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Washington, DC, kovo 10 d.
(ELTA/,,Draugo” info) – Washington
viešintis užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas sulaukė padėkos

už kritišką konstruktyvią Lietuvos
nuostatą dėl NATO santykių su Ru-
sija, išreikštą praėjusią savaitę Briu-
selyje vykusiame neformaliame NATO

užsienio reikalų ministrų susitikime.
Pirmadienį JAV Valstybės de-

partamente vykusiame V. Ušacko su-
sitikime su JAV valstybės sekretore
Hillary Clinton valstybės sekretorė
pabrėžė JAV įsipareigojimus Lietuvai
pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 str.
JAV valstybės sekretorė pažymėjo,
kad NATO ir Rusijos taryboje bus
svarstomi įvairūs klausimai, tarp jų –
ir tarptautiniai Rusijos įsipareigojimai
Gruzijos atžvilgiu. Susitikimo metu H.
Clinton išreiškė įsitikinimą, kad stipri
JAV ir Lietuvos partnerystė ir bendra-
darbiavimas bus tęsiami ilgai.

Lietuvos ir JAV diplomatijos va-
dovai taip pat aptarė energetinio sau-
gumo klausimus. ,,JAV parama stip-
rinant energetinį saugumą ir ple-
čiant energijos šaltinių pasirinkimo
galimybes yra labai svarbi Lietuvai ir
visai Europos Sąjungai”, – sakė V.
Ušackas, pabrėždamas glaudaus JAV
ir ES bendradarbiavimo energetinio
saugumo klausimais svarbą.

Nukelta į 6 psl.

JAV valstyb∂s sekretor∂ pad∂kojo Lietuvai

Vilnius, kovo 10 d. (ELTA) – Per
artimiausius 2–3 metus Europos socia-
linio fondo (ESF) lėšomis Lietuvoje bus
įgyvendinti 54 projektai už 76 mln. litų,
kurie padės socialinės rizikos ir sociali-
nę atskirtį patiriantiems asmenims pri-
sitaikyti darbo rinkoje.

Tuo tikslu bus finansuojamos so-
cialinės ir profesinės reabilitacijos pas-

laugos, didinančios į šias rizikos grupes
patenkančių žmonių motyvaciją, for-
muojančios socialinius įgūdžius ir ska-
tinančios aktyvumą. Tai ypač svarbu
neįgaliesiems, iš įkalinimo vietų grįžu-
siems asmenims, socialinės rizikos šei-
moms. Tai padės valstybei sutaupyti lė-
šų, kadangi žmonės bus paruošiami
dirbti, jiems reikės mažiau mokėti pa-

šalpų, bus lengviau grįžti į darbo rinką,
tai padės išvengti skurdo.

Tai yra pirmasis kvietimas ES
struktūrinei paramai gauti pagal Žmo-
giškųjų išteklių plėtros veiksmų pro-
gramos priemonę. Pagal šią priemonę
2007–2013 m. projektams finansuoti iš
viso skirta 173 mln. litų Europos socia-
linio fondo lėšų.

Vilnius, kovo 10 d. (ELTA) –
Seimo narė, Darbo partijos vicepir-
mininkė Loreta Graužinienė per ge-
gužę vyksiančius rinkimus sieks Lie-
tuvos prezidento pareigų. Jos kandi-
datūrą iškėlė Kėdainiuose posėdžia-
vusi Darbo partijos taryba.

Darbo partijos vadovas Viktoras
Uspaskichas sakė, kad gerai vertina
L. Graužinienės galimybes rinki-
muose. Jis tvirtina, kad per prezi-
dento rinkimų kampaniją partija
dirbs visu pajėgumu.

V. Uspaskichas pripažįsta, kad
kandidatės sėkmė priklausys ir nuo
žiniasklaidos požiūrio į ją. V. Uspas-
kicho manymu, L. Graužinienė turi
daugiau pliusų negu, pavyzdžiui, ša-
lies vadovo pareigų siekianti euro-
komisarė Dalia Grybauskaitė. ,,Ji 5
metus negyveno Lietuvoje, nelabai
supranta vidaus rinkos problemas,
nekūrė čia verslo”, – sakė V. Uspas-
kichas. Tuo tarpu L. Graužinienė,
anot jo, daugiau nei 5 metus dirba
Seimo Audito komitete, gilinasi į ša-
lies ūkines problemas.

Pirmadienį į tarybos posėdį su-
sirinkę ,,darbiečiai” taip pat aptarė
partijos rinkimų į Europos Parla-
mentą gaires. Pirmasis Darbo parti-
jos kandidatų į Europos Parlamentą
sąraše yra partijos pirmininkas, Sei-
mo narys V. Uspaskichas.

Kandidatai į prezidentus turi pa-
aiškėti iki kovo 13 d.

•Skautybės kelias.
50–oji Kaziuko mugė.
Washington, DC akade-
mikų šventė (p. 2, 8)
•Ką ir kada minime bei
švenčiame? (p. 3)
•Kovo 11–osios sveikini-
mai (p. 4)
•Tūktstantmečio ,,Dainų
šventės” renginiai (p. 4)
•XIV PLMK simpoziumui
pasibaigus (p. 5)
•Pinklės (53) (p. 9)
•Lietuva įvertino nacio-
nalines vertybes (p. 10)

L. Graužinien∂ sieks
prezidento pareigû

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!

Protestuojama prieš aukštojo
mokslo pertvarkâ

Vilnius, kovo 10 d. (ELTA) – Į
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesi-
nių sąjungų susivienijimo organizuo-
tą mitingą prie Seimo rūmų susirin-
kusieji valdžios atstovus sutiko gar-
siu švilpimu ir šūksniais ,,Gėda”. Į
mitingą susirinko 1–1,5 tūkst. žmo-
nių, daugiausia jaunimas. Seimas bu-
vo apjuostas metaline tvora.

Be Seimo, Vyriausybės vadovų, į
mitingą atėjo švietimo ir mokslo mi-
nistras Gintaras Steponavičius, tei-
singumo ministras Remigijus Šima-
šius, susisiekimo ministras Eligijus
Masiulis, parlamentarai, Vyriausybės
nariai.

Į susirinkusiuosius kreipęsis mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubilius
teigė žinąs, kad yra kritiškai mąs-
tančių, bet ragino visus elgtis protin-
gai. ,,Diskusijos, pasitarimai turi vyk-
ti Vyriausybės, Seimo posėdžių salė-
se, o ne mitinguose”, – sakė premje-
ras, palydėtas galingu švilpimu.

Nepriklausomybės Akto signa-
taro Bronislovo Genzelio nuomone,
dabartinė Švietimo ir mokslo minis-
terija griauna aukštojo mokslo siste-

mą ir turėtų už tai prisiimti atsako-
mybę.

Mitingo organizatoriai paprašė
Vieningojo lietuvių nacionaldarbi-
ninkų sąjūdžio vado Mindaugo Mur-
zos nuleisti savo vėliavą, teigdami,
kad jie Nukelta į 6 psl.

Socialinei atskirçiai mažinti – ES parama

Į mitingą prie Seimo susirinko dau-
giausia jauni žmonės.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

LR užsienio reikalų ministras V. Ušackas ir JAV valstybės sekretorė H. Clinton pa-
sikeičia sutartimis. Monikos Ramanauskaitės, JBANC nuotr.
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Prof. Orlando Figes, dėstan-
čio London University Birkbeck
College, knygos „The Whisperers:
Private Life in Stalin’s Russia”
rusų kalba dar ilgai gali neišvysti
Rusijos knygynai ir bibliotekos.
Prieš kelias dienas istorikas pra-
nešė, jog Rusijos leidykla „Atti-
cus” nutraukė sutartį jo knygą
išversti į rusų kalbą. Nors leidykla
nurodė dabartines sunkias eko-
nomines sąlygas, anglo istoriko
nuomone, taip pasielgta ne dėl
ekonominio, bet politinio spau-
dimo. Figes „The Whisperers”, iš-
leista 22 kalbomis, pasakoja apie
Stalino vykdytas represijas, pa-
teikia paprastų žmonių liudi-
jimus. Savo apsilankymo Čikago-
je metu LR Užsienio reikalų mi-
nistras V. Ušackas perspėjo, kad
turime būti realistais ir pripažin-
ti, jog Rusija nėra pasiruošusi
svarstyti ir atlyginti už Lietuvai
padarytą žalą.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

s. AUŠRA JASAITYTÈ-PETRY

Š. m. kovo 1 d., sekmadienį, į Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių
misiją Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, susirinko didelis būrys uni-
formuotų skautų ir skaučių. Įnešant
Čikagos lietuvių skautų tuntų vėlia-
vas paprastas žmogus pamatė, kad
tai nepaprastas, neeilinis sekmadie-
nis. Tai sekmadienis, kai vyksta
tradicinė Čikagos lietuvių skautų
Kaziuko mugė!

Po šv. Mišių skautai ir visuomenė
nuėjo į Jaunimo rūmus, kur vyko
mugės atidarymas. Šioje salėje galėjai
pamatyti skautų ir skaučių paruoš-
tus rankdarbius/ eksponatus, įvai-
rius prekiautojus, žaidimus vaikams

ir loterijas.
Atidarymą vedė „Nerijos” jūrų

skaučių tuntininkė v.s. fil Taiyda
Chiapetta. Scenoje sustojo skautai ir
skautės kartu su šių metų garbės
svečiu visų mylimu v.s. fil. Antanu
Paužuoliu. Salėje susirikiavo visi tun-
tai, didelis būrys svečių. Mažiukai
kantriai laukė atidarymo pabaigos –
akys žiūrėjo į visus jiems parengtus
žaidimus.

Ši Kaziuko mugė – ne kaip kita.
Tai 50-toji – jubiliejus! Bet ne tik Ka-
ziuko mugės jubiliejus buvo minimas,
bet ir Lietuvos tūkstantmečio
jubiliejus. Sudainavus visiems „Il-
giausių metų”, brolis Antanas ofi-
cialiai atidarė mugę. Rikiuotėms iš-
siskyrus, skautai ir skautės prisistatė

50-oji Kaziuko mugė50-oji Kaziuko mugė

prie jiems paskirtų darbų.
Paprastas žmogus matė, kad ši

mugė šiam jaunimui yra labai svarbi
ir smagi. „Aušros vartų/Kernavės”
prityrusios skautės pardavinėjo bilie-
tėlius 50/50 loterijai, kad jos galėtų
sumažinti lėšas keliaujant į šių metų
ruošiamą Gintaro vadovių mokyklą.
„Lituanicos” prityrusieji skautai par-
davinėjo dešreles. „Nerijos” tunto jū-
rų skautės suruošė savo tradicinį žu-
vyčių žaidimą, o mažosios „Nerijos”
tunto ūdrytės sodino „nusikaltėlius”
į „kalėjimą”. Kaip išsprukti? Tereikia
padainuoti, palaukti 5 minutes ar už-
mokėti baudą – 1 dol. Žaidimai – pri-
taikyti visiems.

Visų trijų tuntų loterijos pritrau-
kė vaikučius ir net paaugusius. Visi
norėjo ištraukti tą laimingą bilietėlį.
Kas laimės Wii žaidimo sistemą? Kas
laimės fotoaparatą? Reikia pirkti bi-
lietėlius ir mėginti savo laimę.

Reikia pirkti dovaną vestuvėms,
dovaną gimtadieniui? To galima buvo
rasti prie tuntų eksponatų. Lietu-
viškų knygų, baronkų? Tai pas aka-
demikus. Skanų lietuvišką, namuose
pagamintą sūrį? Kur sesė Vanda su
savo sūriu? Tai prie „Kazytės kampe-
lio”. Šakočio/raguolio, rūkytos deš-
ros? To gero „Kunigaikščio užeigos”
stalas turi. Jei kas ko nors norėjo,
šioje mugėje visko buvo.

Pavalgyti skaniai paruoštų lietu-
viškų patiekalų svečiai nuėjo į Lietu-
vių fondo salę. Ką valgyti? Kugelis,
koldūnai, cepelinai, dešros ir kopūs-
tai, kibinai. Koks pasirinkimas?!
Labai skanu! O trečiam? Tai į kavinę!

Kavinėje – gardumynai, saldu-
mynai. Kokį tortą valgyti? Ar tą, ar
kitą? Kavos, žinoma, visados yra. Pa-
togiai galima atsisėsti ir pasikalbėti
su seniai nematytais draugais. Kas
skambina taip gražiai pianinu? Tai
„Lituanicos” tunto prityręs skautas,
brolis Martynas Matutis. O gal ledų
užvalgyti? Prie Jaunimo rūmų skau-
tės geltonšlipsės pardavinėjo„Dadu”
ledus bei šaknų alų (su ar be ledų).

Tiek daug pasirinkimų. Tikrai
ypatinga ir įspūdinga diena. Šioji mu-
gė tikrai pasisekė. Su visomis gauto-
mis lėšomis Čikagos lietuvių skautai
ir skautės galės toliau tęsti savo
skautišką programą.

Čikagos lietuvių skautai ir skau-
tės dėkoja visai lietuviškai visuome-
nei už apsilankymą ir šios lietuviš-
kos jaunimo organizacijos parėmi-
mą.

Brolio Edžio Leipaus nuotr.
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KĄ IR KADA MINIME
BEI ŠVENČIAME?

GEDIMINAS ILGÙNAS

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje
daug kalbama apie Lietuvos tūkstant-
metį, klausiama, ką mes minime, ką
švenčiame? Šventojo Brunono žūtį,
pirmąjį Lietuvos vardo paminėjimą ar
Lietuvos valstybės pradžios, valstybės
tūkstantmetį? Kurią dieną minėsime,
švęsime? Vasario 14-ąją, kovo 9-ąją,
liepos 6-ąją ar kurią nors kitą dieną?

Daugybė istorijos datų yra iškil-
mingai minimos, ieškant jų įprasmini-
mo, aktualumo ir atgarsių dabartyje,
siekiant priminti visuomenei istorijos
pamokas, siekiant įtvirtinti vienijantį
tapatumą, kurti pilietiškumą ir są-
moningumą ugdančius projektus. Be
abejonės, ne visų istorinių datų mi-
nėjimus galime paversti šventėmis,
kaip minime (bet nešvenčiame) 1939
m. rugpjūčio 23-osios Ribbentropo-
Molotovo paktą, sovietinį 1941 m.
birželio 14-osios genocidą ir t. t.

2009-ieji – pirmojo Lietuvos pa-
minėjimo tūkstantmečio metai. Tai
nurodoma ir Lietuvos Respublikos
Prezidento dekrete dėl Lietuvos vardo
minėjimo tūkstantmečio valstybinės
komisijos įsteigimo. Lietuvos Respub-
likos Vyriausybė patvirtinto doku-
mentą, vadinamą Lietuvos tūkstant-
mečio programa, kurioje rašoma:
„Minėdami Lietuvos vardo tūkstant-
metį, minime Lietuvos tūkstantmetį.”

Šiuose dokumentuose neminima
šv. Brunono žūtis – valstybė nemini
šio tragiško fakto, nors Lietuvos var-
das ir paminėtas šiame kontekste (šv.
Brunono žūtį rengiasi minėti Lietuvos
Katalikų Bažnyčia). Taigi valstybė
šiuo atveju organizuoja minėjimą, o ne
šventimą. Ji nenurodo, kaip ši sukak-
tis turėtų būti aiškinama, veikiau
pabrėžia pirmojo Lietuvos vardo pa-
minėjimo simbolinę reikšmę. Be abejo,
demokratinėje visuomenėje tiesiog
privalo rastis skirtingų aiškinimų, ir
valstybė šiuo atveju neturėtų niekam
drausti nei šios sukakties švęsti, nei
dėl jos gedėti.

Vis dėlto mėginimai 2009-uosius
aiškinti kaip Lietuvos valstybės tūks-
tantmetį atrodo sunkiai pagrindžiami,
nors, kaip teigia istorikai, 1009 m. jau
galėjo būti ir būsimos valstybės užuo-
mazga, koks nors Lietuva vadinamas
politinis-etninis ar administracinis
darinys. Suprantama, mūsų istorija
prasidėjo gerokai anksčiau nei prieš
tūkstantmetį. 1009-ieji yra tik vienas
atskaitos taškas, kai dabartinėmis ži-
niomis pirmą kartą paminėtas Lietu-
vos vardas. Lietuvos valstybės – kara-
liaus Mindaugo karūnavimo 750 metų
jubiliejų minėjome 2003 metais.

Sunku pritarti ir mėginimams nu-
statyti tikslią, konkrečią Lietuvos var-
do paminėjimo tūkstantmečio datą.
Lietuvos vardas senojo Vokietijos
miesto Kvedlinburgo kronikoje tikrai
negalėjo būti parašytas 1009 m. vasa-
rio 14-ąją ar kovo 9-ąją, nes žinia apie

jo žūtį prieš tūkstantį metų negalėjo
pasiekti Kvedlinburgo tą pačią dieną.
Taigi Kvedlinburgo vienuolė tą įrašą,
Lietuvos paminėjimą, padarė gerokai
vėliau. Kada – to nežinome ir nesuži-
nosime. Pagaliau ir ne tai svarbiausia.

1930 m. visa Lietuva minėjo Lie-
tuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto
mirties 500-ąsias metines. Nors Vy-
tauto Didžiojo mirties data gerai žino-
ma (spalio 27 d.), jo mirties minėjimas
vyko visus metus. Vasarą Vytauto
Didžiojo portretas keliavo po Lietuvą,
jo atminimui buvo statomi paminklai,
sodinami ąžuolai ir t. t.

To siekiame ir Lietuvos vardo
tūkstantmečio minėjimu, kuris vyksta
jau kelinti metai. Vykdant Lietuvos
tūkstantmečio programą jau išleista
daugiau kaip 300 vertingų mokslinių
leidinių, Taikomosios dailės muziejuje
(Arsenale) Lietuvos tūkstantmečio
paminėjimui vyko Lietuvos dailės mu-
ziejaus surengta paroda „Krikščiony-
bė Lietuvos mene”, 2003 m. Vilniuje
pastatytas paminklas karaliui Min-
daugui, Kaune atstatyta Prisikėlimo
bažnyčia. Jau nuo praėjusių metų en-
tuziastų lėšomis vyksta Lietuvos bu-
riuotojų žygis jachta „Tūkstantmečio
odisėja. Vienas vardas – Lietuva”. Al-
pinistas Stasys Venskus įsipareigojo
per 700 dienų savo lėšomis įkopti į 9
aukščiausias pasaulio viršūnes ir jose
palikti Lietuvos tūkstantmečio žyme-
nį ir tą įsipareigojimą vykdo. Panevė-
žio apskrities jaunieji miškininkai
Lietuvos tūkstantmečio minėjimui
sodina 1,000 ąžuolų ir t. t Šių metų
sausio 30 d. Londone atidaryta Lietu-
vos tūkstantmečiui skirta paroda
„Lietuva: kultūra ir istorija”, Varšu-
voje sausio 21 d. atidaryta paroda
,,Užmirštoji Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė”, Vilniuje vasario 12-15 d.
vyko Lietuvos tūkstantmečio knygų
mugė, įgyvendinta daug kitų renginių
ir projektų.

Liepos 6-oji nėra tiesiogiai tapati-
nama su pirmuoju Lietuvos vardo pa-
minėjimu, tačiau tai – Lietuvos Vals-
tybės diena ir natūralu, kad kai kurie
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo ren-
giniai vyks ir Liepos 6-ąją. Kokie ir
kada – nurodyta „Lietuvos tūkstant-
mečio vardo 2009 metais paminėjimo
„Svarbiausių renginių sąraše” (žr.
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo di-
rekcijos interneto svetainę www.
lietuvai1000.lt).

Viešojoje erdvėje kartais keliamas
klausimas, kas ir kur buvo toji XI am-
žiaus Lietuva ir koks jos palikimas
mums, šiandieninei Lietuvai ir jos tau-
tai. Drįstu teigti, kad šiuo rūpesčiu
grįsta ir visa Tūkstantmečio pami-
nėjimui skirta veikla. Šie klausimai
atviri mūsų istorijos mokslo instituci-
joms, mūsų istorikams. Tūkstantme-
čio paminėjimo organizatoriai turi
pagrindo pasidžiaugti, jei pavyksta
išjudinti gyvą ir tolerantišką diskusiją
apie šios sukakties prasmę ir istorinę
reikšmę. Juk istorinio sąmoningumo
ugdymas – vienas svarbiausių Tūks-
tantmečio programos tikslų.

Tūkstantmetis yra proga prisi-
minti bei apmąstyti, kas mes esame, iš
kur ir kur link einame, apmąstyti šio
jubiliejaus prasmę. Atsigręždami į
savo istoriją, tikrai pamatysime, kad
turime kuo džiaugtis ir kuo didžiuotis,
tačiau neturėtume ir pernelyg bai-
mintis, kad istorijoje atrasime ir nepa-
trauklių bruožų, klaidų ar net skau-
džių nusikaltimų paliudijimų.

Bernardinai.lt

Nepriklausomybė ir du
jos atkūrimai
per 72 metus

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Gyvename Amerikoje, kuri savo nepriklausomybę paskelbė 1776
metais, ją ginklu gynė, vėliau ugdė ir brandino. Nepriklausomybė
šioje šalyje buvo paskelbta vieną kartą ir tebeveši jau 233 metus.

Lietuvoje per 72 metus nepriklausomybė buvo paskelbta ir po to atkurta
du kartus. O taip pat paminėtina Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos
deklaracija. Tai įvyko 1918, 1941, 1949 ir 1990 metais. Po kiekvieno pa-
skelbimo tautai teko vėl kovoti ir aukotis.

Keletą metų po 1918 m. nepriklausomybės paskelbimo kraštą reikėjo
ginklu ginti nuo bermontininkų, rusų ir lenkų. Nepriklausomybe džiaug-
tasi vos 22 metus. Po to sekė sovietų okupacija. Vokietijai užpuolus Rusiją
1941 m. birželio 22 d., sukilę lietuviai patriotai tuoj pat paskelbė atku-
riantys nepriklausomą Lietuvą. Naujai suformuota vyriausybė po šešių
savaičių buvo išardyta, o tauta perėjo kovoti į pogrindį. Porą metų ji kovo-
jo prieš nacius, o kitus 46 metus — prieš Lietuvon grįžusius okupantus —
Sovietų Sąjungą. Antrajam pasauliniam karui baigiantis lietuvių parti-
zanai priešinosi okupantui ginklu ir toks pasipriešinimas truko iki maž-
daug 1953 metų. 1949 m. vasario 16 d. aštuoni Lietuvos partizanų vadai
pasirašė organizuoto pasipriešinimo ir laisvės deklaraciją į visą pasaulį ir
okupuotos Lietuvos gyventojus. Su laiku kilo religinis ir tautinis disiden-
tų judėjimas, atvedęs prie prieš 21 metus įsisiūbavusio Atgimimo sąjūdžio.
Ir štai, 1990 m. kovo 11 d. Lietuva vėl atkūrė savo nepriklausomybę. Ir vėl
reikėjo kovoti už laisvę ir savo teises. Tos kovos nekaltu krauju buvo ap-
laistyta 1991 m. sausio 13 diena.

Dabar grįžkime į 1988 m. birželio 24 dieną. Tą dieną Sąjūdžiui gim-
stant, Gedimino aikštėje, Vilniuje, buvo išlydėti delegatai į Maskvą. Anot
Vytauto Landsbergio, tie delegatai — tai veikėjai atšalusiomis akimis, ku-
rių nejaudino Lietuvos likimas. Juos jaudino tik jų pačių socialinės pa-
dėties, jų privilegijų likimas. ,,Likimas, istorija arba Dievas – kaip kas su-
pranta – davė mums šitą žemės gabalėlį, kuris turi gražų vardą: Lietuva”,
— Gedimino aikštėje susirinkusiems kalbėjo Landsbergis. ,,Mums ne vis
tiek, koks yra mūsų ir koks bus mūsų vaikų gyvenimas. Ne tas pats, ar
žmogus dirbdamas dainuoja ar jis dirbdamas keikiasi… Ne tas pats, ar jis
padirbėjęs mato savo darbo vaisius ir džiaugiasi, kad gerai padaryta, ar jis
spjaudosi, eina šalin, nenori žiūrėti ir nusigeria” (Plojimai).

Atėjo 1990 m. kovo 11 d. – nepriklausomybės atkūrimo diena. Kiek-
vienas tą nepriklausomybės paskelbimą ir viltį savaip išgyvenome, savaip
ir prisimename. Noriu pasidalinti viena ištrauka iš dienoraščio, vesto
Amerikoje gimusio jaunuolio, tą istorinę dieną buvusio Lietuvoje.

,,1990 m. kovo 11 d. 10:44 val. vakaro. LIETUVA PASKELBĖ NE-
PRIKLAUSOMYBĘ! Mažai ką reikia pridėti. Tėvai laukė 45 metus šios
dienos. Mes, išeivijos vaikai, taip pat visą gyvenimą paaukojome šiai die-
nai. Tikrai neįtikėtinas įvykis. Su Danute į miestą nuvažiavau, bet viskas
tuščia, nors tik 1:00 nakties buvo. Ar jie tikrai tankų bijo? Nėra aišku.
Landsbergis buvo išrinktas Tarybos pirmininku. Pasaulis tikrai nustebin-
tas. Dabar laukiame, ką Maskva darys. Ar liks naftos ir duonos? Kokią
blokadą ji ruoš? Ar mano viza galioja? Aš dabar gyvenu Lietuvos Respub-
likoj. Atstatėme tai, kas buvo iš mūsų pagrobta.” Tai ištrauka iš mano
sūnaus Aldo dienoraščio.

1991 m. sausio 13 d. ,,Respublikoje” išspausdintas šiurpus ,,Kario”
žurnalo darbuotojo E. Žičkaus pasakojimas. Jis kruvinais rūbais atbėgęs į
,,Respublikos” redakciją. ,,Išgirdęs pirmuosius šūvius, kartu su draugais
sėdau į mašiną ir nuvažiavau prie televizijos bokšto. Galvojau, kad užteks
pašūkauti ‘gėda’, tiesiog nesitikėjau to, ką pamačiau. Tūkstančiai žmonių
jau buvo apsupti tankais, nuo šūvių byrėjo langų stiklai, sklaidėsi dūmai.
Mums pavyko pribėgti prie paties bokšto. Bet tankai irgi privažiavo tie-
siog prie mūsų ir nutaikė vamzdžius. Mačiau kareivių veidus, kurių nega-
liu vadinti žmonių veidais. Mes kažkam priešinomės, kažką tempėme į šo-
ną. Tas galvažudys, kurio automatą timptelėjau, siaubingai suriko ir pa-
leido seriją iš automato. Iš pradžių į žemę. Galvojau, kad tuščiais… O pas-
kui žiūriu – aplink mane vyrukai kaip lapai krenta… Pirmą kartą gyve-
nime mačiau mirtį. Į mus šaudė. Prie manęs nukritę gulėjo trys ar penki
žmonės. Tas, kurį iš ten nešiau, tikriausiai jau buvo negyvas. Suglebęs, su
keturiomis žaizdomis nugaroje… Nežinau, kiek ten dar žuvo.”

Atsakymą į šį klausimą davė ,,Kauno aidas” 1991 m. sausio 1–17 d.
laidoje. 1991 m. sausio 13-tosios naktį Sovietų agresijos metu žuvo 14
Lietuvos piliečių, gynusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Iš viso
sužeisti 702 žmonės. Sovietų kariuomenė ir jai vadovaujanti komunistų
partija pabijojo pulti Parlamento rūmus. Visa sovietų kariuomenė iš Lie-
tuvos buvo išvesta tik 1993 metais.

Nuo 1991 m. sausio 13 d. įvykių prabėgo 18 metų. Lietuvos žiniask-
laidoje ką tik skaitėme, kad šių įvykių sukaktuvių proga Sausio 13-osios
aukų kapus aplankė didelė grupė skustagalvių. Apie 50 jaunuolių susi-
rinko Vilniuje prie Antakalnio poliklinikos. Paskui kolona tylomis žygiavo
į kapines. Kapinėse jaunuoliai taip pat apsiėjo be kalbų, tik padėjo vainiką
prie Sausio 13-tosios aukų kapų. Eitynes stebėjo per 40 policininkų. Parei-
gūnai teigė jokių pažeidimų nematę. Pasak policininkų, jaunuoliai laikėsi
kelių eismo taisyklių. Pareigūnams nepavyko sužinoti, kas eitynes orga-
nizavo.

Šias savo pastabas noriu baigti kun. Broniaus Buliko mintimis:
Pasaulis platus ir kiekvienas kampelis kam nors brangus,
Bet sava tėvynė – visada brangiausia.
Sutiksim daug naujų žmonių, turėsime gerų draugų,
Bet širdis tepriklausys kamienui, iš kurio išaugom.

Atsigręždami į savo is-
toriją, pamatysime, kad tu-
rime kuo džiaugtis ir kuo
didžiuotis, tačiau neturėtu-
me ir baimintis, kad istorijo-
je atrasime ir nepatrauklių
bruožų, klaidų ar net skau-
džių nusikaltimų paliudijimų.
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Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras

Mieli Tautiečiai!

Išlikti stiprūs ir grąžinti Lietuvą į nepriklausomų savo tautos valia
besitvarkančių, valstybių gretas sugebėjome todėl, kad karštai tikėjome
daugelį metų puoselėta svajone, veikėme ryžtingai, buvome vieningi ir
nuoseklūs.

Mūsų, mūsų tėvų ir protėvių žemės vardas pradėjo skaičiuoti jau
antrąjį tūkstantmetį. Tūkstantmetė šalies istorija įkvepia mus tęsti tra-
dicijas – puoselėti bendruomeniškumą, didžiuotis tautos praeitimi, su
viltimi ir tikėjimu žvelgti į ateitį, telktis bendram darbui Lietuvos labui.

Bendromis pastangomis pasiekėme, kad Lietuva jau penktus metus
yra visateisė euroatlantinių santykių dalyvė, patikima ir aktyvi partne-
rė. Narystė ES ir NATO reiškia mūsų laimėjimų pripažinimą, ji suteikė
galimybę kalbėti pasauliui mums rūpimais klausimais ir būti išgirs-
tiems.

Visi šie dalykai neatsiejami nuo užsienyje gyvenančių lietuvių. Dė-
koju užsienio lietuvių bendruomenėms ir organizacijoms, kurios pasi-
kvietusios puoselėjo lietuvybę, kovojo už Lietuvos laisvės bylą, steigė
lietuvių namus, lietuviškas bažnyčias ir mokyklas, užtikrino atstovavi-
mo Lietuvai tęstinumą.

Didžiuojuosi tuo, kad ne vienas užsienyje gyvenantis lietuvis vado-
vaujasi garsiuoju JAV Prezidento Džono Kenedžio išsakytu principu:
„Neklausk, ką tavo šalis gali duoti tau, klausk, ką tu gali duoti savo šaliai.”

Tikiu, kad ir naujoji užsienyje gyvenanti lietuvių karta seka šiuo pa-
vyzdžiu, bus ne tik bendruomeninių tradicijų puoselėtoja, bet ir kurs šiuo-
laikinę Lietuvą aktyviai dalyvaudama politiniame valstybės gyvenime.

Šiame globalizacijos amžiuje Lietuvai ne mažiau svarbu puoselėti
savo tapatybę, užtikrinti tradicijų tęstinumą. Vienas naujosios vyriausy-
bės tikslų – stiprinti Lietuvos ir užsienyje gyvenančių lietuvių ryšį, dar
geriau ginti tautiečių interesus pasaulyje. Savitarpio supratimas ir ben-
dradarbiavimas leis mums kurti visapusiškai stiprią ir saugią valstybę,
tęsti pagarbos ir pasididžiavimo vertą krašto istoriją.

Kovo 11-osios proga linkiu mums visiems saugoti, branginti ir puo-
selėti tai, ką paveldėjome iš savo tėvų ir protėvių, – meilę Lietuvai, pa-
garbą šalies istorijai ir tradicijoms, tikėjimą vienybės galia.

Vygaudas Ušackas

TMID sveikinimas užsienyje gyvenantiems lietuviams

Brangūs tautiečiai,

Sveikinu Jus mums visiems brangios šventės – Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios proga.

Prieš devyniolika metų laisvės gynėjų krauju aplaistyto nenugalimo
nepriklausomybės troškimo vedami išlaisvinome mūsų Tėvynę iš ilgus
dešimtmečius trukusių priespaudos pančių.

Ir okupacijos priespaudoje, ir nepriklausomybės aušroje už savo
laisvę bei tarptautinį pripažinimą kovojančiai Lietuvai po pasaulį pa-
sklidusių jos sūnų ir dukterų parama buvo svari ir nepakeičiama.

Esame pasaulio lietuvių šeima, per šimtmečius atlaikiusi sunkiau-
sius išbandymus. Kad ir kurioje pasaulio vietoje gyventume, mes puo-
selėjame savo lietuviškąją savastį, saugome protėvių kalbą, papročius ir
kultūrą.

1990 metų Kovo 11-oji – žygdarbis, kurį sukūrėme visi ir kuriuo
kiekvienas galime ir turime didžiuotis. Tai įpareigoja mus savo veikla,
patirtimi bei žiniomis prisidėti kuriant Dabarties ir Ateities Lietuvą.

Arvydas Daunoravičius
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, didžiausias moksli-
nis archyvas bei knygų leidėjas už Lietuvos ribų, siunčia sveikinimus
visai lietuvių tautai Lietuvos nepriklausomybės atgavimo šventės
proga. Lietuvių tauta yra tikra pasaulinė tauta ir LTSC siekia iš-
saugoti mūsų kultūrines vertybes visur, kur lietuviai gyvena ir
veikia.

dr. Vytautas Bieliauskas
LTSC Tarybos pirmininkas
dr. Jonas Račkauskas
LTSC Valdybos pirmininkas
dr. Robertas Vitas
Vykdomasis vicepirmininkas
Kristina Lapienytė-Bareikienė
Vykdomoji direktorė
Skirmantė Miglinienė
Archyvų direktorė
Jonas Tamulaitis
Budrio fotoarchyvo direktorius

Petras Petrutis
Ryšiai su visuomene
Loreta Venslauskienė
Muzikologijos archyvo atstovė
Vytas Beleška
Muzikologijos archyvo bendradarbis
Danutė Petrulytė
Redaktorė
Algis Janušas
Meno archyvo direktorius

Svarbiausieji Tūkstantmečio
„Dainų šventės” renginiai –

nemokami
Dainų šventė vyks liepos 1–6 die-

nomis Vilniuje ir Kaune. Numatoma,
kad abiejų miestų centruose bei par-
kuose bus surengta daugiau nei 15
masinių renginių, kuriuose pasirodys
liaudies dainų ir šokių ansambliai,
senųjų amatų meistrai, mėgėjų teat-
rai, chorai, pučiamųjų instrumentų
orkestrai, folkloro kolektyvai. Šven-
tės tikslas – suteikti visiems Lietuvos
gyventojams progą pajusti, kad gyve-
name tūkstantmečio metais.

Dainavimas kartu lietuviams
įprastas nuo gilios senovės. Jis pade-
da lengviau ištverti sunkumus, apva-
lyti sielą. Dainų diena yra visos tau-
tos šventė bei nedažnai pasitaikanti
proga pabūti kartu ir pajusti vienybę,
dėl to renginyje laukiama itin didelio
žiūrovų būrio.

„Gausus žmonių dalyvavimas
dainų šventės renginiuose yra labai
svarbus. Mūsų protėviai buvo įpratę
susikaupusią neigiamą energiją pa-
šalinti dainuodami. Šiandien tai ypač
aktualu, nes visuomenėje jaučiama
vis didesnė dvasinė ir psichologinė
įtampa. Daina į mus supantį pasaulį
padeda pažvelgti pozityviau, pajusti
vienybės galią. Tiksliausiai susik-
losčiusią padėtį atsipindi poeto K.
Bradūno žodžiai: ‘Dainuodami nuga-
lime naktį’’’, – pasakoja Lietuvos
tūkstantmečio dainų šventės reži-
sierius Gytis Padegimas.

Šios dainų šventės tema – amžių
sutartinė – pasirinkta neatsitiktinai.
Ji atspindi visą Lietuvos valstybės
tūkstantmetį, parodo, kad tiek pra-
eitis, tiek ateitis yra neatskiriamos
mūsų būties dalys. Taip pat, kad
kiekvienas lietuvis yra nepaprastai
svarbus kuriant valstybės ateitį. Kaip
teigia Padegimas, per istoriją žmogus
keliauja ne vienas. Jį nuolat supa ki-
ti, jis yra didesnės visumos, šiuo atve-
ju, tautos dalis. „Amžių sutartinė” –
girdėti šalia savęs kitą ir patirti, kaip
susilieja visų mūsų širdys į vieną
Lietuvą, lyg iškerojusios į visas šalis
ąžuolo šakos į vieną lają, į vieną gau-
džiančią per tūkstantmečius dainą”,
– pasakoja Padegimas.

Dainų šventės metu –
renginių gausa

Kadangi šių metų dainų šventė
skirta Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui, jos metu planuojama
surengti daugiau nei įprasta nemo-
kamų koncertų, profesionalių ir mė-
gėjiškų meno grupių pasirodymų.

Iškilmingas Lietuvos tūkstant-
mečio dainų šventės atidarymas vyks
liepos 1-ąją Katedros aikštėje ir Se-
reikiškių parke. Renginio metu bus
parodytas istorinis Lietuvos valsty-
bės kelias, nuo pagonybės iki mūsų
dienų. Liepos 2-ąją vilniečiai bei
miesto svečiai kviečiami į nemoka-
mos liaudies meno parodos atidary-
mą taikomosios dailės muziejuje. Ki-
tą dieną Vingio parke vyks mokslei-
vių dainų šventė. Liepos 4-ąją Vil-

niuje rengiama folkloro diena, kurios
metu Katedros aikštėje bus galima
išvysti senuosius liaudies amatus, pa-
ragauti nacionalinių patiekalų ir pa-
matyti išeivijos lietuvių folkloro ko-
lektyvus. Liepos 5-ąją Rotušės aikštė-
je bus mėgėjų teatrų diena, o vakare
Lietuvos rusų dramos teatre rodomas
kultinis spektaklis „Amerika pirtyje”.

Dainų šventės uždarymo koncer-
tas „Dainų dieną’’, vyksiantis liepos
6-ąją Vilniaus Vingio parke, taps tūk-
stantmečio minėjimo aukščiausiu
tašku. Jo metu 17,000 narių choras
atliks 3 valandų trukmės programą, o
pabaigoje kartu su žiūrovais sudai-
nuos ir gražiausias lietuvių liaudies
dainas, kurias išrinks visi Lietuvos
gyventojai. Nacionalinio radijo ir te-
levizijos internetinėje svetainėje
(www.lrt.lt) bus paskelbtos populia-
riausios liaudies dainos, iš kurių bal-
savimo būdu bus išrinktos gražiau-
sios.

Tūkstantmečio dainų šventės
metu vyks ir mokami renginiai: Vil-
niuje, Kalnų parke, liepos 2-ąją mo-
dernizuoto folkloro programa „Ug-
nies giesmės’’, o liepos 4-ąją pučia-
mųjų orkestrų koncertas „Vario
audra’’. Taip pat tą pačią dieną, bet
kitoje vietoje, Dainų slėnyje Kaune,
rengiamas ansamblių vakaras „Me-
tai”. Liepos 5-ąją Žalgirio stadione Vil-
niuje bus šokių diena „Lauko brydėm”.

Istorinė vertybė

2003-aisiais UNESCO Lietuvos
dainų šventę paskelbė žmonijos žo-
dinio ir nematerialaus paveldo še-
devru. Šis renginys yra reikšmingas
tautos vienybės įrodymas. Kartu tai
ir galimybė pamatyti unikalius lietu-
vių tautos papročius, kultūrinį pa-
veldą, kadangi vienas pagrindinių
dainų šventės tikslų yra istorinės rai-
dos parodymas: nuo pat Didžiosios
Lietuvos Kunigaikštystės iki mūsų
dienų.

Pirmoji dainų šventė buvo su-
rengta 1924-aisiais Kaune. Tik prieš
šešerius metus savo nepriklausomy-
bę paskelbusiai Lietuvai tai buvo di-
džiulis įvykis, parodęs pasauliui, kad
mūsų tauta turi turtingą istorinį bei
kultūrinį paveldą. Maža to, dainų
šventės turėjo didelę įtaką kovoje dėl
Lietuvos valstybingumo atkūrimo.
1988–1992-ųjų laikotarpis kartais
skambiai vadinamas „dainuojančia
revoliucija” dėl dažnai vykusių ma-
sinių susibūrimų, kuriuose buvo ne
tik agituojama už laisvę, bet ir dai-
nuojamos lietuviškos dainos.

Paprastai dainų šventės vyksta
kas ketverius metus, bet ši Lietuvos
tūkstantmečio dainų šventė skirta
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečiui.

Išsamesnė informacija apie Tūks-
tantmečio Dainų šventės renginius
internetinėje svetainėje www.dai-
nusvente.lt arba tel.: 8-5 261 47 63.

Parengė UAB „Acta Publica”
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XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMUI PASIBAIGUS

Dalyvių atsiliepimai
Praėjus trims mėnesiams po XIV

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
(PLMK) simpoziumo Pasaulio lietu-
vių centre (Lemont, IL), šio renginio
organizatorius – JAV Lietuvių Bend-
ruomenė – sulaukė ne vieno simpo-
ziumo dalyvio atsiliepimo. Kaip rašo
vienas iš Mokslo ir kūrybos simpoziu-
mo pirmininkų Stasys Bačkaitis,
,,išskyrus porą, visi kiti atsiliepimai
yra Lietuvos dalyvių. Jie aiškiai iš-
reiškia šio įvykio svarbą Lietuvos
mokslo bendruomenei ir jos pageida-
vimą šį bendravimą tęsti ateityje.”

• Iš tikrųjų įvyko gražus rengi-
nys, padarytas didelis darbas. Tiek
pats pasiruošimas, tiek patys žmonės
JAV Lietuvių Bendruomenėje, tiek
pati Amerika man paliko labai didelį
įspūdį. Pirmiausiai, niekada neįsi-
vaizdavau, kad kitame pasaulio kraš-
te gali būti tiek daug lietuvių. Iki
simpoziumo labiausiai nerimavau,
kad mes, atvažiavę iš Lietuvos, būsi-
me vieninteliai simpoziumo dalyviai.
Bet tiek žmonių, kalbančių lietuviš-
kai, sutikti PLC patalpose niekada
nesitikėjau. Bendraudama su JAV lie-
tuviais pajutau, tarsi gyvendami sve-
timoje šalyje jie yra ,,tikresni lietu-
viai” nei tie, kurie gyvena Lietuvoje.
Susidarė įspūdis, kad daugumas
jų geriau žino Lietuvos istoriją, sim-
boliką, lietuvių literatūrą ar situaciją
Lietuvoje nei mes patys, būdami čia,
Lietuvoje.

• Esu apstulbintas simpoziumo
organizavimu. Viskas sukosi kaip
laikrodis. Tikrai stipri Lietuvių Bend-
ruomenė Jungtinėse Valstijose. O kai
dar pagalvoji, kad visa tai padaryta

entuziastų laisvu nuo pagrindinių
darbų laiku! Kai matai, kaip entu-
ziastingai, nuoširdžiai, atsidavusiai
žmonės dirba, supranti, kokia didelė
jų meilė tautai, Tėvynei. Tokie, taip
organizuoti simpoziumai, yra atspin-
dys, įrodymas, užtvirtinimas jūsų
meilės LIETUVAI. Tai tiesiog pamin-
klas, išreiškiantis tą meilę.”

• Iš tiesų, mūsų kelionė buvo
sėkminga. Nors Amsterdame reikėjo
laukti kito lėktuvo 9 val., tačiau pa-
tirti įspūdžiai pranoko visas laukimo
minutes. Dar kartą dėkojame vi-
siems, kas prisidėjo prie šio renginio
organizavimo. Šiandien savo fakul-
tete dalinausi įspūdžiais ir pati ne-
galėjau atsidžiaugti.

• Sveikinu Jus su pasisekusiu
simpoziumu! Taip pat reikia pasvei-

kinti už sumanumą, kaip įtraukėte
išeivijos studentišką jaunimą į fil-
mavimą, bent vienos ar kitos sesijos
lankymą ir į pokylį! Taip pat labai
gerai sugalvojote svečiams moksli-
ninkams išvyką trečiadienį prieš
susipažinimo vakarą. Ne vieną kartą
simpoziumo metu, ir iš savo giminai-
čio girdėjau pagyrimų, kiek tas buvo
naudinga ir įdomu. Manau, kad sesi-
jos gerai pavyko, tik gal kai kuriose
techninėse galėjo būti šiek tiek dau-
giau žiūrovų (galvoju apie vieną gam-
tos mokslų, kur buvo mažai žmonių,
gal tik 2-3 apart kalbėtojų). Šiaip,
simpoziumas už Lietuvos ribų turėjo
nuostabų pasisekimą – buvo didelis
susidomėjimas, bendravimas.”

• Noriu Jums padėkoti už puikų
simpoziumo organizavimą. Buvo la-
bai malonu vėl susitikti JAV, kur, tie-
sa, jaučiuosi visai kaip namuose, tarsi
grįžau į senuosius namus.

• Ir man atrodo, kad viskas gerai
ir sklandžiai praėjo. Mūsų svečiai bu-
vo labai patenkinti. Ačiū už jūsų mil-
žinišką darbą ir už jūsų paramą
,,mano” sesijoje ir ,,mano” pranešė-
joms.

• Tikrai, simpoziumas buvo labai
įdomus ir reikalingas, ačiū Jums, kad
puikiai jį suorganizavote. Mano nuo-
mone, lituanistikos sekcijos buvo la-
bai pavykusios, daug šiltų atsiliepimų
girdėjau.

• Kadangi esu didelė konferenci-
jų/simpoziumų mėgėja, esu ,,už” jų
tęsimą. Nežinau, kokiu pavidalu.
Tikrai, simpoziumai Lietuvoje bus
skirtingi, nes žmonės per arti namų,
gal nesidomi bendravimu. O čia, Či-
kagoje, psichologai kalbėjosi su peda-
gogais ir t.t.

• Sveiki XIV MKS organizato-
riai, nuoširdus ačiū už puikiai suor-
ganizuotą simpoziumą, galimybę išk-
lausyti daugybę pranešimų, pristatyti
savo temą ir sutikti daugelį kolegų.

• Ačiū Jums už tokį įdomų, infor-
matyvų ir prasmingą renginį, kuris
buvo ne tik įdomus, bet ir labai nau-
dingas. Daug naujo sužinota, daug
įdomaus pamatyta... Ačiū!

• Dėkoju, kad Tamsta įkalbėjote
dalyvauti. Renginys buvo puikus. La-
bai maloniai nuteikė užjūrio lietuvių
energija ir meilė savam kraštui. Dėl
simpoziumo sėkmės visi pripažino
Tamstos nuopelnus. Tai man buvo
malonu girdėti. Daug kur maloniai
talkino Donatas T., sudarė sąlygas
apsilankyti mokslo įstaigose. Lietu-

vos delegacija buvo gausi ir visų
įspūdžiai patys geriausi.

• Noriu padėkoti už triūsą, kurį
įdėjai man padedant ,,atgaivinti” pra-
rastas ppt skaidres prieš pat simpo-
ziumą. Jūs puikiai tvarkėte simpo-
ziumą, greit ir veiksmingai pašalin-
dami visokias netikėtas kliūtis, ku-
rios galėjo pakenkti simpoziumui.
Geresnės organizacinės komandos
tarp lietuvių nerasi!

• Noriu tik pasidžiaugti, kad
simpoziumas praėjo labai sėkmingai,
visų trijų lituanistikos sesijų pranešė-
jai sėkmingai dalyvavo, sukėlė su-
sidomėjimą ir daug gavo klausimų.
Atrodo, simpoziumas buvo labai pras-
mingas.

• Sveiki, ačiū už puikiai orga-
nizuotą simpoziumą! Linkiu kuo ge-
riausios sėkmės tolesniame darbe.

• Simpoziumas praėjo puikiai –
buvo nepaprastai gražus rudeniškas
oras (matot, palaukė iki paskutinės
dienos, sekmadienio, ir tuomet oras
sugedo), žmonių sesijose taip pat ne-
trūko. Jūsų pastangos ir darbas pada-
rė tiesiog stebuklus – net Maciūnas
vaikščiojo išsišiepęs nuo ausies iki au-
sies, baisiai patenkintas.

• Simpoziumas vyksta sėkmingai
ir, manau, kad reikia tik pagalvoti,
kaip jį toliau rengti.

• Pasibaigė ir viskas labai gerai
pavyko. Technika (Ulevičius) t. y. ne-
šiojami kompiuteriai, prožektoriai,
buvo nuostabiai gerai įvykdyta. In-
terneto svetainė PLC – dalyviams
labai padėjo, vienoje paskaitoje buvo
naudojamas ,,skype” su Lietuva.

• Pirmiausia noriu padėkoti
už didžiulį darbą, kurį atlikote orga-
nizuodamas šį renginį. Pasaulio lietu-
vių simpoziume aš buvau pirmą
kartą ir įsitikinau, kokie svarbūs jie
yra lietuviams, gyvenantiems abejose
Atlanto vandenyno pusėse. Taip pat
nuoširdus ačiū visiems Jūsų kole-
goms, kurie įdėjo daug darbo, pa-
aukojo begalę savo laisvalaikio, kad
renginys praeitų sklandžiai ir būtų
įdomus ir naudingas.

• Ačiū už nuostabų priėmimą ir
visą simpoziumo Čikagoje programą.
Man išties padarė įspūdį, kiek visgi
daug pranešėjų ir dalyvių susirinko.
Buvo smagu pasidalinti mintimis su
aplinkos srityje dirbančiais moksli-
ninkais.

Parengė
Stasys BačkaitisJono Kuprio nuotraukose akimirkos iš simpoziumo.
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Nam¨ ir but¨ parduota 60 proc. mažiau

Atliekami tyrimai dèl
,,Sodros” lèšû grobstymo

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) – Pro-
kurorai dėl neteisėto motinystės-tė-
vystės pašalpų lėšų pasisavinimo suk-
čiaujant atlieka 126 ikiteisminius ty-
rimus. Daugiausia tokių tyrimų vyk-
do Vilniaus apygardos prokuratūra.

Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos (,,Sodros”) teritori-
niai skyriai atliko apie 1,300 patik-
rinimų dėl galimai nepagrįstų moti-
nystės-tėvystės pašalpų gavimo. Dau-
giau nei 70 patikrinimų medžiaga
perduota Finansinių nusikaltimų ty-
rimo tarnybai, pranešė Generalinė
prokuratūra (GP).

GP teigimu, išnagrinėję nuo
2008 m. gruodžio iki šios dienos pra-
dėtus ir atliekamus ikiteisminius ty-
rimus dėl pašalpų lėšų grobimo, pro-
kurorai išskyrė du pagrindinius gro-
bimų modelius.

Pirmuoju atveju įmonė iš tiesų
nevykdo jokios ūkinės-finansinės
veiklos, o yra įsteigta tik nusikalsta-

mai veiklai nuslėpti. ,,Sodrai” teikia-
mi melagingi duomenys apie darbuo-
tojų uždarbį, turint tikslą užvaldyti
valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžeto lėšas, išmokamas motinys-
tės-tėvystės pašalpų pavidalu.

Antruoju atveju įmonė vykdo
ūkinę-finansinę veiklą, darbuotojas
joje dirba, bet per laikotarpį, kuriuo
skaičiuojamas uždarbis ir nustato-
mas pašalpų dydis, jam ženkliai pa-
didinamas darbo užmokestis.

Pirmosios bylos teismus turėtų
pasiekti po mėnesio. Lyginant su
ankstesniais metais 2008 m. ,,Sodra”
motinystės-tėvystės pašalpoms skyrė
630 mln. litų daugiau, įskaitant pla-
nuotą išmokų augimą. Šiemet pla-
nuojama, kad reikės apie 800 mln.
litų. ,,Jei sukčiavimui nebus užkirs-
tas kelias, priartėsime prie milijardo,
skiriamo vien šiai išmokų rūšiai”, –
sakė ,,Sodros” direktorius Mindaugas
Mikaila.

Išleista knyga ,,Jono Pauliaus
II piligrim¨ kelio vadovas”

Vilnius, kovo 10 d. (ELTA) –
Vykdant Jono Pauliaus II piligrimų
kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo
piligrimų ir turizmo reikmėms prog-
ramą, išleista knyga ,,Jono Pauliaus
II piligrimų kelio vadovas”.

Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią
įtraukti svarbiausi sakraliniai objek-
tai, kuriuos aplankė Popiežius Jonas
Paulius II per apsilankymą Lietuvoje
1993 m. rugsėjį, kiti su Popiežiumi
Jonu Pauliumi II susiję ir piligrimų
bei turistų lankomi sakraliniai ob-
jektai.

Programos tikslas – minėtus ob-
jektus sujungti į vieną piligriminį ke-
lią ir pritaikyti juos turizmo reik-
mėms, todėl sakraliniai objektai, jų
prieigos pritaikomi maldininkų ir tu-
ristų lankymui, numatomi atlikti ob-
jektų tvarkymo, statybos darbai.

Ypač daug darbų pernai atlikta
Šiluvoje, rengiantis švęsti Švč. Mer-
gelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje
400 metų jubiliejų. 2009 m. bus pra-
dėtas vykdyti antrasis Jono Pauliaus
II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų
pritaikymo piligrimų ir turizmo reik-
mėms etapas, truksiantis iki 2011 m.

Protestuojama prieš aukštojo
mokslo pertvarkâ

,,Nord Stream” pateikè
poveikio aplinkai ataskaitâ

Šiluvos bažnyčia.
Nuotrauka iš ,,Draugo” archyvų.

JAV valstyb∂s sekretor∂
pad∂kojo Lietuvai

Atkelta iš 1 psl.
nepalaiko jokių fašistinių judėjimų.
Ir visame Gedimino prospekte, ir
ypač prie Sei-mo budėjo daug
policijos pareigūnų. Policininkai
tikrino visus žmones, įei-nančius į
mitingo vietą. Mitinge ple-vėsavo
Profesinių sąjungų konfede-racijos,
Aukštųjų mokyklų profesinių
sąjungų vėliavos, laikomi plakatai
,,Valstybiniam reketui – ne”, ,,Koky-
bę – už sumažintas algas”.

Mitingo organizatoriai reikalavo
ne tik nevykdyti numatytos aukštojo
mokslo pertvarkos, bet ir ministro G.

Steponavičiaus atsistatydinimo.
,,Vyriausybės sumanyta aukštojo

mokslo pertvarka yra ydinga, socia-
liai neteisinga ir pragaištinga visai
tautai, valstybei bei griaunanti pačią
sistemą”, – sakė Lietuvos aukštųjų
mokyklų profesinių sąjungų susivie-
nijimo (LAMPSS) tarybos narė Vir-
ginija Apanavičienė.

Pasak V. Apanavičienės, pagrin-
diniai aukštojo mokslo pertvarkos
trūkumai yra universitetų autono-
mijos praradimas, studento krepšelio
įvedimas, didelė studijų kaina bei
universitetų statuso pakeitimas į vie-

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) – Ne-
kilnojamojo turto sandorių skaičius
šiemet Lietuvoje, Registrų centro
duomenimis, smuko daugiau kaip 60
proc. Šiemet sausio–vasario mėn.
parduoti 489 pastatai – 63 proc. ma-
žiau negu pernai, tuo tarpu butų par-
davimai smuko 66,8 proc. iki 1,344. .

„Nors kiekviena nauja žinia apie
padėtį nekilnojamojo turto rinkoje
palydima spėjimais apie būsto kainų
didelį smukimą, prognozių autorius
tenka nuvilti – būstas šiemet pigo

10–15 proc.”, – teigė registrų centro
atstovas spaudai Aidas Petrošius.

Anot jo, būsto pigimas apima tik
paklausų turtą – kokybiškus butus ir
namus. „Pastaraisiais mėnesiais pir-
kėjai visiškai atsisakė ekonominės
klasės būsto blogai išvystytuose mik-
rorajonuose. Žemesnės kokybės būs-
to nepaklausumas gali lemti žymų to-
kio nekilnojamojo turto pigimą ir tas
pigimas pateisins liūdniausius spėji-
mus”, – sakė A. Petrošius.

Vilnius, kovo 9 d. (,,Interfax”
/BNS) – Bendrovė ,,Nord Stream”,
kuri parengė Rusijos ir Vokietijos du-
jotiekio Baltijos jūra tiesimo projektą,
pateikė Tarpvalstybinio poveikio ap-
linkai ataskaitą (Espo) devyniomis
Baltijos regiono šalių kalbomis, taip
pat anglų kalba.

Kaip sakoma bendrovės praneši-
me, remdamosi Espo konvencija ša-
lys, kurių jurisdikcijoje numatoma
įgyvendinti projektą, turi pranešti
gretimoms valstybėms apie galimą
tarpvalstybinį poveikį aplinkai.

Dar vienas pasitarimų su visuo-
mene dėl dujotiekio tiesimo Baltijos
jūra etapas prasidėjo šią savaitę viso-
se devyniose Baltijos regiono šalyse,
,,tai yra dar vienas svarbus projekto
‘Nord Stream’ įgyvendinimo žings-
nis”, pažymi bendrovė.

Penkiose šalyse, kurių vandeni-
mis bus nutiestas dujotiekis – Rusi-
joje, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir
Vokietijoje – visuomenė galės pateikti
komentarų dėl projekto poveikio ap-
linkai ir nacionaliniu, ir tarpvalstybi-
niu požiūriu. Estijoje, Lietuvoje ir
Lenkijoje per pasitarimus bus apta-
riamas galimas ,,Nors Stream” tarp-
valstybinis poveikis. Devynių Baltijos
regiono šalių atsakingos valstybinės
įstaigos nustatė, kad šis tarptautinių
pasitarimų etapas baigsis 2009 m. pa-
baigoje.

Be to, ,,Nord Stream” pateikė na-
cionalines poveikio aplinkai įvertini-

mo ataskaitas ir paraiškas gauti leidi-
mams nutiesti ir naudoti dujotiekį
Suomijoje ir Danijoje. Tokios paraiš-
kos jau paduotos Švedijoje, Vokietijo-
je ir Rusijoje.

,,Mes esame tikri, kad pasibaigus
pasitarimams su visuomene per va-
sarą mes išspręsime visus klausimus
ir antrojoje šių metų pusėje galėsime
gauti būtinus leidimus penkiose šaly-
se. Tada bus galima pradėti tiesti du-
jotiekį 2010 m. pradžioje”, – sakė
Dirk fon Ameln, ,,Nord Stream”
techninis direktoriaus pavaduotojas.

Atlikusi ekologinių veiksnių ty-
rimą, pradėtą 2006 m., bendrovė
,,Nord Stream” priėmė kai kuriuos
sprendimus dėl planuojamo maršruto
ir dujotiekio dizaino. Svarbiausias
pakeitimas yra tai, kad atsisakyta
tarpinės aptarnavimo platformos, ku-
rios statybą buvo planuota atlikti ne-
toli Švedijos Gotlando salos. Šis
sprendimas, kaip tikimasi, leis žy-
miai sumažinti poveikį jūros dugnui
ir išvengti rizikos laivybai.

1,220 km ilgio dujotiekis ,,Nord
Stream” sujungs Rusijos Baltijos pa-
krantę netoli Vyborgo su Vokietijos
Baltijos pakrante netoli Greifsvaldo.
Pirmajame etape numatoma nutiesti
vamzdį, kurio pralaidumas bus 27,5
mlrd. kubinių metrų per metus. Jį
planuojama pradėti naudoti 2011 m.
Antrajame etape numatoma dvigubai
padidinti dujotiekio pralaidumą iki
maždaug 55 mlrd. kubinių metrų.

Atkelta iš 1 psl.
Susitikime aptarta ekonominė,

finansinė ir politinė padėtis Ukrai-
noje ir Gruzijoje. H. Clinton ir V.
Ušackas pabrėžė JAV ir Lietuvos pa-
ramą šių valstybių narystės NATO
siekiams. Lietuvos užsienio reikalų
ministras pakvietė naująją JAV admi-
nistraciją toliau nuosekliai remti Uk-
rainos ir Gruzijos vidaus pertvarkas
ir padėti šioms valstybėms priartėti
prie ES ir NATO standartų.

JAV valstybės sekretorė pasvei-
kino ministrą su Lietuvos vardo pa-
minėjimo tūkstantmečio sukaktimi.
Pažymėjusi, kad JAV negali preten-
duoti į tokią ilgą istoriją kaip Lietuva,
H. Clinton išreiškė įsitikinimą, kad
JAV ir Lietuva turi tikrai nemažai
bendrų vertybių, kurias reikia puo-
selėti.

Susitikime taip pat aptarti svar-
biausi tarpžemyninės darbotvarkės ir
dvišalių Lietuvos ir JAV santykių
klausimai: NATO veikla Afganistane,
NATO santykiai su Rusija, NATO už-
sienio ministrų susitikimo Briuselyje
rezultatai, NATO oro policijos misija
Baltijos valstybėse, energetinis sau-
gumas, NATO ir ES politika Rytų
Europos valstybių atžvilgiu, restitu-
cijos klausimai.

Lietuvos ir JAV diplomatijos va-
dovai sutarė, kad abi valstybės glau-
džiai bendradarbiaus Lietuvai pirmi-
ninkaujant Demokratijų bendrijai ir
sieks konkrečios ir prasmingos šios
organizacijos veiklos. Lietuva šiai or-
ganizacijai pradės pirmininkauti šių

metų liepos mėnesį.
Po susitikimo vyko Lietuvos ir

JAV patvirtinimo dokumentų dėl JAV
ir ES sutarčių dėl savitarpio teisinės
pagalbos ir ekstradicijos protokolų
pasikeitimas. Lietuva yra pirmoji ES
valstybė, kuri pasikeitė šių sutarčių
patvirtinimo dokumentais su JAV.
Pasirašyta JAV ir Lietuvos bendra-
darbiavimo sutartis „Protocol of
Exchange of Ratification: Bilateral
Extradition and Mutual Legal Assis-
tance Between the United States and
Lithuania”.

Valstybės sekretorės teigimu, ši
sutartis Lietuvos ir Jungtinių Valsti-
jų policijos pareigūnams bei proku-
rorams naudojant šiuolaikines tech-
nologijas padės veiksmingiau bend-
radarbiauti tarpusavyje tiriant nusi-
kalstamą veiklą. Šie dokumentai pa-
žymi stiprius JAV santykius su Lie-
tuva, kuo Jungtinės Valstijos labai
džiaugiasi. ,,Lietuva – viena patiki-
miausių JAV partnerių”, – spaudos
konferencijoje sakė H. Clinton.
Jungtinės Valstijos šią sutartį pla-
nuoja pasirašyti su visomis 27 ES
valstybėmis.

Ministras V. Ušackas, tęsdamas
darbo vizitą JAV, dalyvaus Amerikos
lietuvių ekonominės plėtros patarėjų
tarybos ir Lietuvos garbės konsulų
diskusijoje apie Lietuvos ir JAV vers-
lo ryšių plėtros galimybes, atnaujinto
Lietuvos ambasados pastato atidary-
me ir Kovo 11-osios dienos minėjime,
susitiks su JAV Kongreso nariais.

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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carijos ambasados Gruzijoje pradėjo
išduoti vizas Gruzijos piliečiams,
praneša BBC naujienų svetainė. Vi-
zos nebuvo išduodamos nuo to laiko,
kai Gruzijos prezidentas Michail
Saakašvili nutraukė diplomatinius
santykius su Maskva, atsakydamas į
Rusijos paskelbtą atskilusių nuo
Gruzijos Pietų Osetijos ir Abchazijos
nepriklausomybės pripažinimą. Ir
Rusija, ir Gruzija kreipėsi į neutralią
Šveicariją, prašydamos tarpininkauti
teikiant konsulines paslaugas.

BEIJING
Kinijos užsienio reikalų ministe-

rija paskelbė, kad vienas JAV karinio
jūrų laivyno laivas prie pietinės Hai-
nano salos įsitraukė į konfliktą su ki-
nų laivynu ir pažeidė tarptautinius
bei Kinijos įstatymus. Beijing taip
pat skelbia, kad smerkia šį įvykį. Wa-
shington po Pentagono pranešimo,
kad 5 kinų laivai, tarp jų – karinio
jūrų laivyno laivas, sekmadienį tarp-
tautiniuose vandenyse užpuolė ame-
rikiečių laivą, paragino Kiniją lai-
kytis tarptautinių laivybos taisyk-
lių.

ANTANANARYVAS
Madagaskaro gynybos ministras

Mamy Ranaivoniarivo didėjant šalies
politinei krizei atsistatydino. Jis
atsistatydino to pareikalavus vienam
kariškių komitetui, kuris pasmerkė
,,prieš gyventojus vykdytą smurtą” ir
,,užsienio kovotojų verbavimą”. Nuo
sausio pabaigos Madagaskare žuvo
daugiau kaip 100 žmonių, daugiau-
siai – dėl saugumo pajėgų, kurios
ėmėsi griežtų priemonių prieš pro-
testuotojus, veiksmų.

LA PAZ
Bolivija nurodė vienam aukštam

JAV diplomatui per 72 val. išvykti iš
šalies, kai prezidentas Evo Moralez
jį apkaltino dalyvavus ,,sąmoksle”
prieš Bolivijos kairiųjų vyriausybę.
Viešai kreipdamasis iš prezidentūros
rūmų E. Moralez paskelbė nepagei-
daujamu asmeniu La Paz įsikūrusios
JAV ambasados antrąjį sekretorių
Francisco Martinez. Prezidentas pa-
reiškė, kad F. Martinez ,,nuolat pa-
laikė ryšį su opozicinėmis grupuo-
tėmis visą šio sąmokslo laikotarpį”. 

Pasaulio naujienos

Išeiviai iš Tibeto mini 50-âsias
sukilimo metines

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) – Di-
džiosios Britanijos premjeras Gordon
Brown baigė permainingą kelionę
Washington taip ir nesulaukęs aki-
vaizdaus palaikymo, kurio tikėjosi iš
artimiausio savo šalies sąjungininko.

JAV Kongrese pasakytą įtaigią
ministro pirmininko kalbą, kurioje jis
ragino Britanijos ir Jungtinių Valsti-
jų vadovus kovoti su pasauline eko-
nomikos krize, nustelbė britų žinias-
klaidos pareiškimai, kad JAV prezi-
dentas B. Obama nepakankamai pa-
garbiai elgėsi su G. Brown.

Britanijos vyriausybės vadovas
tikėjosi suderinti nuostatas su JAV
administracija prieš ypač svarbų
Didžiojo dvidešimtuko viršūnių susi-
tikimą, kuriam jis pirmininkaus kitą
mėnesį. Tačiau premjerui teko grįžti į
Londoną nesulaukus jokių konkrečių
Baltųjų rūmų įsipareigojimų.

Britų vadovas kalbėdamas viešai
nuolat minėdavo savo šalies „ypa-
tingą ryšį” su Jungtinėmis Valstijo-
mis. G. Brown tapo pirmuoju Euro-
pos Sąjungos (ES) vadovu, aplankiu-
siu naująjį JAV prezidentą Baltuo-
siu-ose rūmuose, todėl tikėjosi, kad ši
kelionė padės jam sustiprinti valsty-
bininko įvaizdį šiame neramiame

laikotarpyje.
Tačiau šiuos lūkesčius sutrikdė

ginčai dėl protokolo, kai Britanijos
spauda išpūtė skandalą dėl Baltųjų
rūmų pasirinktos bendro abiejų va-
dovų susitikimo su žurnalistais for-
mos.

Ministro pirmininko kreipimasis,
kurį lydėjo daugybė Kongresui pui-
kiai pažįstamų papildomų parlamen-
to procedūrų ir mandagių įžangų, ta-
po pirmuoju užsienio vadovo pasisaky-
mu Kapitolijuje nuo prezidento B.
Obama administracijos darbo pra-
džios.

Šis apsilankymas įvyko G. Brown
ir B. Obama stengiantis atkurti in-
vestuotojų pasitikėjimą ir sulopyti fi-
nansų rinkas, kurios smarkiai nu-
kentėjo nuo Jungtinėse Valstijose
kilusios nekilnojamojo turto krizės.

Nepaisant šilto priėmimo Wa-
shington, G. Brown pasisakymai bu-
vo kritikuojami jo tėvynėje. Trečio-
sios didžiausios Liberalų demokratų
partijos pirmininko pavaduotojas
Vince Cable pareiškė, kad ministras
primininkas turėtų labiau sutelkti
dėmesį į šalies vidaus problemas,
užuot mėginęs pelnyti amerikiečių
palankumą.

Britanijos premjero apsilankymas
JAV nepatenkino lùkesçiû

BRIUSELIS
JAV viceprezidentas Joe Biden

paragino NATO šalis padėti Jungti-
nėms Valstijoms išspręsti blogėjan-
čios saugumo padėties Afganistane
klausimą ir perspėjo, kad ši problema
kelia pavojų visam Vakarų pasauliui.
Pasak J. Biden, JAV prezidentas B.
Obama nori tartis su sąjungininkais
dėl naujos strategijos Afganistane ir
Pakistane. Viceprezidentas nurodė,
jog Washington ,,tikisi, kad visi laiky-
sis prisiimtų įsipareigojimų siekiant
sukurti šią bendrą strategiją”.

MADRIDAS
Europos Sąjunga (ES) atmeta

galimybę pasiųsti daugiau karių į
Afganistaną, tačiau pageidauja kitais
būdais prisidėti prie padėties stabi-
lizavimo šioje šalyje, sakė Bendrijos
užsienio politikos vadovas Javier So-
lana. Jis nurodė, kad ES galėtų su-
teikti pagalbą atstatant Afganistano
civilinius objektus, organizuojant
rugpjūtį planuojamus surengti prezi-
dento rinkimus ir gerinant Afganis-
tano santykius su kaimyniniu Pa-
kistanu.

***
Ispanijos premjeras išreiškė pa-

rama Serbijai, sakydamas šios šalies
vadovui, kad Madridas neplanuoja
pripažinti Kosovo nepriklausomybės.
Premjeras Jose Luis Rodriguez Za-
patero taip pat nurodė, kad Ispanija,
kuri pirmininkaus 27 šalių Bendrijai
pirmąjį 2010 m. pusmetį, palaikys
Serbijos siekį tapti ES nare.

BELFASTAS
Šiaurės Airijoje praėjus dviems

paroms po dviejų britų karių nužudy-
mo nušautas policininkas – tai tik-
riausiai yra smurto kurstymas sie-
kiant sužlugdyti taikos procesą. Šis nu-
sikaltimas, kaip ir dviejų karių nužu-
dymas, kelia nuogąstavimus, kad
taip sunkiai pasiektam Šiaurės Airi-
jos politiniam stabilumui iškilo pavo-
jus. Politiniai vadovai dar kartą pa-
žadėjo, kad smurtas nesudrebins šios
provincijos pažangos kelyje į taiką.

TBILISIS
Rusijos interesų sekcija prie Švei-

EUROPA

AZIJA

AFRIKA

PIETŲ AMERIKA

Washington,  DC, kovo 10 d.
(AFP/BNS) – Išeiviai iš Tibeto dauge-
lyje šalių mini tibetiečių sukilimo
prieš Kinijos valdžią 50-ąsias metines
ir rengia mitingus, o JAV įstatymų
leidėjai pristatė Kongresui neįpa-
reigojančią rezoliuciją, kurioje Kinija
raginama nutraukti ,,represijas” šia-
me Himalajų kalnų regione.

Sukilimo metinių proga Nobelio
taikos premijos laureatas Dalai Lama
griežtai pareiškė, kad Kinija į jo
tėvynę atnešė ,,neapsakomas kančias
ir naikinimą”. Pasak tremtyje vei-
kiančios Tibeto vyriausybės, vien per
1959 m. kovą–spalį regione žuvo dau-
giau nei 87 tūkst. žmonių. Taip pat
nurodoma, kad pernai mažiausiai
200 žmonių žuvo Kinijos saugumo
pajėgoms malšinant riaušes, kurios
taip pat buvo kilusios minint Tibete
sukilimo metines.

Organizacija ,,Tarptautinė kam-
paniją už Tibetą” (International
Campaign for Tibet) paskelbė atas-
kaitą, kurioje įvardijami apie 600 ti-
betiečių, dingusių be žinios malši-

nant šiuos neramumus. Manoma, jog
tuo metu iš tikrųjų be žinios Tibete
dingo apie 1,200 žmonių. ,,Kinijos vy-
riausybė pradėjo plačią dezinformaci-
jos kampaniją, kad nuslėptų kanki-
nimus, dingimus ir žudymus”, – sa-
koma organizacijos ataskaitoje.

JAV Kongresas šią savaitę bal-
suos dėl rezoliucijos, kurioje Kinija
raginama ,,nutraukti represijas prieš
Tibeto žmones ir nedelsiant atšaukti
prieš tibetiečius nukreiptą griežtą
politiką”. Dokumente, kurį parengė
kongreso narys demokratas Rush
Holt, Kinija taip pat raginama atsa-
kyti į Dalai Lamos siūlymą ir surasti
ilgalaikį Tibeto problemos spren-
dimą.

Kinija užmezgė dialogą su Dalai
Lama, tačiau vadina jį separatistu. Prieš
smurtą pasisakantis 74 metų budistų
dvasininkas sako siekiantis tik dides-
nio Tibeto savarankiškumo Kinijos
sudėtyje. 1959 m. kovo 10 d. Kinijai
pradėjus malšinti sukilimą, Dalai
Lama slapta raitas pabėgo iš Lhasos
ir vėliau įsikūrė Dharamsaloje.
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SKAUTYBÈS KELIAS

Washington, DC
akademikų šventė

Įkvėpti Tautinės stovyklos dva-
sios, Washington, DC apylinkės aka-
demikai skautai susirinko į metinę
šventę, kuri įvyko 2008 m. lapkričio 2
d. pas sesę Gintą Remeikytę Gedo.
Sueiga prasidėjo susipažinimo žaidi-
mu. Kiekvienas turėjo parašyti vieną
dalyką apie save, kurio kiti nežinotų.
Tada visi turėjo atspėti, kuris pasi-
sakymas kam tiko. Nors vieni kitus
šiek tiek pažįstame, buvo įdomu ir šį
bei tą naujo sužinoti.

Pagrindinę sueigos programos
dalį vedė sesė Eglė Verseckaitė iš Lie-

tuvos, kuri šiuo metu studijuoja John
Hopkins universitete. Ji vaizdžiai
pristatė Lietuvos akademikų veiklą.
Sesė Eglė parodė įvairių nuotraukų iš
švenčių, išvykų, stovyklų ir skatino
palaikyti ryšius. Sueigoje buvo taip
pat aptarti Washington, DC skyriaus
ateities veiklos planai. Buvo iškelti
įvairūs pasiūlymai. Programai pasi-
baigus buvo skanios vaišės. Teko pui-
ki proga visiems dalyviams toliau pa-
bendrauti.

Sesė Laura

Restauruoti Baisogalos dvaro
sodybos rūmai

Baigti restauruoti Baisogalos
dvaro sodybos rūmai (Radviliškio r.).
Trejus metus trukusiam šio kultūros
paveldo objekto restauravimui Kul-
tūros paveldo departamentas (KPD)
skyrė beveik 3 mln. litų.

Rengiant projektą pasinaudota
Vilniaus apskrities archyve saugoma
1977–1979 m. paminklų konservavi-
mo instituto specialistų parengta
Baisogalos dvaro rūmų tyrimo, res-
tauravimo ir pritaikymo darbų pro-
jektine dokumentacija. 

Pasak paveldosaugininkų, res-
tauruota rūmų stogo danga, pašalin-
tos avarinės būklės medinės kon-
strukcijos, sutvarkyta pastato lietaus
vandens nuvedimo sistema, įrengta
aktyvinė žaibosauga ir lietvamzdžių
šildymo sistema. Nuo kaminų, kar-
nizų, kupolo posparnių ir fasado pa-
šalintas suiręs, atšokęs ir pažeistas
tinkas. Atlikti mūro restauravimo
darbai atstatant autentiškus profi-
lius, sutvirtinti plyšiai ir įtrūkimai,
tinkas atstatytas restauraciniais
skiediniais.

Pagal išlikusius autentiškus frag-
mentus atkurti ir restauruoti sunykę
išorės puošybos elementai. Langai ir
durys buvo gaminamos ir restauruo-

jamos pagal išlikusius autentiškus
fragmentus, išsaugojant jų tipą, me-
džiagos tipą, langų sudalinimą.

Cokolinėje fasado dalyje, pašali-
nus užterštą druskomis tinką, įreng-
ta sanuojančio tinko sistema. Taip
pat atlikti šoninių lauko laiptų tvar-
kybos darbai, atstatytos laiptų pako-
pos, sienučių ir stulpelių profiliai,
restauruotos balkono ir terasos špi-
žiaus tvorelės. Remiantis Vilniaus
apskrities archyvo projektine doku-
mentacija atlikti fasadų dažymo dar-
bai.

XVIII–XIX a. statytas klasicizmo
ir istorizmo architektūros stilių ats-
pindžių turintis Baisogalos dvaro an-
samblis yra vienas žymiausių ar-
chitektūros paminklų Lietuvoje. Iki
šių dienų yra išlikę 19 dvaro sodybą
formuojančių elementų, įdomiausi iš
jų – centriniai dvaro rūmai, arklidės,
ratinė, virtuvė ir sandėlis.

Rūmus supa 12 ha ploto parkas,
įkurtas dar XIX a. Jame nemažai eg-
zotinių veislių medžių, yra tvenkinių,
išlikusios senų liepų ir kaštonų alė-
jos, vienos iš jų gale – dekoratyvūs
dvaro vartai.

BNS

Penkiasdešimtoji Čikagoje
ALÈ NAMIKIENÈ

Labai ilga Kaziuko mugės diena,
kai sėdi namuose. Kažin ar daug
žmonių..., jau baigiasi atidarymas...,
skautai prie savo prekystalių..., o kiti
žaidimuose... Sugrįžki, jaunyste!

Imu ,,Aušros Vartų” skaučių tun-
to knygą ir grįžtu praeitin. Štai, pir-
moji Kaziuko mugė Čikagoje 1959 m.
Tai šiandieninė – jau penkiasdešim-
toji! ,,Kiek atminimų-atsitikimų/ Gy-
vų kitados...” – rašė Maironis.

Kai ruošėmės tai pirmajai mugei
1959 m., nežinojom, net nuo ko pra-
dėti. Apie buvusias Kaziuko muges
Vilniuje žinojom tik iš knygų ir vyres-
niųjų prisiminimų. ,,Aušros Vartų”
tunto tuntininkė v. s. Jonė Bobinienė
tada ir kreipėsi į mūsų vyresniąsias.
S. Marija Tumienė pamokė mus, kaip
rišti Vilniaus verbas, papasakojo,
kaip atrodydavo tos mugės Vilniuje.
Šeštadienį prieš mugę visi Čikagos
lietuvių skautų tuntai smarkiai ruo-
šėsi. Jaunimo centro didžiojoje salėje
išdėstėm prekystalius, apatinę salę
paruošėm valgyklai, o klases paver-
tėm kavinėmis. Prie sienų su ,,scotch
tape” prilipdėm gražiausius piešinius
apie Lietuvą-tėvynę, o kai juos nu-
ėmėm, kartu nusilupo ir sienų dažai.
Gavom pylos! Tunto loteriją paruošė
vyr. skaučių ,,Mirgos” būrelis, ir tą
darbą jos dirbo kitus trisdešimt ar
daugiau metų. ,,Gabijos” draugovės
vyr. skautės turėjo laimės šulinį
vaikučiams. Tos mano vyr. skautės
dabar jau anūkėliais džiaugiasi... Pie-
tus gamino draugovių tėvų komitetai,
vadovaujami Radžio, Bakaičio, Va-
linsko. Gaila, neužrašiau jų vardų.

Mugės atidarymui vadovavo

skaučių ,,Kernavės” tuntas. Prie
didžiųjų Jaunimo centro durų vyr.
skautės Dalia Beinoraitė-Stankai-
tienė ir Nerija Linkevičiūtė-Kaspa-
rienė inscenizavo ,,Vai kur buvai,
dieduk mano?”, Lietuvos generalinis
konsulas dr. Petras Daužvardis, per-
kirpęs kaspiną, atidarė Kaziuko mu-
gę (Jis tose pareigose, mūsų visų
pasididžiavimui, liko iki savo mir-
ties.) Ir kad pasipylė žmonės! Būsi-
mų mugių atidarymai jau vykdavo
prie salės durų, vėliau – salėje, nes
nebetilpo nei rengėjai, nei lankytojai.
Sakydavo: ,,Visus pažįstamus galim
susitikti Kaziuko mugėje.” Tėvelius
ir svečius į didžiąją salę pakviesda-
vom tik po mugės atidarymo (praėjus
pro skautus visai vadovybei), nes visa
salė būdavo užpildyta skautų ir skau-
čių eilių. Iš jų ne vienas šiandien eina
pareigas 50-oje Čikagos skautų Ka-
ziuko mugėje, Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemonte.

Skamba telefonas. Sesė Zita:
,,Tai kodėl nebuvai mugėje?!” Ir tada:
,,Taip, taip, buvo žmonių, buvo skau-
čių paruoštų rankdarbių, buvo daug
šeimų su vaikučiais, o kitais metais
turėsi atvažiuoti.” Sesė Zita Baltra-
monaitė vadovauja energingam vyr.
skaučių ,,Sofijos Čiurlionienės” būre-
liui. Per 30 būrelio veiklos metų jos
yra daug gerų darbų nuveikusios.
Šioj Kaziuko mugėje jos vadovavo
,,Aušros vartų/Kernavės” tunto ,,Ka-
zytės” kampeliui, pirkėjams pasiūly-
damos gausybę skanumynų. Džiugu,
kad LSS vadovybė sesę Zitą šiais
metais pakėlė į skautininkės laipsnį.
Nors  ir nutraukė ji mano svajones ir
brangius prisiminimus, bet labai
pradžiugino!

Pėdsakai, kurie paliks
ALFRED BAMMESBERGER

1949 metais Švento Kazimiero
dieną buvo atidengta marmurinė
lenta Rebdorf vienuolyno bažnyčioje,
Eichstätt priemiestyje. Praėjus 60
metų po šio svarbaus įvykio, Eichs-
tätt rotušėje vyko iškilminga šventė.
Man teko garbė kalbėti apie ryšių
tarp Lietuvos ir Eichstätt išsivysty-
mą šiuo laikotarpiu. Įteikiau b ur-
mistrui padėkos laišką. Daktaras
Kriaučiūnas, kuris parašė laišką,
dalyvavo atidengimo šventėje anais
laikais, jo motina pasirašė įmūrytą
dokumentą. 

Šiandien Eichstätt Wilibald gim-
nazija labai aktyviai bendradarbiauja
su Kauno jėzuitų gimnazija. Jėzuitų
gimnazijos direktorius, tėvas Ginta-
ras Vitkus taip pat parašė padėkos
laišką, skirtą Eichstätt burmistrui
Neumeyer: 

Iš visos širdies dėkoju Jums ir
Jūsų asmenyje visiems Eichstaett
žmonėms už pagalbą, kurios mūsų
tautiečiai sulaukė sunkiais pokario
laikais gyvendami Rebdorfe 1945–
1949 metais. Patys skursdami ir
išgyvendami sunkius pokario metus,
Jūsų žmonės dalinosi pastoge, mais-
tu ir ištekliais su pabėgėliais, suteik-

dami jiems vilties ir atverdami duris
į gyvenimą. 

Dėkoju Jums, kad ir šiandien
Bavarijos žmonės ištiesia savo ranką,
padėdami Lietuvai ir jos žmonėms. 

Prieš kelias savaites Vasario 16-
ąją Vilniuje šventėme Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo šventę.
Greta manęs iškilmių metu preziden-
tūros aikštėje Vilniuje stovėjo Bava-
rijos sūnūs, Eichstaetto piliečiai po-
nai Dieter ir Hans Eichiner, kunigas
Konradas Hermanas ir ponas Karl
Frey, kurie tiek daug yra padarę, kad
šių dienų Lietuvos jauni žmonės
galėtų „atrasti” ir susidraugauti su
šiuolaikiniu Eichstaett miestu, kad ir
šiandien būtų atidaromos durys į
gyvenimą. Mane užliejo neišpasaky-
tas puikus vienybės pojūtis: buvome
kartu, esame kartu, būsime kartu. 

Kauno Jėzuitų gimnazijos vardu
dėkoju Vilibaldo gimnazijos ben-
druomenės žmonėms ir jų vadovui
direktoriui Hern Mieling, visiems
Eichstaett vyskupijos ir miesto va-
dovams.

Esate mūsų mintyse ir maldose.

Minėjime dalyvavo Lietuvos res-
publikos ambasados Berlyne patarė-
jas Viktoras Gudavičius.

Iš kairės į dešinę: fil. Eglė Verseckaitė, fil. Tadas Mickus, fil. Ginta Remeikytė
Gedo, fil. Audrius Kirvelaitis, fil. Meilė Mickienė, fil. Jennifer Antanaitytė
McCarthy, fil. Laura Lauciūtė, fil. Danutė Molytė Hoffman ir fil. Dalė Lu-
kienė.

REBDORF, VOKIETIJA

Iškilmės Eichstätt rotušėje (iš k.): Landrat Knapp, Bürgermeister Schmid-
rams, Oberbürgermeister Neumeyer, Alfred Bammesberger, LR Amba-
sados patarėjas Viktoras Gudavičius.
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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 

IEŠKO DARBO

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

PASLAUGOS

Accounting
Income TAX Consulting

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo. Tel. 847-942-0575.

* Moteris ieško bet kokių pakeitimų
vienai parai ar su grįžimu namo.
Galiu pakeisti naktį. Tel. 708-833-
0417.

* Moteris ieško vaikų ar pagyvenu-
sių žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Legalūs dokumentai, patir-
tis, rekomendacijos, vairuoja. Gali iš-
leisti atostogų. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 312-714-7940.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel.
630-552-4169.

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

* Moteris pirks darbą. Dirba su sun-
kiais ligoniais ir įvairia aparatūra.
Galiu išleisti išeiginių. Tel. 773-396-
9232.

* 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.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių

priežiūros darbo. Anglų kalba, ne-
vairuoja, patirtis, rekomendacijos.
Tel. 773-954-5223.

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

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Patirtis, automobilis, anglų kalba,
rekomendacijos. Tel. 847-721-7185.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo pietiniuose rajonuose. Tel.
708-691-8650. 

* 38 m. moteris, gyvenanti pieti-
niuose rajonuose ieško senelių prie-
žiūros darbo. Patirtis, rekomendaci-
jos, dokumentai. Nevairuoja. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-507-
4064.

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

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 53

Ar tu pažįsti savo vyrą, ar ką
nors žinojai jai apie jo graužatį, vi-
dinę būseną? Gal tu kalta dėl to, kas
įvyko, gal tu kalta, kad nesugebėjai
apsaugoti?  Apsaugoti? Tu atsitrenk-
davai į tai, ką jautei jį mąstant, bijo-
jai paakinti, ištarti kokią frazę, kad
dar labiau neįskaudintų, nesunervintų.

Nepasakei gydytojui apie tą ne-
lemtą vežimą, stengeisi išguiti iš at-
minties Augustino tetos pasakojimą.
Gydytojas vėl kažką pasižymėjo blok-
note ir jau stodamasis šyptelėjo,
patarė užsukti po kelių dienų, kai jau
bus baigta analizė, tada ir pasišne-
kės. Jis ištiesė savo meškos leteną,
kurioje pradingo tavo maža rankelė.

Dvidešimt aštuntas skyrius

Augustinas grįžo iš ligoninės it
kitas žmogus, tarsi kas būtų jį pa-
mainęs. Jis desperatiškai mėgino
griebtis ir šio, ir to, ką pradėjęs tuo-
jau mesdavo, bandydavo skaityti kny-
gą, bet tuojau užversdavo, neper-
skaitęs nė kelių eilučių. Tarytum
įjungė smegenyse baimę ir nepa-
sitikėjimą viskuo. Darbe pasidarė įta-
rus: jam atrodė, kad visi iš jo šypsosi,
įžvelgė veiduose sarkastiškai nuly-
dinčias šypsenas, tarpusavio pasi-
kuždėjimus, nors negirdėjo nė vieno
žodelio, apie ką kalbama. Net Jau-
gilui pasidarė nepatiklus. Bijojo ap-
sirikti, bijojo pasakyti ką nors ne
taip, o dėl mažiausios klaidelės, dėl
mažiausio suklydimo labai išgyveno,
naktimis kankindavosi, apmaudas ir
pagieža grauždavo jį taip, kad neras-
davo sau vietos. Kai tokios mintys
tarsi švininis debesis užguldavo są-
monę, jis tapdavo atžarus, ieškojo
priekabių, nesvarbu, ar tai būtų ne
vietoj pastatyta kėdė, ar popiergalis,
numestas ant kilimo. Vincenta neno-
rėjo prieštarauti, nenorėjo, kad jo
pyktis liktų lyg rakštis ir apaugtų dar
didesne neapykanta, todėl, matyda-
ma įraudusį ir pagiežos iškreiptą vy-
ro veidą, stengėsi švelniai raminti,
tačiau negalėjo prasiskverbti iki jo
minčių, nežinojo, ką jis galvoja. Ji vis
prisimindavo, kaip psichiatras spaus-
damas jai ranką ramino: „Ne ne, ne-
sielvartauk, jis neišėjo iš proto, jis
tiesiog išėjo iš namų. Reikia vengti
staigaus susinervinimo, pervargimo,
susijaudinimo, daugiau poilsio”. –
Vincentą apgaubdavo kantrybė, o jos
švelnus tonas, nuoširdūs žodžiai,
glotnus aštrių kampų lyginimas jį pa-
veikdavo, imdavo atsiprašinėti, kal-
tindavo save, būdavo labai geras, ta-
čiau kartais pratrūkdavo: – Eikit visi
velniop, ir baigta! – Ji ne sykį spėlio-
jo: kas vyksta jo sąmonėje, kokie vaiz-
diniai šmėkščioja? Iš kur tokia neapy-
kanta, toks pyktis? Kartais, žiūrėk,
akys piestu atsistoja, išblykšta, atro-
do, puls lyg įerzintas bulius ir sumai-
tos. Jį slėgė kasdienis nerimastingu-
mas, kad vėl kvies į saugumą, vėl ės
širdį ir dūšią įtarimais ir prasimany-
mais.

Vieną dieną parvažiavo apsi-
niaukęs kaip debesis, suskio išpero-
mis visus vadindamas, o prie pietų
stalo pareiškė:

– Parduosiu sodo namą.
– Kąąą?! – nepatikėjo savo ausi-

mis  Vincenta.
– Namą parduosiu, turiu kupčių.

Aš jau nebepajėgiu. Darbe lakstyk
per dieną, namo pareini – vėl poilsio
nėra, dar tas sodas. Ar aš koks neg-
ras, žmogų užmušiau, ar ką? – Sviedė
barningu tonu.

– Ne, Augi. – Jos balse suskam-
bėjo pergalingi obertonai, – namo
mes neparduosim. Tu tik pagalvok,
ką mes už tuos pinigus nupirksim?
Po kapeiką išleisi, ir neliks, o namas
neprapuls, tegul stovi.

– Apsieisi ir be to namo, – prieši-
nosi, nors jo balso tonas nebuvo toks
griežtas kaip pradžioje.

– Ne, ne! – Ir negalvok, – kaip
kirviu nukirto.

Jis nieko daugiau nepasakė, per-
vėrė žmoną į kampą užspeisto žvė-
ries žvilgsniu, trenkė šaukštą, pasi-
čiupo skrybėlę – ir per duris. Už lan-
go suriaumojo variklis.

Augustinas irzo, pyko, siutulį kė-
lė dar ir tai, kad nesugebėjo, o gal
nenorėjo žmonai paprieštarauti, bet
iš tiesų tai nebuvo nei pyktis, nei
įniršis, veikiausiai apmaudas, jautėsi
bejėgis, ir tas bejėgiškumas jį nervi-
no. Neparduosiu. O kas tvarkys? Ga-
ražas, elektra, apšildymas, perdengi-
mai, vėl Ankui suosti galvą, o kur
sodas, medeliai, daržas... Pasiusti ga-
lima! Nenori parduoti, tai tegul sam-
do darbininkus ir tegul dirba, padėk
Dieve, bet ne, kam to reikia, mes pa-
tys, o kas tie mes? Tarėsi – Laimu-
čiui. Užaugs, apsives, turės sodą,
namą, o dabar...  Bepigu tiems, kurie
neturi jokių kolektyvinių sodų, jokių
rūpesčių, išvažiuoja poilsiauti kaip
žmonės, turi laiko paplepėti su drau-
gais, nueiti į kiną, nuvažiuoti operos
pasiklausyti, jau kada buvo. Gerai,
kad Jaugilas retkarčiais dūšiai pasi-
ganyti pakviečia į koncertą, o jei ne,
tai galą gautum besiplėšydamas. Kad
taip bent vieną vasarėlę nieko ne-
dirbti, nieko negalvoti, nekvaršinti
sau galvos rūpesčiais rūpestėliais,
išvažiuoti kur nors toliau nuo namų,
kad ir į Rygos pajūrį. O smagu pasivo-
lioti pliaže, žiūrėti, kaip saulė spin-
dulius leidžia, kaip vėjas paslaptingai
šnabžda, o jūra... Kodėl po vestuvių
visur spėdavo: į Kaugurį, Saremą, Pa-
langą, Šventąją, Sočį, prie Veisiejų.
Dabar niekur neištrūksi iš namų už-
darumo, nenusimesi darbų naštos.
Taigi, kai pagalvoji, visus metus ari
ari, o per atostogas į tą sodą įlindęs,
kaip, atsiprašant į... Tą iškask, tą
užkask, tą apkask, tą nukask, čia
mėšlo reikia, ten žemių, o kas jame
gyvens? Gerai, jei kokį sykį nuva-
žiuos apravėti, agrastą nusiskinti, jei
kas nors nenudraskys. Jis atsiduso,
nurijo pykčio gumulą, tačiau viduje
vis dar nirtulys kunkuliavo, virino
širdį. Tepasiunta! Tepasiunta tie visi
sodai ir darbai, jis garsiai nusikeikė,
nors žinojo, kad nuo to niekas ne-
pasikeis, vis tiek lengviau pasidarė.
Pro nuleistą šoninį langą pūstelėjo
gaivus  vėjas, o jis tarsi išgirdo Vincės
žodžius: „Nieko, Augut, baigsim dar-
bus, tai gyvensim kaip pono Dievo
užanty, pasikviesim draugus, saulėje
pasideginsim, nereikės nei Palangos,
nei kurortų.” Prisideginom.

Įsismelkęs galvos skausmas nu-
traukė mintis, jis pasuko prie šali-
gatvio, pasiekė vaistinėlę, išsitraukęs
sukramtė porą analgino tablečių,
brrrr, nusipurtė. Bus daugiau.
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Savo gyvavimo 20-metį švenčiantis
žurnalas išleido naują numerį

Iš Lietuvos atkeliavo savo gyva -
vi mo dvidešimtmetį švenčiančio
„San taros” žurnalo naujasis 2009 m.
numeris (56-57). Jo viršelyje puikuo-
jasi solistės Ievos Prudnikovaitės
nuotrauka, o ketvirtame puslapyje
ma tome LVSO meno vadovą ir vy -
riausiąjį dirigentą Gintarą Rinke -
vičių .

Šis numeris, kaip ir ankstesnieji,
gana stambus. Turi 128 puslapius,
pil nus retesnės, nekasdieniškos me -
džiagos – straipsnių bei nuotraukų.
Persikėlus žurnalo redakcijai iš Kau -
no į Vilnių pasikeitė spaustuvė. Da-
bar žurnalą spausdina spaustuvė
„Petro ofsetas”, žurnalo išvaizda yra
page rėjusi.

Pirmieji leidinio puslapiai skirti
Vilniui. Čia nemažai šio miesto nuo-
traukų ir trumpas tekstas, kurio
pabaigoje skaitome: „Vilnius buvo
gražus. Vilnius buvo gražus. Vilnius,
reikia tikėtis, bus visada gražus.
Grožis yra amžinas. Tai duona žmo-
gaus sielai, tai jo gyvenimo prasmė,
tai būtina sąlyga jo laimei...”

Šiame numeryje rašoma apie
smuikininkę Dalią Kuznecovaitę,
Lietuvos valstybinį simfoninį orkes -
trą (meno vadovas ir vyr. dirigentas
Gintaras Rinkevičius), kuris atšventė
savo 20 metų gyvavimo sukaktį.

Publikuojamas įdomus dailinin -
ko Alfredo Šato pokalbis su Kauno
medicinos universiteto profesoriumi
emeritu, vienu iš kardiologijos pra-
dininkų Lietuvoje akademiku Jurgiu
Brėdikiu (beje, A. Šatui 1976-aisiais
buvo atlikta pirmoji širdies operaci-
ja). Tai iš tiesų vertas dėmesio straip-
snis.

Įdomus ir Irenos Veisaitės raši -
nys „Holokaustas mano gyvenime”
bei straipsnis iš psichiatro Va lerij
Briu  sov archyvo „Veidrodyje”. 

Leidinyje pristatoma moderni
poeto Donaldo Kajoko poezija, prisi-
menamas neseniai miręs poetas
Sigitas Geda (spausdinamas Valen -
tino Sventicko žodis prie poeto karsto
2008. 12. 15. Rašytojų klube) bei jo
kūryba.

Įspūdžių mėgėjams turėtų patik-
ti kalnų kopimo entuziasto fotoparo-

dos apie kalnus aprašymas, kurį
pateikia Juozas Antanavičius rašiny-
je „Pirmiausia nugali save...”

Žurnale pristatoma monografija
apie Nacionalinės premijos laureatą
Joną Strielkūną, kurią paruošė kita
Nacionalinės premijos laureatė Vik -
torija Daujotytė.

Leidinyje yra ir daugiau trum -
pesnių bei ilgesnių rašinių, gražiai
su dė liotų į šio kultūrinio žurnalo
puslapius.

„Santaros” vyr. redaktorius – Ro -
mualdas Norkus. Pastaruoju metu ti -
ražas nuo 500 išaugo iki tūkstančio
egzempliorių. Tai rodo, kad žurnalas
vėl tampa populiarus, koks ir buvo
lei dybos pradžioje prieš 20 metų,
kuomet jo tiražas siekė 2,000 ar dau-
giau egzempliorių. Per tą laiką žur-
nalo gyvenime daug kas pasikeitė,
bet išliko nepakitęs jo šūkis: „Tenu -
tolsta visoks riksmas ir pyktis”.

„Santaros” žurnalo adresas: Žy -
gi mantų g. 10-6, LT 01102 Vilnius,

Li etuva, tel. 8-620 35404, el. paštas:
ro.norkus@gmail.com

Šį leidinį pradėjo remti SRT rė -
mimo fondas, kuris galbūt užtikrins
tolimesnį žurnalo gyvavimą. Turėki -
me vilties. ,,Santaros” netekti būtų
tikrai gaila.

Edvardas Šulaitis

Lietuva įvertino
nacionalines vertybes

Lietuvos vardą garsinančių as -
me nybių,sąrašą papildė dar keliasde-
šimt pavardžių. Šį sąrašą pasiūlė
dienraščio ,,Respub lika” skaitytojai.

Vilniaus rotušėje iškilmingame
,,‘Respublikos’ nacionalinių vertybių
2008” apdovanojimų vakare buvo
paskelbti šešių įvardijimų nugalėto-
jai: ,,Žmogus amžininkas”, ,,Žmogus
istorinė asmenybė”, ,,Istorijos fak-
tas”, ,,Reiškinys, garsinantis Lietu -
vą”, ,,Daiktas, objektas” ir dienraščio
,,Respublika” išrinktas nugalėtojas.
Septintąją premiją skyrė viena iš ren -
ginio organizatorių – ,,Zonta Inter na -
tional” Vilniaus klubas.

Kandidatus pirmiesiems pen -
kiems įvardijimams rinko komisija,
kurią sudarė jos pirmininkė literatū -
rologė profesorė Viktorija Daujotytė,
istorikas, politologas docentas An-
tanas Kulakauskas, dainininkė Vero-
nika Povilionienė, gydytoja, teisinin-
kė R. Trakymienė, dailininkė Ramu-
nė Vėliuvienė, psichologė Ina Savic-
kienė, televizijos režisierė Laima
Lingytė, Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės atstovas Gabrielius Žemkal-
nis, kino režisierius, poetas Romas
Lileikis.

V. Daujotytės teigimu, kol niekas
mūsų neklausia, mes žinome, kas yra
vertybės, nes kiekvienas, be abejo nės,
su jomis esame susitikę, jas palietę
rankomis, matę ar girdėję. Pasak lite -
ratūrologės, pats ,,Respublikos” pro-
jektas ateityje taip pat galės pre-
tenduoti į nacionalinių vertybių są -
rašą.

,,Juk giliai pačiose šio sumanymo
šaknyse slypi klausimas apie mūsų
tapatybę, apie mūsų nacionalinį tapa-
tumą. Džiugu, kad žiūrime ne tik į
praeitį, bet ir į tai, kas yra čia pat ša-
lia mūsų. Neapeinamas yra mūsų
laukas, neapeinama yra Lietuvos že-
mė. Kas žingsnis ji kupina vertybių,
tik reikia mums pamatyti, apsidairy-
ti, surasti ir vieni kitiems apie tai pa-
sakyti”, – sakė komisijos pirmi ninkė.

Tarp nugalėtojų ,,Žmogaus am -
žininko” nominacijoje daugiausiai
skaitytojų balsų surinko choreog ra -
fas Liudas Sagys, už kurį balsavo ne -

mažai užsienio lietuvių. Žymaus iš -
eivijos choreografo įkurtas tautinių
šo kių ansamblis ,,Grandinėlė” buvo
vadinamas Lietuvos ambasadoriumi
užsienyje, o tėvynės ilgesys virsdavo
ne nugalimu noru menine išraiška pa -
pasakoti pasauliui apie Lietuvą.

,,Reiškiniu, garsinančiu Lietuvą”
tapo Orvidų sodyba-muziejus. Kre -
tin gos rajone muziejų po atviru dan -
gumi savo sodyboje dar 1973 m. pra -
dėjo kurti akmentašys-skulptorius
Ka zimieras Orvidas. Šiandien šiame
Lie tuvos kampelyje apsilankę žmo -
nės gali pajusti medžio, akmens, žmo-
gaus ir visos egzistencijos vienovę,
susikaupti ar pamedituoti.

,,Istorijos fakto” nugalėtoju pa -
skelbtas 1988-ųjų spalio 22 d. Lie -
tuvos žmonių pirmąkart išrinkta
nepriklausoma politinė jėga, išvertusi
LTSR pamatus – ,,Sąjūdis”, kuris
šiandien daugeliui siejasi su laisve,
drąsa, ryžtu ir vienybe.

Anapilin išėjusi rašytoja Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė nusipelnė ,,Žmo-
gaus istorinės asmenybės” titulo.
Tuo tarpu seniai vilniečių ir miesto
svečių mėgiama sostinės Bernardinų
bažnyčia nugalėjo ,,Daikto, objekto”
no minacijoje. Daugiausia dienraščio
,,Respublika” skaitytojų simpatijų
sulaukė socialinis projektas ,,Ne -
delsk”, kovojantis prieš moterų krūtų
vėžį.

,,Zonta International” nuo savęs
apdovanojo Leonardą ir Oną Vasi -
liaus kus, kurie išaugino tėvynei sep-
tynis garsius muzikus. Nugalėtojams
buvo įteiktos specialiai projektui
,,‘Respublikos’ nacionalinės vertybės
2008” skulptoriaus Viktoro Tunkevi -
čiaus sukurtos statulėlės ,,Šakelė”.
Taip pat šiltais žodžiais, diplomais ir
padėkos raštais organizatoriai apdo -
vanojo ir 38 nomi nantus. Rinkimus
dienraštis rengė kartu su nevyriausy-
binės moterų profesionalių ir vadovių
organizacijos ,,Zonta International”
Vilniaus klubu. Pasak organizatorių,
na cionalinių vertybių paiešką žada -
ma tęsti ir šiais metais.

ELTA

,,Žmogaus am žininko” apdovanojimą atsiėmė Liudo ir Aleksandros Sagių
krikšto sūnus Jurgis Sinkevičius (dešinėje). Apdovanojimą įteikia Gabrielius
Landsbergis-Žemkalnis.  

�2009 m. minime Lietuvos vardo
tūkstantmetį, todėl visus metus Lie -
tuvoje ir pasaulyje įvairiausiais bū -
dais bus pažymima ši iškili data. Pri -
sidėdamas prie šios sukakties LR Ge -
neralinis konsulatas Čikagoje skelbia
konkursą „Kaip aš garsinčiau Lietu -
vos vardą” ir kviečia jame dalyvauti
visus moksleivius, gyvenančius gene -
ra linio konsulato Čikagoje konsulinė-
je apygardoje. 

Konkurse gali dalyvauti visi mo -
kyklinio amžiaus jaunuoliai (6–18
metų). Atkreipiame dėmesį, jog šešta-
dieninės lituanistinės mokyklos lan -
ky mas ar narystė lietuviškose organi-
zacijose nėra būtina sąlyga. Mažie -
siems konkurso dalyviams gali padėti
vyresni šeimos nariai, mokytojai.

Projektą galima kurti indivi dua -
liai arba grupėje.

Konkursui reikia sukurti projek-
tą „Kaip aš garsinčiau Lietuvos
vardą” ir jo lietuvišką arba anglišką
aprašymą atsiųsti į LR Generalinį

kon sulatą Čikagoje. 
Siųsdami projekto aprašymą ne -

pamirškite nurodyti savo vardo ir pa -
vardės, amžiaus, adreso ir telefono,
pro jekto pavadinimo, projekto aprašo
lapų skaičiaus ir, jei yra, kitų priedų
skaičiaus. Jei projektą pristato moks -
leivių grupė, nurodykite visų kitų
grupės narių vardus, pavardes ir
amžių.

Projekto aprašymą į LR Ge nera -
linį konsulatą Čikagoje atsiųsti iki
2009 m. balandžio 27 d. adresu: 211
East Ontario Street, Suite 1500, Chi-
cago, IL 60611

El. paštas: admin@ltconschi.org
Fax: 312-397-0385 
Konkurso nugalėtojai skelbiami

2009 m. gegužės 8 d., tuomet bus
skelbiama ir prizų įteikimo data.

Nugalėtojai bus apdovanoti ver -
tingais laimėjimais.

LR generalinio konsulato
Čikagoje info

Konkursas 
„Kaip aš garsinčiau Lietuvos vardą” 
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PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė

A † A
MARIJA STRUNGIENĖ

ARENDARČIKAITĖ

Mirė 2009 m. kovo 6 d., 10:10 val. ryto.
Gyveno Bridgeview, IL, anksčiau Čikagos Brighton Park apy-

linkėje.
Gimė 1911 m. balandžio 7 d.
Nuliūdę liko: duktė Milda Vieraitienė su vyru Zenonu; anūkės

Lina Vieraitytė-Divitt ir Vilija Vieraitytė-Alhreish; proanūkiai Me-
gan Jipson su vyru Nick, Shawn Divitt su žmona Simone ir šeimo-
mis; svainė  Anelė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės.

Velionė buvo žmona a. a. Juozo.
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų.
A. a. Marija bus pašarvota trečiadienį, kovo 11 d. nuo 3 v. p. p.

iki 9 val. vak. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330  S. California
Ave., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 12 d. 9:30 val. ryto Gaidas
Daimid laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimie-
ro lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Brangi mama ir močiutė

A † A
NIJOLĖ SVYČIULYTĖ

GRINIENĖ

Mirė 2009 m. vasario 18 d., sulaukusi 79 metų amžiaus.
Gimė 1929 m. lapkričio 8 d.  Kaune, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko

1948 m.
Gyveno New York, Čikagoje, prie Los  Angeles Kalifornijoje ir

nuo 1976 m. Alexandria, VA.
Velionė buvo Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus sūnaus

Liūto Griniaus našlė.
Nijolė buvo aktyvi Vašingtono skaučių židinio narė. Gyvendama

Kalifornijoje buvo Palangos tunto tuntininkė.
Nuliūdę liko: duktė Audra su vyru Richard ir jų vaikai Kristina,

Kevin ir Aleksas; duktė Nida su vyru Bill ir jų vaikai Liūtas, Laura,
Mindaugas, Monika ir Gintaras; sūnus Aras su sūnumi Michael;
sūnus Vytis; brolis Donatas Siliūnas bei giminės Lietuvoje.

Laidotuvės bus privačios.
Norintys pagerbti a. a. Nijolės atminimą prašome aukoti „Skau-

tų aidui” arba „Vaiko vartai į mokslą” labdaros organizacijai.
Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Nijolės sielą.

Liūdinti šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
EUGENIJUS 

KUCINAS

Su didele meile ir ilgesiu prisimena-
me staiga ir netikėtai iškeliavusį amži-
nybėn, 2008 m. kovo 13 d., mūsų mylimą
vyrą, tėvą ir tėtuką. Jis buvo dėkingas
Dievui už suteiktas malones, labai mylėjo savo šeimą. Ypač džiau-
gėsi anūkėliais – Viktorija 11 m. ir Dariuku 3 m. lankydamas Lon-
done – Anglijoje; kaimynystėje džiaugėsi su Emilie 4 m. A.a. Euge-
nijus mylėjo ir jungė visus gimines Amerikoje, Kanadoje ir Lietu-
voje, paruošė visiems po giminės medį.

Už a. a Eugenijų Kuciną bus aukojamos šv. Mišios Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijoje, Lemont, IL, sekmadienį, 2009 m. kovo 15 d. 9 v. r.

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir artimuosius prisiminti a.a.
Eugenijų savo maldose.

Nuliūdę: žmona Marytė, duktė Rita su Roger, sūnus
Marius su Diana ir anūkėliai

DEVYNIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Mūsų mylimą Mamytę

A † A
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ,

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo Amžinuo-
sius Namus pašaukė 1980 m. kovo 13 d.

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Ci-
cero, IL, Amžinajam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota šalia savo
vyro a. a. muziko Adolfo Mondeikos, Queen of Heaven mauzo-
liejuje, 1990 m. kovo 17 d.

Devyniolikos metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją su giliu
liūdesiu, meile ir dėkingumu. Mirimo dieną, kovo 13-ąją ir laido-
jimo dieną, kovo 17-ąją šv. Mišios už Jos sielą bus aukojamos 8 v.
r. Šv. Odilo bažnyčioje, o taip pat ir kitose bažnyčiose.

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai
prašome tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimos
Mamytės sielą.

Nuliūdę dukros Marija ir Teresė

A † A
Dr. MARIAI ŽUKAUSKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame Jos sūnui ANTANUI.

Juozas Raibys ir šeima

PADĖKA
A † A

ČESLOVAS MICKŪNAS

Mano mylimam vyrui, a. a. Česlovui Mickūnui iškeliavus į
Amžinąjį Gyvenimą, dėkoju kunigams: klebonui Stephen Žukui,
Albert Konton (Kontautui) už atlaikytas Mišias, gražų pamokslą
ir palydėjimą į kapines; Daivai Navickienei už vargonų muziką,
solistei Danutei Mileikienei už gražias giesmes ir broliui Elmon-
tui už atsisveikinimo žodį Šv. Petro lietuvių bažnyčioje.

Dėkoju už jautrius žodžius ir užuojautas, pasakytas šerme-
nyse JAV LB Bostono apygardos vardu Gintarui Čepui, inžinie-
rių vardu Romualdui Veitui ir Vytautui Žiaugrai, Pabaltijiečių ir
savo vardu. Esu dėkinga laišku užuojautą atsiuntusiam JAV LB
Krašto valdybos pirmininkui Vytautui Maciūnui, Cape Cod LB
pirmininkei Reginai Petrutienei. Taip pat esu nepaprastai dėkin-
ga už išreikštas užuojautas žodžiu ir raštu, aukas JAV Lietuvių
Bendruomenei, už aukas šv. Mišioms ir už gėles a. a. Česlovo at-
minimui.

Didžiausia padėka giminėms, visiems draugams ir pažįsta-
miems, už Jūsų dalyvavimą a. a. Česlovo šermenyse bei paly-
dėjimą į Amžinąjį Gyvenimą, kas leido man pajusti, kad esu ne
viena savo liūdesio ir skausmo valandoje.

Žmona Irena
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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

�LR generalinis konsulatas Či -
ka goje maloniai kviečia į žinomo ver -
sli nin ko ir fotografo Mariaus Jo vai -
šos fotog rafijų parodą „Neregėta Lie -
tuva”. Lietuvos vardo tūkstantmečiui
bei nepriklausomybės atkūrimo die -
nos minėjimui skirta paroda vyks
„Ri ver East Art Center” galerijoje
(435 East Illinois Street, Chicago, IL
60611) nuo kovo 11 d. 6 val. v. iki ko -
vo 14 d. 6 val. v. Įėjimas nemokamas.

�LR generalinis konsulatas Či-
ka goje ir Gene Siskel kino centras
pri stato lietuviško filmo „Nereika -
lingi žmonės” (rež. M. Martinsons)
per žiūrą kovo 14 d., šešta die nį, 5:30
val. p. p. bei kovo 19 d., ketvirtadienį,
8:15 val. v. Gene Siskel kino centre
(164 North State Street, Chicago, IL
60601). Bilietus galite įsigyti  http://
www.ticketmaster.com/Loss-tickets/
artist/1296928.

�Kviečiame kovo 15 d., sekma-
dienį, prisiminti Lietuvos Šaulių są-
jungos įkūrėją Vladą Putvį. Tradici-
nis minėjimas prasidės šv. Mišiomis
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje 10 val. r., dalyvaujant Či-
kagos šauliams. Po šv. Mišių vyks pa-
minėjimas Šaulių namuose (2417 W.
43 g-vė, Chicago, IL). Bus rodomas J.
Vaitkaus filmas ,,Vienui vieni”.

�Šiemetiniai sriubos pietūs  ren-
giami kovo 15 d., 12:30 val. p. p. PLC
didžiojoje salėje. Svečias – kunigas iš
Bostono Vidmantas Šimkūnas, SJ.
Visi maloniai kviečiami.

�Cicero Šv. Antano parapijos
didžiojoje salėje kovo 18 d., sekmadie-
nį, vyks ,,Juokų kau liukų” klubo
humoro programa. Pradžia po lietu-
viškų 9 val. r. šv. Mišių. 

�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).
Seminaras bus pristatomas psicho-
loginiu, teisiniu bei bažnytiniu as-
pektais. Registracija pageidautina
bet neprivaloma, tel. (630) 257-5613
arba (773) 983-6517. Suteiksime vai-
kų priežiūrą. Po seminaro bus vaišės.  

�Kovo 20–21 d. ir balandžio 24
–25 d. organizuojamos NUN  RUN iš -
vy kos. Merginų grupė aplankys 3–4
vie nuolynus ir artimiau susipažins su
vienuolių seserų kasdieniniu gyveni  -
mu, veikla, buitimi.  Seserys malo niai
kviečia 18–35 metų mergi nas šiai ne
kasdien pasitaikančiai patirčiai. Sese -
lės pasi rū pins transporto priemonė -
mis ir vi somis išlaidomis. Jei susido -
mė jote ar būtų reikalinga išsamesnė
in for ma cija apie išvyką, prašome re -
gis truotis pas ses. Lovina Pammit
tel.: 815-464-3873 arba el. paštu:
Lovina. Pammit @ provena.org. Šį pro-
jektą remia Offi ce for Re li gio us/ Chi -
cago Arch dio cesan Vocation Asso cia -
tion (CAVA).

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

�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.

�Kretingos Egidijaus Radžiaus
teatras iš Lietuvos pristatys Sofijos
Kymantaitės-Čiurlionienės komediją
,,Kuprotas Oželis”. Spektaklis vyks
Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje
sekmadienį, balandžio 5 d. Pradžia 1
val. p. p. Bilietus į spektaklį galite
įsigyti PLC raštinėje (14911 127th St,
Lemont) tel.: 630-257-8787 arba par-
duotuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 S Har-
lem Ave, Chicago) tel.: 773-788-1362.

�Balandžio 26 d., sekmadienį:
Morton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL)
Lietuvių opera Čikagoje pristatys
premjerą  – Johann Strauss operetę
„Šikšnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.
Jūsų dosni parama padės išvysti
spek  taklį. Aukas prašome siųsti: Lit-
huanian Opera, Co., Inc., 1S 204
Eliot Ln., Villa Park, IL 60181. Tel.
pa siteiravimui: 773-501-6573.

� Kovo 15 d. Wayne State Uni-
versity (WSU) Lietu vių kambaryje
(351 E Wa rren Ave., Detroit, MI
48201) Lietuvių kambario komitetas
rengia Lietuvos var do tūkstantmečio
minėjimą. Pradžia 1 val. p. p. 

�LB Sunny Hills apylinkėje ko-
vo 15 d. vyks Lietuvos vardo tūkstant-
mečio ir Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo bei atkūrimo minėjimas.

� Kovo 15 d. Los Angeles Šv. Ka-
zimiero parapija švęs Kovo 11 d. mi-
nėjimą. Pradžia 12 val. p. p. Minėjimą
ruošia  ALT’as.

�Kovo 20–22 d. Dainavos stovyk-
lavietėje Manchester, Michigan, vyks
Gavėnios rekolekcijos lietuviškam
jaunimui (14–18 metų). Daugiau in-
formacijos kreiptis pas Liną Bublytę
(4415 Oak Grove Bloomfield Hills,
MI 48302) tel: 248-538-4025, el. paš-
tas Linusyte@comcast.net.

�Kovo 21 d., šeštadienį, Ne kalto
Prasidėjimo seserų sodyboje (600
Liberty Hwy., Putnam, CT 06260)
vyks klasikinės muzikos koncertas.
Prog ramą atliks smuikininkė Edita
Orlinytė. Pradžia 2 val. p. p.

Dalyvės 2008 m. Čikagoje vykusioje Sielovados konferencijoje.
Jono Kuprio nuotr. 

Š. m. kovo 28 d., šeštadienį,
Šv. Petro lietuviškoje parapijoje Bos-
tone vyks III JAV Lietuvių katalikų
sielovados konferencija, kurią ruošia
Lietuvos vyskupų konferencijos Už-
sienio lietuvių katalikų sielovados
delegatūra. 

Kviečiami dalyvauti lietuvių sie-
lovadoje dirbantys kunigai, parapijų
tarybų nariai, parapijos veikloje daly-

vaujančios ir ją remiančios organi-
zacijos, vienuolijos, parapijiečiai ir
sielovados bendradarbiai. 

Adresas: 50 Orton Marotta Way,
South Boston, MA; tel.: 617-268-
0353. Malonėkite užsiregistruoti pas
admin. Rūtą Rusinienę el.paštu:
admin@sielovada.org arba skam-
binkite tel.: 416-233-7819.

Bostone vyks III JAV Lietuvių katalikų
sielovados konferencija

LB Krašto valdybos pranešimas
JAV LB Krašto valdybos posėdyje, kuris įvyko š. m. kovo 4 d., buvo pa-

tvirtinti nutarimai: į Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komisiją Lietuvių
Bendruomenės atstovais patvirtinti Virgus Volertas, Jonas Vainius ir Ginau-
tas Taoras, o antrininku – dr. Augustinas Idzelis. LB Krašto valdybos kandi-
datais į LF tarybą sutiko būti: Danguolė Navickienė, Jurgis Joga, Dalė Lukie-
nė ir Kazys Razgaitis. Visi kandidatai buvo vienbalsiai patvirtinti.

IÕ ARTI IR TOLI...

• A. a.  Veronikos Mašiotienės atm. $100 aukojo B. Kronienė.
Lietuvos Dukterų draugija nuoširdžiai dėkoja aukotojai.

,,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.  


