuo-
meninį gyvenimą įvertino Lietuvos
Vyriausybė, apdovanodama dienraštį
Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde. Ap-
dovanokime ,,Draugą” apsilankyda-
mi koncerte kovo 22 d., sekmadienį, 2
val. p. p.

Marija Remienė

Edmundas Seilius, su dukra Barbora ir žmona Kristina Zmailaite. 

Atkelta iš 3 psl.
•••

Paaiškinęs ekskomunikos atšau-
kimo šv. Pijaus X brolijos vyskupams
motyvus ir šio potvarkio ribas, aptaręs
po šio potvarkio kilusios polemikos
prielaidas ir gautas pamokas, kitoje
laiško dalyje popiežius Benediktas
XVI pristato antrą, gilesnį savo gesto
prasmės sluoksnį, susijusį su tuo, ką
jis suvokia kaip savo popiežiškosios
tarnystės esmę.

Paskutinės vakarienės metu pats
Jėzus kreipėsi į Petrą, sakydamas jam:
„tu... stiprink brolius (Lk 22,32)“. Šį
jam Viešpaties patikėtą prioritetą
Petras nauju būdu persako savo
laiške: „visuomet pasirengę įtikinamai
atsakyti kiekvienam klausiančiam
apie jumyse gyvenančią viltį (1 Pt)”
Anot popiežiaus Benedikto XVI, šios
Šv. Rašto eilutės vienareikšmiškai
nustato jo, kaip Petro įpėdinio, veiki-
mo gaires: padaryti viską, kad žmonės
pajaustų Dievą, kad ateitų pas Jį. Ne
pas bet kokį dievą, bet tą, kurio veidą
atpažįstame iki galo einančioje meilėje
– nukryžiuotame ir prisikėlusiame
Kristuje. Žmonių vedimas link Dievo:
toks yra aukščiausias ir pamatinis
Bažnyčios bei Petro įpėdinio priorite-
tas šiais laikais, kai daug kur Dievas
dingsta iš žmonių horizonto, o kartu ir
Jo teikiamos šviesos gairės.

Kas išplaukia iš šio prioriteto? Tai
visų krikščionių vienybė, bendras ti-
kėjimo liudijimas, ekumenizmo proce-
sas. Juk krikščionių nesutarimai ir
susiskaldymai padaro jų kalbėjimą
apie Dievą mažiau tikėtinais. O tai
reiškia mažesnį gebėjimą žmones vesti
link Dievo. Todėl ekumenizmas yra
popiežiaus veiklos prioriteto dalis.
Taip pat būtina, kad visi tikintys
Dievą kartu ieškotų taikos, priartėtų
vieni prie kitų, kad eitų kartu, nors ir
su skirtingomis Dievo sampratomis,
link Šviesos šaltinio. Tai yra tarpreli-
ginis dialogas. Dideli ir maži susi-
taikymai pačioje Bažnyčioje taip pat
yra Bažnyčios ir popiežiaus veiklos
prioriteto dalis. Tad ar tikrai klaidinga
taikytis su broliu, nors ir turinčiu „šį
tą prieš tave (Mt 5,23)”?

Kita vertus, ar pati pilietinė vi-
suomenė nesiekia užkirsti kelio radi-
kalizavimams, kiek įmanoma įjung-
dama jų išpažinėjus į didžiąsias social-
inį gyvenimą kuriančias jėgas, nes taip
išvengiama skilimų ir jų pasekmių? Ar
klaidinga tokiu būdu nugludinti kam-
pus, ištirpdyti užkietėjimus, tuo pačiu
paliekant erdvės tam, kas teigiama ir
gali būti pravartu visumai?

Ar galima buvo abejingai palikti
bendruomenę, kuriai (be keturių vys-
kupų) priklauso 491 kunigas, 215 se-
minaristų, 6 seminarijos, 88 mokyk-
los, 2 akademiniai institutai, 117 vie-
nuolių vyrų, 164 vienuolės moterys ir
tūkstančiai tikinčiųjų? Ar reikėjo
ramiai leisti jiems atskilti toli nuo
Bažnyčios? „Galvoju, pavyzdžiui, apie
tuos 491 kunigą”, rašo popiežius.
Pasak jo, negalime žinoti visų jų moty-
vacijų sampynų. Bet vis dėlto jie ne-
būtų pasirinkę kunigystės, jei, greta
įvairių iškreiptų ir ligotų elementų,
nebūtų buvę meilės Kristui ir gyvajam
Dievui. Ar jiems gali būti uždarytas
kelias į susitaikymą ir vienybę, nes tai
radikalios ir marginalios grupės atsto-
vai? O kas bus po to?

Žinoma, ir seniau, ir dabartine
proga iš šios bendruomenės atstovų
girdėjome daug netinkamų dalykų,
rašo popiežius, užsimindamas apie šv.
Pijaus X brolijoje užtinkamą puikybę,
visažinystę, užsispyrėlišką vienaša-
liškumą ir pan. Bet ar didžioji Baž-
nyčia, klausia jis laiške, negali sau
leisti tam tikro dosnumo? Ar neturėtų
Bažnyčios ganytojai, kaip kad geri
auklėtojai, nesureikšminti kai kurių
negerų dalykų ir neišsimušti iš gero
kelio? Kita vertus, Šv. Tėvas pripaži-
no, kad ir pačioje Bažnyčioje buvo ne-
tinkamų reakcijų, o iš šv. Pijaus X bro-
lijos narių gavęs jaudinančių liudi-
jimų, kuriuose buvo galima pajusti ir
širdžių atvirumą. Šv. Raštas moko,
kad žmogaus artėja prie Dievo, kai vis
labiau myli Jį, ir savo artimą kaip save
patį. Meilės kriterijus ir prioritetas
Bažnyčioje yra pamatinis. Tad galiau-
siai popiežius laiške tarsi klausė, ar
dabartinėse polemikose šis kriterijus
nebuvo užmirštas? Ar laisvė kriti-
kuoti, taip pat ir Bažnyčioje, be šio kri-
terijaus netampa tik „vienas kitą
kremtimu ir ėdimu (Gal 5,13-15)”?

„Kartais susidaro įspūdis, kad
mūsų visuomenei reikia bent vienos
grupės, kurios atžvilgiu galima netu-
rėti jokios tolerancijos; kurią galima
ramiai užsipulti su neapykanta. Ir jei
kažkas drįsta prie jos prisiartinti –
šiuo atveju popiežius – tai ir jis pra-
randa teisę būti toleruojamu, ir su juo
galima elgtis su neapykanta be baimės
ir susilaikymo”, rašo popiežius Bene-
diktas XVI, galbūt užsimindamas apie
tuos kritikus, kurie „vardan toleranci-
jos” besąlygiškai, su tarsi teisėta ir
atvira neapykanta reikalavo šv. Pijaus
X brolijos vyskupų „galvų”.

,,Vatikano radijas”

LAIŠKO SIEKIS – TAIKA BAŽNYČIOJE

PASLAUGOS

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

PASAULIO KYBARTIEČIŲ DRAUGIJA 
Brangūs kybartiečiai, 
mūsų miesto bičiuliai!

Pasaulio Kybartiečių draugija
kreipiasi į Jus, prašydama finansinės
paramos kultūros vertybės – unika-
lios architektūros namo Kybartuose,
J. Basanavičiaus g. 38 – išsaugojimui.
Tik nedelsdami, sutelkę privačias
lėšas, pašalintume avarinę šio pasta-
to būklę ir išgelbėtume Kybartų
miesto istorinio centro ansamblio,
kurį buvusiai carinei imperijai pro-
jektavo ir statė prancūzų inžinieriai,
vieną iš paskutiniųjų išlikusių dalių.

Prieš metus, tada dar tik įsikū-
rusi Pasaulio Kybartiečių draugija
(PKD), kreipėsi į Jus prašydama Jū-
sų balso bandant apginti pastatą  J.
Basanavičiaus g. 38 nuo galimo nu-
griovimo. Ši neatskiriama senųjų Ky-
bartų įvaizdžio dalis kelerius metus
stovėjo apleista savininkų ir atsakin-
gų įstaigų, kol 2008 m. sausio mėnesį
neaiškiomis aplinkybėmis buvo iš-
braukta iš Valstybės saugomų kultū-
ros vertybių sąrašo. Vis dėlto, po
PKD narių bei visų Kybartus mylin-
čių žmonių bendrų pastangų šiandien
galime pasidžiaugti nedidele, bet
svarbia pergale: 2009 m. vasario 23

d., Kultūros ministro įsakymu, na-
mas J. Basanavičiaus g. 38 vėl grąžin-
tas į Valstybės saugomų kultūros ver-
tybių sąrašą. Šis statusas sukuria
realias prielaidas restauruoti namą
pasinaudojant Lietuvos bei Europos
Sąjungos fondų lėšomis. Dar daugiau
– praėjusį rudenį dalis buvusiųjų sa-
vininkų sutiko perleisti šiame name
turėtas patalpas Pasaulio Kybartiečių
draugijai ir ji tapo šio pastato ben-
drasavininke, taip įsipareigodama
užtikrinti šios architektūros vertybės
išsaugojimą ir atkūrimą.

Pagal mūsų sumanymą  šis na-
mas turi tapti Kybartų miesto atgi-
mimo simboliu ir puikiausiai gali būti
pritaikytas miesto bendruomenių,
krašto praeities saugotojų ir kultūros
puoselėtojų veiklai. Svarbiausios nu-
matomos jo funkcijos – Kybartų kraš-
to muziejus ir archyvas. Šių įstaigų
sukūrimu PKD įsipareigoja nuošir-
džiai rūpintis vienydama miestiečių
bei išeivijos pajėgas.

Tačiau tam, kad pasiektume šį
tikslą, turime žengti lemiamą žingsnį
ir išgelbėti labiausiai pažeistas, į kri-
tinę būklę patekusias pastato sienas
bei vertingą fasadų puošybą. Iš PKD
pasamdytų            Nukelta į 11 psl.

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 57

Ir ūmai mato: iš visų pusių jį su-
pa mangutai, kojos trumpos, snukiai
smailūs, išsišiepę, dantys blizga, akys
piktumu žybsi. Augustinas atsisuko
ir – o siaube! – net išsižiojo iš nuste-
bimo, o tuo tarpu iš kažkur atsiradęs
mangutas pašoko ir... tiesiai į gerklę,
nespėjo nei iššauti, nei surikti, tik
pajuto, kaip sugriebė jam už širdies.

– Ko nešovei?
Augustinas krūptelėjo, apsidairė,

bet nieko nepastebėjo, tik smarkiai
gėlė širdį. Jis pašoko ir pamatė per
mišką atlinguojantį Hiliarijų.

– Sakau, ko nešovei, tiesiai į tave
lėkė? – juokavo draugelis, bet jis tuos
žodžius priėmė už gryną tiesą.

– Nespėjau, – metė atsaką.
Hiliarijus prisiartino ir įsmeigė

akis į Augustiną.
– Tu ką, blogai jautiesi, toks iš-

blyškęs?
– Tau tik pasirodė, Hašai, – ne-

norėjo prisipažinti, valydamasis nuo
rūbų šieną, jausdamas, kaip su per-
trūkiais pulsuoja širdis.

Hiliarijus jau pasisuko eiti, kai jų
dėmesį patraukė lyg krintančio „ku-
kurūzniko” plerpimas. Jie pamatė,
kaip iš vilnonės miglos taškydamos
purslus išniro dvi motorinės valtys ir
plerpdamos ėmė sukti ratus, kol
ūmai lyg susitarusios čiūžtelėjo ant
kranto ir užspringusios nutilo, tik
girdėjosi vandens pliuškenimas.

– Velnias čia juos atjodė?
– Nusiramink, atplaukė ir vėl nu-

plauks.
– Nė velnio nenuplauks, matai,

lenciūgus tempia.
Kurį laiką jie stebėjo atvykėlius:

striukės atlapotos, kelnių klešnės
atraitytos, kojos baltavo, tarytum
kaulais remtųsi į žemę; balsai aidėjo,
sklido ežero paviršiumi, grįždavo
atsitrenkę į šlaitą ir tarp savęs su-
sipindami, todėl girdėjosi tik žodžių
nuotrupos: „... žus”, – „A?!” – „Rytas,
sakau, gražus!” – „Gražuuuus”, – iš-
tempė lyg armonikos dumples.

Hiliarijus paplekšnojo jam per
petį.

– Tau, broliuk, nepasisekė. Ei-
nam iš čia,  Stasys jau turbūt neturi
kur dėti laimikio.

Augustinas pasiėmė šautuvą, ir
abu nukulniavo, kol pamažu pamažu
juos įsiurbė miškas.

Trisdešimt pirmas skyrius

Nors užaugusi vaikų namuose
Minvydė buvo įpratusi kentėti paže-
minimus, bet taip netikėtai kilusi
audra ir žeidžiantys žodžiai, krentan-
tys ant jos galvos kaip ledo kruša, ją
tiesiog suglumino, pribloškė. Grįžusi
ji užsidarė savo kambarėlyje ir davė
valią ašaroms, o kitą dieną jau vaikš-
čiojo po stotį, nusprendusi aplankyti
savo draugę pačioje tarybinės Lietu-
vos širdyje – Vilniuje. Pusryčiavo
geležinkelio stoties bufete, stebėjo
aplinkui besitrainiojančius įvairiau-
sio plauko žmones, kramsnojo van-
deningas dešreles, gėrė iki šlykštumo
saldžią kavą. Mintis įsigėrė į smege-
nis nuo vakarykščios, kad ji niekam
nereikalinga, pasmerkta vienišumui,
ne tik čia, niūkioje salėje, bet ir
apskritai gyvenime.

Minvydės simpatingas veidukas,
graži figūra ir vos vos pridengtas odi-

niu sijonėliu užpakaliukas kliudė
skubančio vyriškio akį. Jis gaiselį
stabtelėjo, nuo kojų iki galvos nužvel-
gė nepažįstamąją, ramiai stoviniuo-
jančią eilutėje prie bilietų kasos,
sumetė, kad važiuoja viena ir neilgai
dvejojęs ją užkalbino. Minvydė, išvy-
dusi priešais save patrauklų dailiai
apsirengusį, besigarbanojančiais,
šiek tiek žilstelėjusiais paausiuose
plaukais, baltais dantimis vyriškį,
siūlantį pavėžėti į Vilnių, neilgai spy-
riojosi. Ir  neapsiriko. Kitą dieną ji
pravėrė sunkias ministerijos duris ir,
nutipenusi kilimu dengtu antrojo
aukšto koridoriumi, nedrąsiai pasi-
beldė į dvidešimt aštuntuoju numeriu
pažymėtą rajonų kelių valdybos pava-
duotojo kabinetą. Taip prasidėjo nau-
jas Minvydės gyvenimo etapas. Čia ji
ne tik barškino mašinėle. Naujasis
viršininkas buvo daug karštesnis už
Augustiną, jai nereikėjo trankytis
kažkur prie Veisiejų, nes jie mylėda-
vosi čia pat kabinete: ant kilimo, so-
fos ar net ant stalo. Nepaisant visų
patogumų ir naujo viršininko rodomo
dėmesio, ji prisimindavo Augustiną,
nes diena, praleista su juo ant ežero
kranto, buvo lyg prošvaistė žvelgiant
į ilgą praeitų metų koridorių. Suži-
nojusi apie  Augustinui  gresiantį pa-
vojų, ji nieko nelaukdama griebėsi te-
lefono. Pakėlusi ragelį stabtelėjo,
širdis malėsi krūtinėje, ragelį laikan-
ti ranka virpėjo. Įkyrus zvimbimas
neleido susikaupti ir ji padėjo ragelį
atgal. Ne, ji nieko nepasakys, daugiau
nė žodžio, jokių sentimentų.

Augustino sekretorė pravėrė du-
ris į jo kabinetą.

– Viršininke, jums iš Vilniaus.
– Laba diena, aš norėjau pasa-

kyti...
– Minvydė?! Iš kur tu?
– Nesvarbu, aš norėjau pasakyti,

kad iš pareigų atleido Griškantą, o
pas jus ryt poryt žada atvažiuoti re-
vizija...

– Ačiū tau, na, o kaip tu gyveni,
kur esi?

– Pypt, pypt, pypt...
Jos žinia iškilo į paviršių tarsi

koks plūduras. Atleido Griškantą, va-
dinasi, liko jis vienas nesusipratėlis,
ant kurio gali visos ožkos lipti. Jis
greitai susuko Alytaus kelių valdy-
bos viršininkui. „Jis jau nebedirba”,
– išgirdo atsaką, Augustinas paskam-
bino jam į namus.

– Kodėl atleido? Hm... Pats žinai.
– O vis tik.
– Labai paprastai. Atvažiavo vie-

ną kartą, viską patikrino, tvarkoj, o
antrą kartą rado patvory surūdijusios
vielos rietimą. La-la, la-la užgiedojo,
valdiško turto nesaugoji. Žodžiu, su-
rašė aktą...

Žinoma, norėdamas mušti, pagalį
visada rasi, guodėsi Vincentai Augus-
tinas. Jeigu tas veikė... „Nieko jis
nepranešė, nesikrimsk, turi svarbes-
nių reikalų, o jeigu...” – „Ale, ale, ne-
užgarantuok, jų kelių nė pats velnias
nesusektų”.

Revizija dirbo savo darbą, naršė,
žiūrinėjo visus popierius popierėlius,
vaikštinėjo po cechą, klausinėjo dar-
bininkus, skaičiavo ir vis rašė, rašė,
rašė. Augustinas jautėsi kaip žuvis
varžoje – plaukiot plaukiojo, tačiau
nežinojo, ar pavyks išnirti pro įgerklį,
ar ne.                          Bus daugiau.
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Kviečiame į LUMA
Lietuvos universitetų moterų

asociacija (LUMA) yra tarptautinė
organizacija, jungianti diplomuotas
moteris, nepaisant tautybės, religinių
bei politinių įsitikinimų. LUMA yra
tarptautinės universitetų moterų fe-
deracijos (TUMF), įkurtos 1919 m.
narė. Jos centras yra  Ženevoje.

Lietuvos diplomuotos moterys,
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės inicia-
tyva, 1927 m. prof. Vandos Tumėnie-
nės vadovaujamos įkūrė aukštąjį
mokslą baigusių moterų federaciją.
1940 m. veikla buvo nutraukta.

1991 m. Lietuvos universitetų
moterų organizacija buvo atkurta.

Š. m. vasario 8 d. įsteigtas LUMA
Čikagos skyrius, daktarės Romualdos
Laurinaitės-Johnson iniciatyva.

LUMA tikslai:
– remti tarptautinių diplomuotų

moterų bendradarbiavimą;

– kelti kultūrą ir švietimą Lie-
tuvoje ir išeivijoje lietuvių bendruo-
menėje;

– skatinti moteris intelektuali-
niam darbui ir profesiniam tobulėji-
mui, ypač akcentuojant moters vaid-
menį šeimoje;

– rūpintis moterų ir vyrų lygia-
teisiškumo įgyvendinimu;

– rinkti ir skleisti medžiagą apie
iškilias lietuves moteris;

– lankyti kultūrines vietas, pa-
žinti savo kraštą.

Moteris, kurias visa tai domina ir
jaudina, – kviečiame.

Pas mus nėra jokių „bangų”.
Skambinkite Romualdai Lauri-

naitei-Johnson (pirmininkė), tel. 708-
499-2013, rašykite el. pašto adresu:
mdromualda@yahoo.com

Romualda Johnson

Nuotraukoje sėdi iš kairės: Danutė Dzedulionienė, Romualda Laurinaitė-
Johnson (pirmininkė), Rima Sell, Marija Ruseckienė, Dalia Pad leckienė.
Sto vi iš kairės: Birutė Eysenbach, Jolanta Kaminskaitė-Magle, Dalia
Jurgelevičienė, Alma Morkuvienė, Irena Vilimienė, Marija Boha revičienė.

Seniausios pasaulyje lietuvių or -
ganizacijos – Susivienijimo lietuvių
Ame rikoje (SLA), kuri įžengė į savo
123-uosius gyvavimo metus, laikraš-
tis „Tėvynė” 2009 m. kovo pradžioje
iš leido pirmąjį šių metų numerį. Šis
spaudinys taip pat yra seniausias lie-
tuvių laikraštis pasaulyje, gyvuojan-
tis jau 109 metus, dabar spausdina-
mas Čikagos „Draugo” spaustuvėje ir
redaguojamas šios organizacijos gar-
bės nario žurnalisto Edvardo Šu -
laičio, kuris šias pareigas eina jau
dau giau nei trejus metus.

Naujasis numeris plačiai pažymi
Čikagoje pravestą 69-ąjį organizacijos
Seimą, apie kurį rašo pats redakto-
rius E. Šulaitis. Beje, dauguma me -
džiagos pateikiama lietuviškai su ver-
timu į anglų kalbą, kadangi didelė da -
lis narių jau nebekalba ir nebeskaito
lietuviškai.

Čia spausdinamos ir organizaci-
jos prezidento Kęstučio Miklo bei re -
daktoriaus mintys. Prezidentas savo
ra šinį pavadino viltinga antrašte

„SLA gyvuoja ir gyvuos”. Numeryje
publikuojama ir daugiau rašinių, pa -
ruoštų paties redaktoriaus ir Viliaus
Žalpio, kuris rūpinasi Amerikos lietu-
vių praeities atkūrimo reikalais JAV
va karinėje dalyje.

Numeryje randame sąrašą su 30
pa vardžių, kurie naujai įstojo į SLA
eiles. Deja, čia matome ir sąrašą am -
žinybėn išėjusių narių (jų irgi apie
30), kurie neseniai mirė, ir jų šei -
moms išmokėtos pomirtinės apdrau-
dos sumos.

Yra taip pat ir raginimas įstoti į
šią seniausią lietuvių organizaciją. Įs -
tojimo reikalu reikia kreiptis į SLA
vi ceprezidentą advokatą Saulių Kup -
rį tel.: 708-997-1861 arba SLA sekre-
torę Vidą Penikienę tel. 312-563-
2210. Taip pat ieškomi ir naujų narių
telkėjai, kuriems ža da ma atsilyginti.

Nauja „Tėvynė” turi 12 puslapių,
yra gausiai iliustruota ir daro gerą
įspūdį.

SLA informacija

Išėjo naujas „Tėvynės” laikraščio numeris

Rekordiniam tūkstantmečio
albumui įsiamžino kas 170-tas

lietuvis
Šiais metais į savo kulminaciją

įžengęs unikalus projektas LT 1000,
siekiantis garsinti Lietuvos vardo
tūkstantmetį, įamžinant šalies žmo -
nes ir išleidžiant didžiausią visų laikų
lietuvišką albumą, įrodė, jog istorinė
atmintis bei ją apimanti patraukli
idėja gali nustelbti ir sunkmetį – pro -
jek te jau dalyvavo kas 170-tas lietu-
vis.

„Smagu, jog tūkstantmečio su -
kak tis išjudino šalies gyventojus, kad
žmonės gyvenantys šiuo neeiliniu
laikotarpiu nestokoja entuziazmo ir
naudojasi proga šventę kurdami ir
patys”, – sako visuomeninio projekto
LT 1000 vadovas Arūnas Balvočius.

Anot jo, kad tautiečiams istori -
niai dalykai susiję su jų pačių šalimi
yra be galo svarbūs, tai akivaizdžiai
paliudijo LT 1000 komanda, per be -
veik dvejus metus sugebėjusi suburti
di džiulę armiją žmonių, siekiančių
pa demonstruoti, jog jie neabejingi di -
dingiausiai mūsų valstybės sukakčiai
– Lietuvos vardo tūkstantmečiui.

Nuo 2007-ųjų šalies gyventojai,
taip pat lietuviai, išsibarstę po kitas
valstybes, kuria unikalią dovaną sau,
savo vaikams ir visam pasauliui – re -
kordinio dydžio vienetinį spalvotą
Lie tuvos žmonių portretinių nuot -
raukų albumą.  

Šventės dalyviu taps kiekvienas

„Šis portretų albumas – tai gyvo-
ji Lietuvos atmintis, įkūnyta nuo-
traukose. Jis prisidės kuriant tautos
bendrumo jausmą, kurio šiais laikais
stokojame. Projektas leidžia kiek -
vienam lietuviui paprastai ir kartu
įdo mia forma prisijungti prie bendros
šventės, pasijusti tikru jos dalyviu.
Būtent čia slypi jo sėkmės formulė”, –
sako A. Balvočius.

Jo teigimu, Lietuva visų pirma
yra žmonės, o ne pastatai ar gamta,
todėl veidų fotoalbumas gali išsamiau
ir jautriau nei bet kas kitas išreikšti
tautos dvasią. „Tai suvokdami, lietu-
viai noriai naudojasi proga sukurti
kažką bendro – juk tūkstantmetis
dau giau nepasikartos, o knyga išliks
ateities kartoms ir atspindės bene di -
džiausią istorinę šventę, kokią Lie -
tuva yra turėjusi”, – tvirtina A. Bal -
vočius.     

Lemiami metai

Lietuvos vardo tūkstantmečio
su  kaktis jau prasidėjo, šie metai yra
jubiliejiniai ir lemiami. Pasak projek-
to LT 1000 vadovo, jie pademonst -

ruos, ką mūsų žmonėms reiškia isto -
r i nė atmintis, kaip mes mokame
švęsti, ar sugebame susivienyti.

2009-ieji bus kaip niekad aktyvūs
ir projekto LT 1000 komandai, kuri
per šiuos metus intensyviai lankys
įvairius šalies kampelius, svečiuosis
pagrindinėse užsienio lietuvių bend -
ruomenėse. Šiais metais bus užbaigta
didžiausia lietuviška knyga bei išda -
lintos visos specialiai tūkstantmečiui
sukurtos apyrankės, priminsiančios
šią istorinę sukaktį.

„Kviečiame visus, kurių gyslomis
teka lietuviškas kraujas, bei tuos, ku -
rie tiesiog jaučiasi Lietuvos žmo nė -
mis – pradžiuginkime vienas kitą ir
įneškime savo mažą indėlį į tūkstant-
mečio šventę. Kiekvienas veidas fo -
toalbume yra dalis šventės ir kartu
da lis visos tautos”, – sako A. Balvo -
čius.

Anot jo, planuojama, jog šventinę
tūkstantmečio atmosferą šiemet su s -
tiprins ir šiuo metu kuriama „Tūk s -
tantmečio gerovės sistema”, užtikrin-
sianti, jog kiekvienas, turintis gelto -
nąją LT 1000 apyrankę, galės naudo-
tis įvairiomis projekto partnerių – ka -
vinių, parduotuvių, pramogų centrų
ir pan. – privilegijomis ir nuolai -
domis.

Nuo Zanavykų iki Delio

Per pusantrų metų projekto LT
1000 palapinės su jose besidarbuo-
jančiais fotografais aplankė visą šalį,
prisijungdamos ir paįvairindamos
įvairias miestų ir miestelių šventes –
nuo „Sostinės dienų”, „Jūros šven-
tės” iki „Zanavykų vasaros”, svečia -
vosi mokyklose ir senelių namuose.
Projekto populiarumą ir prieinamu -
mą didino „Siemens” arena, kur vy -
ku siuose renginiuose žmonės galėjo
ne tik linksmintis, tačiau ir  čia pat
įsiamžinti unikaliam fotoalbumui.

Per praėjusius metus prie projek-
to prisijungė aibė garsių šalies žmo -
nių, tarp jų Andrius Mamontovas,
Žyd rūnas Savickas, visa Lietuvos
krepšinio rinktinė bei kitos žvaigž -
dės. LT 1000 komanda nepaliko
nuošalyje ir užsienyje gyvenančių lie -
tuvių – projekto fotografus apgulė
gausi Punsko lietuvių bendrija, kny-
gai įsiamžino Vengrijos bei Latvijos
lietuviai, žinią apie Lietuvos vardo
tūkstantmetį skelbė „Misija Sibiras”
dalyviai, o keliaujantys žurnalistai
Vytaras Radzevičius ir Martynas
Starkus LT 1000 apyrankes nuga be -
no net iki Azijos bei Indijos.

balsas.lt

Projekto LT 1000 komanda įamžino Vasario 16-osios renginį Punske (Len-
kija).                                                                                        lietuviams. com nuotr.
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AIRIJA

Stasys Džiugas, gyvenantis Oak Lawn, IL, parėmė „Draugą” 50
dol. auka. Labai ačiū už paramą.

Valerija Pleirys, gyvenanti Chicago, IL, parėmė „Draugą” 50 dol.
auka. Nuoširdžiai dėkojame.

Peter Rasutis, gyvenantis Chicago, IL, parėmė „Draugą” 100 dol.
auka. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią auką.

Waukegan/Lake County Lietuvių Bendruomenės apylinkė už infor-
mavimą apie vykstančius renginius  ir lietuvybės palaikymą dienraščio lei-
dybai paremti paaukojo 250 dol. Nuoširdžiai dėkojame.

Regina Raubertas, gyvenanti Mt. Laurel, NJ, skaitys, „Draugą”
dar vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo ir 50
dol. auką. Labai ačiū.

Adelaida Balbata, gyvenanti St. Petersburg, FL, užsiprenumera-
vo „Draugą” dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Vija Gedgaudas, gyvenanti Newhall, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai dėkojame už paramą ir dosnią auką.

Mikalina Stančikas, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsdama me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame
nuoširdžiai ačiū.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
BENEDIKTAS

POVILAVIČIUS

„Nutrūko Tavo balso stygos,
Nutrūko ta daina graži...
Ilsėk, brangus, šaltam kapely
Kol susitiksim ateity...”

Šiais metais 2006 metais, balandžio 20 d., sueina dešimt metų,
kai mano mylimas vyras buvo Viešpaties pašauktas užbaigti savo
žemišką kelionę.

Nuoširdžiai kviečiu gimines, pažįstamus ir draugus prisiminti a.
a. Benediktą šv. Mišių aukoje ir maldoje, kad Viešpats suteiktų jo
sielai amžiną šviesą ir ramybę.

Šv. Mišios, už a. a. Benedikto sielą, bus aukojamos sekmadienį,
balandžio 19 d. 10:30 val. ryte Šv. Petro bažnyčioje, South Boston,
MA. Lietuvoje šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos Kaune ir
Vilniuje.

Su malda ir meile
Adelė Povilavičienė

Atkelta iš 9 psl.     restauracijos
žinovų projekto bei galimų rangovų
įvertinimu žinome, kad tam turime
surinkti bent 50,000 litų. Esant
sunkiai valstybės finansinei padėčiai,
taip pat turint galvoje biurokratines
kliūtis siekiant valstybinės paramos,
privati iniciatyva būtų vienintelė ga-
limybė persilaužimui pasiekti. Toliau
kartu su geriausiais Lietuvos specia-
listais ketiname parengti paraiškas
specialių fondų paramai gauti, nes šis
objektas, vertybėmis pranokstantis
ne vieną senovinį dvarą ar rūmą, tam
yra itin tinkamas. Neabejojame, kad
drauge nuoširdžiai pasirūpindami už-
mirštu unikaliu mūsų kultūros pavel-

du, kurio Kybartams galėtų pavydėti
ne vienas Lietuvos ir Europos mies-
tas, mes atliktume didžiulį darbą var-
dan mūsų gimtinės dvasinio ir kultū-
rinio atgimimo bei gerovės suklestėji-
mo.

Specialioji PKD sąskaita namui
Kybartuose J. Basanavičiaus g. 38
gelbėti:

LT697300010113876814, 
AB Bankas HANSABANKAS,
Banko kodas 73000, 
SWIFT/BIC:  HABALT22

Pasaulio kybartiečių 
draugijos valdyba

PASAULIO KYBARTIEČIŲ DRAUGIJA 

Kovo 12 d. pasitikti pavasario bei
apžiūrėti meno kūrinių į neseniai
Dubline atsidariusią pirmąją lietu-
viško meno dirbinių galeriją buvo
pakviestos visos Airijoje reziduo-
jančios ambasadorės bei ambasadorių
sutuoktinės.

Renginio „Lietuviškas pavasaris
Dubline’’ organizatoriai – Lietuvos
Respublikos ambasada Airijoje ir
„Rūtos galerija’’. Sveikindama vieš-
nias Lietuvos ambasadorė Airijoje
Izolda Bričkovskienė pasidžiaugė,
kad galėjo juos pakviesti į nedidelę
lietuvišką salą, įsikūrusią pačiame
Dublino centre: „Pavasario, kuris
Lietuvoje neįsivaizduojamas be Ka-
ziuko mugės, proga norime jus su-
pažindinti su dalele Lietuvos, jos

tradiciniu menu, papročiais.”
„Rūtos galerijos” savininkė Rūta

Keršienė šiltai priėmė svečius, papa-
sakojo apie Lietuvą, mūsų tradicijas,
verbų pagaminimo būdus. Pasvei-
kindama susirinkusias viešnias, Rūta
linkėjo: „Po ilgos ir šaltos žiemos,
atėjus pavasariui, kiekviena moteris
nori pasigražinti bei papuošti spal-
vomis savo namus. Tikiuosi, kad
šiandien čia surasite ką nors, kas šį
pavasarį padarys ypatingu.”

Susirinkusios viešnios iš visų
pasaulio žemynų galėjo susipažinti su
nauja – pavasarine – Lietuvos me-
nininkų bei Airijoje gyvenančių kūry-
bingų lietuvių darbų paroda. Jos
negailėjo gražių žodžių renginio orga-
nizatoriams bei galerijos savininkei,
o pats didžiausias pagyrimas buvo
viešnių pirkiniai – kiekviena išsirinko
pavasario dovanų ne tik sau, bet ir
artimiesiems, draugams.

Lietuviško meno bei rankdarbių
galerija Dubline (51 South William
St) atidaryta 2008 metų gruodžio mė-
nesį. Čia galima rasti originalių ran-
kų darbo kūrinių su autorių parašais,
molinių varpelių, lino, medžio bei
gintaro dirbinių, verbų, paveikslų,
papuošalų. 

Ambasadorių ir ambasadorių
sutuoktinių susitikimai Dubline vyk-
sta reguliariai. Vienas iš populiares-
nių renginių yra „Kavos rytmetis”
(„Coffee Morning”), organizuojamas
kas mėnesį. Lietuvos ambasada Airi-
joje rytmetinę kavą virs gegužės mė-
nesį.

Rūta Palšauskaitė

Lietuviško pavasario 
dvelksmas Dubline

LR ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė bei Lenkijos Respublikos am-
basadoriaus Airijoje žmona Agata Szumowska.

,,Rūtos galerijos’’ savininkė Rūta Keršienė pristato galeriją renginio
viešnioms.
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,,Draugas” šimtmečio proga  ren gia jubiliejinį koncertą, 
kuris įvyks 2009 m. kovo 22 d. 2 val. p. p. 

Maria mokyklos auditorijoje, 6727 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629. 

Koncer to programą atliks solistai Edmundas Sei lius (tenoras) ir
Kristina  Zmai lai tė (sop ranas). Akompanuos Edvinas Mink štimas. 

Bilietus į kon certą galima įsigyti ,,Draugo” administra cijoje, parduo-
tuvėje ,,Lietuvėlė”, ,,Atlantic Express” ir sek madieniais Pasaulio lietuvių
cen t re, Lemonte. Bilietų kainos  – 30, 25 ir 15 dol.  

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

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Psichologinės ir dvasinės pa-
galbos draugija rengia seminarą
,,Prie skyrybų slenksčio”, kuris įvyks
kovo 19 d. 7– 8:30 val. v. Pasaulio lie-
tuvių centre, posėdžių kambaryje
(4911 127th St., Lemont, IL 60439).
Registracija pageidautina, bet nepri-
valoma, tel.: 630-257-5613 arba 773-
983-6517. Suteiksime vaikų priežiū-
rą. Po seminaro bus vaišės.  

�Brighton Park Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
ny  čioje sekmadienį, kovo 29 d., 10
val. r. šv. Mišių auką atnašaus svečias
iš Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis. 

�Kovo 29 d., šeštadienį, 2 val. p.  p.
Ziono liuteronų parapijos salėje (9000
S. Me nard Ave., Oak Lawn, IL 60453,
tel: 708-422-1433) bus rodomas gar-
susis Mel Gibson filmas ,,Kristaus
kentėjimas”.  Tuo pat metu kitame
kambaryje vaikams bus ro do mas ani-
macinis filmas. Po filmo  per žiūros –
atsineštinių vaišių skana vi mas. 

�FSS Čikagos skyrius ruošia
margučių marginimo vakaronę, kuri
įvyks š. m. balandžio 3 d. 6 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, apa-

tinio aukšto valgykloje. Norintys da-
lyvauti ir gauti informacijos, ką at-
sinešti, skambinkite Jolandai tel.:
630-257-2558.

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės balandžio 5
d., sekmadienį, kviečia į tradicinius
priešvelykinius pusryčius, kurie vyks
Jaunimo centro kavinėje tuoj po
10:30 val. r. šv. Mišių, Jėzuitų kop ly -
čioje. Klubo narės patieks įvairių ir
skanių maisto patiekalų bei meniškai
išmargintų margučių. Visi laukiami.
Savo apsilankymu paremsite Jau ni -
mo centrą.

�Pasaulio lietuvių centro mote -
rų renginių komitetas rengia Atvely -
kio vaišes sekmadienį, balandžio 19
d. 12 val. p. p. didžiojoje salėje. Visi
nuoširdžiai kviečiami smagiai pra-
lei s ti popietę. Dėl smulkesnės infor-
macijos prašome kreiptis į į PLC raš-
tinę tel. 630-257-8787.

�A. a.  Veronikos Mašiotienės at -
mi nimui 100 dol. aukojo B. Kronienė.
Lietuvos Dukterų draugija nuo-
širdžiai dėkoja aukotojai.

Š. m. kovo 28 d., šeštadienį,
Šv. Petro lietuviškoje parapijoje Bos-
tone (50 Orton Marotta Way, South
Boston, MA; tel.: 617-268-0353) vyks
III JAV Lietuvių katalikų sielovados
konferencija, kurią ruošia Lietuvos
vyskupų konferencijos Užsienio lietu-
vių katalikų sielovados de legatūra. 

Kviečiami dalyvauti lietuvių sie-

lovadoje dirbantys kunigai, parapijų
tarybų nariai, parapijos veikloje daly-
vaujančios ir ją remiančios organi-
zacijos, vienuolijos, parapijiečiai ir
sie lovados bendradarbiai. 

Malonėkite užsiregistruoti pas
administratorę Rūtą Rusinienę el.
paš tu: admin@sielovada.org arba
tel.: 416-233-7819.

Bostone vyks III JAV Lietuvių katalikų
sielovados konferencija

Tautinių šokių ansamblis ,,Grandis” 
visus kviečia į 50-mečio jubiliejaus su kaktuvinį koncertą 

„Eina saulelė apie dangų” šeštadienį, gegužės 2 d., 4 val. p. p. 
Mother McAuley gimnazijos teatre (3737 W. 99 St., Chicago). 

Programoje dalyvaus žymi Lietuvos dainininkė Veronika
Povilionienė, penkių muzikantų kapela iš Indianapolis, IN ,,Biru Bar”,

vadovaujamas muzikės Adrijos Be leckienės ir grandiečiai. 
Koncertas skirtas Lie tuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, 

vyks Rasos, Kupoles šventė – Joninės. 

Bilietus į koncertą jau kovo mėn. galima įsigyti lietuviškose parduotu-
vėse: ,,Lietuvėlė” ir ,,Bravo” ir balandžio mėn., sekmadieniais,  Pal. Jurgio
Matulaičio misijos prieangyje. Dėl bilietų taip pat galite kreiptis į Beatričę
Čepelę tel.: 630-243-6313 ar el. paštu: bcepele@comcast.net. 

Po koncerto – puota Pasaulio lietuvių centre prasidės 7 val. v. Vietas į
puotą galima užsisakyti pas Žibutę Pranckevičienę tel.: 630-257-0153 arba   el.
paštu: zibi@voras.com. Vaikams ir iš anksto perkantiems bilietus į abu
renginius – nuolaida.

,,,,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.


