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Vilnius, kovo 24 d. (Delfi.lt) –
Europos Parlamento (EP) pirmi-
ninkas Hans Gert Pöttering ragina
pasmerkti sovietų režimo vykdytus
trėmimus ir kitus nusikaltimus žmo-
giškumui. Tai jis sakė pirmadienį
Strasbūre pradėdamas plenarinę EP

sesiją. Jo kalba buvo skirta antrosios
masinės Baltijos šalių gyventojų trė-
mimų bangos, prasidėjusios 1949 m.
kovo 25 d., metinėms pažymėti. Per
šiuos trėmimus prieš 60 metų prie-
varta buvo išvežta dešimtys tūkstan-
čių lietuvių, latvių ir estų – pavienių
žmonių ir šeimų.

Be to, šiemet rugpjūčio 23 d. bus
minimos 70-osios Molotov-Ribbent-
rop pakto pasirašymo metinės. Šios
SSRS ir Vokietijos sutarties slaptai-
siais protokolais Europa buvo pada-
linta į dvi įtakos zonas.

EP pirmininkas kalbėjo: „Šią sa-
vaitę minime 60-ąsias beveik 100
tūkstančių Baltijos valstybių piliečių
trėmimų į Sibirą metines. Ši antroji
pagal didumą sovietų trėmimų banga
prasidėjo naktį iš 1949 m. kovo 24 į
25 d. Dėl jos dešimtys tūkstančių es-
tų, latvių ir lietuvių šeimomis buvo
priverstos palikti savo namus, iš jų
atimtos pilietinės ir žmogaus teisės, o
daugeliui iš jų sunkios ir nežmoniš-

kos sąlygos sovietų įkalinimo stovyk-
lose kainavo gyvybę.”

„Beveik kiekviena šeima Lietu-
voje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat ki-
tose buvusios Sovietų Sąjungos šaly-
se nukentėjo nuo šiurkščių totalita-
rinio komunistinio režimo veiksmų.
Beveik kiekvienoje šeimoje rasite
pėdsakų žmonių, kurie žuvo Sibire,
taip pat buvo persekioti KGB,
įkalinti arba kitaip nukentėjo nuo
totalitarinio režimo. Tai nėra tolima
ir nublankstanti praeitis – daugelis
visa tai ir šiandien prisimena”, – sakė
EP vadovas.

„Todėl esminė mūsų, europiečių,
moralinė pareiga – pagerbiant daugy-
bės aukų atminimą, griežtai ir aiškiai
pasmerkti nusikaltimus žmonijai,
kuriuos įvykdė Sovietų Sąjungos ko-
munistinis režimas. Be to, aukos nu-
sipelno objektyvaus, aiškaus ir išsa-
maus praeities įvertinimo, nes be tie-
sos ir atminimo negali būti susitai-
kymo”, – tvirtino EP pirmininkas.

Europos Parlamente pasmerkti
soviet¨ nusikaltimai

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) – Lietu-
va nutrauks dalyvavimą NATO taikos
palaikymo pajėgų misijoje Kosove,
antradienį į Kosovą išlydėtas dvidešim-
tos pamainos Lietuvių karių būrys
KFOR-20 bus paskutinis.

Tai po KFOR-20 išlydėtuvių pa-
tvirtino Krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė. ,,Sprendimas yra sude-
rintas su partneriais – lenkais ir ukrai-
niečiais, kurių bendro bataliono sudė-

tyje tarnauja Lietuvos kariai”, – kalbėjo
ministrė. Pasak jos, ateityje nebesiųsti
karių į Kosovą yra nuspręsta dėl šiame
regione pagerėjusios saugumo padėties
ir dėl įtemptos ekonominės padėties
Lietuvoje.

,,Sprendimą atitraukti karius iš
Kosovo svarsto ir daugiau NATO šalių.
Be to, mums reikia susitelkti į vis ak-
tualėjančią NATO misiją Afganistane,
kurios Goro provincijos atkūrimo gru-

pei vadovauja Lietuva. Esant sunkiai
ekonominei padėčiai, mūsų tikslas yra
daugiau dėmesio skirti šiai misijai”, –
sakė R. Juknevičienė.

Ji pridūrė, kad KFOR-20 būrys,
kuriame yra apie 30 karių, Kosove tik-
riausiai praleis mažiau nei pusę metų. Į
misiją išvykstantis būrys yra sudarytas
Krašto apsaugos savanorių pajėgų
(KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinkti-
nės karių savanorių pagrindu.

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) – Vy-
riausybė linkusi pertvarkyti Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departa-
mentą (TMID), Lietuvių grįžimo į tė-
vynę informacijos centrą. Tokiems
Saulėlydžio komisijos siūlymams pri-
tarta Vyriausybės pasitarimo metu.

Panaikinus dvi tautinių mažu-
mų ir išeivių reikalais užsiimančias
įstaigas, kuriose yra 37,5 etatai, bus
sutaupyta 19 etatų ir apie 1 mln. litų.

Prie Vyriausybės veikiančio de-
partamento teisės ir pareigos išdali-
jimo būdu bus perduotos Užsienio ir
Kultūros ministerijoms. Užsienio
reikalų ministerijai bus perduotos
užsienio lietuvių reikalų koordinavi-
mo funkcijos padidinant pareigybių
skaičių iki 10, o Lietuvių grįžimo į tė-
vynę informacijos centras bus pa-
naikintas.

Kultūros ministerija bus atsa-
kinga už tautinių mažumų klausi-
mus, padidinant didžiausią leistiną
skaičių iki 8 pareigybių. Taip pat nu-
tarta, jog nuo šiol strateginę politiką
formuos ministro pirmininko vado-
vaujamos komisijos, kurios bus su-
kuriamos ir rinksis kiekvienam at-
skiram iškilusiam klausimui spręsti.
Ir Užsienio reikalų, ir Kultūros mi-
nisterijose už darbą su išeivija ir tau-
tinėmis mažumomis bus atsakingi
viceministrai.

Departamento pertvarkymo pro-
cese dalyvaujančioms valstybės įs-
taigoms pavesta iki balandžio 6 d.
parengti pertvarkymo sąlygas, pa-
rengti ir pateikti Vyriausybei teisės
aktų projektus.

•Skautybės kelias.
Skautų Kaziuko mugėje
apsilankius. Jūrų
skautės, radijo progra-
ma... (p. 2, 8)
•Kyla nauja emigracijos
banga (p. 3, 9)
•Ką veikia mūsų Liepa
dabar? (p. 4)
•Žengiant tradicijų ir
vertybių keliu (p. 5)
•Pinklės (61) (p. 9)
•Kiekviena krizė gali
būti nauja pradžia (p. 10)
•Ačiū Jums, Čikagos lie-
tuviai (p. 11)

Vyriausyb∂ linkusi
pertvarkyti TMID

Vyriausyb∂ neskirs papildomû
lèšû Valdovû rùmams

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius teigia,
kad Vyriausybė neskirs papildomų 20
mln. litų Valdovų rūmų statybai, leis
greičiau panaudoti tam jau numaty-
tas lėšas – 44 mln. litų.

Po susitikimo su prezidentu Val-
du Adamkumi A. Kubilius sakė, jog
tam, kad būtų skirti papildomi pini-
gai, būtinas politinis sutarimas. Kar-
tu jis pažymėjo, jog nesitiki, kad toks
sutarimas artimiausiu metu atsirastų.

,,Todėl Vyriausybė artimiausiu
metu pasakys labai paprastai, kad to-
kių lėšų neskirs, bet siūlys iki liepos 6
d. projekto rangovams įsisavinti biu-
džete numatytus 44 mln. litų, kurie
yra skirti visiems metams. Mes gali-
me padaryti viską, kad šitų pinigų
skyrimas būtų suspaustas į pirmą
metų pusmetį”, – sakė Vyriausybės
vadovas.

Valdovų rūmų atkūrimo ir pa-
skirties klausimų komisijos pirmi-
ninkas, kadenciją baigęs prezidentas
Algirdas Brazauskas sako, kad ne-
skyrus papildomų 20 mln. litų rūmų
statyboms, Valdovų rūmai šių metų
liepą atidaryti nebus. Jo teigimu, už
šiems metams numatytus skirti 44
mln. litų bus pabaigti statyti rūmai,
uždengti stogai ir atlikti rūmų kon-
servavimo darbai.

,,Valdovų rūmai pirmiausia rei-
kalingi Lietuvos Vyriausybei ir Lie-
tuvos prezidentui, kadangi pakvieti-
muose, kurie yra išsiuntinėti prieš
pusę metų, yra numatytas Valdovų
rūmų atidarymas”, – sakė A. Bra-
zauskas.

Lietuva nebedalyvaus NATO misijoje Kosove

Valdovų rūmų maketas. Scanpix nuotr.

,,Misijos Sibiras” dalyviai tvarko trem-
tinių kapus. Scanpix nuotr.
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Į Lietuvos valdžios įstaigas,
atsakingas už vaikų ugdymą,
kreipėsi Nacionalinė šeimų ir
tėvų asociacija (NŠTA). Juos su-
krėtė ikimokyklinėse įstaigose
per „Gender Loops” projektą
diegiama mažamečių ugdymo
metodika. Projekte Lietuvos dar-
želinukams siūloma nagrinėti
pasaką, kurioje du princai įsimyli
vienas kitą, susituokia bei tampa
Karaliumi ir Karaliumi. Sutikime,
kad lietuviškose pasakose yra
nemažai siaubo elementų, ta-
čiau tuo tikrai negalima patei-
sinti projekto sumanytojų pasi-
rinkimo per ,,netradicinę tau-
tosaką” patiems mažiausiems
visuomenės nariams skiepyti ly-
tinių orientacijų lygybės princi-
pą. Nevyriausybinės organizaci-
jos Socialinių inovacijų fondas
(SIF) direktorė ,,valdiškai” pa-
aiškino, kad SIF šį leidinį tik iš-
vertė, tačiau nepritaria jo tu-
riniui ir neskatina juo naudotis.
Taigi – teisė rinktis.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

Detroito skautų Kaziuko mugėje, brolis Lukas Laniauskas, SJ sėdi viduryje,
skautišku kaklaraiščiu pasipuošęs, tarp Kulikauskienės ir Zarankienės.

Nuotr. R. Ražauskienės

Čikagos lietuvių skautų ,,Lituanicos” tunto skautai vyčiai dalyvavo ALT’o Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 91-
erių metų minėjime. s. v. Andrius Markulis, s. v. Audrius Aleksiūnas, kalbėtojas s. v. Saulius Anužis ir s. v. Antanas
Paužuolis. p. s. fil. Rasos Aleksiūnienės nuotr.

Skautų Kaziuko mugėje
apsilankius

ROŽÈ RAŽAUSKIENÈ

Skelbimą apie skautų šventę
pradėjome matyti parapijos biulete-
nyje kelios savaitės prieš šventę. Ji
įvyko kovo 1 dieną, sekmadienį. Tik-
riausiai žinia apie tą didelę skautų
metinės šventės datą pasiekė visus,
visur, nors ir toli gyvenančius. Visi
lietuviai, ypač mažieji lietuviukai,
žinojo, kad tą dieną visi keliai ves į
Dievo Apvaizdos lietuvių parapiją,
Southfield, Michigan.

Tik įvažiavus į automobilių sto-
vėjimo aikštelę, galima buvo matyti,
kad šiandien yra nepaprastas sek-
madienis. Reikėjo gerokai pasidai-
ryti vietos mašinai pastatyti. O,
jau atidarius duris į parapijos pa-
talpas, norėjosi džiūgauti kartu su
tais uniformuotais linksmais skau-
tukais.

Džiugu buvo stebėti bažnyčioje

žygiuojančius, rikiuotėje stovinčius
uniformuotus skautus su vėliavom.
Malonu, kad šventė prasidėjo malda,
šv. Mišiomis, kurias atnašavo kun.
Ričardas Repšys, padėjo brolis Lukas
Laniauskas, SJ, vargonų muzika, ir
giesmėmis. Vien tik brolio Laniaus-
ko, SJ dalyvavimas skautams kėlė
nuotaiką. Jis dalyvavo su violetiniu
kaklaraiščiu, kurio niekad ir nenu-
sirišo. Sakė nuotaikingą pamokslą,
vaikščiodamas priekyje, kur buvo su-
sodinti mažieji skautukai. Matėsi,
kad brolio Luko nuotaikingas pa-

mokslas buvo įdomus ir mažiems
skautukams. Jų veidukuose matėsi
šypsena.

Parapijos salėje, kurioje įvyko
skautų Kaziuko mugė, kaip ir kiek-
vienais metais, matėme skautukų
pastangas, kad ta mugė būtų pelnin-
ga. Jie paprastai turi savo darbelių
išpardavimus, loteriją, kuria labiau-
siai domisi mažiukai. Tėveliams daug
kartų tenka atidaryti piniginę.

Taurą Underienę pažįstame kaip
menininkę. Esame matę jos meną.
Skautų Kaziuko mugėje ji pavasa-
riškai nuteikė visus lankytojus Lie-
tuvos dailininkų menu.

Nekantriai laukta skautų Kaziu-
ko mugė jau praeityje. Lauksime kitų
metų ir vėl tokios gražios, nuotaikin-
gos skautų mugės. Tegu brolis Lukas
– su tos gražios spalvos kaklaraiščiu,
veda skautus skautišku keliu, Die-
vui ir Tėvynei.

Taura Underienė, Detroito skautų Kaziuko mugėje pavasariškai nuteikė
visus lankytojus Lietuvos dailininkų menu. Prie jų Tauros sesuo Nata Zaran-
kaitė, pirkėja pastebėjo fotografą.

,,Skautybės kelio” tęsinys 8 psl.
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KYLA NAUJA
EMIGRACIJOS BANGA

SAULIUS TVIRBUTAS

Įsišėlęs nedarbas mūsų šalyje,
bankuose paimti kreditai būstams
statyti vis dažniau verčia laimės ieš-
koti svetur apie tai anksčiau net ne-
pagalvojusius Lietuvos žmones. Įdar-
binimo užsienyje agentūros prabilo
apie antrąją didžiąją emigracijos ban-
gą po įstojimo į Europos Sąjungą
(ES). Daugelis ieškančiųjų darbo
užsienyje tai daro jau ne norėdami
daugiau užsidirbti, o tiesiog steng-
damiesi išgyventi ir sumokėti skolas.
Tiesa, perspėjama, kad vis dažniau
žmonių lūkesčiais pasinaudoja ap-
gavikai, kurie už tariamų darbų su-
radimą prašo atlygio.

„Turiu finansinių įsipareigojimų
bankams: apsidraudžiau gyvybės
draudimu, paėmiau vartojimo pas-
kolą automobiliui pirkti, – pasakojo
kaunietis Romas Svidaravičius. – Kol
turėjau darbą statybose, laiku moka-
mą atlyginimą, rūpesčių nebuvo, bet
dabar, gaudamas tik bedarbio pašal-
pą, jaučiuosi įspraustas į kampą, to-
dėl vėl skolinsiuosi pinigų, kad galė-
čiau išvykti iš Lietuvos.”

Vyras ketina išvykti į Airiją, kur
jau kelerius metus įsikūręs jo pusbro-
lis. Jis sakė, kad yra laisvų vietų įmo-
nėje, užsiimančioje pastatų griovimu.
,,Aišku, man, kaip mūrininkui, tai sa-
votiškas smukimas žemyn, bet tai ge-
riau nei sėdėti ir verkšlenti. Nors sunk-
metis ir užsienyje, bet ten matau dau-
giau galimybių išgyventi”, – nepra-
randa optimizmo R. Svidaravičius.

Agentūrose – antplūdis

Kelių kalbintų įdarbinimo pas-
laugas užsienyje teikiančių bendro-
vių atstovai vieningai tvirtino su-
laukę naujo besiruošiančiųjų emi-
gruoti antplūdžio. Didžiojoje Brita-
nijoje darbo vietas siūlančios įmonės
„Aulina” direktorė Rita Biliukaitė
teigė, kad klientų per pastaruosius
mėnesius sulaukia dvigubai daugiau.
„Pernai per mėnesį kreipdavosi iki 50
žmonių, dabar – apie 100, – sakė ji. –
Norinčių išvykti būtų dar daugiau,
bet nemažai bedarbių neturi pinigų
susimokėti už mūsų paslaugas.” Už
darbo paieškas užsienyje įdarbinimo
agentūros prašo vidutiniškai 1,5–2,2
tūkst. litų.

Įmonės „Qbis” direktorius Ser-
gejus Naumčikas tvirtino, kad į kon-
torą per dieną ateina iki 15 bedarbių
ir dar tiek pat paskambina. „Jau nie-
kur nededame reklaminių skelbimų”,
– sakė S. Naumčikas.

Bendrovės „Darbo konsultacijos”
direktorius Andrius Litvinas pastebi,
kad dažniausiai kreipiasi staty-
bininkai, maždaug 40 metų moterys
ir jauni žmonės, turintys skolų, bet
praradę darbus. „Anksčiau žmones į
Vakarus viliojo galimybė daugiau
užsidirbti, o dabar jie tai daro iš ne-
vilties, netekę pajamų, spaudžiami
skolų”, – kalbėjo vadovas.

A. Litvinas pastebi, kad nemažai
žmonių ateina nenorėdami prarasti
išperkamąja nuoma įsigytų automo-
bilių, skolon pirktų būstų. „Todėl
norintieji išvykti šiandien piktesni
nei ankstesni emigrantai, kurie va-

žiavo kupini vilčių praturtėti. Dabar
žmonės nori tiesiog išgyventi, įvyk-
dyti prisiimtus finansinius įsipareigo-
jimus”, – pastebi direktorius.

Darbo svetur dar yra

Nors ir Vakarų Europos šalyse
taip pat didėja nedarbas, ekonomika
išgyvena nuosmukį, tačiau įdarbini-
mo agentūrų vadovai tikina, kad jose
dar liko nemaža nekvalifikuoto darbo
pasiūla. „Darbininkų žemės ūkyje,
maisto ir kitų produktų pakuotojų,
manau, visada reikės”, – svarstė R.
Biliukaitė.

A. Litvinas tikino, kad ir jis pats,
ir jo pavaldiniai daug laiko, lėšų
skiria kelionėms po įvairias Vakarų
Europos šalis – ieško darbo pasiūly-
mų. „Yra daug įmonių, kurioms visa-
da reikės pigesnės darbo jėgos, –
aiškino jis. – Suprantama, šiuo metu
visiems mūsų klientams darbo su-
rasti ne visada pavyksta.”

S. Naumčikas pasakojo, kad dau-
giau kaip pusė jų klientų – aukštąjį
išsilavinimą turintys asmenys. „Mes
siūlome darbus Olandijos šiltnamiuo-
se, sandėliuose, pakavimo cechuose,
bet darbdaviai reikalauja mokėti
anglų arba vokiečių kalbas, – aiškino
S.Naumčikas. – Šiuo metu ten daug
lenkų emigrantų, tarp jų – ir vady-
bininkų, todėl lenkams nebūtina
mokėti kitų kalbų.”

Pasak S. Naumčiko, šiuo metu
Olandijoje, dirbant 40 val. per sa-
vaitę, įmanoma uždirbti 200 eurų
(atskaičius mokesčius). „Apgyvendi-
nimo išlaidas prisiima darbdaviai, –
sakė S. Naumčikas. – Pamenu anks-
čiau, kai Lietuvos statybininkai suži-
nodavo, kad užsienyje gausią 1,000
eurų per mėnesį, tik nusijuokdavo,
bet dabar žmones ir toks atlygis ten-
kina.”

Didžiosios Britanijos fabrikuose
per valandą emigrantai vidutiniškai
uždirba iki 6 svarų sterlingų.

Daug apgavikų

Jau nuskambėjo ne vienas atve-
jis, kai, susigundę pasiūlymais dirbti
užsienyje, lietuviai liko it musę kan-
dę. Agentūrų vadovai taip pat sakė
pastebintys, kad suaktyvėjo apgavi-
kai. „Dėl sukčių veiklos ieškantys
darbo žmonės abejoja ir legalių agen-
tūrų veikla”, – skundėsi R.Biliukaitė.

A. Naumčikas pastebi, kad šiuo
metu padaugėjo asmenų, perparduo-
dančių darbo sutartis. „Jie pasirašo
sutartis su darbdaviais ir parduoda
savo vietas už kokius 600 Lt, – pa-
sakojo direktorius. – Kiti darbda-
viams pažada surasti daug pigios dar-
bo jėgos, deda skelbimus. Bet tokie
veikėjai dirba be jokio užtikrinimo,
todėl vis daugėja apgautų žmonių.”

Tarptautinės migracijos organi-
zacijos projektų vadovė Ieva Budvi-
tytė irgi tvirtino, kad sulaukia vis
daugiau apgautų žmonių skambučių
iš užsienio. „Sunkmečiu žmonės
emigruoja labiau stichiškai, despera-
tiškai ieško darbo, todėl tai palankus
metas sukčiams”, – aiškino ji.

Nukelta į 9 psl.

Ar nauja šluota tikrai
geriau šluos?

ALEKSAS VITKUS

Kai praėjusių metų gruodžio 9 d. JAV prokuroras Patrick Fitzge-
rald tuometinį Illinois valstijos gubernatorių Rod Blagojevich
viešai apkaltino bandžius „parduoti” prezidentinius rinkimus

laimėjusio senatoriaus Barack H. Obama staiga JAV Senate atsiradusią
laisvą vietą, į Illinois politinę areną gana netikėtai įžengė joje iki tol paly-
ginti mažai težinomas vicegubernatorius Pat Quinn.

Kol Illinois Senatas sausio 29 d. posėdyje 59:0 balsų santykiu nubal-
savo gubernatorių Blagojevich atstatyti iš jo einamų pareigų ir tuo pačiu
jam uždrausti ateityje užimti bet kokią politinę vietą, užtruko dar kuris
laikas. Todėl, prieš prarasdamas savo gubernatoriaus kėdę, gruodžio 30 d.
Blagojevich dar spėjo į Illinois senatorius įrikiuoti gana seniai iš aktyvios
politikos išėjusį 71-metį Roland Burris.

Tokiam rinkimus apeinančiam paskyrimui pradžioje labai priešinosi
Senato vadovas Harry Reid ir Illinois vyresnysis sen. Dick Durbin. Su tuo
sutiko, nors ir jautėsi nepatogiai, nesutikdamas su afroamerikiečio Burris
paskyrimu, ir tik ką į prezidentus išrinktas Obama. Ilgainiui, jau po inau-
guracijos, prez. Obama, matydamas piktas afroamerikiečių dvasininkų
dedamas pastangas išsaugoti tą vienintelę JAV Senato juodaodžio užima-
mą vietą, o gal ir nenorėdamas rizikuoti rinkimuose prarasti jos kokiam
nors galimam respublikonui, Obama nutarė tylėti. Taip Burris išliko sėdė-
ti senatoriaus kėdėje bent iki 2011 metų.

Taip užsibaigus Blagojevich ir Burris skandalams, politinės spaudos
puslapius užėmė „tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje” buvęs ir jau vos ne
40 metų politikoje besisukinėjantis Illinois vicegubernatorius 60-metis
Pat Quinn. Nors spauda pripažino, kad atsikratymas Blagojevich klika
nereiškia, jog Illinois politika staiga virs 100 proc. skaidri, ji taip pat pri-
pažino, kad Quinn asmenyje Illinois gavo gana švarų ir sąžiningą valstijos
laivo vairininką. Atsargesni ir ciniškesni komentatoriai abejojo, ar Quinn
bus pakankamai atitrūkęs nuo dažnai korumpuotos Illinois politikos,
sakydami, jog „jei miegi su šunimis, tai turėsi ir blusų”.

Gubernatorius Quinn gimė Chicago mieste, užaugo Hinsdale prie-
miestyje, baigė Georgetown University ir Northwestern University teisių
mokyklą. Greitai įsijungė į politinę veiklą. Po kelių daugiau ar mažiau
sėkmingų bandymų Quinn trumpai dirbo Chicago mero Harold Washing-
ton mokesčių inspekcijoje. Tačiau meras jį netrukus atleido, kaltindamas
Quinn nesugebėjimu atlikti darbą, tuo tarpu pats Quinn aiškina, jog jis
prarado darbą už atsisakymą pataikauti politikams. 1991–1995 m. buvo
Illinois valstijos iždininkas. 1996 m. Quinn pralaimi senatoriui Dick Dur-
bin pirminius rinkimus į JAV Senatą.

2002 m. lapkričio mėnesio rinkimuose jis yra išrenkamas Illinois
vicegubernatoriumi, o Blagojevich tuo pat metu tampa gubernatoriumi.
Pagal keistą Illinois įstatymą, pirminiuose rinkimuose gubernatorius ir
vicegubernatorius varžosi atskirai, o baigiamuosiuose rinkimuose – tos
pačios partijos jau kartu. Abu, Blagojevich ir Quinn, yra panašiai per-
renkami 2006 m. Nors ir buvo proga, bet Quinn tada atsisakė kokiu nors
būdu mesti dėmę ant Blagojevich, tik tiek pasakydamas: „Visuose mūsų
santykiuose gubernatorius buvo sąžiningas žmogus”.

Yra gana įdomūs ir Quinn veiklos stilių parodantys politiniai tikslai
ir pasiekimai. Daugelį metų jis pamokslaudavo ir pasisakydavo už įvai-
rias politines reformas. Savo ankstyvoje karjeroje Quinn sudarė grupę
„Coalition for Political Honesty”. 1978 m. suorganizavo plačią protesto
akciją prieš Atstovų Rūmų tik ką priimtą 40 proc. savo atlyginimo pakė-
limą. Jis parašo knygą „How to Appeal Your Property Taxes Without a
Layer”. Jo populiarumas ypatingai pakilo, kai 1980 m. pavyko sėkmingai
sumažinti Illinois Atstovų Rūmų „seimūnų” skaičių – nuo 177 iki 118.

Jei skaitytojas pagalvotų, kad Pat Quinn yra šimtaprocentinis skaid-
rių reformų šalininkas, reikėtų tuo suabejoti. Illinois valstijoje surasti vi-
siškai nesusitepusį politiką yra gal sunkiau negu atrasti adatą šieno ku-
petoje. Tą pripažįsta ir žurnalistai, iš senų laikraščių išknisę įvairius bu-
vusioms Quinn rinkimų kampanijoms kartais labai įtartinus suaukotų
pinigų šaltinius.

Save laikąs reformistu, Quinn turi mažiau nei dvejus metus laiko
pakreipti valstijos vairą skaidrumo link. Jam teks kovoti prieš įtakingą
Atstovų Rūmų vadovą demokratą Michael Madigan, kurio duktė, Illinois
prokurorė Lisa Madigan, 2010 m. irgi taikysis į gubernatoriaus vietą.
Quinn nelaimei, jis vairą perima vienu iš blogiausių Illinois valstijos fi-
nansinės krizės metu, kai laukiama, kad deficitas 2010 metų vasarą sieks
beveik 12 mlrd. dol., arba po 1,000 dol. kiekvienam Illinois gyventojui!

Kovo 18 d. pristatęs savo biudžeto planą, Quinn šitaip perspėjo susi-
rinkusius įstatymdavius: „Ši deficito spraga yra per didelė, kad užkištume
vienu, nors ir stipriu mostu. Išlaidų sumažinimo nepakaks, ir turėsime
griebtis pajamų mokesčių ir aptarnavimo apmokų padidinimo.” Daugiau
kainuos automobilių registravimo lentelės, vairuotojų leidimai, o daugiau-
siai pakils pajamų mokesčiai – net 50 proc. Eiliniam mokesčių mokėtojui
turėtų būti sunkiai suprantama, kaip vos ne pusė Illinois valstijos pajamų
suplauks iš pajamų mokesčio, kai tuo tarpu iki 1969 metų tokio mokesčio
Illinois iš viso nerinkdavo. Bet ką kalbėti apie Illinois valstijos pajamų
mokesčių augimą, prisiminus, kad net JAV federalinė valdžia beveik
pusantro šimto metų išsivertė be pajamų mokesčių, kol su JAV Konsti-
tucijos XVI pataisos pagalba juos pagaliau įsivedė 1913 metais.
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Ką veikia mūsų Liepa dabar?
SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN

Prieš dvejus metus rašiau apie
mūsų su a.a. Vaivos Vėbraitės ir Jim
Gust dukrą Liepą – gabią, studijas
baigusią absolventę.

Primenu skaitytojams, kad Liepa
Gust dalyvavo Pasaulio jaunimo kon-
grese, kuris įvyko Toronto mieste
2006 metais. Ji buvo aktyviausia iš
11 Amerikos jaunimo atstovų, daly-
vavusių Kongreso darbe. Po to Liepa
išvyko metams dirbti į Lietuvą. Man
labai knietėjo sužinoti, kaip Ameriko-
je gimusi lietuvaitė jautėsi dirbdama
Lietuvoje, su kokiais sunkumais ir
problemomis ji susidūrė. Sutarėme
su Liepa būtinai apie tai pasikalbėti.
(Kai vyko šis pokalbis, Liepos mama
dar buvo tarp gyvųjų – Red.)

– Metus praleidai Lietuvoje.
Pasakyk, ko naujo išmokai?

– Baigusi psichologiją Northwes-
tern universitete Čikagoje, 2007 m.
vasarą persikėliau dirbti į Lietuvą,
kur turiu daug giminių, taip pat arti-
mų draugų (septintą ir aštuntą klasę
lankiau Versmės ir Užupio vidurinėse
mokyklose ir pagal mainų programą
studijavau Vilniaus universitete). Be
to, mano vyriausias brolis Aras gyve-
na ir dirba Klaipėdoje, ir tą vasarą
šventėme jo vestuves. Myliu ir gerbiu
savo šeimą ir draugus – užaugau pat-
riotiškoje šeimoje. Lietuvoje išmo-
kau, kad šeima, vadovai bei draugai
gali mane palaikyti, kai pasitaiko
sunki diena. Taip dažnai buvo nauja-
me darbe.

Ypač daug sužinojau apie lietu-
višką mąstymą, santykius ir bendra-
vimą iš draugų, su kuriais linksmai
praleidau metus. Leisdavome savait-
galius kartu – keliavome po Lietuvą,
sėdėjome prie ežero ir žvejodavome,
praleidome dieną akvaparke Druski-
ninkuose, zoologijos sode Kaune, ėjo-
me paklausyti koncertų, Vilniuje už-
sisakydavome kėglių takelį... Patys
susigalvodavome nuotykius.

Sužinojau, kad Lietuva ne vien
,,pasakų kraštas”, bet tuo pačiu metu
ir visai realių žmonių ir problemų
kraštas, kurio tiek praeitis, tiek atei-
tis man buvo ir bus svarbios.

– Kas patiko ir kas nepatiko
darbuojantis Lietuvoje?

– Dirbau Specialiosios pedago-
gikos ir psichologijos centre (SPPC)
Vilniuje ir tapau ,,Olweus” progra-
mos koordinavimo grupės atstove –
2008 m. vasario 15 d. Švietimo ir
mokslo ministerija pasirašė bendra-
darbiavimo sutartį su ,,Olweus Inter-
national” bendrove, kuri įpareigota
bet kur pasaulyje užtikrinti ,,Olweus
patyčių prevencijos programos” (OP-
PP) vykdymo kokybę.

Patyčios – tai tarpusavio aršu-
mas, nuolatinis, žiaurus skriaudimas,
žeminimas, mušimas, tyčiojimasis
(angliškai tai būtų ,,bullying”). Aiš-
kiai matyti, kad tai nemaloni, kartais
slepiama, didelė problema daugelyje
Lietuvos mokyklų. 2008–2010 metais
bus vykdomas pilotinis ,,Olweus”
programos (kuri daugelyje pasaulio
šalių įrodyta kaip veiksminga) diegi-
mo projektas pasirinktose Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos regionų bendrojo
lavinimo mokyklose.

Man labai patiko dirbti su šiuo
projektu, nes man patinka vaikai.

Skaudu, kai jie skriaudžiami ar vie-
nas kitą skriaudžia. Man buvo lengva
palaikyti ryšį su norvegais anglų kal-
ba, nes norvegai yra šio projekto ko-
ordinavimo grupėje. Labai daug iš-
mokau apie patyčių prevenciją iš
„Vaikų linijos” įkūrėjo ir vadovo Ro-
berto Povilaičio, kuris dalyvavo mūsų
grupėje ir turi daugybę tikro pasaulio
įgūdžių. Daug išmokau iš ,,Olweus”
amerikietiškos praktinės metodikos,
kurią man teko kartu su kolegomis
pritaikyti Lietuvos švietimo sistemai.
Tai tikrai buvo sunkus ir sudėtingas
darbas (sunkesnis, negu mes įsivaiz-
davome, kai pradėjome planuoti OP-

PP).
Nepatiko, kai mūsų darbas

įstrigdavo dėl įvairių, sunkiai supran-
tamų biurokratinių-techninių prie-
žasčių. Reikėdavo ilgai laukti, kol
gaudavome (nors prieš mėnesių mė-
nesius buvo sutarta ir biudžetai su-
daryti) realų finansavimą ir ,,popie-
riai” susitvarkydavo...

Psichologijos skyriaus vadovė Re-
nata Mazurienė visada turėjo viltį,
kad „spėsim, kadangi mes turime
spėti”, ir mes viską sutvarkydavome
kartu. Būčiau praradusi viltį, jei ne-
būčiau turėjusi tokios atkaklios vado-
vės.

– Laisvalaikis Lietuvoje – ar
liūdėjai be Amerikos draugų?

– Rudenį sutikau „Vilniaus pyni-
mėlio” direktorių Lauryną Krasaus-
ką ir pradėjau lankyti šokių repetici-
jas. Repetavome kas savaitę. Man
buvo labai smagu, kadangi tautiniai
šokiai buvo dalis mano lietuviško gy-
venimo Amerikoje. Kai buvau vaikas,
šokau ,,Vėtroje”, vėliau – ,,Berže-
lyje”. Lietuvoje per šokių šventę šo-
kau Boston „Sambūrio” tautinių šo-
kių grupėje. Su „Vilniaus pynimėlio”
grupe turėjau progą nuskristi į Pietų

Ameriką, aplankyti Lietuvių Bend-
ruomenes Argentinoje ir Urugvajuje,
dalyvauti koncertuose. Ten patyriau
labai daug įspūdžių – valgiau empa-
nadas (meksikiečių valgis), šokau ir
dainavau su Pietų Amerikos lietu-
viais. Su šokėjais pabuvojome kal-
nuose ir šventovėse, braidėme po
jūrą. Aš truputį pramokau šokt lo-
tynų šokius, salsą. Gaila, kad ne tiek
daug Pietų Amerikos lietuvių kalba
lietuviškai, bet labai smagu buvo
susidraugauti ir aplankyti pažįsta-
mus iš Pasaulio Lietuvių jaunimo
kongreso ir Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės seimo. Po viešnagės Pietų

Amerikoje supratau, kaip svarbu
išlaikyti lietuvių kalbą išeivijoje.

– Ką veiki dabar, kur ir ką
studijuoji?

– Dabar gyvenu Clemson, South
Carolina, mokausi doktorantūros
Tarptautinių šeimų ir bendruomenių
studijų programoje Clemson Univer-
sity. Tai yra tikrai plati sritis, api-
manti daugybę kitų mokslų: psicho-
logiją, sociologiją, politikos mokslus,
teisę, sveikatos mokslus ir tyrimų
metodiką. Ši rudenį mokėmės apie
globalizacijos įtaką šeimai ir ben-
druomenei, bendruomenės vystymąsi
ir įgalinimą, socialinių mokslų tyri-
mų galimybes. Dirbu su HRSA paty-
čių prevencijos kompanija „Stop
Bullying Now!” Su šia programa susi-
pažinau pernai, dirbdama su ,,Ol-
weus patyčių prevencijos programos”
medžiaga, kurią Amerikos švietimo
sistemai paruošė Clemson University
profesorė Susan Limber, mano da-
bartinė akademinė patarėja.

– Vasaras tu praleidai Nerin-
gos stovykloje Vermonte, ką tau
davė stovykla kaip asmenybei?

– Ten ir užaugau su lietuviška

liepsna. Ten laikėmės visų papročių,
šventėme lietuviškas šventes ir aš
jaučiausi kaip namuose. Labai verti-
nu Neringoje užsimezgusias drau-
gystes ir Neringos stovyklą, kaip
būdą stiprinti Lietuvių Bendruomenę
ir auginti lietuviškas šeimas. Man
labai patiko tiesioginis darbas su
vaikais – dirbau vaikų vadove ir me-
no mokytoja. Norėčiau, kad mano
vaikai taip pat lankytų stovyklą, taip
pat užaugtų draugaudami su kitais
lietuviais ir su stipriais ryšiais su
Lietuva.

– Išvardink keletą žmonių, su
kuriais tau būtų įmanoma kal-
nus nuversti.

– Mano broliai yra nuostabūs
žmonės. Aš jų turiu tris: vyresnį, dvy-
nį ir jaunesnį. Jie labai skirtingi, bet
visi labai protingi ir, manau, kad su-
pras, kaip gyventi pagal savas verty-
bes. Augdama tarp trijų brolių, visa-
da jaučiausi patogiai tarp vyrų, gaila,
kad savo programoje Clemson ben-
drauju tiktai su moterimis.

Turiu gerą draugą, kuris jau ant-
rą sykį tarnauja Irake. Kai sugrįš na-
mo kitą vasarą, bus išbuvęs penke-
rius metus Amerikos armijoje. Jis vi-
sada tikėjo, kad reikia gyventi pagal
savo įsitikinimus, reikia sunkiai dirb-
ti, kad būtum laimingas. Su juo galė-
čiau kalnus nuversti.

Tačiau mano pirma ir pagrindinė
mintis – mama, Vaiva Vėbraitė, kuri
dirbo ir dirba ambicingai (gerąja
prasme), kūrybingai ir su vizija esant
įvairioms kliūtims, siekdama išsau-
goti lietuvybę Amerikoje iki Nepri-
klausomybės metų ir po to stiprinti
lietuvybę laisvoje Lietuvoje.

Ji su entuziazmu sukūrė
A.P.P.L.E. organizaciją, kuri suteikė
naujausių pedagogikos ir vadybos
žinių daugiau negu trečdaliui Lietu-
vos mokytojų ir mokyklų vadovų. Tie
kursai suteikė jiems progą bendrauti
bei diskutuoti laisvoje aplinkoje per
vasaros kursus. Mano mama labai
daug prisidėjo prie Lietuvos švietimo
sistemos reformų, pereinant nuo so-
vietinės sistemos į tikrai laisvos, de-
mokratinės šalies sistemą, ragin-
dama ir kitus perimti skaidrius bei
aukštus standartus ir naujus požiū-
rius. Ji tas žmogus, kuris padėjo dau-
gybei švietėjų pradėti dirbti naujo-
viškai, labiau pasitikėti savimi. Ma-
ma taip pat mokėjo dirbti lanksčiai:
kai kilo pareigos šeimai, sveikatos
problemos ir norai įsidarbinti Ame-
rikoje ir Lietuvoje tuo pačiu metu, ji
sugalvodavo būdus toliau dirbti bei
savo viziją įgyvendinti, tuo pačiu me-
tu dirbdama ir Prezidentūroje, ir
Lietuvių Bendruomenėje. Kas mane
žavi, kad mama niekada nepasiduo-
da. Jos nepaprastas lankstumas yra
dalis jos charizmos, kuri tarnauja
toms organizacijoms, kuriose mama
dirba. Tai skatina visus, kas ją pažįs-
ta, įsigilinti į jos tikslus, kai kuriais
atvejais prisijungti prie jų ar perimti
juos. Neabejoju, kad man būtų įma-
noma su tokiu žmogumi kalnus nu-
versti. Dėkoju likimui, kad turiu to-
kią mamą. Labai norėčiau būti kaip ji
– visą gyvenimą skirti Lietuvai ir jos
gerovei.

P. S. a.a. Vaiva Vėbraitė turi savo
darbų pasekėją – dukrą Liepą, nuos-
tabiai išaugintą ir lietuviškai išauklė-
tą dukrą.

Mama ir dukra Neringos stovykloje 2002 metais.
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,,Draugo” šimtmečio jubiliejui
skirti renginiai prasidėjo š. m. kovo
22 d. solistų iš Lietuvos koncertu
Maria High School didžiojoje salėje.
Koncertą atidaręs dienraščio „Drau-
gas” tarybos pirmininkas advokatas
Saulius Kuprys pasidžiaugė, kad
prieš 100 metų Pennsylvania kasyklų
šešėlyje įkurtas ,,Draugas” šiandien
tęsia savo užduotį kaip dvasinių ver-
tybių gynėjas ir visuomenės švietėjas.
,,Prieš šimtmetį didelė dalis mūsų
visuomenės buvo gundoma atsisakyti
amžinųjų vertybių ir ieškoti atsaky-
mų ne antgamtinėje tikrovėje, o ribo-
tame materialistiniame užsiangaža-
vime. Atsiliepiant į šį iššūkį, mūsų
dvasinių vertybių gynėjai pradėjo
leisti ,,Draugą”, – sakė „Draugo”
tarybos pirmininkas. – Jie nukalė
atkaklios kovos skydą ir kardą ginti
ir skleisti dekalogo tiesas ir išganymo
gerąją naujieną. Ta užduotis ir šian-
dien įpareigoja mus remti ir skleisti
tą Tiesą, kuriai ‘Draugas’ buvo ir
lieka ištikimas.”

S. Kuprys pripažino, kad ,,Drau-
gas”, išgyvenęs šimtmetį, šiandien
turi rungtis su šios dienos tikrove. Jis
kvietė pasiryžti ir toliau tęsti šią kovą
ne tik už dienraščio buvimą, bet – tai
gal net svarbiau – už tas tiesas, ku-
rios neša mums kiekvienam ir visai
tautai išganymą ir viltingą ateitį.
„Draugo” tarybos pirmininko nuo-
mone, su skaitytojų ir bendradarbių
talka šią kovą laimėsime.

Renginyje kalbėjusi Lietuvos
Respublikos generalinė konsulė
Skaistė Aniulienė pasidžiaugė turė-
dama galimybę dalyvauti seniausio
pasaulyje be pertraukų leidžiamo

lietuviško laikraščio pagerbimo šven-
tėje. ,,Nuoširdžiai žaviuosi ‘Draugo’
tęstinumu – skaitytojams jis išliko
aktualus per daugelį permainų metų:
keitėsi kartos, naujai atvykstantys
atsivežė savitus interesus, aktualijas,
tad gebėjimas keistis ir prisitaikyti
buvo gyvybiškai svarbus”, – sakė gen.
konsulė. Ji pabrėžė dienraščio pas-
tangas būti įdomiu ir naudingu savo
skaitytojams, kartu liekant ištikimu
ilgametėms tradicijoms ir vertybėms.

S. Aniulienės nuomone, giliau-
sios pagarbos nusipelnė dienraščio
kūrėjai, didelis būrys neabejingų,
atsidavusių žmonių už tai, kad visus
100 metų išliko ištikimi pirmųjų lei-
dėjų tikslams – nuoširdžiai tarnauti
tik skaitytojui, būti ,,tikru ir įtakingu
vadovu Amerikos lietuviams kata-
likams jų viešuose reikaluose”, ir už
tai, kad savo darbu prisideda prie
Lietuvos išeivijos istorijos kūrimo ir
įamžinimo.

,,Šimtą metų leidžiamas ‘Drau-
go’ dienraštis pasiekdavo tūkstančius
užsienyje gyvenančių lietuvių, kas-
dien jų gimtąją tėvų kalba informuo-
damas apie naujienas ir aktualijas
Tėvynėje, lietuvišką žmonių ir orga-
nizacijų veiklą už jos ribų, tautiečių
pasiekimus kultūros, meno, mokslo
srityje, bendrus lietuviškus renginius
bei šventes – teigė LR gen. konsulė. –

ŽENGIANT ILGAMEČIŲ TRADICIJŲŽENGIANT ILGAMEČIŲ TRADICIJŲ
IR VERTYBIŲ KELIUIR VERTYBIŲ KELIU

Nėra abejonių, jog ‘Draugo’ indėlis į
lietuvybės išsaugojimą ir puoselėjimą
yra nepaprastai didelis ir svarbus.”

S. Aniulienė susirinkusiems pri-
minė apie neseniai LR Užsienio rei-
kalų ministerijos „Draugo” leidėjams
įteiktą garbės ženklą „Tūkstantme-
čio žvaigždė” už dienraščio leidybą ir
platinimą, lietuvių kultūros, savi-
monės ir politinės minties puose-
lėjimą ir tautinių vertybių sklaidą
užsienyje bei šia iškilia šimtojo ju-
biliejaus proga.

Pabaigdama ji palinkėjo, kad viso
pasaulio lietuvius pasiekiantis išeivi-
jos dienraštis ir toliau skintųsi kelią į
tautiečių širdis, kad jo kūrėjai ne-
pristigtų idėjiškumo, kūrybinių min-
čių, o skaitytojai liktų ištikimi.

„Draugo” info

Jono Kuprio nuotraukos
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Lietuviai apsipirkti vyksta î Lenkijâ

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) – Iki
balandžio 5 d. prie Vokietijos sausu-
mos, oro ir jūros sienų su Šengeno
erdvės šalimis laikinai įvesta pasienio
kontrolė.

Lietuvos vidaus reikalų ministe-
rija (VRM) pranešė, kad pasienio
kontrolė įvesta siekiant užtikrinti
saugumą per NATO viršūnių susiti-
kimą, kuris įvyks balandžio 3–4 d.
Strasbūre, Baden-Badene ir Kėlyje.

Pasienio kontrolė, priklausomai
nuo policijos turimos informacijos,

bus ne nuolatinė, o vykdoma tik lai-
kinai ir atskirose vietose.

,,Ši priemonė yra būtina siekiant
užkirsti kelią galimiems smurtauto-
jams į Vokietijoje ir Prancūzijoje vyk-
siančius renginius ir užtikrinti ne-
trukdomą NATO viršūnių susitikimo
darbą”, – rašoma VRM pranešime.

Keliautojams leidžiama kirsti vi-
są vidinę sieną, tačiau jie gali būti bet
kurioje vietoje patikrinti pasienio po-
licijos pareigūnų.

Briuselis, kovo 24 d. (ELTA) –
Europos Sąjungos (ES) viršūnių susiti-
kime patvirtinta Rytų partnerystės
programa atveria naujų galimybių
Lietuvos verslui ir nevyriausybinėms
organizacijoms, sakė užsienio reikalų
ministras Vygaudas Ušackas.

Europos Vadovų Taryba praėjusią
savaitę patvirtino specialią programą,
pagal kurią ES turėtų glaudžiau bend-
radarbiauti su 6 kaimynėmis Rytuose –
Baltarusija, Ukraina, Moldova, Gruzi-
ja, Armėnija ir Azerbaidžanu. Iki 2013
m. įvairiems projektams šiose šalyse
žadama skirti apie 600 mln. eurų.

,,Lietuvai Rytų partnerystės inicia-
tyva yra labai svarbi, nes suteikia gali-

mybes Lietuvos verslui, sudaro gali-
mybes įvairiems nevyriausybinių orga-
nizacijų projektams įgyvendinti su šali-
mis nuo Baltarusijos iki Gruzijos”, –
sakė V. Ušackas. Pasak ministro, itin
svarbu tai, kad vykdant programą nu-
matoma pasirašyti sutartis dėl laisvos
prekybos, taip pat paskelbtas tikslas li-
beralizuoti vizų režimą.

Rytų partnerystės programa ofi-
cialiai bus pradėta įgyvendinti gegužės
mėn. viršūnių susitikime, kuriame
kartu su ES vadovais dalyvaus ir mi-
nėtų 6 šalių vadovai. Ši programa nėra
tiesiogiai siejama su galima šešeto na-
ryste ES.

Švedijos turistai dairosi î Lietuvâ
Vilnius, kovo 23 d. (ELTA) – 4

dienas Švedijos Geteborgo mieste vy-
kusioje turizmo parodoje ,,TUR
2009” skandinavai labiausiai domė-
josi Lietuvos miestais ir smėlėtais pa-
jūriais.

Didžiausioje Skandinavijos šaly-
se turizmo parodoje Lietuvos turizmo
galimybes pristatė Valstybinis turiz-
mo departamentas, Lietuvos turizmo
informacijos centras Helsinkyje, ke-
liones organizuojančios bei keleivių
pervežimo jūrų keltais bendrovės.

Šiemet parodoje itin didelio susi-
domėjimo sulaukė Vilnius bei rengi-
niai, susiję su Lietuvos tūkstantme-
čio vardo minėjimu. Be to, švedai
ypač domėjosi kaimo turizmo bei ak-
tyvaus poilsio galimybėmis. Daugelis

yra girdėję apie Kuršių neriją ir per ją
nutiestus puikius dviračių takus.

Pasak parodoje dalyvavusių Lie-
tuvos atstovų, švedai itin jautriai rea-
guoja į krintantį kronos kursą, atsi-
sako anksčiau mėgtų kruizinių kelio-
nių ir dairosi į artimesnius kraštus,
tad tikimasi vis didesnio turistų srau-
to ir iš Skandinavijos šalių.

Paroda ,,TUR” yra pirmaujanti
tarp regiono turizmo parodų. Rengi-
nyje turizmo galimybes pristatė be-
veik 100 šalių, įvyko daugiau nei 2,
500 verslo susitikimų. Paroda sulau-
kė daugiau nei 50 tūkst. lankytojų.
Spaudos centre, kur buvo pateikta in-
formacija apie Lietuvos turizmo gali-
mybes, apsilankė daugiau nei 500
žurnalistų.

V. Ušackas ragina têsti NATO
atvirû durû politikâ

Vilnius, kovo 24 d. (BNS). Ry-
goje vykstančiame Adrijos-Baltijos-
JAV šalių užsienio reikalų (UR) mi-
nistrų susitikime dalyvaujantis Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas ragino tęsti NATO
plėtrą.

Per susitikimą ministras taip pat
pabrėžė, kad artėjant NATO 60-me-
čiui skirtam jubiliejiniam susitikimui
Strasbūre ir Kėlyje bei NATO strate-
ginės programos peržiūrai, reikia at-
naujinti savo įsipareigojimus, tęsti
NATO pertvarką.

Pasak V. Ušacko, svarbu stiprinti
savo gynybinius pajėgumus,
suderinti organizacijos veiklą už
NATO ribų ir tęsti NATO atvirų du-
rų politiką.

V. Ušackas antradienį taip pat
pasiūlė į Adrijos-Baltijos-JAV susiti-
kimus pakviesti Ukrainą ir Gruziją.
,,Narystės NATO siekiančios Ukrai-
na ir Gruzija galėtų pasinaudoti mū-
sų šalių patirtimi, įgyvendinant gy-
nybos, karines, politines ir ekonomi-
nes pertvarkas”, – sakė V. Ušackas.

Adrijos-Baltijos-JAV susitikime
Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos,
Estijos, JAV, Juodkalnijos, Kroatijos,
Latvijos, Lietuvos ir Makedonijos už-
sienio reikalų ministrai ir kiti aukšti
pareigūnai svarsto Adrijos-Baltijos
tarpregioninio bendradarbiavimo
klausimus ir tolesnes galimybes, Ad-
rijos valstybėms įsijungiant į euroat-
lantines organizacijas.

Adrijos-Baltijos-JAV atstovų su-
sitikimai vyksta nuo 2006 m. Juose
dalyvauja Partnerystės chartijas su
JAV pasirašiusios Adrijos ir Baltijos
regionų valstybės.

JAV-Baltijos chartija pasirašyta
1998 m., JAV-Adrijos chartiją 2003
m. pasirašė Albanija, Kroatija ir Ma-
kedonija. 2008 m. prie Adrijos char-
tijos prisidėjo Juodkalnija bei Bosnija
ir Hercegovina. 2008 m. gruodžio
mėn. chartiją su JAV pasirašė Ukrai-
na, 2009 m. sausį – Gruzija. Tai su-
teikia pagrindą išplėsti šį bendadar-
biavimo formatą Rytų Europos kryp-
timi.

Vokietija laikinai îvedè
pasienio kontrolê

Visagine duris atv∂rè
Europos informacijos centras

Suvalkai, kovo 24 d. (ELTA) – Krentant Lenkijos zloto kursui vis daugiau lietuvių
apsipirkti važiuoja į kaimyninę Lenkiją. Daugiausiai lietuvių įsigyti maisto prekių
vyksta į keletą Suvalkų prekybos vietų – centrinį turgų, parduotuves ,,Kaufland” ir
,,Lidl”, vietinėse degalinėse įsipila pigesnių degalų. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Š. Marçiulioniui JAV bus
îteiktas apdovanojimas

Ryt¨ partneryst∂ atveria
galimybi¨ Lietuvos verslui

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) – Pra-
eityje garsiam krepšininkui, dabar –
verslininkui Šarūnui Marčiulioniui
gegužę Washington, DC bus įteiktas
JAV-Baltijos šalių fondo Baltijos šalių
išskirtinių pasiekimų sporto ir verslo
srityje apdovanojimas.

Apdovanojimas Š. Marčiulioniui
bus įteiktas gegužės 15-16 d. JAV sos-
tinėje vyksiančių Baltijos šalių kultū-
rinei ir ekonominei plėtrai skirtų
renginių metu, pranešė JAV-Baltijos
šalių fondas.

Apdovanojimas Š. Marčiulioniui
skirtas už pasiekimus sporte ir vers-

le, kuriais jis prisidėjo prie demokra-
tijos ir laisvosios rinkos vertybių plėt-
ros Baltijos šalyse. Apdovanojimą Š.
Marčiulionis, pasak pranešimo, atsi-
ims asmeniškai.

Kartu su Š. Marčiulioniu bus ap-
dovanotas ir Latvijos prezidentas Val-
dis Zatlers. Latvijos vadovui bus įteik-
tas JAV-Baltijos šalių fondo Baltijos ša-
lių valstybingumo apdovanojimas.

Š. Marčiulionis savo sportinę
veiklą pradėjo Vilniaus ,,Statybos”
krepšinio komandoje, kurioje rung-
tyniavo nuo 1982 iki 1989 m. Vėliau
jis iki 1997 m. žaidė už įvairias JAV
Nacionalinės krepšinio asociacijos
komandas. Baigęs krepšininko kar-
jerą Š. Marčiulionis ėmėsi verslo.
Jam priklauso ,,Šarūno” viešbutis
Vilniuje.

Š. Marčiulionis yra prisidėjęs ku-
riant Lietuvos ir Šiaurės Europos
krepšinio lygas. Jis taip pat yra ,,Ša-
rūno Marčiulionio krepšinio akade-
mijos” Vilniuje prezidentas.

JAV-Baltijos šalių fondas buvo
įkurtas 1990 m. Lietuvai, Latvijai ir
Estijai atgavus nepriklausomybę.
Fondo tikslas – remti demokratinius
procesus ir rinkos ekonomikos plėtrą
Baltijos šalyse.

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) – Vi-
sagino kultūros centre duris atvėrė
Europos informacijos centras ,,Euro-
pe Direct”. Šis centras įsteigtas pagal
Visagino kultūros centro parengtą
projektą iš dalies finansuojant Euro-
pos Komisijai (EK). Visagino Europos
informacijos centras savo veiklą pra-
deda turėdamas įvairiapusį 2009 m.
renginių planą.

,,Tikiuosi, kad ‘Europe Direct’
birželio mėnesį rengiama informaci-
nė ES kultūrų mugė, seminarai ir
konkursai jaunimui bei fotografijų
paroda ‘Visagino fotografai – Lietuvai
ir Europai” paskatins smalsius mies-
tiečius dažniau užsukti pas mus.
Tarptautinė konferencija apie ES
atominių elektrinių saugumą ir dis-

kusijų apie verslumą ciklas turėtų su-
dominti miesto verslo žmones”, –
sakė informacijos centro vadovė Ind-
rė Gruodienė.

Visagino Europos informacijos
centras Lietuvoje bus dešimtas. Iki
šiol tokie centrai veikė Alytuje, Kau-
ne, Klaipėdoje, Marijampolėje, Pane-
vėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuo-
se ir Utenoje.

Europos informacijos centrai ne-
mokamai pataria gyventojams, pade-
da rasti reikiamos literatūros ES te-
matika centro skaitykloje ir informa-
cijos internete. Centrų veikloje dide-
lis dėmesys skiriamas teminių rengi-
nių – seminarų, susitikimų, konfe-
rencijų, parodų, konkursų – organi-
zavimui.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Šarūnas Marčiulionis.   Alfa.lt nuotr.
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SEULAS
Šiaurės Korėjos žvalgybos pa-

reigūnai apklausia prie komunistinės
šalies sienos sulaikytas dvi JAV žur-
nalistes, kurias tikriausiai bus mėgi-
nama įtikinti prisipažinti dėl šni-
pinėjimo, pranešė vienas Pietų Ko-
rėjos dienraštis. Šiaurės Korėja pri-
pažino sulaikiusi žurnalistes, kurios
,,neteisėtai įsibrovė” į jos teritoriją,
perėjusios Šiaurės Korėjos sieną su
Kinija.

JERUZALĖ
Izraelio paskirtasis premjeras

Benjamin Netanyahu ir Darbo parti-
jos vadovas Ehud Barak pasiekė
koalicijos susitarimą, dėl kurio ši
susiskaldžiusi centro kairiųjų partija
balsuos vėliau, pranešė vietos radi-
jas. Pagal susitarimą, B. Netanyahu
įsipareigos tęsti derybas su pales-
tiniečiais ir gerbti praeityje su jais
pasirašytus susitarimus, sakoma
pranešime. Būsimoji vyriausybė taip
pat įsipareigos veikti prieš gyven-
vietes okupuotame Vakarų Krante.

WASHINGTON, DC
Buvęs SSRS vadovas ir nuo-

saikus Rusijos valdžios kritikas Mi-
chail Gorbačiov tapo pirmuoju Ru-
sijos politiku, su kuriuo susitiko JAV
prezidentas B. Obama. M. Gorbačiov
fondo sekretorius spaudai sakė, kad
susitikimas įvyko Washington penk-
tadienį. B. Obama su Rusijos prezi-
dentu Dmitrij Medvedev turi susitik-
ti Londone balandžio 1 d. prieš
prasidedant Didžiojo dvidešimtuko
susitikimui.

* * *
JAV iždo departamentas paskel-

bė ilgai lauktos bankų ,,toksiškų
aktyvų” išpirkimo už 1 trln. dolerių
programą, kurioje dalyvaus ne tik
valstybė, bet ir privatūs investuoto-
jai. Iždo departamentas pažadėjo iš-
leisti investicijų programai nuo 75 iki
400 mlrd. dolerių iš 700 mlrd. dole-
rių finansų sektoriaus gelbėjimo pro-
gramos (Troubled Asset Relief Prog-
ram, arba TARP). JAV akcijų rinka
reagavo į pranešimus apie bankų
plano detales smarkiu augimu.

Pasaulio naujienos

ES vadovai pasiryžê îveikti
ekonominê krizê

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama pareiškė,
kad šalies finansų sistemai vis dar
gali iškilti naujų didelių sunkumų,
bet vylėsi, kad ekonomika atsigaus
taip greitai, kaip ir smuko, rašo BBC
naujienų svetainė.

„Manau, pavojų sistemoje vis dar
yra, – sakė B.Obama dideliame inter-
viu CBS laidai „60 minučių”. – Jeigu
mes tik sėdėsime ir nieko nedarysi-
me, gali iškilti didelių problemų. Kai

kurios mūsų organizacijos tokios
didelės, kad jeigu jos subyrės, drauge
su jomis pradės kristi ir kitos finansų
struktūros.”

Prezidentas prisipažino, kad ne-
sitikėjo tokio staigaus ekonomikos
kritimo, ypač masinių atleidimų.
Drauge, B. Obama nuomone, galima
tikėtis, kad netrukus JAV ekonomi-
kos būklė ims gerėti. Atsakydamas į
klausimą, kada galima tikėtis nuo-
taikų ekonomikos srityje pokyčių,
prezidentas sakė, kad jau matyti „vil-
ties prošvaisčių”. Jo nuomone, prie jų
galima priskirti tai, kad smarkiai
sumažėjo palūkanų normos ir didėja
nekilnojamojo turto paskolų perfi-
nansavimas.

„Tai leidžia tikėtis, kad bent ne-
kilnojamojo turto rinka jau pasiekia
žemiausią ribą ir pradeda stabilizuo-
tis, – pažymėjo B. Obama. – Tai ne-
vyks tolygiai visuose šalies regio-
nuose.”

Per pastarąsias kelias savaites B.
Obama ne kartą kreipėsi į JAV gy-
ventojus, mėgindamas paaiškinti sa-
vo administracijos ekonominę poli-
tiką ir komentuodamas pagrindinius
įvykius, susijusius su finansų krize
Jungtinėse Valstijose.

Obama mato „vilties prošvaisçiû”
JAV ekonomikoje

STRASBŪRAS
Politikai ir protestuotojai pikti-

nasi Prancūzijos miesto Strasbūro,
kuriame greitai vyks NATO viršūnių
susitikimas, policijos pastangomis
uždrausti kelti vėliavas su šūkiais
prieš organizaciją. Šis ginčas prasi-
dėjo, kai piliečiai, kurie ant savo na-
mų iškėlė vaivorykštės spalvų vėlia-
vas su užrašu ,,NATO ne”, sulaukė
policijos pareigūnų.

MINSKAS
Teisių gynimo organizacija ,,Am-

nesty International” paskelbė pareiš-
kimą, kuriame ragina Baltarusiją
sustabdyti visų mirties bausmių vyk-
dymą, o paskui visiškai atsisakyti
mirties bausmės. ,,Baltarusija yra
paskutinė valstybė Europoje ir buvu-
sios Sovietų Sąjungos erdvėje, kuri
vis dar vykdo mirties bausmes”, –
pažymi organizacija ir priduria, kad
nors oficialių skaičių nėra, jos aps-
kaičiavimu, nuo 1991 m. Baltarusi-
joje mirties bausmė buvo įvykdyta
maždaug 400 žmonių. 

SOČIS 
Rusija imsis peržiūrėti santykių

su ES šalimis principus, jeigu bus
nepaisoma Maskvos interesų ener-
getikos srityje, pareiškė ministras
pirmininkas Vladimir Putin. Dar jis
nurodė, jog ,,spręsti Rusijos dujų
tiekimo Europai didinimo problemą
be tiekėjo yra beprasmiška”. V. Putin
dar pažymėjo, kad susiklostė labai
dalykiški partneriški Rusijos san-
tykiai su visomis pagrindinėmis
Europos bendrovėmis energetikos
srityje.

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI grįžo į

Vatikaną po pirmojo popiežiškojo
apsilankymo Afrikoje, kurį temdė
ginčai dėl jo pastabų, kad prezervaty-
vai ,,skatina AIDS plitimą”. Iš Afri-
kos grįžusį popiežių sutiko demon-
strantai, kurie nešėsi prezervatyvus.
Prieš išvykdamas iš Afrikos, kur
lankėsi Kamerūne ir Angoloje, Bene-
diktas XVI dar kartą paragino tą
žemyną kovoti su skurdu.

EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Europos Sąjungos vadovų susitikimas.                                      AFP/Scanpix nuotr.

JAV prezidentas B. Obama
SCANPIX nuotr.

Vilnius, kovo 24 d. (Balsas.lt) –
Europos Vadovų Tarybos (EVT) susi-
tikime nagrinėti įvairūs ekonominės
krizės aspektai: finansų rinkos regu-
liavimas, ekonomikos skatinimo prie-
monės ir darbo garantijos.

Europos Sąjungos (ES) vadovai
susitarė 5 mlrd. eurų neišleistų ES
lėšų panaudoti energetikos jungčių
projektams ir interneto ryšiui plėtoti.
Be to, jie pakėlė ES paramos sunku-
mų patiriančioms šalims viršutinę
ribą. Euro neįsivedusių šalių kredito
linija buvo padidinta iki 50 mlrd.
eurų. Tai reiškia, kad Baltijos šalys
(Lietuva ir Latvija) dabar turi pa-
rengti savo namų darbus ir susitarti
iš kurios šalies bus vedama elektros
jungtis į Švediją, nes šį projektą
visiškai finansuos ES. Vadovai paža-
dėjo ir papildomą 75 mlrd. eurų pa-
ramą Tarptautiniam valiutos fondui
(TVF), skirtą padėti sunkumų pati-
riančioms šalims.

Apibendrindami dviejų dienų su-
sitikimo rezultatus, ES vadovai pa-
skelbė bendrą pareiškimą, kuriame
teigiama, kad valstybių sąjunga pa-
darė didelę pažangą įgyvendinama
gruodį priimtą 200 mlrd. eurų skati-

namųjų priemonių projektą. Vadovai
pareiškė esą įsitikinę, kad priemonės,
į kurias įtrauktas ir mokesčių maži-
nimas bei finansinė parama ban-
kams, padės atgaivinti ekonomiką,
tačiau tam reikia laiko.

27-ių valstybių sąjunga 2 me-
tams jau skyrė apie 400 mlrd. eurų
(apie 3,3 proc. savo bendrojo vidaus
produkto – BVP) giliausiai per pas-
taruosius kelis dešimtmečius krizei
įveikti. Į šią sumą įtrauktos ne tik
skatinamosios priemonės, bet ir pa-
pildomos lėšos socialinėms išlaidoms,
nes didėja nedarbas. Sausį nedarbo
lygis ES buvo 7,6 proc. – didžiausias
per 2 metus.

Prieš balandžio 2 d. įvyksiantį
G20 susitikimą ES vadovai išdėstė
bendrą nuostatą, kaip gerinti finansų
sektoriaus reguliavimą ir priežiūrą.
Iš 5 mlrd. eurų turi būti skiriama
lėšų anglies dvideginiui, dėl kurio
vyksta klimato kaita, po žeme saugoti
ir dujoms iš Kaspijos jūros regiono
tiekti. Susidomėjimas naujuoju dujo-
tekiu padidėjo po to, kai dėl sausį įvy-
kusio Rusijos ir Ukrainos ginčo nu-
trūko Rusijos dujų srautas į Rytų
Europą. 
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SKAUTYBÈS KELIAS ŠV. KRYŽIAUS NAMAI –
DVASINĖS TRAUKOS CENTRAS

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Retas vilnietis, besidomintis dva-
sine kultūra, nežino Šv. Kryžiaus na-
mų, esančių pačiame sostinės centre,
šalia Arkikatedros Bazilikos. Šios
sakralios vietos istoriją pasakoja Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo vargdienių seserų kongregacijos
sesuo Onutė. Istorija siekia XIII–XIV
a., kai į mūsų Tėvynę atvyko pirmieji
pranciškonai. Nesupratę jų misijos
pagonys septynis vienuolius nužudė
ant Trijų kryžių kalno, o kitus septy-
nis būtent čia. Pasakojama, kad toje
vietoje ištryško šaltinėlis. Kankinių
atminimui buvo pastatytas kryžius,
medinė koplytėlė, 1543 m. ją pakeitė
mūrinė. 

Į Vilnių buvo pakviesti vienuoliai
bonifratrai, pagarsėję ligonių gydy-
mu. Jiems buvo atiduota pranciš-
konų krauju aplaistyta vieta. Boni-
fratrai čia XVII a. viduryje įkūrė baž-
nyčią, ligoninę. Tarp jų buvo išsilavi-
nusių medikų. Jie priglausdavo net
psichikos negalią turinčius žmones.
Manyta, kad trykštantis šaltinėlis
yra stebuklingas, jo vanduo turėjo
gydomąją galią, ypač padėdavo ser-
gant akių ligomis. Gerieji gailestin-
gieji broliai ne tik gydė, bet ir rūpi-
nosi vargšais. 

Prieš Antrąjį pasaulinį karą vie-
nuoliai iš Lietuvos pasitraukė. Baž-
nyčia buvo uždaryta, vienuolyno ir li-
goninės pastatuose apsigyveno žmo-
nės. Kai pastatų neprižiūrint ten ne-
bebuvo galima gyventi, ansamblis
paverstas sandėliais. Tik atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę bažnyčios
ir vienuolyno atstatymo darbais ėmė
rūpintis Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo vargdienių sese-
rys. Daug sumanumo, energijos ir pa-
sišventimo parodė ses. Ignė Marijo-
šiūtė, atvykusi iš JAV. Dabar turime
tai, kuo visi džiaugiamės.

Vienuolyno patalpose kiekvieną
mėnesį vyksta įvairūs renginiai.
Renginių datos skelbiamos iš anksto,
primenamos per ,,Lietuvos radiją”.
Norinčių nemokamai dalyvauti ren-
giniuose netrūksta.

Kovo 12 d. buvo atidaryta trijų
tautodailininkių Onos Vitienės, Ire-
nos Beresnevičiūtės ir Ingos Luko-
šiūnaitės darbų paroda. Pakalbinome
per 20 paveikslų į parodą atgabenu-
sią gydytoją Oną Vitienę. Ji sakė:
,,Per keturiasdešimt metų dirbau
vaikų gydytoja. Dešimt metų esu pen-
sininkė. Man patinka posakis ,Kada
dirbi, turi dirbti tai, kas reikia, kai
išeini į pensiją, gali dirbti tai, kas
patinka.‘ Lankau trečiojo amžiaus

universitetą, tautodailininkų sekciją,
išmokau piešti. Svarbiausia man ne
rezultatas, bet pats procesas. Tai
meno terapija. Piešiant tarsi sustoja
laikas, užsimiršta kasdieniniai rū-
pesčiai. Toks užsiėmimas gydo leng-
vas depresijas.” Paklausta, kurie
paveikslai jai arčiausiai širdies Onutė
atsakė: ,,Kalnų ciklas, kurį sudaro
dešimt paveikslų.” Tačiau ji savo
akimis matė nedaug kalnų, paveik-
sluose – jos vaizduotės dariniai, atsi-
randa vartant knygas, žurnalus.

Paroda veiks visą mėnesį. Pa-
veikslais grožėsis tie, kurie ateis į
Lietuvos muzikų sąjungos organizuo-
jamą kamerinės muzikos Obojų kvar-
teto valandą, į Lietuvos dailės isto-
rikų draugijos paskaitą iš ciklo ,, Lie-
tuvos dailės istorijos eskizai”. Taip
pat tie, kurie panorės dalyvauti prieš-
velykiniame susikaupime – rekolekci-
jose.

Ketvirti metai čia sėkmingai vyk-
doma socialinio užimtumo programa
senjorams. Pasakoja Zenona Bružie-
nė: ,,Mes čia renkamės rytais. Išmo-
kau kompiuterinio raštingumo, pa-
gilinau kulinarijos žinias, dabar mo-
kausi anglų kalbos. Esame draugiški,
vieni kitiems stengiamės padėti,
prasiplečia pažįstamų, bičiulių ratas.
Nuobodžiauti nelieka laiko. Nepa-
mirškite parašyti, kad už nieką čia
mokėti nereikia.”

Šv. Kryžiaus namai yra tikras
dvasinės traukos centras.

Jūrų skautės, radijo 
programa ir daugiau

DALIA VITKIENÈ

Įsivaizduokite: esi tik penkioli-
kos ar šešiolikos metų ir turi progą
dalyvauti tikroje radijo laidoje, kur
tūkstančiai žmonių gali klausytis ne
tik tavo balso, bet ir išgirsti tavo nuo-
monę apie muziką. Daug kam  tokia
proga nepasitaiko, bet Lemont, IL,
Nerijos tunto jūrų skautės, Gintarės
kandidatės: Liana Jokubauskaitė,
Daina Kielaitė, Siga Lapinskaitė, Ka-
te McConnell ir Dovilė Vitkutė  tokią
puikią ir įspūdingą progą turėjo 2009
m. vasario 14 d., iškylaujant pas jų
vadovę sesę Dalią Vitkienę, gyvenan-
čią Michigan valstijoje. Čia tik trum-
pai papasakosiu apie tai, nes nuo-
traukos tikrai pasako viską, kas vyko
ir kaip smagiai visos praleidome laiką
kartu – pasisemiant gyvenimo drau-
gystės ir lietuvybės kitoje Michigan
ežero pusėje.

Baigus įsikurti sesės Dalios  na-
muose, buvo laikas važiuoti į Three
Oaks, MI,  į ,,Radio Harbor Country,
106.7 F.M.”. Ten mus sutiko radijo
programos vadinamos ,,Choose to
Change” diktoriai Betty Hoeffner ir
Rick Erwin. Jų programa apžvelgia
muziką ir žodžius, kurių šių laikų pa-
augliai nuo devynerių iki devynioli-
kos metų klausosi. Jų tikslas yra pa-
groti ir aptarti šio amžiaus  dalyvių
parinktą muziką, perteikiančią tei-
giamas mintis ir jausmus. Tai gali bū-
ti dainos apie pasaulio gerumą, drau-
gystę, meilę ir gerus darbus. Kiekvie-
na sesė gavo progą  pakalbėti apie jos
parinktą muziką, o paskui pasiklau-
syti ir pačios dainos. Dvi programos
buvo  įrašytos. Pirmoje dalyvavo Dai-
na Kielaitė, Siga Lapinskaitė ir Liana
Jokubauskaitė. Antroje programoje
dalyvavo Kate McConnell ir Dovilė
Vitkutė. Paskui ir likusios prisidėjo

prie labai įdomaus  pokalbio apie mu-
ziką. Programos diktoriams Betty ir
Rick labai patiko sesių entuziazmas.
Sesė net gavo įrašyti specialų ,,pro-
mo” šiai programai. Tuoj po radijo
programos visos grįžo pas sesę Dalią,
kur drauge paruošė skanią lietuvišką
vakarienę: kugelį, karštas daržoves,
salotas ir saldžius krustus, kartu su
braškėmis, pamerktomis šokolode.

Kitą dieną buvo paskirta daugiau
dėmesio rimtesniam užsiėmimui
,,New Heights Fitness”, Zeeland, Mi-
chigan, kur sesės mokėsi moters savi-
gynos, vadinamos ,,FirstKYSS”
(First–Keep Your Self Safe). Šią pro-
gramą įdomiai vedė pats programos
kūrėjas Master Sean Killilea ir jo pa-
dėjėja  Jen Hassevoort. Sesės išmoko,

kaip apsiginti. Tai svarbu žinoti kiek-
vienai moteriai, tuos gynimosi būdus
jos galės prisiminti, ir, jei prireiks,
pasinaudoti.

Grįžusios sesės greit persirengė
geltonai, žaliai ir raudonai. Tai primi-
nė  Lietuvos trispalvę.  Paminint Lie-
tuvos Vasario 16-osios nepriklauso-
mybę, sesės pliaže sukūrė taikos žen-
klą pliaže. Šis puikus ženklas įspū-
dingai parodė kiekvienos sesės viltį,
kad laisvė ir taika būtų ne tik Lietu-
voje, bet visame  visame plačiame pa-
saulyje. Nors lauke ir ypač pliaže  bu-
vo vėjuota ir šalta, sesės greit sušilo,
virdamos jų pačių pagamintus koldū-
nus ir kepdamos bulvinius blynus.
Žinoma, viskas buvo skanu! Tikrai
puikūs prisiminimai!



DRAUGAS, 2009 m. kovo 25 d., treçiadienis                            9

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

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

Chirurgai 

SKELBIMAI

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

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

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

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

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros re-
komendacijos, anglų kalba. Gali iš-
leisti atostogų arba pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Tel. 773-344-8829.

* Šeima ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, auto-

mobilis, rekomendacijos, patirtis.
Tel. 773-954-5223 arba 773-344-
8829.

* Profesionali slaugė, turinti CNA
sertifikatą, patirties, vairuojanti,
buitinė anglų kalba, geros rekomen-
dacijos, tvarkinga, ieško žmonių prie-
žiūros darbo su grįžimu, darbo nak-
timis arba pakeitimų. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 708-248-0050.

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

* Moteris ieško vaikų ar pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Legalūs dokumentai, pa-
tirtis, rekomendacijos, vairuoja. Gali
išleisti atostogų. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 312-714-7940.

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. 61

Jis negalėjo prieš tokį niekių
nusižeminti vien todėl, kad buvo nuo
jo priklausomas, linkčioti galvą, pa-
čiam šlykštintis savimi.

Ieškodamas paramos taško, jis
bandė kreiptis į kolūkių pirmininkus,
į tuos „popierinius” komunistus, pa-
žįstamus iš suomiškos pirties laikų,
tačiau jie, stovėdami ant pensinio
amžiaus ribos, tik skėsčiojo ranko-
mis. „Taip taip” – mykė ir tai buvo
galima suprasti, kaip „Nieko aš tau,
brolau, negaliu padėti”.

Augustinas važiavo į namus, lyg
mazgote per veidą gavęs. Visi jie to-
kie: nesiginčija, neišsako savo nuo-
monės, beveik su viskuo sutinka, kur
reikia ir nereikia šypsosi ir velnią
galvoja. Taip, likimas Augustinui
mojo žydinčia dilgėle.

– Kaip jie gali negaminti? – siuto
Vincenta, – eik pas Padleckį, gal čia
koks nesusipratimas?

– Reikia rašyti atsistatydinimo iš
darbo pareiškimą. Geriau išeiti pa-
čiam pakelta galva, negu būti išpra-
šytam, svarbu laiku nueiti nuo sce-
nos, kaip sakė Jaugilas.

– Niekas tavęs nevaro, Augi, tiek
metų išdirbęs, kur jie tokį ras?

– Chm, kur jie tokį ras, – atkar-
tojo Vincentos žodžius, – o jiems nusi-
spjaut. Apdergia kuo riebiau nearti-
mą savo ratui... Gali būt bet koks ke-
velšis, bet savas.

Prilipo tie nevidonai prie Augus-
tino lyg šašas prie žaizdos, – mąstė
Vincenta, – ir tampo nervus. Viso-
kios komisijos, revizijos, visokie per-
kūnai, dabar tas naujas objektas,
visai nusivarė į žmogų nepanašus.
Nors pasiusk, sako, nors per galvą
verskis, su ta saujele darbininkų
niekaip laiku neužbaigsi. Jautrus
jisai, viską į širdį ima, kitas numotų
ranka, ir tiek, kada spėsim, tada ir
padarysim, pasakytų, bet tik ne
Augis. Varo varo nuo sutemos iki su-
temos, o paskui galvos skausmai,
nemiga ir vis tas saugumas neišeina
iš galvos. Atleis, sako, iš pareigų, ir
giesmelė sugiedota, o kur eiti? Mer-
dėti toje pačioje vietoje, pūti lyg
užmirštam gruzdui? Nėra, sako,
tokio mygtuko, kurį paspaudęs išsi-
vaduotum iš visų negandų.

Vakare, vos pradėjus snausti, jis
išgirdo telegrafo laidų gausmą. „Gir-
di?”, kreipėsi į žmoną. Vincenta pa-
kėlė galvą. „Ką?  Aš nieko negirdžiu,
gal kur mašina ūžia. Miegok!” Pasakė
ir atsuko jam nugarą. Augustinas nu-
budo nuo žmonių erzelynės. Girdėjosi
moterų ir vyrų balsai, bet žodžių su-
prasti negalėjo. Jis atsikėlė, prasklei-
dė vieno lango užuolaidą, kito – bet
nieko įtartino nepastebėjo. Triukš-
mas taip pat liovėsi. Atsigulęs klau-
sėsi, bet balsų negirdėjo. Visą naktį
Augustinas prasikankino: tai lekia
nustumtas nuo skardžio, tai iškrenta
iš skrendančio lėktuvo, o nubudus
skaudėjo galvą, tankiai plakė širdis,
kamavo nerimas, jautė silpnumą, lyg
būtų kas viduriuose susimezgę, susi-
gniaužę.

– Niekur tu neisi, – piktai subarė
Vincenta, – eik gult, aš pasirūpinsiu
nedarbingumo lapeliu.

Vincentai išėjus į darbą, jis išgėrė
raminamųjų ir palindo po antklode.
Protas pamažėle apsiblausė, juodos,
nepageidaujamos mintys vis glau-

džiau ir glaudžiau spietėsi, ūžė kaip
avilyje. Jis vartėsi ir vartėsi, ieško-
damas geresnės padėties, bet niekaip
negalėjo rasti kol nelauktai atsidūrė
rūmuose. Neramiai dairydamasis, ly-
dimas spenglios tylos ir nykumo, pa-
mažu slimpino menėmis, įdėmiai ap-
žiūrinėdamas bronzines ir marmuri-
nes statulas, didžiulius paveikslus.
Viename salės kampe jo akys išplėšė
sėdinčią moters figūrą. Moteris buvo
visai jauna, tačiau juo arčiau jis ėjo,
tuo labiau ji seno, keitėsi veido bruo-
žai, plaukai, kol galiausiai akis į akį
susidūrė su savo motina. Augustinas
norėjo ją ranka paliesti, bet ji tolo
nutolo ir prapuolė. Jis apsidairė ir
nustebo: viskas dingę, jį slėgė niūri
tamsa. Nejudėdamas, tyliai tyliai
alsuodamas, jis klausėsi nakties
tylos, o į širdį smelkėsi įkyrus, ne-
suprantamas, iki šiol nepatirtas neri-
mas, baimė, kad pasiklydo ir nežino,
kaip reikia išeiti; jautė kažkokį pavo-
jų, nelaimę, nežinia, iš vidaus ar
išorės jo tykančią. Anksčiau jis tik pa-
galvodavo apie mirtį, o dabar, regis, ji
visai šalia, girdėjo jos žingsnius, paju-
to šaltą dvelksmą. Panikos apimtas
jis ėmė trauktis atbulas, kol į kažką
atsitrenkęs nubudo. Kurį laiką jis
gulėjo nejudėdamas, bejausmis tarsi
įsčių vienatvėje ir ramybėje. Dabar jo
gyvenime šviesių dienų mažai, tik
šešėliai. Bauginantys, besislapstan-
tys, keliantys nerimastį, baimę, truk-
dantys ramiai gyventi. Paskutinis
pokalbis su saugumiečiu įsirėžė į
atmintį, sudrumstė mintis ir ramybę,
vertė krūpčioti nuo kiekvieno tele-
fono skambučio, nuo kiekvieno laiš-
ko. Dabar jis suprato pakliuvęs į
voratinklį ir žinojo, kad savo veiklu-
mu tik dar labiau blogins padėtį, o ką
jau kalbėti apie laimę. Jos jis nesuge-
bėjo įžvelgti, pamatyti, pažinti, ji kaip
saulės spindulys, rankomis nesučiup-
si; jau, rodos, sugavęs laikai, o at-
skleidi delnus – tuščia. Gal ji pa-
prasčiausiai praplaukė pro šalį, o gal
jis ne tuo keliu pasuko? Jaugilas,
žiūrėk, kaip klesti: pripažinimas, mu-
zika, plojimai, gėlės, ovacijos... o nuo
jo laimė nusigręžė. O gal jis pats kal-
tas? „Svarbiausia, neįsileisk į širdį
abejonės, nusivylimo viskuo: savimi,
draugais, darbu, gyvenimu. Ji gali
belstis į tavo sielos duris, bet užrak-
tas turi būti giliai paslėptas. Jeigu
tokia abejonė suleis šaknis, tai visada
rasi, kuo ją palaistyti, ir jos augimo
nesustabdysi, liks tik laiko klau-
simas”, – išgirdo Jaugilo žodžius. Gal
jis ir teisus, bet...

– Na, kaip jautiesi? – Vincenta
prigludo skruostu prie skruosto ir
staigiai atsitraukė. – Tu toks karštas.
Temperatūros nesimatavai? – Sulig
tais žodžiais išbėgo iš kambario ir grį-
žo nešina termometru. – Žinai, ką aš
sugalvojau?

Jis prispaudė po pažastim termo-
metrą ir pasisuko į žmoną.

– Eik pas Padleckį ir prašyk ato-
stogų, juk jau trejus metus varai be
poilsio. Atsipūsi, į namelį nuvažiuosi,
ten grynas oras, gal per tą laiką išsi-
spręs, kas viską turi gaminti.

– Gal tu ir teisi. Aš pagalvosiu,
nes to darbo vis tiek niekaip nesuspė-
siu laiku atlikti, nors persiplėšk.

Bus daugiau.

SIÙLO DARBÂ

Reikalingas žmogus
darbui ofise. Privalo laisvai

kalbėti angliškai, dirbti
kompiuteriu. Resume siųsti:
fax.: 708-352-3703

Atkelta iš 3 psl.

Išvyko jau pusė milijono

Lietuva pagal emigracijos dydį
kelerius metus pirmavo ES. Pasak
Statistikos departamento Demogra-
finės statistikos skyriaus vedėjos
Danguolės Svidlerienės, atsižvelgus,
kiek kasmet išvyksta žmonių, galima
teigti, kad nuo 1990 m. šalį paliko
apie pusę milijono žmonių.

„Labai daug žmonių išvažiuoja to
nedeklaruodami, bet po įstojimo į ES
tokių vis mažėja, nes daugelis užsie-
nyje nori tvarkyti įvairius dokumen-
tus, todėl nurodo tikslią gyvenamąją

vietą”, – kalbėjo vedėja.
2005 m. nedeklaravusiųjų išvyki-

mo buvo 32,5 tūkst. (dvigubai dau-
giau nei deklaravusiųjų), 2006 m. –
15,2 tūkst. (deklaravusiųjų – 12,6
tūkst.), 2007 m. – 13,8 tūkst. (dekla-
ravusiųjų 12,7 tūkst.).

Statistika byloja, kad didžiausia
emigracijos banga buvo 2005 m., tada
iš viso išvyko apie 50 tūkst. žmonių.
Vėliau emigrantų po truputį mažėjo.
Buvo prabilta, kad emigruoti jau nėra
kam, tačiau sunkmetis šią nuomonę
pakeitė.

Sutrumpinta.

„Valstiečių laikraštis”

KYLA NAUJA EMIGRACIJOS BANGA
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Įteiktos Juozo Lukšos
vardo stipendijos

Minint Kovo 11-ąją, Lietuvos val-
stybingumo atkūrimo dieną, Garlia-
vos Juozo Lukšos gimnazijoje įteiktos
Juozo Lukšos vardo stipendijos pa-
tiems šauniausiems ir aktyviausiems
praėjusių metų abiturientams. Šį
kartą jų buvo aštuoni. 

Pradėdamas renginį gimnazijos
direktorius Vidmantas Vitkauskas
trumpai priminė nelengvą Lietuvos
valstybės kelią įvairiuose amžiuose,
pabrėždamas, kad naujų sunkumų
akivaizdoje neturėtume išsigąsti.
„Mes daug kentėjome ir iškentėjome.
Nes mus vienijo viltis ir tikėjimas
ateitimi”, – sakė  Vitkauskas. 

Renginyje buvo ne tik deklamuo-
jama, bet ir kalbama su nominantais,
kurie iš tiesų buvo iš tiesų įdomūs ir
sąmojingi. Iš jų sužinojome, kad buvę
gimnazijos abiturientai sėkmingai
mokosi, tebėra tokie pat aktyvūs ir
visuomeniški jauni žmonės. Vieną
rimtą  šio teiginio įrodymą minėjimo
dalyviai pamatė tuojau pat: visiems
šoko gimnazijos mergaičių grupė, ku-
rią šokti moko šiais metais stipendiją
gavusi abiturientė Ieva Gudaitytė. O
štai Simona Tamošiūnaitė yra VDU
studentų atstovybės narė. Nominan-
tai sakėsi nepamiršę nei savo mokyk-
los, nei mokytojų – juos aplanko tiek
pasitarti norėdami, tiek pasiilgę.
„Mokykla padėjo suprasti savo gyve-
nimo tikslą ir pradėti jo siekti”, –
mokykloje praleistus metus apibend-
rino nominantė Sigita Černevičiūtė. 

Renginyje dalyvavo ne tik stipen-
dijas gavę abiturientai, mokyklos
bendruomenės nariai, bet ir svečiai.
Abiturientus, gavusius stipendijas,
sveikino Juozo Lukšos – Daumanto
brolis Antanas Lukša bei žurnalistas,
vertėjas, dokumentinių filmų kūrėjas
iš Švedijos Jonas Öhmanas. Tiek vie-
nas, tiek kitas svečias – svarbūs žmo-
nės gimnazijos moksleivių savivokai.

A. Lukša, kaip ir dar trys jo žuvę bro-
liai, buvo partizanas,  ginklu kovojęs
už Lietuvos laisvę. Jis perdavė vi-
siems linkėjimus nuo Nijolės Bražė-
naitės-Paronetto, J. Lukšos našlės,
bei ragino didžiuotis tiek savo valsty-
be, tiek savo gimnazijos mokytojais,
kurie, pasak A. Lukšos, turėtų būti
ne tik mokytojai, bet ir moksleivių
draugai. 

Mokytojo vaidmuo visuomenės
gyvenime buvo ir Öhmano pasisaky-
mo tema. Jis atkreipė dėmesį į tai,
kad Lietuvos pasipriešinimas prasi-
dėjo 1940-ųjų rugsėjį Lietuvos moky-
tojų suvažiavime. Apie Lietuvos pasi-
priešinimą Jonas žino turbūt kur kas
daugiau už statistinį lietuvį. Pirmą
kartą prieš dvidešimtmetį vos Lietu-
vos vardą težinojusį švedą  taip suža-
vėjo lietuvių kova už laisvę, apie ku-
rią Švedijoje nebuvo žinoma beveik
nieko, kad štai jau 20 metų jis pa-
skyrė šią temą tirti. Jis verčia lietu-
vių istorines bei grožinės literatūros
knygas į švedų kalbą, kuria doku-
mentinius filmus apie Lietuvos gin-
kluotą pasipriešinimą. Naujausias jo
darbas – dokumentinis filmas „Smo-
gikai”, pasakojantis apie pokario
Lietuvoje veikusius slaptus agentų
būrius, kuriuos sovietų saugumas
naudojo slopindamas pasipriešinimą.
„Buvau visur, išskyrus Skuodą”, –
juokavo Öhmanas. „Ir kiekvieną die-
ną bendrauju su jūsų šešėliais”, –
kreipdamasis į susirinkusiuosius,
kaip didvyriškos lietuvių tautos ats-
tovus, sakė svečias. Jis pasiūlė gim-
nazistams dalyvauti kuriant doku-
mentinį filmą apie Juozą Lukšą-
Daumantą. Tai bus labai prasmingas
gimnazistų įnašas tiek į gimnazijos,
tiek Lietuvos pasipriešinimo istoriją.

Elena Uselienė

Stipendijas gavę abiturientai su Antanu Lukša (k.) ir gimnazijos direkto-
riumi Vidmantu Vitkausku (viduryje).

Kiekviena krizė gali būti
nauja pradžia

DR. ONA  RADZEVIÇIENÈ

Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija (PDPD) sėkmingai tęsia
darbą. Jau įvyko du seminarai skyry-
bų klausimais. Jų metu psichotera-
peutė Laima Zavistauskienė supa-
žindino su 15 „pribloškiančių prara-
dimų”, su kuriais susiduria žmonės
skyrybų laikotarpiu. „Norint juos
paversti laimėjimais, turime pirmiau-
siai juos pripažinti ir suprasti”, –
teigia psichoterapeutė.

Psichologijos mokslų daktarė
Pranutė Domanskienė nušvietė sky-
rybų įtaką vaikams: galimas proble-
mas skyrybų atveju ir kaip tėvai gali
padėti savo vaikams išgyventi šį
skausmingą laikotarpį.

Advokatė Kristina Wayne supa-
žindino su skyrybų proceso ypatu-
mais JAV: su žmonos ir vyro įstatymi-
nėmis teisėmis ir įsipareigojimais,
globos vaikams nustatymu, taip pat
turtiniais santykiais šeimoje ir po
skyrybų. Advokatė išaiškino apie
vaikų, taip pat kartais ir sutuoktinio
išlaikymą ir į ką atsižvelgia teismas,
iškilus šiems klausimams.

Kunigas Valdas Aušra papasako-
jo, kaip Liuteronų Bažnyčia supranta
ir vertina skyrybas, apie galimybę į
pakartotinas vedybas.

Kunigas Antanas Saulaitis, SJ
paaiškino apie sielovadą išsituokusiems
ir esantiems ant skyrybų ribos, apie
pastangas gydyti sužeistas širdis,
apie paramą asmenims ir šeimoms.

Seminarų metu buvo sukurtos

pagalbos grupės žmonėms, kuriems
yra aktualios šios problemos. Ziono
liuteronų bažnyčioje įkurta grupė jau
renkasi į užsiėmimus, kurių trukmė
8 savaitės. Renkamasi kiekvieną ket-
virtadienį 6:30 v. v. Ziono liuteronų
bažnyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL). Dar galite įsijungti į
grupės veiklą iki š. m. kovo 26 d.
Atvykite šį ketvirtadienį, t. y. kovo
26 d. arba skambinkite telefonu 773-
983-6517. 

Kitas seminaras tema „Prie sky-
rybų slenksčio” įvyko Pasaulio lietu-
vių centre kovo 19 dieną. Džiaugia-
mės, kad buvo gausiai dalyvauta.
Seminaro metu suburta nauja grupė,
kurios užsiėmimai vyks Lemonte.
Apie užsiėmimų dieną ir laiką bus
pranešta vėliau.

Dvi ateinančias savaites grupės
veikla yra atvira ir į ją gali įsijungti
nauji nariai. Subūrus grupę ir pra-
dėjus darbą, nauji nariai nebus pri-
imami. Taigi, paskubėkite. Tie, kas
turi problemų šeimoje, kurie jaučia,
kad šeima yra ant skyrybų ribos,
kurie yra išsiskyrę ar išsituokę, turi
problemų bendraujant su vienas kitu,
taip pat su vaikais, – skambinkite,
ateikite.

Padėsime išgydyti sužeistas šir-
dis, drauge išspręsime problemas.
Jums padės ir patars dvasininkai ir
patyrę psichologai. Telefonas Le-
monte 630-257-5613. 

Atsiminkite, kad žaizdos užgyja,
kad skyrybos yra ne tik praradimai,
bet ir atradimai.

Accounting
Income TAX Consulting

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, 
nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA

Ona Lukas, gyvenanti Clarendon Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Adolfas Kanapka, gyvenantis Wasaga Beach, Ontario, Ka-
nadoje, pratęsė „Draugo” prenumeratą ir paaukojo laikraščiui 70 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame už auką.

Jadvyga Pliksnys, gyvenanti  South Boston, MA, užsiprenumera-
vo „Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. auką.  Nuoširdžiai ačiū.

Regina Banionis, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Algirdas Suvaizdis, gyvenantis Berwyn, IL, paaukojo „Draugui”
100 dol. Dėkojame už dosnumą.

Vidmantas A. Raisys, gyvenantis Mercer Island, WA, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Maria Kucinas, gyvenanti Downers Grove, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū
už paramą.

Algimantas J. Norkevičius, gyvenantis Westborough, MA,
pratęsė „Draugo” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką.
Nuoširdus ačiū.

Vida M. Tumasonis, gyvenanti St. Pete Beach, FL, užsiprenu-
meravo „Draugą” dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.
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RÙTA LEONOVA-DAUJOTAITÈ
Karaliauçiaus 48 vid. mokyklos 
lietuviû kalbos mokytoja

Kada darbų ir rūpesčių maratoną
kiek sustabdai, kai pasižvalgai aplin-
kui, tada supranti, kad esi ne vienas,
kad tau padeda labai daug darbui at-
sidavusių, nuoširdžių, darbščių, žmo-
nes ir Tėvynę mylinčių žmonių.

Kaip toli nuo Karaliaučiaus yra
Čikaga! Kažkur už jūrų vandenynų,
antroje gaublio pusėje. Bet vis tiek
mes esam artimi. Mes – lietuviai, ne-
svarbu, iš kur bebūtume – iš Mažo-
sios ar Didžiosios Lietuvos, mumyse
teka lietuviškas kraujas. Mes ieško-
me vieni kitų, mes reikalingi vieni ki-
tiems, o  susiradę džiaugiamės, kad
galime būti reikalingi. Nors asme-
niškai ir nesame pažįstami (savait-
galį nenuvažiuosi į svečius pas Čika-
gos lietuvius), mus sieja nematomas
ir draugiškas ryšys, ir nuo to taip
džiugu ir šilta krūtinėje. 

Ruošdamasi rašyti šį straipsnį
jau ne pirmą  kartą pasklaidžiau vi-
sus tris Mažosios Lietuvos enciklope-
dijos tomus. Kokia laimė, kad tokios
knygos yra! Kiek daug juose istorinės
ir pažintinės medžiagos, nuotraukų,

aprašymų, vietovardžių – negali atsi-
traukti skaitydamas, taip įdomu.
Atidžiai perskaičiau apie Čikagos
Mažosios Lietuvos lietuvių draugiją
MLLD), įdėmiai žiūrėjau į lietuvnin-
kų veidus nuotraukose. Jie man tokie
artimi, nes aš pati gimiau Pagėgiuose
ir iš vaikystės girdėjau man pažįsta-
mus, mielus vardus: Ana, Ansas,
Morta, Vilius, Ema...

Kas suveda žmones? Kokia ranka
jiems parodo kelią? Gerai prisimenu
prieš dešimtį metų įvykusią išvyką su
lietuvininkais iš Karaliaučiaus į Vil-
nių. Nakvojome Užupyje, jaunųjų tu-
ristų viešbutyje. Vaikų buvo apie 40.
Vakaras, ruošėmės nakvynei, staiga
mane kveičia pasikalbėti malonus jau-
nas žmogus. Prisistatė – Vytautas Go-
centas, Čikagos Mažosios Lietuvos lie-
tuvių draugijos atstovas Karaliau-
čiaus krašto lietuviams remti. Buvau
maloniai nustebinta ir labai apsi-
džiaugiau, nes materialinė parama Ka-
raliaučiaus mokykloms buvo reika-
linga – kaip žmogui oras. Mokytojai
dėjo paskutines jėgas, kad kaip nors
praskaidrintų vaikų gyvenimą: nuvež-
tų į Lietuvą, aprengtų tautiniais rū-
bais, įsigytų priemonių, knygų. Pa-
galba pati atėjo Gocento asmenyje. 

Ačiū Jums, 
Čikagos lietuviai

A † A
KAZYS KREIVĖNAS

Mirė 2009 m. kovo 23 d., sulaukęs garbaus 86 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Lemont, IL.
Giliame liūdesyje liko: sesuo Ona Žemelienė su šeima ir miru-

sios sesers Genės Korsakienės šeima Lietuvoje; brolienė Otilija Ko-
naukienė; sūnėnas Regis Konauka su žmona Liuda; dukterėčios Ja-
nina Reklaitienė su vyru Gintaru ir Dalia Juškevičienė su vyru Vy-
tautu bei kiti giminės ir artimieji.

A. a. Kazys bus pašarvotas trečiadienį, kovo 25 d., nuo 3 v. p. p.
iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 26 d., 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Kazys bus palydėtas į Pal.
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Būtis kaip sapnas, buvo ir – sudie!
Užgęsta viskas, gęsta net žvaigždė,
Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta,
Bet skausmas jo gilus, kaip visata.

Vargonininkei, chormeisterei, choro įkūrėjai
A † A

RASAI POSKOČIMIENEI

mirus, jos vyrui, dukroms, sūnums, jos mamai, sese-
rims, broliams, tetoms su šeimomis, visiems giminėms
ir artimiesiems mūsų gili užuojauta.

Prisiminsime Raselę mūsų maldose ir giesmėse.

Pal. Jurgio Matulaičio misijos choras

Kiek vėliau susipažinau su dr. N.
Kitkausku. Ir pagaliau į mokyklą  at-
vyko  Vilius Trumpjonas iš Čikagos.
Pirmoji pažintis parodė, kad Vilius
labai rimtai domisi lietuvių mokytojų
darbu Karaliaučiaus krašte: jis susi-
tiko su mokyklos direktore, mokslei-
viais, apžiūrėjo klasę, pabendravo su
mokytoja, paklausė, ko svarbiausia
trūksta lietuviškoje klasėje, ir liepė
parašyti projektą. Greitu laiku buvo
gauta pirmoji parama. Paskui antroji,
trečioji... Ir taip jau apie 10 metų. 

Čikagos Mažosios Lietuvos lietu-
vių draugija remia ne tik Karaliau-
čiaus miesto lietuviškas mokyklas,
bet ir viso krašto mokyklas, o  V.
Trumpjonas atvyksta labai dažnai,
beveik kasmet. Tie mokytojų susitiki-
mai su juo duoda įkvėpimą dirbti,
atneša vilties ir parodo, kaip reikia
darbuotis, mylėti Tėvynę ir žmones,
būti atsakingu ir pareigingu. 

Vilius, eidamas Lietuvių draugi-
jos pirmininko pareigas, yra labai už-
imtas žmogus. Tai  atsakingos parei-
gos, atimančios daug laiko, ir, kas nuos-
tabiausia – jis randa laiko tolimam
Karaliaučiaus kraštui, lietuvių kal-
bos mokytojams, jų mokomiems mok-
sleiviams. Sužinojau, kad pirmininko
Trumpjono iniciatyva draugija renka
lėšas, siekiant paremti lietuviškas
klases Karaliaučiaus krašte, rengia
lietuvybės išlaikimo programas, vasa-
ros vaikų poilsio stovyklas. O jis pats,
jau ne jaunuoliško amžiaus, skrenda
per Atlanto vandenyną daugelį va-

landų, kad atliktų garbingą misiją
Karaliaučiaus krašte.

Nesvetima lietuvininkams Čika-
goje Mažoji Lietuva, Tėvynė visiems
viena. Nesvarbu, kur gyventum, min-
tys vis tiek Tėvynėje. Mes, dabar
šiuose kraštuose gyvenantys lietu-
viai, irgi esame lietuvininkai, bet jau
kitų laikų, kitų istorijų. Mes – Čika-
gos lietuvininkų broliai. Tariame
Jums ačiū už paramą, už tai kad esa-
te ir už tai kad mylite.

Rūta Leonova-Daujotaitė

MES – EMIGRANTAI

Išvykom į svetimą kraštą,
Išvažiavom iš savo šalies.
Kantriai nešame savąją naštą –
Kas mums kelią į laimę nuties?

Išmokom svetur mes gyventi
Ir gimtąją kalbą iškeist.
Ilgėtis ir kaltinti lemtį...
Per daug mūs, Tėvyne, neteisk.

Išmintis ir tos darbščiosios rankos
Leidžia vardą lietuvio apgint.
Iš ilgesio Lietuvai brangiai
Leiskit meilės vainiką nupint.

Mes – emigrantai,
Mes – emigrantai,
Palikę Tėvynę, palikę namus.
Kaip Jūs gyvenat?
Kaip Jūs gyvenat?
Ar pasiilgot, ar minit mus?

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Rūta Leonova-Daujotaitė su savo mokiniais.

Prie L. Rėzos paminklo Karaliaučiuje (iš k. į d.): mokytojas Algirdas Kar-
milavičius, MLLD pirmininkas Vilius Trumpjonas, MLLD atstovas Karaliau-
čiaus krašte mokytojas Jonas Glinskis.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čika-
gos skyrius kviečia
kovo mėn. 27 d.,
penktadienį, 7:30
val. v. į Bočių me-
nę, Pasaulio lietu-
vių centre, Lemon-
te pasiklau syti pa-
skaitos ,,Finansi-
nė padėtis  JAV ir
Lietuvo je”. Pas-
kaitą skaitys pasaulyje ir Lie tuvoje
gar sus finan sininkas Antanas Grina.

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

�Kovo 29 d., šeštadienį, 2 val. p.  p.
Ziono liuteronų parapijos salėje
(9000 S. Me nard Ave., Oak Lawn, IL
60453, tel: 708-422-1433) bus rodo-
mas garsusis Mel Gibson filmas
,,Kristaus kentėjimas”.  Tuo pat me-
tu kitame kambaryje vaikams bus ro -
do mas animacinis filmas. Po filmo
per žiūros – atsineštinių vaišių ska-
na vi mas. 

�Filatelistų draugijos „Lietu-
va” visuotinis narių susirinkimas
įvyks 2009 m. kovo 29 d. (sekmadienį)
12:30 val. p. p. Balzeko Lietuvių kul -
tūros mu ziejaus Audio-video kam-
baryje pirmame aukšte, 6500 S. Pu -
laski Rd., Chicago. Po susirinkimo, 2
val. p. p., Bal zeko Lietuvių kultūros
mu ziejaus administracija drauge su
Fi la telistų draugija rengia istorikės
Vio letos Rut kauskienės paskaitą:

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

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

kur vyks šio teatro sambūrio dešimtmečio šventė

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

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

�Cicero Šv. Antano bažnyčioje Gavėnios susikaupimo va karas bus
ketvirtadienį, kovo 26 d. Šiam vaka rui vadovaus iš Lietuvos atvykęs  kun.
Oskaras P. Volskis, Marijos radijas direktorius. Pradžia – 5 val. p.p. – pusva-
landžio konferencija; po to – su  sitaikinimo sakramentas (bus klau so ma
išpažinčių), o po jų atnašaujamos šv. Mišių auka su homilija. Po pa maldų –
pabendravimas. Kun. O. Vol s kis turi labai didelę kalbėjimo prak ti ką. Vien per
Marijos radiją jis yra paruošęs daugiau nei tūkstantį radijo laidų. Visi
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, dvi Ga -
vėninio susikaupimo popietes (kovo 27 ir kovo 28 dienomis) ves svečias iš
Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis. Abi popietės prasidės 2 val. p. p. ir baigsis
5 val. p. p. Pradžioje bus klausoma išpažinčių, po jų – pusvalandžio konferen-
cija. Po konferencijos – Kry žiaus kelias (tik kovo 27 d.) ir  šv. Mišios. Visi
nuoširdžiai kviečiami da lyvauti.

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

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO POPIETĖS

Spektaklis taip pat  vyks Pasaulio lietuvių centro fondo salėje sekma-
dienį, balandžio 5 d. Pradžia 1 val. p. p. Bilietus į spektaklį galite įsigyti
PLC raštinėje (14911 127th St, Lemont) tel.: 630-257-8787 arba parduo-
tuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Har lem Ave., Chicago) tel.: 773-788-1362.

„Dvi gubas kry  žius – jo istorinė kil-
mė”. Kvie čia me visus, kurie domisi
kolek cio na vi mu ir Lietuvos simbolių
pra eitimi, da  lyvauti susirinkime bei
po jo vyksiančioje paskaitoje. Įėjimas
ne moka  mas. Tel. pasiteiravimui:
847-2444-4943.

�Balandžio 3 d., penktadienį,
7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje Jau -
nimo centre atidaroma Čikagos litu-
anistinės mokyklos mokinių meno
darbų paroda. Maloniai kviečiame
mokinius, tėvelius ir visuomenę da-
lyvauti parodos atidarymą.

�FSS Čikagos skyrius ruošia
margučių marginimo vakaronę, kuri
įvyks š. m. balandžio 3 d. 6 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, apa-
tinio aukšto valgykloje. Norintys da-
lyvauti ir gauti informacijos, ką at-
sinešti, skambinkite Jolandai tel.:
630-257-2558.

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

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

PAMALDŲ TVARKA PAL. J. MATULAIČIO MISIJOJE
14911 127th Street, Lemont, IL  60439   Tel. 630-257-5613

www.matulaitismission.com
matulaitismission@sbcglobal.net 

Balandžio 1 d., trečiadienį  
7 val. vakaro – Bendruomeninės Atgailos ir Susitaikinimo pamal-

dos su asmenine išpažintimi (išpažinčių nebus klausoma Velykų Tridienį –
Didįjį ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį). 

Balandžio 5 d., PALMIŲ – VERBŲ SEKMADIENĮ,
9 ir 11 val. ryto, 6:00 val. vakaro – įžengimas į Jeruzalę, Kristaus Kan-

čios Šv. Mišios.

Balandžio 9 d., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ,
7 val. vakaro – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo Šv. Mišios

ir Švenčiausiojo Eucharistijos Sakramento garbinimas iki 10 val. vakaro. 

Balandžio 10 d., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ,
5:30 val. popiet – Kryžiaus kelias. 
7 val. vakaro – Kristaus Kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos.

Balandžio 11 d., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ,
8 v. vakaro – Velykų Nakties budėjimas, suaugusiųjų Krikšto ir Sutvirti-

nimo šventimas, Velyknakčio Vigilijos Šv. Mišios.

* * *
Balandžio 12 d., VELYKŲ SEKMADIENĮ,

Velykų dieną visos Šv. Mišios Jaunimo rūmuose,
kad visi sutilptų ir galėtų dalyvauti

7 val. ryto – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir Šv. Mišios (su choru). 
9:15 val. ryto – Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios.
11 val. ryto – Kristaus Prisikėlimo dienos Šv. Mišios (su choru).

* Varpeliai: į Velyknaktį bei Velykų dienos Šv. Mišias prašome atsinešti
varpelius, palydėti „Garbė Dievui aukštybėse” ir „Aleliuja”’ giesmes.

* Valgių šventinimas: Velyknaktį ir Velykų dienos Šv. Mišiose šventina-
mi valgiai/ krepšeliai. Kviečiame atsinešti.

Antanas Grina

Kretingos kultūros rūmų spektaklis ,,Kuprotas oželis”.

Julia Janonis, gyvenanti Chipley, FL, skaitys „Draugą” dar viene-
rius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo 50 dol. auką.
Labai ačiū.


