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Vilnius, kovo 31 d. (URM info) –
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas kovo 30 d. priėmė
oficialaus vizito į Vilnių atvykusį
Suomijos užsienio reikalų ministrą
Alexander Stubb. Susitikimo metu
ministrai aptarė bendradarbiavimo
Baltijos jūros regione svarbą, svar-
bius Europos Sąjungos ir energetikos
klausimus, bendradarbiavimą, įgy-
vendinant Rytų kaimynystės politiką.

Lietuvos ir Suomijos diplomati-
jos vadovai taip pat aptarė ekonomi-
nio bendradarbiavimo galimybes, pa-
brėždami ryšių svarbą inovacijų ir in-
formacinių technologijų srityse.

„Su Suomija turime daug sąlyčio
taškų – mus jungia bendra Baltijos
jūra, sėkmingai bendradarbiaujame
Šiaurės ir Baltijos šalių formatuose,
taip pat Šiaurės matmens ir Baltijos
jūros valstybių tarybos (BJVT) orga-
nizacijoje. Lietuva, kaip ir Suomija,
aktyviai dalyvauja ES Baltijos jūros
regiono Nukelta į 6 psl.

Susitiko Lietuvos ir Suomijos
uñsienio reikal¨ ministrai

Haga/Vilnius, kovo 31 d. (ELTA)
– Tarptautinės bendruomenės nuosta-
tą tęsti paramą Afganistano atkūrimui
ir stabilizavimui patvirtino antradienį
Hagoje vykusios tarptautinės Jungti-
nių Tautų konferencijos dalyviai.

Konferencijoje Afganistano tema
,,Visaapimanti strategija regioniniame
kontekste” (A Comprehensive Strategy
in a Regional Context) dalyvavo Lietu-
vos delegacija, vadovaujama Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos (URM)

sekretoriaus Žygimanto Pavilionio. Joje
nutarta siekti didesnio tarpusavio veik-
los derinimo, aptartos galimybės ir bū-
dai išplėsti tarptautinį bendradarbiavi-
mą, įtraukiant kaimynines Afganista-
nui valstybes.

Siekdami paskatinti galimų dono-
rų susidomėjimą Lietuvos rengiamais
vystomojo bendradarbiavimo projek-
tais Afganistano Goro provincijoje,
URM sekretorius Ž. Pavilionis ir vy-
riausiasis užsienio reikalų ministro pa-

tarėjas Valdemaras Sarapinas konfe-
rencijoje susitiko su Persijos įlankos
valstybių delegacijomis.

Šioje konferencijoje dalyvavo JT
generalinis sekretorius Ban Ki-moon,
Afganistano prezidentas Hamid Karzai
ir užsienio reikalų ministras Rangin
Spanta, JAV valstybės sekretorė Hilary
Clinton, daugiau kaip 60 pasaulio šalių
užsienio reikalų ministrai, NATO, Eu-
ropos Sąjungos ir įvairių tarpvyriausy-
binių organizacijų atstovai.

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) – Pre-
zidentas Valdas Adamkus savaitgalį
viešės Prahoje, kur vyks pirmasis
Europos Sąjungos (ES) šalių vadovų
ir JAV prezidento Barack Obama su-
sitikimas.

Į ES šiuo metu pirmininkaujan-
čios Čekijos sostinę V. Adamkus vyks
šeštadienį iš Strasbūre-Kėlyje penk-
tadienį prasidedančio jubiliejinio
NATO šalių vadovų susitikimo.

Sausį JAV prezidento pareigas
pradėjęs eiti B. Obama pirmosios
viešnagės į Europą metu dalyvaus
ketvirtadienį vyksiančiame G-20 (19-
os didžiausių pasaulio nacionalinių
ekonomikų ir ES) susitikime, vėliau
vyks į NATO vadovų susitikimą, o
baigiantis kelionei į Europą susitiks
su ES šalių vadovais.

Čekijoje praėjusią savaitę susi-
rinkę ES užsienio reikalų ministrai
aptarė pasirengimą balandžio 5 d.
Prahoje vyksiančiam ES valstybių
vadovų susitikimui su JAV prezi-
dentu B. Obama. Susitikime su nau-
juoju JAV prezidentu planuojama ap-
tarti strategiškai svarbiausius šių
dienų klausimus: ekonominę ir fi-
nansinę padėtį, energetinį saugumą
ir klimato kaitą, tarptautinės politi-
kos įvykius.

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas pabrėžė,
kad būsimas ES ir JAV viršūnių su-
sitikimas yra puiki proga naujam tei-
giamam postūmiui Europos ir Ame-
rikos santykiuose.

•Skautybės kelias. 2009
m. Vydūno fondo valdy-
bos veikla (p. 2, 8)
•Dėl Čekijos – kas juokia-
si, kas liūdi (p. 3, 9)
•Buvusi Lietuvos ,,robin-
zonė” pasakoja savo įspū-
džius (p. 4)
•Meilinga žodžiui per-
traukėlė (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pinklės (65) (p. 9)
•Pietų Amerika pradėjo
minėti Lietuvos vardo
1000–metį (p. 10)
•Keisčiausios pasaulio
bažnyčios (p. 11)

Europos vadovai
susitiks su JAV
prezidentu

Seime vienijasi jaunieji parlamentarai

Vilnius, kovo 31 d. (Balsas.lt) –
Skirtingoms partijoms priklausantys
5 Seimo nariai steigia Jaunųjų parla-
mentarų grupę. Apie šios grupės įkū-
rimą ketinama pranešti per arti-
miausią Seimo posėdį, pranešė Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) frakcija.

Penktadienį jaunieji parlamen-
tarai buvo susirinkę į pirmą susitiki-
mą ir patvirtino vienijimosi progra-

mą, aptarė tolesnio bendradarbiavi-
mo galimybes.

,,Lietuvos žmonės mus išrinko
pasitikėdami – esame jauni, sąžinin-
gi, siekiantys teigiamų pokyčių vals-
tybės gyvenime. Tai, kad priklausome
skirtingoms politinėms partijoms, nė-
ra kliūtis dirbti kartu. Svarbus bend-
ras tikslas, norime kuo geriau, veiks-
mingiau atstovauti jaunų žmonių,
jaunų šeimų interesams. Todėl nuta-

rėme įkurti Jaunųjų parlamentarų
grupę Seime, tai suvienys mūsų jė-
gas, galėsime daugiau nuveikti jau-
nimo labui”, – sakė TS-LKD frakcijos
narė Agnė Bilotaitė.

Grupės nariais galės tapti parla-
mentarai, ne vyresni kaip 30 metų. Iš
viso Seime yra 8 parlamentarai, ku-
riems dar nesuėjo 30 metų. Tai kon-
servatoriai Agnė Bilotaitė, Paulius
Saudargas, Justinas Urbanavičius,
,,darbietis” Vytautas Gapšys, ,,tvar-
kietis” Andrius Mazuronis ir Tautos
prisikėlimo frakcijos nariai Antanas
Nedzinskas, Zita Užlytė bei Mantas
Varaška.

Grupės įkūrimui kol kas pritarė
5 jaunieji Seimo nariai. Pagrindinis
grupės tikslas – suvienyti visų politi-
nių partijų frakcijų jaunus parla-
mentarus, sustiprinti jaunimo padėtį
Seime. Jos nariai žada siekti didinti
Lietuvos jaunimo domėjimąsi politi-
ka, skatinti jaunų žmonių dalyvavi-
mą politiniame gyvenime, kad kuo
daugiau jaunimo dalyvautų vietos sa-
vivaldos, Seimo, Europos parlamento
rinkimuose.

Sutarta têsti paramâ Afganistano atkùrimui

Seimo narė Agnė Bilotaitė. Redo Vilimo (BFL) nuotr.

Ministrai V. Ušackas (k.) ir A. Stubb.
URM nuotr.
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Lietuva pasaulyje turėtų
prisistatyti kaip patikima ir gy-
vybinga šalis – taip teigia pa-
saulyje žinomas įvaizdžio kūri-
mo specialistas Wally Olins. Jis
pristatė Lietuvos ekonominio
įvaizdžio strategiją, kurioje Lie-
tuvai siūloma prisistatyti Šiaurės
Rytų Europos šalimi bei kurti
mąslios, patikimos, romantiškos
ir gyvybingos šalies įvaizdį. ,,Jūs
net neįsivaizduojate, kiek mažai
apie jus žino. Tad geriau dary-
kite ką nors, kad jus išgirstų”, –
sakė W. Olins. Gal kas nors yra
suskaičiavęs, kiek kartų jau gir-
dėjome apie kuriamą mūsų
šalies įvaizdį, kaskart pareika-
laujantį vis įspūdingesnės su-
mos? Vien pernai įvaizdžio kūri-
mo strategijai iš biudžeto buvo
skirta 0,5 mln. litų. Ar nebūtų
tikslingiau tuos pinigus inves-
tuoti į žemiškesnius dalykus,
kurie badyte bado akis?

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

2009 metų Vydūno fondo
Valdybos veikla

(Santrauka)
ALGIRDAS MARCHERTAS
VF valdybos administratorius
VYTAUTAS J. ÇERNIUS
VF valdybos pirmininkas

Ši santrauka buvo pristatyta Vy-
dūno fondo (VF) tarybos posėdyje
2009 m. vasario 1 d. (Platesnė darbo
apžvalga buvo pateikta VF tarybai
08.05.31 ir 08.10.05.)

1. Valdyba
Valdybą sudarė filisteriai: Vy-

tautas J. Černius, pirmininkas; Jū-
ratė Variakojienė, pirmininko pava-
duotoja; Vida Brazaitytė, sekretorė;
Arūnas Draugelis, iždininkas; Leo-
poldas von Braun, reikalų vedėjas;
Algirdas Marchertas, administra-
torius. Valdybos nariai susirenka
kiekvieno mėnesio pirmą ar antrą
ketvirtadienį VF būkle. Posėdžių
lankomumas buvo 5.1, t. y., 7 posė-
džiuose dalyvavo visi 6 nariai. Kiek-
vienas Valdybos narys per mėnesį
atlieka užduotis savo nuožiūra.

2. Darbas būstinėje
Pirmininkas ir administratorius

iki lapkričio pabaigos VF būkle
dirbdavo antradieniais ir ketvirta-
dieniais nuo 10 val. r. iki 5 val. v. Su-
sidarė apie 130 darbadienių (apie
1,680 val.). Dar reiktų pridėti admi-
nistratoriaus viršvalandžius. Nuo
gruodžio 1 d. bandoma apsiriboti vie-
na darbo diena (ketvirtadieniais).

Čia susirašinėjama, išsiunčia-
mos knygos, parengiama informacija
posėdžiams, planuojama bendra val-
dybos veikla, palaikomi ryšiai (paš-
tas, telefonas, el-laiškai) su Lietuvos
studentais, universitetais, skautų or-
ganizacijomis JAV ir Lietuvoje.

3. Stipendijos ir premijos
(Lietuvoje)

Buvo išsiųstos 55 įvairios VF
stipendijos ir L. Maskaliūno parama
13 VGTU našlaičių; Ciplijauskaitės
parama Klaipėdos konservatorijai,
Sveikatos fakultetui, VDU; Kviklio,
Končiaus, Milvydo premijos KTU,
KU ir VDU studentams. Premijos
buvo pasiųstos Zaunienės-Jonuškai-
tės konkurso laimėtojoms (įvyko pui-
kus koncertas).

Paminėti anksčiau padaryti
stambesni įnašai (Jokubka, Ed. Kor-
zonas, Milvydai, D. Tallat-Kelpšaitė,
K. Sidabras, Dr. Romas ir Birutė Vis-
kantos), kurie prisideda prie stipen-
dijoms skirtų pinigų kaupimo.

XIV Mokslo ir kūrybos simpo-
ziumo metu lapkričio 30 d. pasiršyta
sutartis su Vilniaus universitetu dėl
Mikūno premijos (1000 dol.).

Parengta paskelbti šį pava-
sarį Gražinos Musteikytės 10,000
dol. premija apmokama iš Gra-
žinos Musteikienės palikimo.

4. Knygos
Broniaus Makausko ,,Lietuvos

istorijos” vertimas į anglų kalbą šiuo
metu yra sustojęs. Laukiama, kaip
išsispręs iliustracijų klausimas.

Jubiliejinė 55 metų knyga, ,,Drau-
gui” persiorganizuojant, vargiai juda
į priekį.

5. Kalėdiniai atvirukai
Kaip paprastai, taip ir 2008 m.,

Kalėdiniai atvirukai buvo paruošti ir
išsiųsti mūsų bendradarbių. Gauta ir
dar gaunami atsilyginimai ir aukos.
Atrodo, kad VF turės arti beveik
10,000 dol. pajamų, kurios bus pa-
naudotos stipendijoms, premijoms.

6. Pagalba, kurios sulaukėme

Džiaugiamės tais mūsų filiste-
riais ir talkininkais, kurie padėjo
tvarkyti raštinę, būklą, sandėliukus,
išsiuntė kalėdinius atvirukus.

7. Sekretoriatas
Įyko 13 VF valdybos posėdžių.

Palaikytas ryšys su VF įgaliotine Lie-
tuvoje ir su stipendijų paruošimo
tvarkytoja. Per mūsų sekretorę
įteikti VF diplomas ir padėka buvu-
siam VF įgaliotiniui Lietuvoje už jo
puikų darbą. Jis skatina VF kiek ga-
lima daugiau paremti studentus Lie-
tuvoje.

Sekretorė taip pat rūpinasi
Sidabrų ir prel. Juozo Prunskio
vardo rašinių konkursais. Jos dėka
VF atvirukai išleisti be žodžių, todėl
yra patogūs susirašinėti.

8. Skolininkai
Su aštuoniais iš VF valdybai pa-

teikto 16 skolininkų sąrašo buvo su-
sisiekta. Iš jų 7 grąžino ar grąžina
paskolas. Iš viso grįžo ar grįžta į VF
36,000 dol. Viena skolininkė per-
duota Collection Agency.

Su likusiais septyniais, VF ta-
rybos Skolų komitetui padedant,
pradedame susisiekti (vienam iš aš-
tuonių skola buvo panaikinta).

VF teikiamos paskolos Fondui
yra nuostolingos. Prarandama nuo
20 –60 iki 100 proc. vertės. Nors šiuo
metu studijuojantys gali gauti fede-
ralinės valdžios ir bankų paskolas,
tačiau VF valdybos dauguma pasisa-
ko už tai, kad paskolos ir toliau būtų
duodamos.

9. Būklo tvarkymas
Šį rudenį buvo paklotas naujas

kilimas, nupirktos spintos VF bei
Akademinės skautijos leidyklos lei-
diniams, pertvarkytos sienų dekora-
cijos.

10. VF pašto ženklai (USA, 42
c) ir VF vokai

Šie Vydūno pašto ženklai galioja
JAV ir siunčiant į užsienį. Jų galima
gauti VF būkle.

11. Į Lietuvos bibliotekas iš-
siųstos dvi knygų siuntos.

12. Apmokėta vieno dokto-
ranto kelionė iš Lietuvos ir dvie-
jų mėnesių pragyvenimas Čika-
goje.

Studentas rinko medžiagą apie
lietuviškąją skautiją savo diserta-
cijai.

Nukelta į 8 psl.

VF taryba (iš k.): Leopoldas von Braun, Ritonė Rudaitienė, Vytenis Kirvelaitis, Jūratė Variakojienė, Leonas Mas-
kaliūnas (pirmininkas), Jonas Variakojis, Milita Lauraitienė, Algirdas Stepaitis, Danguolė Bielskienė. Nuotraukoje
trūksta Ramunės Papartienės, Zitos Rahbar, Renatos Staniškienės ir Eugenijaus Vilko.
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DĖL ČEKIJOS - KAS
JUOKIASI, KAS LIŪDI
MYKOLAS DRUNGA

Sunkiu Europai metu griuvo
Čekijos vyriausybė – tos šalies, kuri
šiuo metu pirmininkauja Europos
Sąjungai itin lemtingų susitikimų ir
sprendimų išvakarėse. Kai kam iš to
juokai. Štai keli būdingi įvairių
Europos šalių laikraščių pasisaky-
mai.

Pasak dienraščio „Nürnberger
Zeitung”, „blogesnio laiko tam būti
negalėjo. Barack Obama balandžio
pradžioje padarys Europai mandagu-
mo ir pagarbos vizitą, prieš akis didy-
sis grupės G20 susitikimas globalinei
ūkio ir finansų krizei spręsti, o birželį
laukia Europos Parlamento rinkimai.
Bet visa tai čekų deputatams nerū-
pėjo. Jie per patį savo šalies vadova-
vimo Europos Sąjungai įkarštį atsi-
sakė savo vyriausybės vadovo”, kuris,
Niurnbergo laikraščio nuomone, bu-
vęs netgi „stiprus (...) Atsakomybės
pojūčio tuo neparodyta”.

Ir Magdeburgo „Volksstimme”
rašė, kad „Mirek Topolanek, apskri-
tai paėmus, buvo nelauktai gera fi-
gūra. Kas dabar iki birželio pabaigos
išeis iš Prahos, neaišku. Kliba ne tik
Europos Sąjungos reformos dėl gali-
mo Čekijos veto. Net ir planuojamoji
Europos Sąjungos partnerystė Rytų
link, esant tokiam dužliam Prahos
vadovavimui, prasidės be ūpo. Būti-
nai per pasaulinę krizę Europos Są-
jungai gresia trims mėnesiams atidė-
ta partija, kol vadovavimo nuo liepos
mėnesio pradžios neperims Švedija”.

Dėl to sielojosi ir Madrido dien-
raštis „Pais”: „Čekijos atvejis paga-
vo Europos Sąjungą itin neparankiu
laiku. Blogai, kad Jungtinių Valstijų
prezidentas B. Obama turi leistis fo-
tografuojamas su premjeru, kuris
nieko neturi pasakyti, tačiau vis tiek
kalba visos Sąjungos vardu. Proble-
miška ir tai, kad jau ir taip krizės
krečiama Europos Sąjunga iki šiol tik
Airiją laikė kliūtimi Lisabonos sutar-
ties ratifikavimui”. O štai dabar
reikia būgštauti ir dėl Čekijos.

Bazelio Šveicarijoje „Zeitun-
gas” pabrėžė dar ir tai, jog „dėl
Europarlamento rinkimų birželį vis
labiau neveiksnūs atrodo dabartinis
parlamentas ir dabartinė J. M. Bar-
roso vadovaujama Europos Komisija,
kurios kadencija baigiasi rudenį.

Būtent Čekijos, kuriai taip sunku
ratifikuoti Lisabonos sutartį, atvejis
įrodo, jog būtina kas pusmetį be-
sikeičiantį Europos Sąjungos pirmi-
ninkavimą papildyti nuolatiniu Euro-
pos Sąjungos prezidentu, kaip toji
sutartis ir numato”.

Paryžiaus prestižinis dienraštis
„Monde” tarptautinės ūkio krizės
fone rašė: „po Latvijos ir Vengrijos
Čekija yra trečioji Vidurio Europos
valstybė, kurios vyriausybė žlugo
krizei prasidėjus. Ukraina panaši į
stipriai siūbuojantį laivą, o Rumunija
ką tik šaukiasi Tarptautinio valiutos
fondo pagalbos. Užtat peršasi tokia
išvada: finansų krizė, pirmiausia su-
kėlusi ekonomikos, o tada visuome-
nės krizę, kai kuriose Europos šalyse
veda prie politinės krizės”.

Dėl to Berlyno dienraštis „Ta-
gesspiegel” ir siūlė Čekijos – ir ne
tik jos – atžvilgiu nerodyti pykčio:
„Čekija, kaip ir Lenkija, Vengrija, Ru-
munija ir trys Baltijos valstybės, pri-
klauso prie tų šalių, kurių savaran-
kiška politinė raida galėjo prasidėti
tik po 1989-ųjų, taigi griūvant sovie-
tiniam blokui. Atitinkamai nestabi-
liai per paskutinius du dešimtmečius
tose valstybėse rutuliojosi ir vidaus
politikos konfliktai. Tai Vakarų ir
Vakaruose suformuoti Europos poli-
tikai turėtų žinoti, prieš taip arogan-
tiškai atsiliepdami apie poslinkius
naujosiose Europos Sąjungos šalyse
narėse. O po teisybei juk čekams va-
dovaujant Europos Sąjungai niekas
beviltiškai nesužlugo ir nesugedo”, –
rašė Berlyno liberalusis dienraštis.

Vis dėlto toje pačioje Vokietijoje
vyravo būgštaujantys balsai. Pasak
Miunchene leidžiamo dienraščio
„Süddeutsche”, „lyg Europos Są-
jungai nepakaktų bėdų su finansų ir
ūkio krizės įveikimu, dabar ir jos
dabartinė vadovybė kliuvinėja už
savo pačios kojų. Taip, Čekijos parla-
mentas turi teisę savo ministrui pir-
mininkui nutraukti pasitikėjimą.
Tačiau tuo jis atveria niūrią perspek-
tyvą, kad Sąjungos pertvarka, dėl
kurios europiečiai rungiasi beveik 10
metų, vėl priartėja prie žlugimo. Juk
jei šalia Airijos, kuri tos sutarties irgi
politiškai dar nepalaimino, kaip ant-
ra potenciali neigėja atsistos ir Čeki-
ja, tai Europos Sąjungos moderniza-
vimas atsidurs pavojuje”.

Panašiai rašė ir dienraštis
„Frankfurter Allgemeine”: „Li-
sabonos sutarties likimas dabar prik-
lauso nuo dviejų nežinomųjų – tai
rungtynių dėl valdžios Prahoje rezul-
tatas ir Airijos rinkėjų valia. Kaip
besiskirtų sunkumai, su kuriais Li-
sabonos sutartis kai kuriose Europos
Sąjungos valstybėse susidūrė ar vis
dar susiduria, Lenkijoje valstybės
prezidentas ratifikavimo dokumento
vis dar nepasirašė, o Vokietijoje savo
nuosprendžio dar neištarė konstituci-
nis teismas – viena išvada jau aiški.
Europos Sąjunga atsidūrė prie sie-
nos: pasirodo, jog beveik neįmanoma
suderinti visų 27-ių šalių narių in-
teresus”.

Serbijos sostinės Belgrado dien-
raštis „Politika” čia įžiūrėjo besi-
juokiantį trečiąjį: „rusai visuomet
jaučia piktdžiugą, kai buvusiojo Var-
šuvos pakto narys, tapęs nauju Euro-
pos Sąjungos nariu, ką nors ‘sujau-
kia’. Buvusieji Rytų bloko nariai,
kuriuos priėmė Europos Sąjunga,
Rusijoje išvis nelaikomi visaver-
čiais”.

Nukelta į 9 psl.

,,Draugo” jubiliejinio
koncerto leidinys

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Visi ,,Draugo” šimtmečio jubiliejinio koncerto lankytojai gavo 64
puslapių leidinį, kurio viršelį puošia pirmojo ,,Draugo” numerio
pirmasis puslapis su metrika, kad tai – katalikiškas laikraštis, lei-

džiamas Wilkes-Barre, PA. Pirmojo numerio data – 1909.07.12. Leidinyje
išspausdinta ne tik koncerto programa, bet ir daugybė sveikinimų bei
linkėjimų. Koncertą gal įvertins muzikos kritikė ar kritikas. Šioje apžval-
goje noriu atidžiau pristatyti gausių sveikinimų turinį ir apimtį. Įvairių
organizacijų pavadinimų rašyba duodama tokia, kokia yra leidinyje. Vi-
liuosi, kad ,,Draugo” korektorė šias rašybos įvairoves paliks be pataisymų.

Pačioje leidinio pradžioje prabyla Valdas Adamkus, Lietuvos
Respublikos Prezidentas. Jis teigia, kad aštuonioliktas šimtmetis buvo
svarbus tautinei sąmonei ir mini 1883 metais pasirodžiusią ,,Aušrą”, po
šešerių metų pradėtą ,,Varpą”. Iš tikrųjų, šie leidiniai buvo XIX, o ne
XVIII amžiaus pragiedruliai. Toliau savo rašte Prezidentas teigia, kad
,,Draugas” yra sektinas pavyzdys dabarties ir būsimoms kartoms. Jo
teigimu ,,Draugas” patvirtina tai, kad idealizmas gali tapti stipria vieni-
jančia jėga, kuriai paklūsta skirtingų kartų ir labai skirtingų pažiūrų
žmonės”. Po to seka Audriaus Brūzgos, LR Ambasadoriaus, JAV ir
Skaistės Aniulienės, LR Generalinės konsulės Čikagoje, sveikinimai.

LR Generalinis konsulas New York pastebi, kad Lietuva neapsiriboja
vien valstybės sienomis ir geografija. ,,Nebestebina, kad didžiausi Lie-
tuvos patriotai gyvena Čikagos priemiesčiuose”, teigia jis. Vysk. Paulius
Baltakis reiškia nuoširdžią padėką Dievo Apvaizdai už ,,Draugą”, kuris
visą šimtmetį sėkmingai vadovauja išeivijos religiniam, moraliniam bei
politiniam gyvenimui, puoselėja tautinį solidarumą su tėvyne Lietuva.
Prel. Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai, džiaugiasi ,,Draugo” pasiekimais,
ypatingai sovietinės okupacijos laikotarpiu ir kai Lietuva paskelbė savo
nepriklausomybę 1990 m. ,,’Draugas’ buvo tiesos ir laisvės balsas, atsklei-
džiantis Lietuvos ir lietuvių siekius būti savarankiška valstybe.”

Lietuvos universitetų moterų asocijacijos Čikagos skyriaus pirminin-
kė Romualda Laurinaitis-Johnson linki žengti į antrą šimtmetį, palie-
kant neišdildomą savo pėdsaką, puoselėjant lietuvių dvasines bei morali-
nes vertybes. Regina Narušienė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy-
bos pirmininkė, teigia, kad ,,Draugas” išliko vienu populiariausiu, įdo-
miausiu ir laukiamu lietuvių, ne tik JAV ar Lietuvoje, bet ir kitų pasaulio
kraštų lietuvių bendruomenėse.

,,Draugą” sveikina Amerikos Lietuvių Taryba, Lietuvių Katalikų Re-
liginė Šalpa, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba, Susivienijimas
Lietuvių Amerikoje, Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, Lie-
tuvių Fondas, Tautos Fondas. ,,Draugo” pastangas teigiamai įvertina Lie-
tuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga, Draugo Fondas, Šiaurės Ame-
rikos ateitininkų taryba, Lietuvių Skautų Sąjungos Taryba, Lietuvių Ro-
mos Katalikų Labdarių Sąjunga.

,,Ateitininkų sąjūdis ir ‘Draugas’ yra beveik vienmečiai, gimę skirtin-
gose aplinkybėse, bet vedami tokių pat idealų, siekiančių tarnauti Dievui
ir Tėvynei”, – rašoma Ateitininkų sendraugių sąjungos Centro valdybos
sveikinime. Sveikina ir Moksleiviai ateitininkai, Popiežiaus Leono XIII
Fondas, Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba. Pastaroji linki ,,Draugui” ir to-
liau nešti lietuvybės šilumą ir Tėvynės meilę į skaitytojų namus. Šimt-
mečio proga Lithuanian Mercy Lift dėkoja ,,Draugui” ir skaitytojams už
paramą šelpiant Lietuvos ligonius, jų ligonines ir globos namus. ,,Lau-
kiam kartu dirbti sekančiame šimtmetyje!”

Lithuanian American Republican League of Illinois linki ištvermės
,,gražiai informuojant ir jungiant toli nuo Tėvynės gyvenančius lietuvius
bendram darbui, siekiant Lietuvos saugumo ir ekonominės pažangos”.
Toliau sveikina Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”, Margutis II radi-
jo programa, Miles Jesu, Šv. Kazimiero Parapija iš Los Angeles, California
ir Šv. Antano parapija, esanti Cicero, Illinois.

Susilaukta nuoširdžių sveikinimų ir iš daugybės asmenų. Irena
Kriaučeliūnienė linki, kad daugelio metų ,,Draugo” gražus bendravimas
su skaitytojais ilgai neužtemtų. Marija Remienė, šio leidinio sudarytoja,
džiaugiasi dienraščio kultūriniais, politiniais ir religiniais darbo vaisiais.
,,’Draugas’, kaip Tėvynės sargas antroje Atlanto pusėje, džiaugėsi ir liū-
dėjo kartu su Lietuvos sūnumis ir dukromis jų nelaimių ir džiaugsmo
dienose”, – rašo ji. Sveikina ir spaudos veteranė Stasė Semėnienė, Mar-
garita ir Vaclovas Momkai, Gražina ir Romualdas Kriaučiūnai, Janutų
šeima, Aldona Prapuolenytė ir Marius Prapuolenis, dr. Jonas ir dr. Ona
Daugirdai, Stasys, Stasys III, Karolė ir Robertas Balzekai, Anicieta Januš-
kienė, Marytė ir Kazys G. Ambrozaičiai, Julija Švabaitė-Gylienė ir Zita
Zarankaitė.

Išskirtinas Juozo J. Lekio sveikinimas. Jis ,,Draugą” skaito nuo 1963
metų. J. Lekys rašo, kad jo dienos be ,,Draugo” būtų liūdnos. Toliau skai-
tome: ,,Esu žemaitis gyvenam su žmona Marijona vos tik penki metai (…)
Apie save negaliu pasigirti. Buvau, esu tik paprastas žmogelis, sugyvenęs
netoli 100 metelių, niekuo ypatingo nepasižymėjęs, be ordinų, be titulų,
laukdamas savo dienų pabaigos. Nors turėjau labai gerų draugų, bet jie
pasiskubino, išėjo negrįžtamai, tad likau vienas (…) Nukelta į 8 psl.

Vyriausybės krizė Čeki-
joje, vienoje iš stabiliausių
ir sėkmingiausių šalių,
įrodo, kad nelemto „nau-
josios Europos” savęs per-
vertinimo laikai baigėsi.
Josios priklausomybė nuo
Briuselio ir sunkiasvorių
Paryžiaus ir Berlyno dabar
perdėm akivaizdi.
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Buvusi Lietuvos ,,robinzonė” Rima
pasakoja savo įspūdžius

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN

Su savo pašnekove Rima Jucevi-
čiūte-Naujokiene susipažinau gyven-
dama Tauragėje. Dažnai sutikdavau
ją sporto salėje, sveikuolių renginiuo-
se. Po geros treniruotės mėgome pa-
sikaitinti suomiškoje pirtelėje.

Rima, kaip ir jos mama Elvyra
Jucevičienė, yra aktyvi lietuvė, suge-
banti viską – skaniai gaminti, kepti
įvairius saldumynus, megzti. Visada
mane stebino šios jaunos moters en-
tuziazmas ir ryžtas. Kai ji prieš kele-
tą metų pateko į Lietuvos ,,Robinzo-
nų” komandą, labai apsidžiaugiau.
Trumpam parvykus į Lietuvą vis pri-
trūkdavo laiko išklausinėti apie jos
patirtus įspūdžius Malaizijoje, mat
ten vyko ,,Robinzonų” varžybos.

Šiandien Rima su vyru Tomu ir
dukra Juta gyvena JAV, Pasifica mies-
te, California valstijoje. Manau, kad
skaitytojams bus įdomu daugiau su-
žinoti apie šios moters patirtus įspū-
džius.

– Papasakok apie save. Kur
gimei, augai, kur baigei moks-
lus, kokie sportiniai pasiekimai?

– Gimiau Tauragėje 1966 metais.
1991 metais baigiau tuometinį Kūno
kultūros institutą (dabar Kūno kul-
tūros akademija). Nuo 10 metų vis
kažką sportuoju. Pirmiausia buvo
lengvoji atletika, po to rankinis, tin-
klinis. Nuolat dalyvaudavau įvairiose
sporto varžybose, gindama savo mo-
kyklos garbę. Lošdavau ir krepšinį, ir
rankinį, ir futbolą – viską, ką tik
reikėdavo. Institute susidomėjau
dziudo, bet treniruotės truko neilgai,
nes pasijutau nėščia su savo pirma-
gime dukryte. Vėliau, kai Viktorijai
buvo 4 metukai, tiesiog ,,susirgau”
Kyokushinkai karate. Nuolat daly-
vaudavau ne tik Lietuvos, bet ir
Europos čempionatuose. Turėjau
apsigynusi rudą diržą. 1996 metais
iškovojau teisę vykti į pirmąjį moterų
pasaulio čempionatą Tokyo mieste.
Deja, sutrukdė kelio trauma. Tuomet
ir atsisveikinau su šio sporto šaka.

Besigydydama po kelio raiščio
traumos pamėgau treniruoklių salę.
Ir dabar nuolat lankausi sporto klube
– bėgioju, važinėju dviračiu, riedu-
čiais, čiuožiu pačiūžomis, ypač mėgs-
tu žaisti pliažo tinklinį.

– Kaip patekai į Lietuvos
,,Robinzonų” komanadą?

– Tiesiog užpildžiau anketą, kuri
buvo žurnale ,,TV antena”. Man pa-
skambino iš televizijos TV3 ir prane-
šė, kad į pirmąją atranką pokalbiui
atrinko 50 žmonių (iš viso anketas
buvo užpildė 1,500 norinčių). Nuvy-
kau pokalbiui į televiziją, kur man
uždavė įvairių klausimų ir liepė lauk-
ti tolimesnių rezultatų. Per šią ,,ap-

klausą” visi buvom filmuojami, ma-
tyt, stebėjo, kaip jaučiamės prieš ka-
meras. Po keleto dienų sulaukiau
skambučio, kad patekau į finalinį de-
šimtuką. Visi dešimt turėjom vykti į
Vilnių ir dalyvauti varžybose: kas
greičiau nuplauks, greičiau nubėgs.
Buvo ir intelekto užduočių. Vėliau vi-
sas dešimtukas dalyvavo tiesioginio
eterio laidoje, kur žiūrovai balsavo už
mus. Penki dalyviai, surinkę dau-
giausia žiūrovų balsų, pateko į ko-
mandą. Pagal surinktų taškų skaičių

buvau antra ,,robinzonė”.
– Kas paliko didžiausią įs-

pūdį rungtyniaujant Malaizijoje,
ginant Lietuvos garbę?

– Tai buvo prieš šešerius metus,
bet iki šiol įspūdžiai nėra išblėsę. Vis-
kas buvo įdomu: ir egzotiška gamta,
ir maistas, tiksliau, rungtyniaujant
saloje maisto kaip ir nebuvo. Gavome
tik 5 kg ryžių (mėnesiui visai koman-
dai) bei 10 mažų konservuotų žuvelių
skardinių. Visa kita patys turėjome
susirasti ar sugauti. Teko skanauti ir
pitonų, misti ir mažyčiais krabais,
kurių tikriausiai niekas nevalgo, ir
šimtakojais. Valgėm palmių ūglius,
laukinių ananasų stiebelius, kokoso
riešutus. Labai visi stengėmės ir no-
rėjome, kad tą kartą laimėtų Lietu-
vos atstovas, todėl jautėme didelę
atsakomybę ir tai slėgė psichologiš-
kai. Psichologinę įtampą dar labiau
didino kasdieniai pokalbiai su laidos
režisieriumi. Jis nuolat provokavo
nesantaikai tarp komandos draugų,
užduodamas gana suktus ir dvipras-
miškus klausimus (juk reikia, kad
žiūrovams būtų intriga!)

Nuobodžiauti nebuvo kada, nes
kasdien vykdavo varžybos tarp trijų
Baltijos šalių. Į jas plukdydavo kate-
riais vis į skirtingas salas. Tokiai iš-
vykai sugaišdavome apie 5 valandas.
Nuolat buvom filmuojami, dažnai ir
nakties metu.

Man nepasisekė, nes jau pirmąją
savaitę rungtyniaudama nutraukiau
kelio kryžminius raiščius, todėl pa-
prašiau komandos narių, kad už ma-
no išmetimą balsuotų. Tada maniau,
kad būtų nesąžininga likti, jei negalė-

siu pilna jėga atstovauti komandai,
kovoti už Lietuvą. Visi troško tik per-
galės Lietuvai!

Po ,,iškritimo” iš komandos, ma-
ne, kaip ir visus kitus dalyvius, paliko
stovykloje. Joje gyveno visi iškritę iš
žaidimo ,,robinzonai” bei visų šalių
kūrybinės grupės. Kai iškritę pasku-
tiniai žaidimo dalyviai pamatė, kokio-
mis sąlygomis mes čia gyvename, o
jie turėjo pusbadžiu ir murzini vargti,
tuomet visi iki vieno pavydėjo mums
gero ir sotaus gyvenimo. ,,Laisvėje” –
taip vadinome gyvenimą po iškritimo
iš žaidimo. Maitinami tris kartus per
dieną gardžiausiais valgiais, galėjome
plaukti kateriu į miestą (mat gyveno-
me mažoje saloje kurorte), žiūrėjome
filmus, buvo rengiamos diskotekos.
Gyvenome namelyje su visais patogu-
mais. Šalia lauke buvo didžiulis ba-
seinas ir sukūrinė vonia. Susiorgani-
zavome keliese turistinę išvyką į lau-
kines džiungles. Apsigyvenome ma-
žame kaimelyje ir pajutome vietinių
malaiziečių dosnumą ir vaišingumą.
Žmonės tame kaimelyje nors ir ne-
turtingi, bet visi mieli, laimingi ir su
plačiom šypsenom. Su buvusiais ,,ro-
binzonais” tebebendraujame iki šiol.
Jie man tapo labai gerais draugais ir
į Ameriką išlydėjo.

– Kokie keliai atvedė į JAV?
Ką dirbi?

– Į JAV atvedė pažintis su bū-
simu vyru amerikiečiu Tomu, su ku-
riuo susituokėme prieš metus. Dirbu
medicinos klinikoje daktaro chiro-
prakto (lietuviškai – manualisto)
padėjėja. Tuo pačiu mokausi koledže
anglų kalbą bei kartoju anatomijos
fiziologijos kursą, nes reikės laikyti

egzaminą, kad galėčiau gauti pažy-
mėjimą, leidžiantį man dirbti fizine
terapeute. Lietuvoje aš dirbau kine-
ziterapeute, čia taip pat noriu daryti
tą patį.

– Kokie bendravimo skirtu-
mai ar panašumai tau labiausiai
įsiminė, tik iš Lietuvos atvykus į
JAV?

– Pirmiausia šokiravo visų šypse-
nos ir bendravimas: parduotuvėje
tavęs klausinėja kaip tu laikaisi, ar

nereikia padėti? Lietuvoje tai ne-
įprasta. Iš pradžių maniau, kad ge-
riau jau manęs nekalbintų, bet dabar
tas labai patinka.

Man labai patinka Amerikos
žmonės, nes jie atviresni ir šiltesni
nei Lietuvoje. Manau, kad visam tam
dar atsiliepia buvusi tarybinė san-
tvarka ir reikės keleto kartų, kad tai
pasikeistų. Taip pat matau, kad čia
labiau gerbiama moteris šeimoje ir
vaikai auklėjami griežčiau nei Lietu-
voje. Manau, kad Lietuvoje vaikai la-
biau išlepinti. Čia daugelis vaikų dir-
ba dar besimokydami vidurinėje mo-
kykloje.

Taip pat pastebėjau, kad Ameri-
kos vidurinėse mokyklose lengvesnės
mokymosi programos. Mano dukra
mokosi 11 klasėje. Lietuvoje būdama
9 klasėje ji turėjo net 13 skirtingų pa-
mokų per savaitę, o čia tik 6 pamokas
ir kas dieną tas pačias. Manau, kad
tai gerai, ne veltui Lietuvoje didžiau-
sias savižudybių skaičius, nes neretai
vaikai nuo per didelės įtampos jau
mokykloje suserga depresija.

– Kokie tavo ateities planai?
– Mokytis ir dar kartą mokytis,

nes noriu gauti kineziterapeuto pažy-
mėjimą, taip pat pasirūpinti, kad
dukra gautų gerą išsilavinimą.

Taip pat ateityje norėčiau dirbti
savanore kokioje nors gydymo įstai-
goje. Man palieka didelį įspūdį, kad
daugelis Amerikoje dirba ir padeda
žmonėms ne už pinigus, bet dėl to,
kad jiems tai malonu.

Manau, kad Rima savo energija
ir kūrybiškumu mielai įsijungs ir į
lietuvišką veiklą.

Rima su mama ir dukra Juta.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

ANGELÈ ORVIDAITÈ
Specialiai „Draugui“ iš Graikijos

Graikijos valstybė imigrantams
siūlo nemokamai mokytis graikų kal-
bos. Kasmet rengiami kursai naujo-
kams ir pažengusiems, kurių gyve-
nime tokiu būdu atsiranda po porą
romantiškų vakarų per savaitę ke-
liems mėnesiams. Kas čia romantiš-
ko? Na, vien atsidurti aplinkoje, kur
bent jau iš pradžių bendraujama žen-
klais – juk, kaip žinia, po Babelio
bokšto nuotykio tapo ne taip lengva
su svetimtaučiu atrasti bendrą kalbą.
Kursų pradžios sėkmė šiuo atveju
išskirtinai priklauso nuo mokytojo
išradingumo, kuris paviliotų, nors ir
nutrūktgalviškai, leistis į kalbos pa-
žinimo nuotykį. Mes, pageidaujantys,
ten susirenkam visi vienas prieš kitą
lygūs, nesusišnekantys. Iš įvairiausių
pasaulio kampelių, pradedant nuo
artimiausių Europoje, baigiant anais,
vargiai net mintimis pasiekiamais,
kaip Dominikos Respublika. Na, ir aš
– lietuvė.

Ne per seniausiai, vieną pietie-
tiškai vėsų, vis dar tamsų pavasario
vakarą, buvom surinkti telefono
skambučiais į egzaminą. Mokytojams
išsiaiškinti, į kurį lygį kurį mokinį
užrašyti. Apie egzaminą daugiau ne-
pasakosiu, jis įprastas: testas, raštu,
žodžiu. Kur kas įdomiau buvo tai, ką
teko patirti per pertraukėlę, nevalia
įsiterpusią, laukiant, kol visi susi-
rinkusieji pabaigs pirmąją užduotį,
prieš pradedant antrąją. 

Į pustuštį tamsų kiemą, „susi-
rangiusį” aplink alyvmedį viduryje,
vienas po kito išnerdavo iš auditorijos
egzamino nuvarginti žmonės. Suplu-
kę, susigūžę, lyg vengdami gauti ne-
tikėtai iš pašalies kokio nemirštančio
graikų filosofo kumštelėjimą už klai-
das. Na, pabandyk išraityt, kai iki
šiol gal nei tu pats, nei tavo pasienio
kaimynai tų raidžių nematydavai
niekur daugiau, kaip tik ant suve-
nyrinių amforų, parsivežtų turistų. 

Bet štai pakiliai, iškėlusi šviesia-
plaukę galvą išžygiuoja mano pra-
ėjusių metų pažįstama. Kartu krim-
tom pirmą graikų kalbos kursą. Pra-
dėjom, prisimenu, didžio įkvėpimo
suimtos nuo graikų abėcėlės, taip pa-
žįstamos dar nuo vidurinės mokyklos
geometrijos pamokų: alfa, beta, ga-
ma, delta, ... omega. Kartu pradėjom
mokytis, net ir atvykom į Graikiją,
kaip vėliau išsiaiškinom, tuo pačiu
metu. Taigi, vienodo stažo abidvi. Ji –
belgė. Gimtoji kalba – prancūzų.
Prieš metus bendraudavom angliš-
kai. Graikų kalbos tuomet temokė-

jom tiek, kad galėtume pasilabint,
paklaust „kaip sekasi” ir dar atsakyti
į pastarąjį klausimą „gerai”. 

Šįkart manoji pažįstama, pripuo-
lusi, apkabinusi, išbučiavusi (ypatin-
ga persona, besibičiuliaujanti ūmiau
nei patys graikai), beria nesustoda-
ma. O aš? Aš vargiai ką suprantu.
Mėginu įnerti į tą kalbos srautą, ku-
ris man kas kelias sekundes vis ki-
toks girdėti: tai kurkia, tai švilpčioja,
tai ulbuoja, tai lyg nutęsiant ūkau-
tų… (Daros vis labiau gėda pačiai
prieš save.) Niekaip neatpažindama
kalbos, nesėkmingai mėginu mintyse
įsiterpti į šį garsų paradą, įsikibt
kuriam atpažintam žodžiui į atlapus,
kad toliau mane patsai panešėtų. Va!
Lyg jau ir keliaujam! Pasirodo, grai-
kiškai! Palengvėjo. Staiga vėl – žlegt
ant žemės. Akimirksniu mintyse su-
metu, ar nereikėtų stabdyt panelės,
keičiant žodyno srautą į angliškąjį,
per daug savo nesupratimo neišduo-
dant. Ne, nestabdysiu. Pagaliau imu
sumot, kur lingvistinis šuo pakastas.
O tas šuo būsiąs dar ir kirčius
apkramtęs. Vargšai nulėkę ant pas-
kutinio žodžių skiemens. Apgraužtas
„f” virtęs „t”, o garso „ch” visai nebe-
likę (kaip, pavyzdžiui, „aimingas”
vietoj „laimingo” išvertus). Na, ar
nelengva buvo man apsikvailinti?
Ach! Juk pašnekovės gimtoji kalba –
prancūzų! Jaučiuosi nelyg spręsčiau
lingvistinę lygtį. Atpažinus nežino-
muosius, įrašius reikšmes, galėčiau
save ko gero siūlyti Babelio statytojo
premijai gauti.

Dabar apie tai, ką gavau po ling-
vistinės lygties lygybės ženklo. Mėgi-
nu nusakyti, kokie filologiniai ar,
išvertus, meilingi jausmai žodžiui su-
grįžta prisimenant šią pažinimo aki-
mirką. Viena tikra – šie nuoširdžiausi
jausmai skirti lietuvių kalbai. Dėkin-
gumas pirmiausia. Kad ir, pavyzdžiui,
lietuviškam kirčiui. Prisimenu, mo-
kykloje lietuvių kalbos kontrolinio
metu ne vienam mūsų klasiokų besi-
grumiančiam su priegaide, riestinis
kirčio ženklas vidurius suriesdavo.
Jau nekalbant apie kvietimą prie len-
tos. Užtat dabar – veikia raminan-
čiai: mano gimtoji kalba lietuvių, ir,
manau, kaip tik todėl be vargo gir-
džiu kirčius įvairiausiose graikiškų
žodžių vietose. (Manoji pažįstama
nepavargdama mokytojams skun-
džiasi: „negirdžiu kirčiuotų skieme-
nų ir tiek, nors kuolą ant galvos ta-
šykit, negirdžiu.”)

Štai tokie ir panašūs malonūs
kalbiniai atradimai ištinka per per-
traukas nemokamoje graikų kalbos
mokykloje imigrantams.

Gintaras Aleknonis Lrt.lt. kovo
19 d. straipsnyje ,,Komunistų pergalė
Seime” rašo: ,,Šią savaitę Lietuvos
Seimas nepritarė rezoliucijai ‘Dėl Ti-
beto problemos sprendimo’. Didesnio
visuomenės dėmesio nesulaukęs įvy-
kis apie šiandienos Lietuvą pasako
daugiau, negu mes norėtume išgirs-
ti”. (žiūr. ,,Draugas”, kovo 18 d.
straipsnis ,,Seimas nepritarė dėl
Tibeto autonomijos”).

Ką tik liūdną sukilimo numalši-
nimo 50-ties metų sukaktį paminėju-
sio Tibeto laisvės byla Vakarų demok-
ratijos pasaulyje niekam didesnių
abejonių nekelia. Tibetiečius ypač ge-
rai turėtų suprasti ir atjausti Vidurio
ir Rytų Europos tautos, dar puikiai
prisimenančios komunistų valdžią,
sovietų okupaciją ir savo laisvės kovą. 

Deja, Lietuvos Seimas nepasielgė
taip, kaip Islandijos parlamentas, ku-
ris nepaisydamas Maskvos grasinimų
beveik prieš dvi dešimtis metų pripa-
žino mūsų nepriklausomybę. Jeigu
jie, rezoliucijos autoriai, būtų paren-
gę griežtą, Pekiną aštriai kritikuojan-
tį dokumentą, būtų galima suprasti ir
pateisinti mūsų politikų atsargumą.
Dabar pateikta rezoliucija buvo tokia
nuosaiki, diplomatiška, deklaruojanti
bendrąsias žmoniškąsias vertybes,
kad jos išsigąsti galėjo tik tie, kurie
bijo savo praeities šešėlių. 

Dokumente tik labai atsargiai
siūlyta „Lietuvos Respublikos Vy-
riausybei skatinti (...) Kinijos ir Tibe-
to atstovų dialogą, telkti jam paramą
Europos Sąjungos lygiu.” 

Tibeto rezoliucijos svarstymas
Seime ir to svarstymo rezultatai rodo
mūsų dvasios nuopuolį, tarptautinio
bendravimo taisyklių neišmanymą ir

atskleidžia sąmoningą norą klysti ir
klaidinti kitus.

Tarpparlamentinių ryšių su Ki-
nijos parlamentu grupės pirminin-
kas, profesorius Kęstutis Glaveckas
kalbėjo, esą Lietuvos ekonominiai
santykiai su Kinija yra ypač svarbūs,
tad galbūt nereikia aštrinti politinių
santykių. Tibeto klausimu viskas
buvo atvirkščiai. Lietuvos statistikos
departamentas Kinijos apskritai ne-
mini kaip mūsų eksporto rinkos, o
importuojančių šalių sąraše Kinija
tik dešimta, iš ten atsivežame perpus
mažiau prekių negu iš Latvijos – vos
pustrečio procento.

Šis pavyzdys parodo Lietuvos sei-
mūnų iškreiptą  principingumo sam-
pratą, apie kurią dažnai užsiminė LR
Užsienio reikalų ministras  min. Vy-
gaudas Ušackas Briuselyje ir besilan-
kydamas Washington, DC dėl santy-
kių  su Rusija. Kodėl principingumas
turėtų rūpėti Vakarų valstybėms
Lietuvos reikalų klausimu, kai pati
Lietuva paaukoja laisvės ir tiesos
principus už importuojamus skudu-
rus bei švinu ir chemikalais apnuody-
tus žaisliukus vaikams? Ar mažytė
Islandija pabūgo pripažinti Lietuvos
nepriklausomybę, kai visas pasaulis
apie tai nenorėjo nei matyti, nei gir-
dėti nors Rusijos karinė grėsmė jai
buvo nepalyginamai didesnė nei Ki-
nijos skudurų invazija į Lietuvą? Ir
kuo, prof. Glaveckai, Lietuva būtų
nukentėjusi nuo Kinijos, išskyrus
savo pačios eksporto išlaidų sumaži-
nimą. Ar čia politinio aklumo, komer-
cinės korupcijos pavyzdys, ar visiška
moralinių principų stoka?  

Stasys Bačkaitis
Great Falls, VA

MORALINÈ GÈDA LIETUVOS SEIMUI

Manau, kad Anatolijus Kairys turėtų būti pavadintas vienu geriausių
lietuvių poetų.

Jonas Gibaitis
Čikaga, IL

10 GERIAUSIÛ LIETUVIÛ POETÛ

Siunčiu dešimties poetų, kuriuos
labiausia vertinu, sąrašą.

1.  Donelaitis
2.  Maironis
3.  Aistis
4.  Putinas
5.  Radauskas

6.  Mačernis
7.  Nagys
8.  Brazdžionis
9.  Degutytė
10. Vaičiūnaitė

Algimantas Gureckas
Germantown, MD

* * *

Perskaitęs Romualdo Kriaučiūno
siūlymą išrinkti dešimt geriausių
lietuvių poetų, pagalvojau, kad tai gal
ir įdomi idėja, užtai ir atsiliepiu į jo
kvietimą.

Nebūdamas joks poezijos žino-
vas, nedrįsčiau rinkti ,,geriausius”
dešimt poetų, tai pasitenkinsiu tik
parinkdamas dešimt, kurie, gal ir ne

geriausi, bet man savo poezija bent
arčiausiai prie širdies. Štai jie (eilės
tvarka ne taip svarbi): Maironis,
Vaičaitis, Putinas, Aistis, Nėris, Bin-
kis, Biliūnas, Brazdžionis, Bradūnas,
Miškinis.

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

* * *

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Meilinga žodžiui 
pertraukėlė

Alyvmedis.
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Susitiko Lietuvos ir Suomijos
uñsienio reikal¨ ministrai

Vilnius, kovo 31 d. (ELTA) – Lie-
tuvoje pirmą kartą rengiama tarptau-
tinė meno galerijų mugė ARTVILNIUS
’09. Šis Baltijos šalyse pirmąkart vyk-
siantis renginys bus vienas didžiausių
programos ,,Vilnius – Europos kultūros
sostinė 2009” projektų.

Tarptautinė mugė vyks liepos 8-12
d. parodų ir konferencijų centre ,,Lit-
expo”. Joje ketina dalyvauti 101 galeri-
ja iš 31 šalies. Galerijos savo stenduose
pristatys 450 žymiausių šio meto me-
nininkų.

,,Siekiame išjudinti ir įsiūbuoti
Lietuvos meno rinką, kad ji veiktų pa-
gal pasaulyje pripažįstamus dėsnius.
Mugė suteikia puikią galimybę pama-
tyti ir įsigyti į vieną vietą sutelktą gau-
sybę šiuolaikinių meno kūrinių”, –
tvirtino sumanymo autorė ir mugės
vadovė Diana Stomienė.

Į Vilnių bus atvežta apie tūkstantį
šiuolaikinio meno darbų – tapybos, gra-
fikos, skulptūros, instaliacijos, video-
meno. Tiek daug šiuolaikinio meno kū-
rinių vienoje vietoje Lietuvoje dar ne-
buvo eksponuota. Panašios mugės ren-
giamos Bazelyje, Londone, Madride.

,,Gausus mugės dalyvių skaičius –
puiki proga Vilniuje leistis į pažintinę
kelionę per pasaulio meno galerijas, o
patiems galerininkams, menininkams,
kolekcininkams – galimybė užmegzti
tarptautinius ryšius, atverti kelius į pa-
saulinę meno rinką”, – teigė mugės glo-
bėja prof. dr. Raminta Jurėnaitė.

ARTVILNIUS’09 bus tęstinis pro-
jektas – galerijų mugė bus rengiama
kasmet. Šia muge Lietuvoje siekiama
sukurti pagal pasaulinius standartus
veikiančią meno rinką.

Su piratais derèsis norvegai�
Vilnius, kovo 31 d. (BNS) – Su

piratais, užgrobusiais tanklaivį ,,Bow
Asir”, derėsis jo savininkė bendrovė
,,Salhus Shippuing AS”. Taip sutarta
per Norvegijos užsienio reikalų mi-
nisterijoje (URM) vykusį suintere-
suotų valstybių ambasadų ir Norvegi-
jos laivų sąjungos atstovų susitikimą.

,,Svarbiausia žinia, paskelbta per
šį susitikimą, – kad visi įgulos nariai
yra sveiki. Jiems buvo sudarytos ga-
limybės susisiekti su artimaisiais”,  –
sakė Lietuvos URM Informacijos ir
viešųjų ryšių departamento vadovas
Rolandas Kačinskas.

Anot jo, Norvegijos URM kitų ša-
lių atstovams nepranešė, kokius
konkrečius reikalavimus kelia So-
malio piratai. Tik sutarta, kad dėl to
derėsis bendrovė ,,Salhus Shippuing
AS”. ,,Norvegijos valstybė į derybas
nesikiš”, – pranešė R. Kačinskas.

Paklaustas, ar Lietuva svarstytų
galimybę sumokėti dalį išpirkos, jei-
gu jos būtų paprašyta, diplomatas at-
sisakė tai komentuoti. Tarp nelaisvėn
patekusių įgulos narių yra ir Lietu-
vos pilietis.

Lietuvos URM atstovo teigimu,
norvegų diplomatai pažadėjo

palaikyti ryšį su mūsų diplomatais ir
kiekvieną savaitę pranešti apie padėtį.

Nei Norvegijos valdžios, nei lai-
vybos bendrovės atstovai, pasak R.
Kačinsko, nesiryžo spėti, kiek gali už-
trukti išlaisvinimo operacija. Pana-
šiais atvejais greičiausiai piratams
įkliuvusius jūreivius yra pavykę išva-
duoti po savaitės, ilgiausiai nelaisvėje
jūrininkams teko praleisti 260 dienų.
Vidutiniškai užgrobtas įgulas pavyks-
ta išlaisvinti per 3 mėnesius.

,,Mūsų nuostata – kad svarbiau-
sias dėmesys turi būti teikiamas įgu-
los saugumui. Nuo tolesnių komen-
tarų Lietuvos URM susilaikys, kad
nesukeltų didesnio triukšmo”, – tvir-
tino R. Kačinskas.

Norvegų bendrovei ,,Salhus
Shippuing AS” priklausantį 23 tūkst.
tonų norvegų laivą ,,Bow Asir”, re-
gistruotą Bahamuose, piratai užėmė
ketvirtadienio rytą. Jame buvo 27
įgulos nariai, tarp jų – 19 filipiniečių,
5 rusai, po 1 lenką, norvegą ir lietuvį.
URM minėto piliečio tapatybės ne-
skelbia saugumo sumetimais. Lietu-
vos pilietis pirmą kartą pakliuvo į So-
malio piratų nelaisvę.

D∂l partizanû� niekinimo
kreiptasi î prokuratùrâ�

Vilnius, kovo 31 d. (ELTA) – Du
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD)
frakcijos nariai prokurorų prašo iš-
tirti, kas internete niekina Lietuvos
partizanus ir skatina antidemokrati-
nes, ksenofobines nuotaikas.

Parlamentarai Petras Luomanas
ir Paulius Saudargas kreipėsi į Ge-
neralinę prokuratūrą, prašydami
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietu-
vos partizanų šmeižimo, antidemo-
kratinių ir ksenofobinių nuotaikų
skatinimo ir komunistinės simboli-
kos viešą naudojimą, pranešė TS-
LKD.

Anot politikų, Lietuvoje veikia
kelios interneto svetainės (www.po-
karis.info, www.komunizmas.org,
www.anarchija.lt), kuriose esą šmei-
žiami Lietuvos partizanai, vadinant
juos banditais, iškraipyta Lietuvos
naujausiųjų laikų istorija, perrašant
ją sovietinės okupacinės ideologijos
naudai, skleidžiama komunistinė
ideologija, naudojama komunistinė
simbolika.

,,Abi šios interneto svetainės
stiprina visuomenėje antidemokrati-
nes bei ksenofobines idėjas”, – rašo-
ma Seimo narių kreipimesi.

Anksčiau Lietuvos politinių ka-
linių ir tremtinių sąjunga priėmė pa-
reiškimą dėl Lietuvos partizano var-
do niekinimo.

,,Internete veikia ne viena sve-
tainė lietuvių kalba, tokia kaip www.
pokaris.info, kur Lietuvos partizanai
atvirai vadinami banditais. Čia, re-
miantis sovietinių laikų straipsniais,
mėginama įteigti, kad Lietuvos par-
tizanai buvo ne Laisvės kovotojai, o
tik civilių gyventojų žudikai. Taip pat
šioje ir panašiose svetainėse apstu
komunistinės ideologijos ir santvar-
kos šlovinimų, atvirai patalpinama
komunistinė simbolika, kurią, kaip ir
nacistinę, viešai skleisti draudžia Lie-
tuvos Respublikos įstatymai”, – tei-
giama pareiškime.

Buvę politiniai kaliniai ir trem-
tiniai taip pat įsitikinę, kad tokia vei-
ka ,,turi užtraukti baudžiamąją atsa-
komybę”.

Sunkmetis nesumažino noro aukoti

Washington metro kabo 
ir lietuvio nuotrauka

Lietuvoje vyks îspùdinga 
tarptautinè� mugè�

Vilnius, kovo 31 d. (Delfi.lt) –
NATO 60-mečio proga Washington,
DC metro eksponuojamose nuotrau-
kose įamžintas ir Lietuvos karys, at-
liekantis karinę misiją Afganistane.
Šia paroda, kuriai pristatyti pasirink-
ta neįprasta vieta, norima perteikti
NATO pastangas plėtoti demokratiją
Afganistane, tik prieš keletą metų iš-
sivadavusiame iš talibų režimo.

Vienoje iš parodos nuotraukų
matyti maskuojančių spalvų unifor-
ma apsirengusio kario petys. Ant uni-

formos prisiūta trispalvė ir užrašas
„Lithuania” (angl. „Lietuva”). Goro
sostinėje Čagčarane esančios Provin-
cijos atkūrimo grupės karys kalbasi
su afgane. Šiai grupei lietuviai vado-
vauja nuo 2004 metų.

„Misijos sėkmė priklauso nuo
stiprių ryšių su vietos bendruome-
ne”, – rašoma prie fotografijos. Deja,
iš jos neįmanoma nustatyti kario ta-
patybės.

Kitose nuotraukose įamžinti is-
panų pilotai, kanadietė karo medikė,
prancūzų ir amerikiečių patruliai,
britų, jūrų pėstininkai, vengrų, danų,
rumunų ir paties Afganistano kariai
bei policininkai, bendros operacijos,
infrastruktūros atkūrimo darbai.

11 fotografijų metro kabės iki ba-
landžio 19 d. 50 cm x 52,5 cm dydžio
nuotraukos sukabintos vagonų vidu-
je, taigi jas kasdien galės pamatyti de-
šimtys tūkstančių miesto gyventojų
ir turistų. Jubiliejui skirta paroda
JAV sostinėje surengta neatsitikti-
nai – būtent šiame mieste prieš šešis
dešimtmečius buvo pasirašyta Šiau-
rės Atlanto sutartis. Lygiai prieš 5
metus į NATO įstojo ir Lietuva.

Vilnius, kovo 31 d. (Bernardinai.
lt) – Šį savaitgalį prekybos centruose
vykusi „Maisto banko” akcija organi-
zatorius nustebino – ekonominės kri-
zės akivaizdoje žmonės dosniai auko-
jo maisto produktus skurdžiai gyve-
nantiems. Pirminiais duomenimis,
labdarai nupirktų maisto produktų
vertė viršijo 588 tūkst. litų.

Pavasarinė „Maisto banko” akci-
ja vyko 173 parduotuvėse, akcijai tal-
kino 3,762 savanoriai. Pernai rudenį
207 prekybos centruose vykusios ak-
cijos metu paaukotos 189 tonos mais-
to produktų už 744 tūkst. litų.

Paramos maistu akcijoje 23 mies-
tuose dalyvavo virš 100 tūkst. žmo-
nių. Daugelis aukojo pigesnius pro-
duktus: makaronus, kruopas, dribs-
nius, miltus. Taip pat skurstantiems
paremti nupirkta nemažai žuvies ir

mėsos konservų, cukraus.
Žmonės labdarai nupirko dau-

giau maisto produktų nei pernai.
,,Akropolyje” surinktas maistas pir-
miausia bus išdalintas anksčiau pa-
ramos neieškojusioms šeimoms, ku-
rių maitintojams netekus darbo gau-
namų pajamų neužtenka prasimai-
tinti. 

„Maisto banko” direktorė Dei-
mantė Žebrauskaitė pastebi, jog eko-
nominė krizė paliečia vis daugiau šei-
mų, kurios iki šiol nebuvo susidūrę
su sunkumais ir paramos poreikiu.
Didėjant bedarbių būriui, žmonės
tampa vis jautresni kaimynų rūpes-
čiams. Atiduodamas skurstantiems
skirtus produktus, dažnas žmogus at-
sidusdavo – nė vienas negalime būti
tikri, kad rytoj neatsidursime para-
mos prašytojų gretose.

Atkelta iš 1 psl.        strategijos
kūrime ir tikisi sėkmingo jos įgyven-
dinimo”, – sakė ministras V. Ušackas.

Susitikimo metu V. Ušackas su-
pažindino Suomijos užsienio reikalų
ministrą su Lietuvos pirmininkavi-
mu BJVT ir pažymėjo, kad Lietuva
daugiausiai dėmesio skirs trims
svarbiausiems uždaviniams – inova-
cijoms, regioniniam bendradarbiavi-
mui ir Baltijos jūros aplinkosaugai.
Lietuva BJVT pirmininkaus nuo šių
metų liepos 1 dienos.

Ministras A. Stubb pasidalijo
Suomijos pirmininkavimo Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijai (ESBO) patirtimi, o minist-
ras V. Ušackas supažindino su Lietu-
vos pasirengimu pirmininkauti šiai
organizacijai 2011 metais.

Kalbant apie santykius su kai-
myninėmis valstybėmis, V. Ušackas
pažymėjo, kad svarbu yra ieškoti
konstruktyvių ir pragmatinių santy-
kių su Rusija, taip pat pabrėžė, kad
svarbu į ES dialogą su Baltarusija,
tapsiančia Rytų partnerystės inicia-

tyvos nare, įtraukti ir pilietinę Bal-
tarusijos visuomenę.

Ministras V. Ušackas padėkojo A.
Stubb už Suomijos vyriausybės skirtą
100 tūkst. eurų finansinę paramą Eu-
ropos humanitariniam universitetui,
veikiančiam Vilniuje, ir ketinimą
skirti dar 150 tūkst. eurų.

Susitikime ministras V. Ušackas
išreiškė susirūpinimą dėl galimų
„Nord Stream“ projekto ekologinių
problemų ir pažymėjo, kad dujotiekis
neprisideda nei prie atskirtų rinkų
sujungimo, nei prie priklausomybės
nuo vieno išorinio energijos tiekėjo
mažinimo.

Suomijos diplomatijos vadovą
viešnagės Lietuvoje metu priėmė Lie-
tuvos prezidentas Valdas Adamkus,
ministras pirmininkas Andrius Ku-
bilius.

Užsienio reikalų ministras A.
Stubb Vilniaus universiteto Tarptau-
tinių santykių ir politikos mokslų
institute skaitė paskaitą „Europa
XXI amžiuje” (Europe has to run in
the 21st century). 

Lietuvos karys NATO.       Delfi.lt nuotr.
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sakė vienas aukštas JAV generolas.
,,Jungtinės Valstijos išlieka pasiryžu-
sios apmokyti ir kitaip padėti Gru-
zijos kariuomenei, palaikant jos pas-
tangas vykdyti pertvarkas”, – Jung-
tinio štabų viršininkų komiteto pir-
mininko pavaduotojas generolas Ja-
mes Cartwright sakė Tbilisyje vyku-
sioje spaudos konferencijoje.

MASKVA
Rusijos Federacijos nacionalinio

antiteroristinio komiteto (NAK) po-
sėdyje, kuris įvyko kovo 31 d., klausi-
mas apie kontrteroristinės operacijos
režimo atšaukimą Čečėnijoje nebuvo
išspręstas, praneša lenta.ru. Kaip
praneša „Interfaks”, jį visų pirma
turi išnagrinėti NAK kartu su kito-
mis jėgos struktūromis ir vėliau pa-
teikti svarstyti valstybės vadovui.

SEULAS
Žvalgybos agentūros turi infor-

macijos, kad Šiaurės Korėja yra
surinkusi kelias branduolines kovi-
nes galvutes savo vidutinio nuotolio
raketoms ,,Rodong”, kurios gali pa-
siekti Japoniją, sakė analitikas Da-
niel Pinkston. Pasak šio specialisto,
kuris dirba Briuselyje įsikūrusioje
organizacijoje ,,International Crisis
Group”, agentūros mano, kad Šiau-
rės Korėja galbūt jau sukaupė nuo 5
iki 8 branduolinių kovinių galvučių.

TEHERANAS
Teheranas pageidauja prisidėti

prie tarptautinių pastangų atstatyti
Afganistaną ir kovoti su narkotikų
kontrabanda šioje karo nuniokotoje
šalyje, sakė Irano užsienio reikalų vi-
ceministras Mohammad Mehdi Ak-
hoondzadeh. Jis šį pareiškimą ketina
paskelbti Hagoje vykstančioje svar-
bioje tarptautinėje konferencijoje.

DUBAJUS
Pagal įtarimą prisidėjus prie

pasikėsinimo į buvusį bataliono ,,Ry-
tai” vadą, Rusijos didvyrį Sulim Ja-
madajev sulaikyti 7 žmonės, remda-
masi Rusijos konsulu Dubajuje, rašo
BBC naujienų svetainė. Pasak Rusi-
jos konsulo Sergej Krasnogor, sulai-
kytųjų pavardės slaviškos. Kaip anks-
čiau pranešė šaltinis Dubajaus polici-
jos vyriausiojoje vadovybėje, nužudy-
tojo kūnas atiduotas jo broliui.

Pasaulio naujienos

JAV prezidentas žengia î
pasaulio politikos scenâ

Vilnius, kovov 31 d. (Alfa.lt) –
JAV Atstovų rūmai pirmadienį pri-
tarė simbolinei rezoliucijai, kurioje
60-ąsias metines mininti NATO gi-
riama ir raginama palaikyti geres-
nius santykius su Rusija.

Neįpareigojamai rezoliucijai žo-
diniu balsavimu buvo pritarta tokiu
metu, kai Barack Obama, kaip JAV
prezidentas, turi išvykti pirmosios
užsienio kelionės, kurios metu daly-
vaus NATO metinių iškilmėse Pran-
cūzijoje ir Vokietijoje.

Rezoliucijoje NATO (Šiaurės At-
lanto sutarties organizacija) ragina-
ma svarstyti, kaip ji galėtų veikti už
savo pagrindinio teatro – Europos –
ribų ir ,,imtis būsimų grėsmių” kitur,
kaip darė per karą Afganistane.

,,Išsaugodama neabejotiną teisę
priimti savo sprendimus”, NATO, ku-

ri buvo įkurta kaip atgrasinimo prie-
monė tuometinei Sovietų Sąjungai,
,,turėtų siekti stiprinti savo santy-
kius su Rusija, kaip su esmine part-
nere, kurdama ilgalaikę taiką euroat-
lantinėje zonoje”, sakoma rezoliucijo-
je.

Tuo pačiu metu NATO turi būti
pasirengusi pradėti narystės derybas
su ,,visomis tinkamomis Europos
demokratijomis”, kurios atitinka
narystės reikalavimus. Tai tradicinis
Maskvos susierzinimą keliantis
klausimas NATO ir Rusijos santykių
srityje.

Minimą rezoliuciją parengė Ats-
tovų rūmų narys demokratas John
Tanner, kuris vadovauja JAV de-
legacijai NATO Parlamentinėje
Asamblėjoje ir šiuo metu yra jos
pirmininkas

JAV Atstovû rùmai giria NATO

BRIUSELIS
NATO generalinis sekretorius

Jaap de Hoop Scheffer perspėjo Euro-
pos šalis nesiskųsti dėl misijos Afga-
nistane ,,amerikonizacijos”, jeigu or-
ganizacijos narės neįstengs tinkamai
prisidėti prie JAV pastangų šioje ša-
lyje. ,,Tai nėra prezidento B. Obama
karas”, – J. de Hoop Scheffer sakė
žurnalistams prieš penktadienį pra-
sidėsiantį ir dvi dienas truksiantį or-
ganizacijos viršūnių susitikimą. 

***
Europos Sąjungos vyskupų kon-

ferencijų taryba (COMECE) paskelbė
pareiškimą dėl artėjančių rinkimų į
ES parlamentą. Deklaracijoje pažy-
mima, kad Europos integracijos pro-
cesas, lydimas taikaus vystymosi,
tikrai nusipelno teigiamo įvertinimo,
nepaisant kai kurių trūkumų. Todėl
Europos vyskupai remia ES kaip vil-
ties projektą visiems jos piliečiams.
Pareiškime taipogi priduriama, kad
ir dabartinės ekonominės bei finan-
sinės krizės akivaizdoje ES padeda
išsaugoti jos narių stabilumą ir tar-
pusavio solidarumą. Bažnyčią Lietu-
voje COMECE atstovavo bei pareiš-
kimą pasiaršė Vilkaviškio vyskupas
Rimantas Norvila.

PARYŽIUS
Prancūzijos finansų ministrė

Christine Lagarde pranešė, kad jei
nebus patenkintos Prancūzijos kelia-
mos sąlygos griežčiau reguliuoti pa-
saulines finansų rinkas, prezidento
N. Sarkozy sprendimu šalis gali su-
žlugdyti balandžio 2 d. prasidedantį
G20 šalių viršūnių susitikimą, prane-
ša BBC. Prabilta apie tai, kad Pran-
cūzija nepasirašys dokumentų ar su-
sitarimų, kurie tebus pilni skambių
teiginių, bet neduos laukiamo ekono-
minio rezultato. Toks N. Sarkozy ats-
tovų pareiškimas sukėlė sąmyšį ir stip-
riai padidino įtampą likus vos kelioms
dienoms iki susitikimo pradžios.

TBILISIS
Jungtinės Valstijos ,,daug dirbs”,

kad padėtų Gruzijai atkurti savo gin-
kluotąsias pajėgas ir įsigyti naujos
karinės technikos, kurios ištekliai
labai sumažėjo po praėjusiais metais
vykusio karo su Rusija, pirmadienį

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama šią sa-
vaitę mėgins įgyvendinti savo jau-
natviškas ambicijas pasaulio poli-
tikos scenoje – jis dalyvaus keliuose
svarbiuose pasaulio vadovų susi-
tikimuose Europoje ir apsilankys
Turkijoje.

B. Obama, kuris pastaruosius 2
mėnesius stengėsi lopyti pašlijusią
JAV ekonomiką, šįkart leisis į pir-
mąją svarbią užsienio kelionę per
savo kadenciją. Jungtinių Valstijų
vadovas mėgins užsitikrinti pagrin-
dinį vaidmenį siekiant nutraukti
pasaulinę krizę ir telkiant JAV są-
jungininkus palaikyti jo naująją karo
Afganistane strategiją.

„Manau, jog nesuklysiu teigda-
mas, kad prezidento B. Obama pir-
moji kelionė į Europą, ko gero, yra
labiausiai laukiamas JAV prezidento
apsilankymas Europoje per visą ma-
no gyvenimą”, – sakė Craig Kennedy,
Jungtinėse Valstijose veikiančio Vo-
kietijos Marshall fondo prezidentas.

B. Obama pirmąkart turės gali-
mybę įgyvendinti savo pažadus pa-
gerinti JAV įvaizdį užsienyje ir susi-
tikti su pasaulio vadovais, nuo kurių
iš dalies priklausys jo karjera Bal-
tuosiuose rūmuose. „Jis pirmąkart
sėdės už keleto derybų stalų su pa-
saulio vadovais”, – sakė Reginald
Dale iš Strateginių ir tarptautinių
studijų centro.

Iš Washington B. Obama pirmiau-
siai atvyks į Londone vyksiantį G–20
forumą, kurio kuluaruose vyks kele-
tas svarbių pirmųjų susitikimų, tarp
jų su Rusijos ir Kinijos prezidentais.
Penktadienį JAV vadovas aplankys
Prancūzijos miestą Strasbūrą ir kai-
myninį Vokietijos miestą Kėlį, kur
dalyvaus NATO viršūnių susitikime.
Jame prezidentas ragins JAV sąjun-
gininkus palaikyti jo atnaujintą karo
Afganistane ir kovos su Pakistane
veikiančia „al-Qaeda” strategiją. B.
Obama susitiks su Prancūzijos prezi-
dentu Nicolas Sarkozy ir Vokietijos
kanclere Angela Merkel, taip pat
dalyvaus diskusijoje su studentais dėl
NATO ateities.

Sekmadienį Prahoje B. Obama
dalyvaus ES ir JAV viršūnių susi-
tikime. Pasak padėjėjų, prezidentas
jame ketina paskelbti svarbų prane-
šimą dėl ginklų neplatinimo, o vėliau

susitikti su Čekijos vadovais.
Iš Prahos JAV vadovas išvyks į

Ankarą ir Stambulą. Šia viešnage B.
Obama ketina pabrėžti, kokį svarbų
strateginį vaidmenį skiria Turkijai
sprendžiant daugelį svarbių klausi-
mų, tarp jų Artimųjų Rytų taikos
problemą.

B. Obama taip pat planuoja ap-
tarti su Kinijos prezidentu Hu Jintao
kai kuriuos klausimus, susijusius su
pasauline ekonomikos krize, nes abi
šalys yra susijusios glaudžiais ekono-
mikos ryšiais. Manoma, kad Šiaurės
Korėja šiuo metu spartina balistinių
raketų technologijų bandymus. Šį
klausimą taip pat tikimasi aptarti su
Kinija.

B. Obama taip pat tarsis su Pietų
Korėjos prezidentu Lee Myung–Bak,
Indijos premjeru Manmohan Singh,
Didžiosios Britanijos ministru pirmi-
ninku Gordon Brown, Saudo Arabijos
karaliumi Abdullah, o Londone susi-
tiks su karaliene Elizabeth II.

Pasak B. Obama padėjėjų, lanky-
damasis Turkijoje ir minėdamas 100
kadencijos dienų JAV vadovas ketina
paskelbti anksčiau pažadėtą kreipi-
mąsi svarbiame musulmonų pasaulio
forume, taip pat išplatinti jį interne-
tu, siekiant atkreipti Turkijos ir Piet-
vakarių Azijos jaunimo dėmesį.

JAV prezidentas B. Obama
SCANPIX nuotr.
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SKELBIMAI

SKAUTYBÈS KELIAS

,,Drauge” galima 
įsigyti puošnius 

vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

� ÎVAIRENYBÈS

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

VU jubiliejaus proga – rodomas 
„Katekizmo“ originalas

Balandžio 1 dieną Vilniaus uni-
versitetas švęs 430 metų sukaktį. Šią
svarbią mūsų istorijos ir kultūros
datą paminės ir Vilniaus universiteto
biblioteka. Balandžio 1 dieną  VU
bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje
bus rodomas M. Mažvydo „Katekiz-
mo” originalas.

Svarbi universiteto dalis yra VU
biblioteka, turinti senas tradicijas ir
turtingą paveldą. Vilniaus universite-
to bibliotekoje yra saugoma pirmoji
knyga lietuvių kalba – M. Mažvydo
„Catechismusa prasty szadei” (Kö-
nigsberg, 1547). Yra žinomi tik du
šios nepaprastai reikšmingos mūsų
raštijai knygos egzemplioriai pasau-
lyje. Jie saugomi Vilniaus universite-
to ir Torunės (Lenkija) universiteto
bibliotekose. Iš viso buvo išspausdin-
ta apie 200 šios knygos egzempliorių.

Vilniaus universiteto bibliotekos eg-
zempliorius 1957 m. mainais buvo
gautas iš Odesos (Ukraina) M. Gor-
kio mokslinės bibliotekos.

Mažvydo „Katekizmas” parašy-
tas senąja lietuvių kalba, kuri dėl sa-
vo archaiškumo ir giminingumo su
sanskritu itin reikšminga indoeu-
ropeistikos tyrinėjimams, ypač – lygi-
namajai kalbotyrai. Pats knygos
lietuvių kalba išleidimas padarė di-
džiulį postūmį tolesniam bendrinės
lietuvių kalbos populiarinimui, jos
raidai bei išlikimui. Su Mažvydo
„Katekizmu” prasidėjo naujas etapas
lietuvių kalbos istorijoje – ėmė kurtis
ir plėtotis lietuvių literatūrinė kalba,
reikšminga lietuvių tautos kultūrinio
gyvenimo priemonė.

Alfa.lt

Atkelta iš 2 psl.
13. Vydūno paroda ,,Filate-

listų draugijos ‘Lietuva XXX’”
parodoje

VF buvo pažymėtas sidabro
ženklo lentele.

14. Parama
Parama buvo suteikta Tautinei

stovyklai; Jaunimo centrui; švenčiant
skautijos 100 metų jubiliejų skau-
tams Lietuvoje (konferencijoms, lei-
diniui) per M. Čiurlionio dailės mu-
ziejų Kaune; A. P. P. L. E. ir ASS.

15. Užpirktos šv. Mišios už
LSS išvežtuosius (birželis) ir VF
narius ir rėmėjus (Vėlinės).

16. Pajamos ir išlaidos
(01.01.08 – 31.12.08)

Valdybos sąmata (fil. Arūnas
Draugelis): Valdybai 2008 m. buvo
skirta 93,190.00 dol., išleido
68,358.60 dol., liko 24,831.00 dol.

Investicijos (fil. Leopoldas von

Braun) (12.31.07) 698.327.00 dol.,
(12.31.08) 504,520.00 dol.

Paaiškinimus Tarybos posėdyje
(01.02.09) pateikė iždininkas fil.
Arūnas Draugelis ir investicijų ko-
miteto pirmininkas fil. L. von Braun.

Baigiant norime paminėti VF
tarybos pirmininko L. Maskaliūno
nuolatinę paramą ir fil. Ritonės
Rudaitienės  žinutes apie VF.

Didesni ateinančio pava-
sario darbai

1. Stipendijų ir premijų išda-
lijimas;

2. Knygų išleidimas;
3. Paskolų atgavimas.

Valdybos pageidavimas tary-
bai

1. Įvykdyti finansinį patikrinimą
(reviziją). Buvo padaryta.

VF valdyba (iš k.): Arūnas Draugelis, Leopoldas von Braun, Jūratė Va-
riakojienė, Vytautas Černius (pirmininkas), Vida Brazaitytė ir Algirdas Mar-
chertas.

Ruošiama ypatinga kelionė
Prieš dvejus metus Čikagos „Ne-

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

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

Šioje kelionėje skautai ir skautės
tampa burlaivio darbininkais/darbi-

ninkėmis. Kartu su burlaivio kapito-
nu, savo vadovais jie prižiūri burlaivį,
darbuojasi skilčių/valties sistemomis,
patobulina savo skautiškas žinias,
pasidžiaugia Dievo duota gamta.

Dar yra likę vietų į šią ypatingą
kelionę. Čikagos lietuvių skautai ir
skautės kviečia ir kitus rajonus prisi-
dėti prie šios kelionės. Norintys šioje
kelionėje dalyvauti skautas ar skautė
turi būti bent 14 metų amžiaus.
Vietų yra net ir vadovams. Daugiau
informacijos gausite, jei kreipsitės į
Viliją Kielienę tel.: 630-257-0746 ar-
ba el – paštu: vkiela@sbcglobal.net 
￼

Atkelta iš 3 psl. Esu Lietuvių
Fondo narys ir visų lietuviškų vie-
nuolynų amžinas narys ir Washing-
ton Lietuvių koplyčios fundatorius.
Priklausau Šv. Pranciškaus trečiam
ordinui”.

Leidinį parėmė įvairūs verslinin-
kai, prie sveikinimų įdėdami savo
pranešimus bei skelbimus: Midland
Federal Savings and Loan Associa-
tion, Willowbrook Ballroom, ,,Kuni-
gaikščių Užeiga”, Southwest Home
Equity Assurance Program, Illinois
Pain Institute, Cardiac Diagnostics,
Ltd., New Smile Center, Inc., Ladies
Pennsylvania Slovak Catholic Union,
Arc Machines, Inc. ir ,,Vytis Tours”.
Buvo pora sveikinimų iš advokatų,
tai Saulius Kuprio ir Alexander Rimo
Domanskio.

Šį sveikinimų vainiką toliau puo-
šė JAV LB Lemonto, Brighton Parko,
St. Petersburg, Cicero, Waukegan-
Lake County apylinkės, JAV LB Vi-
durio Vakarų Apygardos Valdyba,
Jaunųjų ateitininkų sąjunga, Jauni-
mo Centras, Filatelistų Draugija
,,Lietuva”, Amerikos Lietuvių Romos
Katalikių Moterų Sąjungos 3-trečioji
kuopa, Ateitininkų Namai, Palaimin-
tojo vysk. Jurgio Matulaičio Misijos
Choras, Pal. Jurgio Matulaičio Misija,
Brighton Parko Lietuvių Namų Savi-
ninkų Draugija, Jūrų Šaulių kuopa
,,Klaipėda”, Šv. Antano parapijos (Ci-
cero) sekmadienio kavinės lankytojai.

Lietuvių meno ansamblis ,,Dai-
nava”, jau beveik 65-erius metus lie-
tuvišką žodį garsinantis daina, ,,Už
ilgametį bendradarbiavimą ‘Draugo’

dienraščiui dėkoja ir jį sveikina ypa-
tingo jubiliejaus proga, linkėdamas
gražios ateities”. ,,Draugo” neužmir-
šo ir Los Angeles Dramos Sambūrio
valdyba, Vilniaus krašto lietuvių są-
jungos Čikagos skyrius. Šią sveikini-
mų pynę baigia kun. Ričardas Repšys
ir visa Dievo Apvaizdos Lietuvių pa-
rapijos šeima Detroite. ,,Dėkojame ir
džiaugiamės, kad dienraštyje randate
vietos, šalia tautinių ir kultūrinių
reikalų, nušviesti ir žmogaus gyveni-
mo prasmės klausimus. Iškeliate iš
užmaršties žmogaus gyvenimo pas-
kirtį Dievo planuose, jo atsakomybę
šioje žemėje augti tikėjime ir meilėje.
Linkime dar ilgai tęsti Jūsų kilnią ir
prasmingą misiją Dievo ir Tėvynės la-
bui.”

Įvykęs koncertas ir čia aprašytas
koncerto leidinys yra pirmieji  ,,Drau-
go” šimtmečio jubiliejaus vainiko
žiedai. Gegužės 3 d. 2 val. p. p.  Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre,
įvyks ,,Draugo” šimtmečiui skirta
paroda ir simpoziumas. Vėliau (data
dar nepaskelbta) Vilniuje ir Čikagoje
bus sutikta ,,Draugo” istorinė knyga.
Spalio 17 d. visi rinksimės į jubiliejinį
pokylį Willowbrook pokylių salėje.
Kitą dieną, spalio 18 d., bus atnašau-
jamos Padėkos šv. Mišios (vieta dar
nepranešta). Pagaliau, lapkričio 8 d.,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
įvyks ,,Draugo” šimtmečio minėjimas
ir dailiojo žodžio popietė, kurią atliks
Los Angeles dramos sambūris. Tik po
visų šių renginių dalyviai, ,,Draugo”
skaitytojai ir rengėjai galės pailsėti
ant jubiliejinio ,,lauro lapų” vainiko.

,,Draugo” jubiliejinio koncerto leidinys

Gintarinis Lietuvos kultūros sužibėjimas Lince
Balandžio 2 dieną Vilnius bei Lie-

tuva bus vėl dėmesio centre – Aukštu-
tinės Austrijos sostinėje Lince vyks
Lietuvos pristatymui skirti renginiai.

Aukštutinės Austrijos žemės
muziejai (Oberösterreichische Lan-
desmuseen), Lietuvos Ambasada
Austrijoje ir LR kultūros atašė orga-
nizuoja informacinę popietę apie
Lietuvos kultūrą, istoriją bei Vilnių –
Europos kultūros sostinę 2009. Da-
lyvius pasveikins LR ambasadorius
Austrijoje Giedrius Puodžiūnas, pra-
nešimą „Lietuva – gintarinės pakran-
tės šalis” skaitys Palangos Gintaro
muziejaus vyriausioji muziejininkė
Regina Makauskienė, LR kultūros
atašė Austrijoje Rita Valiukonytė

susirinkusiems pristatys Vilniaus –
Europos kultūros sostinės programą.
Muzikinėje dalyje – violončelininko
Glebo Pyšniako ir smuikininkės Da-
lios Dėdinskaitės pasirodymas. Jau-
nieji atlikėjai gros A. Stradellos, A.
Kačanausko, J. S. Bacho kūrinius.

Vakare Linco Biologijos centre
bus atidaryta gintaro paroda. Tai  –
bendras Aukštutinės Austrijos žemės
muziejų ir Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus projektas. Iki 2009 metų spa-
lio 18 dienos Linco gyventojai turės
puikią progą pamatyti unikalius eks-
ponatus iš Lietuvos gintaro rinkinių,
vienų didžiausių pasaulyje, taip pat
sužinoti apie gintaro susidarymą.

Bernardinai.lt
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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 

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

* Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijai Lemonte reikalingas var-
gonininkas/ė. Kreiptis tel. 630-362-
4691.

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

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros
rekomendacijos, anglų kalba. Gali
išleisti 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.

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

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

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo tik šeštadieniais. Tel. 708-220-
3202.

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 65

Išvyko į užsienį koncertuoti ir
negrįžo, liko tik atsisveikinimo te-
legrama. Pastebėjusi, kad Jaugilas ją
stebi, pardavėja nežymiai pajudino
šlaunis – matyt, ne šiaip sau pirko to-
kį ryškiai raudoną dirželį, o norėda-
ma atkreipti vyrų dėmesį į liekną ta-
liją ir gražias kojas. Jis kruopščiai
rinkosi ir, apžiūrėjęs kiekvieną gė-
lytę, dėjo žiedą prie žiedo, paskiau
puokštę pavartė rankose ir šyptelėjęs
ištarė:

– Puiki! Prašau suvynioti, – ta-
čiau pastebėjęs, kad dar kažko trūks-
ta ir apmetęs akimis gėles, paprašė: –
Dar šitą, ir dar šitą, ir šitą, – mergaitė
gaiselį sulaikė žvilgsnį, lyg laukdama,
kad jis pasakys „ar dar šitą”, paskiau
sudėjo žiedą prie žiedo, kiek nulei-
dusi žemyn pažvelgė į puokštę ir su-
vyniojusi į celofoną nedrąsiai tiesė
jam, tarsi vilkindama laiką, tarsi ne-
norėdama, kad jis nueitų. Jaugilas at-
sargiai padėjo gurgždančią celofone
puokštę ant užpakalinės sėdynės,
įjungė pavarą. Augis apsidžiaugs; štai
jis sėdasi lovoje, akys sudrėksta (jis
visada jautriai reaguoja į jam rodomą
dėmesį), žavisi kvepiančiais žiedais,
dėkoja.

Akinamai švietė saulė, akį džiu-
gino sodri žaluma, tarsi sulapoję me-
džiai ir krūmai rungtųsi, kuris labiau
suvešės. Kaip būtų gerai, mąstė Jau-
gilas, kad visas gyvenimas panėšėtų į
šią dieną – tokią aiškią, šviesią; taip
norėtųsi, kad kas nors stebuklingu
mostelėjimu nubrauktų visus tam-
sius šešėlius ir galėtume džiaugtis
gamtos grožybėmis.

Variklis tyliai dūzgė, jis pamažu
didino greitį, o mintys vis sukosi ir
sukosi apie Augustiną, tai nutolda-
mos, tai vėl sugrįždamos; atgijo kartu
praleistos dienos, tarytum matė jo
spinduliuojančias akis. Kas gi jam at-
sitiko, negi iš tikrųjų širdelė sustrei-
kavo? Tiesa, retsykiais jis pasiskųs-
davo, bet dažniausiai, būdavo, juoke-
liu pavers: „Et, – sakydavo, spausda-
mas ranką prie krūtinės, – gerai, kad
skauda, kitaip žmogus nežinotum
turįs širdį.”

Tąsyk Jaugilas, gerai nusiteikęs,
– nes koncertai praėjo pakiliai, pil-
nutėlėse salėse, vokiečiai tiesiog už-
vertė jį gėlėmis, – vos grįžęs nuvažia-
vo pas Augustiną ir keliais šuoliais
užlėkė į antrąjį aukštą. Sekretorė
mandagiai paaiškino, kad viršininkas
tuoj ateis, ir paprašė palaukti jo kabi-
nete. Jis apmetė akimis T raidės for-
mos stalą, apkrautą popieriais, aplan-
kais, tris telefonus, pasiruošusius bet
kurią minutę sudraskyti tylą, sulaikė
žvilgsnį prie „didžiojo vado” portreto,
kabančio virš jo krėslo. Mažytės, gud-
rios, vos primerktos akys tarytum ty-
čiojosi iš viso, kas vyksta jo sukurta-
me „rojuje”. Rėmai neišvaizdūs, apsi-
trynę, gerokai musių nutupėti, ir ka-
bojo kreivai. „Augi, – neiškentė kartą
Jaugilas, – klius tau už nepagarbą
proletariato vadui”. – „Žinok, – ėmė
pasakoti jis kupina burna šypsnio, –
tas paveikslas stebuklingas, – o  aky-
se kobinukai. – Yra kažkokioje baž-
nyčioje trirankis švento Kazimiero
paveikslas. Dailininkas jį nutapęs pa-
stebėjo, kad viena ranka nenatūraliai
atrodo, todėl, ją uždažęs, nutapė kitą,
tačiau po kelių dienų, dažams iš-
džiūvus, pirmykštė ranka vėl išlindo.

Jis dar sykį užtepė, bet ji vėl išryš-
kėjo. Dailininkas tai palaikė stebuklu
ir paliko kaboti trirankį paveikslą.
Taip ir aš. Vieną kartą pataisiau, ant-
rą, daugiau netaisysiu, tai, broliuk,
stebuklas”. Telefonų trelės ėmė blaš-
kytis po kabinetą kaip paukštukai
narvelyje, o Jaugilas, nusimetęs švar-
ką, pasišukavo plaukus ir priėjo prie
kukliom gėlytėm apstatyto lango.
Termometras lauke rodė +19˚C.

„Ooo! Seniai lauki? – Augustinas
užmetė odinę skrybėlę ant kabyklos,
pribėgęs smagiai paspaudė ranką. –
Kaip laikaisi? Kaip gastrolės?” – „Su
velniu perpus, kaip tau sekasi, kaip
viadukas?”

Sučirškė telefonas, ir jis, nukėlęs
ragelį, pamažu atsisėdo į krėslą, o ki-
ta ranka vartaliojo tarp pirštų šrati-
nuką. Stengėsi susikaupti, atrodė nu-
vargęs, pablyškęs, po akimis ryškūs
pabrinkimai, ranka, laikanti šrati-
nuką, truputį virpėjo. Nerimas, o gal
baimė, įsisėtrijusi jo viduje, tvenkėsi į
paviršių, nubalindama plaukus, įrėž-
dama vis po naują raukšlelę jo veide.
Jaugilas pajuto gailestį savo bičiuliui.
Sublogo, nuvarė, išsunkė jį tie darbai,
„skūra, rūra ir guziks”, kaip liaudis
sako, beliko.

„Na”, – padėjęs ragelį įsmeigė
žvilgsnį Augustinas, nors mintimis
dar buvo toli. – „Žinai, Augi, einam
kur nors, nes čia ramiai nepakal-
bėsi”. – „Palauk!” Jis greitai perbėgo
kabinetą, iškišęs už durų galvą kažką
pasakė sekretorei ir grįžęs atsistojo
greta Jaugilo. „Dabar netrukdys”, –
nuramino draugužį.

Jie stovėjo prie lango, prisišlieję
vienas prie kito: Jaugilas tvirtas,
stambus, plataus veido, didele nosi-
mi, stambiais priekiniais dantimis,
tankia ševeliūra, kuri visuomet at-
rodė nesušukuota, o greta jo Augus-
tinas lyg šaka prie ąžuolo kamieno.

„Na, tai kaip gastrolės?” – „Taigi
tu neatsakei į mano klausimą”. – „A-
a, – numojo ranka Augustinas, –
padaviau pareiškimą”. – „Atsistaty-
dint noriu, velniškai pavargau, o be
to... – spustelėjo jo alkūnę ir nuėjęs
prie stalo atsisėdo. – Sveikata truputį
kliba, širdelė streikuoja, žodžiu...” –
„Tai gal geriau atostogų išeiti? Išva-
žiuotum kur nors į kurortą, pailsė-
tum...” – „Ne, Jaugut, dabar negaliu,
dabar visų dantys pakabinti ant ma-
nęs”. – „Tai ko jiems iš tavęs reikia?”
– „A perkūnas juos žino, gal išėsti
nori, žinai, raudonos knygelės netu-
riu”. – „Na gerai, bet jei išeisi, tai kur
dirbsi? Tiek metų viršininkauji, sun-
ku bus”. – „Nežinau, Jaugut, neži-
nau, – pasakė nerūpestingai, – kaip
nors ištversiu, šypsodamasis priėjo
prie Jaugilo. – Tiek to, geriau papa-
sakok, kaip tau sekėsi, ar daug kon-
certavai? – „Nemažai...” Jaugilas pri-
siminė spaudą, bet tuo metu įkišo
galvą sekretorė: „Atsiprašau, virši-
ninke, Jakučiui reikia parašo.”
Augustinas kaltai žvilgtelėjo į bičiulį:
„Tegul įeina”, – ir atsisėdo prie stalo.
„Tai gerai padirbėjai?” – paklausė
jaunuolio, gniaužiančio kepurę.
„Neblogai”, – nedrąsiai nutęsė šis, ir
abu nusijuokė. „Šaunus vaikinas, –
paaiškino Jaugilui, norėdamas dar
labiau paskatinti jaunuolį, – nei ge-
ria, nei rūko, tai ir darbas sekasi, ir
rublis ilgesnis”.          Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Tuo požiūriu dalijosi ir Maskvos

dienraštis „Vremia Novostej”: „Iki
šiol Varšuva, Budapeštas, Praha ir
trys Baltijos valstybės stengėsi bet
kokia kaina pabrėžti savo politinį sa-
varankiškumą Europos Sąjungoje ir
kartu savo besąlyginį žvalgymąsi į
Jungtines Amerikos Valstijas, kartais
net europietiškųjų interesų nenau-
dai. Dabar ūkio krizė nuogai parodo,
kad Vidurio Rytų Europos valstybės
nepajėgia savo problemų išspręsti
pačios ir turi pagalbos prašytis iš
Briuselio. Vyriausybės krizė Čekijoje,
vienoje iš stabiliausių ir sėkmin-
giausių šalių, įrodo, kad nelemto
‘naujosios Europos’ savęs pervertini-
mo laikai baigėsi. Josios priklauso-

mybė nuo Briuselio ir sunkiasvorių
Paryžiaus ir Berlyno dabar perdėm
akivaizdi”.

Savaip padėtį aiškino ir Mask-
vos verslo dienraštis „Komersant”.
Anot jo, „prie M. Topolanek pasi-
traukimo privedė ir Jungtinių Vals-
tijų prezidento B. Obama politika.
Juk Obama pasisakė kritiškai dėl sa-
vo pirmtako G. Bush palaiminto
priešraketinės gynybos sistemos įdie-
gimo. Šis politikos posūkis Amerikoje
tapo rimtu smūgiu Čekijos vyriausy-
bei ir M. Topolanek asmeniškai. Tai
sustiprino opozicinių socialdemok-
ratų kortas”.

www.Lrt.lt

DĖL ČEKIJOS...

REMKIME DRAUGO FONDÂ –
RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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MONTEVIDEO, URUGVAJUS

Pietų Amerika pradėjo minėti 
Lietuvos vardo 1000–metį

Montevideo įvyko Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas 
Sausio 3–11 dienomis Urugva-

jaus Respublikos sostinėje Montevi-
deo vyko svarbiausias Pietų Ameri-
kos lietuvių jaunimo susirinkimas,
kuriame dalyvavo apie 50 atstovų iš
Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus,
Venesuelos, Kanados ir Lietuvos.
Šiuo renginiu pradėjome Lietuvos
vardo tūkstantmečio minėjimus Pie-
tų Amerikoje.     

Suvažiavimas prasidėjo dalyvių
registracija šeštadienį, sausio 3 d.,
Lietuvių kultūros centre, Cerro rajo-
ne. Suvažiavimo atidaryme dalyvius
pasveikino Urugvajaus lietuvių jauni-
mo sąjungos (ULJS) pirmininkas
Nicolás Modena Klimas, padėkoda-
mas svečiams už apsilankymą iš
Pietų Amerikos ir atvykusiems iš toli,
pabrėždamas šio suvažiavimo reikš-
mę lietuviams, gyvenantiems šiame
krašte. Vakare įvyko susipažinimo
vakaras, kurio metu suvažiavimo
dalyviai iš skirtingų pasaulio kraštų
galėjo daugiau sužinoti vieni apie
kitus. 

Suvažiavime dalyvavo Lietuvos
vyskupų konferencijos delegatas už-
sienio lietuvių sielovados reikalams,
PLB valdybos Sielovados reikalų ir
Pietų Amerikos reikalų komisijų pir-
mininkas Prelatas Edmundas Putri-
mas, kuris jau 13 metų globoja Pietų
Amerikos jaunimą ir kartu su viso-
mis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
sąjungomis organizuoja šiuos svar-
bius renginius. Suvažiavime taip pat
dalyvavo XIII Pasaulio lietuvių jauni-
mo Kongreso pirmininkė Marisa
Leonavičienė ir Pasaulio lietuvių jau-
nimo sąjungos (PLJS) Pietų Ameri-
kos atstovas Juan Ignacio Fourment
Kalvelis.

Taip pat jau ketvirtą kartą čia
viešėjo ir menininkė iš Lietuvos Dalia
Uzdila, kuri supažindino jaunimą su
Advento, Kūčių ir Kalėdų tradicijo-
mis, jų reikšme lietuvių kultūroje, iš-
mokė tų švenčių dainų ir šokių.

Kiekvienais metais Kanados Lie-
tuvių Bendruomenė (KLB) kartu su
Kanados lietuvių jaunimo sąjunga
siunčia į šį suvažiavimą savo atsto-
vus. Šiais metais viešėjo Rūta Sa-

monytė ir Petras Vaičiūnas.
Džiugu, kad po daug metų šiame

suvažiavime dalyvavo ir atstovas iš
Venesuelos – Víctor Eduardo Hernán-
dez Bieliukas, kuris domėjosi svarsto-
momis temomis ir iš suvažiavimo iš-
sivėžė vien tik gerus įspūdžius, žadė-
damas savo bendruomenėje kurti
Venesuelos jaunimo sąjungos skyrių.

Po pietų lietuvių klube Urugva-
jaus lietuvių jaunimas surengė ben-
drą žaidimą, kuriame kiekviena gru-
pė turėjo papasakoti ką nors apie Lie-
tuvos istoriją, geografiją ir papročius.

Vakare prel. Putrimas aukojo šv.
Mišias, kuriose dalyvavo ir visi Pietų
Amerikos jaunimo suvažiavimo da-
lyviai. Per Mišias dalyviai siūlė savo
intencijas, prisimindami mirusius
Pietų Amerikos lietuvius bei myli-
mus artimuosius, kurie iškeliavo ana-
pus praeitais metais. Tai: Christian
Mahne Zavickas iš Buenos Aires,
Andrius Šmitas, Vasario 16-osios
gimnazijos direktorius, ir Maria
Elena Baronas iš Venesuelos. Po šv.
Mišių įvyko repeticija su D. Uzdila.
Po vakarienės buvo tęsiamas PLJK
posėdis su visais Ruošos komiteto
nariais. 

Pirmadienio, sausio 5 d., rytą su-
važiavimo dalyviai aplankė biologijos
sodą ,,El Prado” regione. Ten daly-
viai sportavo bei mokėsi įvairių tra-
dicinių lietuviškų žaidimų.

Vakare visas lietuvių jaunimas
susirinko prie laužo. Čia programai
vadovavo  Samonytė ir Vaičiūnas, bu-
vo dainuojamos lietuviškos stovyklų
dainos, žaidžiami žaidimai. 

Kitą dieną nuo 9 val. ryto tęsėsi
kiti Pasaulio lietuvių jaunimo kon-
greso ruošos darbai, buvo aptarta
programa, ypatingai daug dėmesio
skirta Studijų dienų daliai.

Po pietų Kongreso organizatoriai
posėdžiavo, o suvažiavimo dalyviai
energingai repetavo su Dalia. Jau-
nuoliai išmoko lietuviškų dainų, šo-
kių, žaidimų ir net sutartinę, o va-
dovė paaiškino jų reikšmę, kilmę.

Po pietų dalyviai buvo supažin-
dinti su Lietuvos vardo 1000-mečio

minėjimo švente. 2009-aisiais sukan-
ka 1000 metų nuo pirmojo Lietuvos
vardo paminėjimo rašytiniuose šalti-
niuose. Visi taip pat sužinojo apie Eu-
ropos kultūros sostinę, kuria šiais
metais tapo Vilnius. Šis titulas sutei-
kia unikalią galimybę atkreipti pa-
saulio dėmesį į save, didinti šalies pa-
trauklumą. Europos miestai kaunasi
dėl Europos kultūros sostinės vardo
ir ši kova nėra lengva. 2009 metais
Europos kultūros sostine tapęs Vil-
nius bus pristatomas kaip vienas mo-
derniausių, dinamiškiausių Vidurio ir
Rytų Europos miestų, atvirų naujoms
idėjoms ir investicijoms.

Po dienos pristatymo Samonytė
ir  Vaičiūnas organizavo užsiėmimus
Lietuvos istorijos bei jos vardo tūk-
stantmečio temomis, kurių metu visi
dalyviai, dirbdami grupėse, stengėsi
surinkti kuo daugiau taškų.

Trečiadienį, sausio 7 d., prasidėjo
Studijų dienos. XIII Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso atstovai informavo
visus susirinkusius apie datas, deta-
lią programą bei kainas. Atsižvelgia-
ma buvo į dalyvių pastabas ir pasiū-
lymus. Daugiau informacijos galite
rasti adresu: www.kongresas.org 

Kvirtadienį, sausio 8 d., visa Su-
važiavimo delegacija aplankė nuos-
tabų Urugvajaus pajūrio kurortą Pi-
rilápolis (Maldonado regione) bei
Montevideo.

Kitą dieną nuo pat ryto prasidėjo
,,Talentų vakaro” ruošos darbai, o po
pietų Urugvajaus lietuvių draugijoje
tęsėsi Studijų dienos ir kraštų prane-
šimai. Pirmiausia žodį tarė PLJS Pie-
tų Amerikos atstovas Kalvelis, kuris
informavo apie PLJS funkciją, tik-
slus, renginius, pristatė aukščiausią
jaunimo sąjungos organą – Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresą bei PLJS
valdybos struktūrą. Daugiau infor-
macijos galite rasti: www.PLJS.org. 

Prel. Putrimas supažindino jau-
nimą su Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) reikšme ir kilme, struk-
tūra, dabartine padėtimi, nauja emi-
grantų banga bei PLB funkcijomis
sporto, mokslo, kultūros ir kt. sri-

tyse. PLB svetainė www.plbe.org. 
Paskui sekė Argentinos, Brazili-

jos, Urugvajaus, Kanados ir Vene-
suelos pasisakymai, kur kiekvienas
kraštas pristatė svarbius savo veiklos
įvykius, principus ir būdus, kurie
skatina jaunimą dalyvauti ir išlaikyti
lietuvišką dvasią. Įdomu buvo išgirsti
Venesuelos atstovo pranešimą, kuris
apibūdino savo krašto lietuvių padėtį.
Nors Venesueloje gyvena apie 200 lie-
tuvių šeimų, jos yra išsibarsčiusios po
visą šalį ir, deja, jungiančios jas drau-
gijos neturi.

Po pietų smarkiai repetavome,
kadangi vakare buvo suplanuotas
pagrindinis kultūrinis suvažiavimo
renginys – pačių parengtas spektaklis
apie Kalėdas. Kiekvienas kraštas
ruošėsi dar savo pasirodymui Talentų
vakarui, kurio tema buvo ,,Lietuvos
vardo tūkstantmetis”. Kiekvienas
LJS kraštas smagiai pasirodė, visi
dainavo ir šoko. Po pristatymų įvyko
,,Kalėdos be sniego” spektaklis. Viso
pasirodymo metu draugijos kieme
buvo daugiau nei 40 žmonių. Tai
Urugvajaus lietuvių bendruomenės
nariai, jaunimo draugai ir bičiuliai. 

Šeštadienį, sausio 10 d., nuo ryto
visa delegacija aplankė Urugvajaus
sostinės senamiestį ir tradicinę vietą
– ,,Uosto turgų” (Mercado del Puer-
to).

Sekmadienį įvyko šv. Mišios ,,Nu-
estra Señora de Fátima” lietuvių pa-
rapijoje, Cerro rajone. Per Mišias įvy-
ko Sausio 13-osios aukų minėjimas,
kurį bendruomenei suvažiavimo me-
tu parengė jaunimas. 14 jaunimo ats-
tovų su žvakėmis paminėjo kiekvie-
ną, žuvusį už Lietuvos laisvę tą naktį.
Šv. Mišias aukojo prel. Putrimas
kartu su vietiniu kunigu Jorge Cro-
bara.

Po Mišių visi susirinko su ben-
druomenės nariais papietauti Urug-
vajaus lietuvių draugijoje. Pirmiausia
žodį tarė Urugvajaus lietuvių kultū-
ros draugijos Valdybos pirmininkas
Roberto Ibarra Vėta, po to prel. Put-
rimas padėkojo visiems suvažiavimo
organizatoriams ir dalyviams bei pa-
laimino maistą.

Labai malonu, kad PALJS gavo
sveikinimą iš J.E. Lietuvos Respubli-
kos Prezidento Valdo Adamkaus, ku-
ris prisiminė savo apsilankymą Pietų
Amerikoje praėjusiais metais ir pa-
kvietė visus užsienio lietuvius daly-
vauti Lietuvos vardo tūkstantmečio
minėjimuose.

Kitas svarbus sveikinimas atėjo
iš Lietuvos Respublikos Užsienio
reikalų ministro Vygaudo Ušacko.
Taip pat gavome sveikinimą iš PLB
valdybos pirmininkės  Reginos Naru-
šienės ir PLJS  valdybos ir Stasio Ku-
liavo.

Galų gale, Pietų Amerikos buvę
mokiniai paminėjo Vasario 16-osios
gimnazijos direktorių Andrių Šmitą,
kuris visam gyvenimui liks jų minty-
se ir darbuose.

Už finansinę paramą dėkojame:
Amerikos Lietuvių Fondui, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentui
prie LR Vyriausybės.

Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos infoSuvažiavimo atstovai, dalyviai ir svečiai.
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Pasaulyje sukurta daugybė šven-
tyklų, garbinančių visų religijų die-
vybes. Bažnyčios būna visokios: vie-
nos jų didelės, kitos mažos; vienos
medinės, kitos – akmeninės ar stik-
linės; vienos skirtos katalikams, kitos
budistams ir t.t. Tačiau kai kurios jų
yra tokios keistos, jog iš viso pasaulio
vilioja ne tik tikinčiuosius, bet ir
smalsuolius bei keistenybių mėgėjus.

Kristalinė katedra JAV

Protestantų bažnyčia Garden
Grove mieste, California valstijoje,
pastatyta iš stiklo, primena ketur-
kampį kristalą. Jos statyboms sunau-
dota 12 tūkst. stiklų. Bažnyčia gali
„pasigirti” ir didžiausiais pasaulyje
vargonais, sudarytais iš 16 tūkst.
vamzdžių.

Hallgrimskirkja Islandijoje

Ši, Reikjaviko centre stovinti
bažnyčia, – viena iš keturių aukš-
čiausių šalies pastatų. Jos viršuje
įrengta apžvalgos aikštelė, iškilusi
nuo žemės 74,5 metro. Pasak baž-
nyčios statytojų, pastato, kurios sta-
tybos užtruko daugiau nei 40 metų
(1945-1986), formą primena šalį gar-
sinančius geizerius.

Jubilee, Italijoje

Bažnyčios, niekaip neatitinkan-
čios Romos architektūros standartų,
kūrėjas Richard Meier, nesidrovėjo
savo kūdikio vadinti „Romos pasi-
didžiavimu” ir „tūkstantmečio pro-
jektu”. Šio ypač modernaus pastato
formos turi religinę potekstę – trys
paraleliai išdėstytos arkos simbo-
lizuoja Šventąją Trejybę, o lygus vei-
drodinis paviršius priešais bažnyčią –
vandenį, svarbią krikšto sakramento
dalį.

Švento Bazilijaus katedra

Ši katedra drauge su Kremliumi
laikoma pagrindiniais Maskvos sim-
boliais. Ji pastatyta 1555–1961 me-
tais. Statybos pradėtos caro Ivano
Rūsčiojo įsakymu, siekiant paminėti
pergalę prieš Kazanės chanatą. Pasak
populiarios legendos, caras liepęs
apakinti architektą, idant jis nega-
lėtų sukurti nieko gražesnio. Tačiau
iki šiol tebesiginčijama tiek dėl ar-
chitekto vardo, tiek dėl jo tautybės.

Sagrada Familia bažnyčia
Barselonoje

Ko gero garsiausias nebaigtas
statinys pasaulyje. Jos statybas, pra-
dėtas 1882-aisiais, planuojama baigti
2026-aisiais, tačiau pabaigos data
buvo keista tiek sykių, kad ir naująja
tiki retas. Antonio Gaudi, paklaustas,
kodėl statybos tęsiasi taip ilgai (jis
pats joms vadovavo daugiau nei 40
metų), atsakė paprastai: „Mano
klientas niekur neskuba.”

Rio de Žaneiro katedra

Šios katedros statybos baigtos
1970-aisiais. Jos autorius Oscar Ney-
mer sukūrė unikalų statinį, sudarytą
iš asimetriškų lenktų kolonų, sim-
bolizuojančių į dangų ištiestas ran-
kas.

Duomo katedra, Italijoje

Tai – viena iš didžiausių pasaulio
bažnyčių ir antroji pagal savo tal-
pumą. Šios milžiniškos šventyklos
statybos užtruko 600 metų ir buvo
pabaigtos Napoleono paliepimu.

Panagia Paraportiani, 
Graikija

Mikonoso saloje esanti bažnyčia,
pastatyta šoninio išėjimo iš vidu-

Keisčiausios pasaulio
bažnyčios 

ramžių tvirtovės vietoje. Dalis pasta-
to buvo pastatyta 1425-aisiais, dalis –
XVI-XVII a. Ji sudaryta iš penkių
koplyčių – keturių pirmąjame aukšte,
penktosios – ant stogo.

Kostnica, 
Čekijos respublikoje

Ši bažnyčia, iškilusi buvusių ka-
pinių teritorijoje, papuošta čia pa-
laidotų žmonių kaulais. Jos autorius
– beveik neregintis vienuolis Fran-
tišek Rint. Jam buvo pavesta „su-
tvarkyti” kapinių teritoriją. Pir-
miausia vienuolis surūšiavo kaulus
pagal jų dydį ir formą, o vėliau pa-
naudojo bažnyčios puošybai.

Wat Pa Maha Chedi Kaew, 
šventykla Tailande 

Ši šventykla pastatyta iš stiklinių
butelių, kuriuos čia paliko turistai.

Juos rinkti vienuoliai pradėjo dar 8-
ajame dešimtmetyje. Surinktų 1,5
mln. butelių užteko ne tik šventyklos
statyboms, bet ir vienuolių kambarių
bei kelių namelių turistams įrengi-
mui. Likę kamšteliai taip pat nebuvo
pamiršti – iš jų sukurti keli pano.

Balsas.lt

PADĖKA
A † A

VYTAUTAS
ŠOLIŪNAS

Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis
mirė 2009 m. sausio 21 d. ir buvo palaido-
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse sausio
24 d. Norėtume padėkoti visiems, kurie
suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Saulaičiui, SJ, už maldas koply-
čioje ir šv. Mišių auką Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, už
gražų pamokslą ir paguodžiančius žodžius. Dėkojame prel. Ignui Ur-
bonui už atlaikytas šv. Mišias; Lukui Laniauskui ir Tomui Čyvui už
Mišių patarnavimą. Dėkojame anūkėms Aušrai Norušytei ir Linai
Poskočimaitei už skaitinius Mišių metu.

Nuoširdi padėka dirigentei Jūratei Grabliauskienei ir Misijos
chorui už giesmes, ypatingai dėkojame solistei Praurimei Ragienei
ir „Dainavos” vyrų vienetui už tokias jautrias ir gražias giesmes
bažnyčioje.

Dėkojame Rasai Poskočimienei už atsisveikinimo žodį tėveliui
koplyčioje bei adv. Rimui Domanskiui, šeimos draugui Kaziui Lau-
kaičiui ir Juozui Polikaičiui.

Dėkojame karsto nešėjams, a. a. Vytauto sūnums ir žentams: Li-
nui, Sauliui ir Kastyčiui Šoliūnams, Linui Norušiui, Remigijui Pos-
kočimui, Antanui Kušeliauskui ir Robert Severance.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už rūpestin-
gą ir nuoširdų patarnavimą.

Mūsų šeimos nuoširdi padėka draugams ir pažįstamiems, kurie
išreiškė mums užuojautą, už gėles ir aukas „Saulutei”, „Vaikų vil-
tis” ir už užprašytas šv. Mišias už jo sielą.

Ilsėkis ramybėje mielas Vytai.

Nuliūdę žmona Aldona, vaikai Rasa, Linas, Audronė,
Vida, Zita, Saulius ir Kastytis su šeimomis

Hallgrimskirkja Islandijoje.

Kostnica, Čekijos respublikoje.
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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

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

�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
parduotuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 S
Harlem Ave, Chicago) tel.: 773-788-
1362.

�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.

�Didįjį penktadienį, balandžio
10 d., 12–3 val. p. p. ,,8 Dienos cent-
ras” (8th Day Center) kviečia visus į
Čikagos centrą prisijungti prie ei ty-
nių, ku rios prasidės Congress aik š tės
šiaurės kampe (Michigan ir Con g -
ress),  už visuotinį teisingumą. Tema
„Kas skelbs Žodį?” Eitynės vyks Kry-
žiaus kelio principu, pakeliui sus to -
jant penkiose stotyse (Congress Pla -
za, Board of Trade, Federal Plaza,
Daley Plaza, Thompson Ctr. Plaza) ir
atkreipiant dėmesį į neteisingų vi -
suotinių potvarkių skaudžią įtaką
tam tikroms asmenų grupėms bei
meldžiantis, kad tokie potvarkiai bū-
tų keičiami. Daugiau informacijos
tel.: 312-641-5151 arba

www.8thdaycenter.org

�Balandžio 25 d. 6 val. v. PLC
Fon do salėje Jūsų laukia mokyklėlės
,,Žiburėlis” ruošiama puota ,,Fiesta”.
Vakarienė, šokiai, tyliosios varžyti-
nės ir įvairios pramogos tema ,,Fies-
ta”. Bilieto kaina – 50 dol. Bilietus
galite įsigyti internetu www.zibure-
lis.org. Kviečiame visus dalyvauti.
Surinktos lėšos bus skirtos ikimo-
kyklinio amžiaus Montessori mokyk-
lėlei ,,Žibu rė lis”.

�Balandžio 26 d., sekmadienį
Mor ton East High School auditorijo-
je (2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL)
Lie tuvių opera Čikagoje pristatys
premjerą  – Jo hann Strauss operetę
„Šik šnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.
Bilietus galite nusipirkti: parduotu-
vėje ,,Lietuvėlė” ir ,,Atlantic Express
Corp.”. Jūsų dosni pa rama padės iš -
vysti spek  taklį. Aukas prašome siųs -
ti: Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S
204  Eliot Ln., Villa Park, IL 60181.
Tel. pa siteiravimui: 773-501-6573.

�Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p. iki
8 val. vak. UIC Forum (725 W Roo -
sevelt Rd., Chicago, IL 60608) Lie -
tuvių studentų asociacija UIC rengia
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečio šventę. Renginio metu išvysite
etnografinio ansamblio ,,Gabija”,
tautinių šokių grupių „Suktinis” ir
Lietuvos Vyčiai bei šokių studijos
,,Dance Duo” specialiai šiai šventei
sužkurtą programą. Renginio globė-
jas – Lietuvos Respublikos generali-
nis kon sulatas Čikagoje. Visus kvie-
čiame prisijungti ir studentiškai at-
švęsti šią ypatingą Lietuvai šventę
Čikagos širdyje. Įėjimas nemokamas.
Dėl iš samesnės informacijos ar no-
rintieji pa remti renginį rašykite el.
paštu info@lsauic.org arba skambin-
kite tel.: 708-668-5346. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Jaunimo centro moterų klubo narės (2007 m.) savo darbu ir rūpesčiu  visuo-
met  prisideda prie Čikagos Jaunimo centro išlaikymo. Geriausios šeiminin-
kės balandžio 5 d., sekmadienį, kviečia į tradicinius priešvelykinius pusry-
čius, kurie vyks Jaunimo centro kavinėje tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių, Jėzui-
tų kop ly čioje. Klubo narės patieks įvairių ir skanių maisto patiekalų bei me-
niškai išmargintų margučių. Visi laukiami. Savo apsilankymu paremsite Jau -
ni mo centrą. Iš kairės sėdi: Laima Vaičiūnienė, Nijolė Kaveckienė, pirm. Ane-
lė Pocienė ir Albina Ramanauskienė. Iš kairės stovi: Stasė Bacevičienė, Irena
Dirdienė, Genutė Tarienė, Marta Ruikienė, Danutė Rūtienė, Konstancija
Venckutė, Viktorija Valavičienė, Ieva Paulauskienė, Adelė Lietuvninkienė ir
Rūta Spurgienė.                                                          Viktoro Jautoko nuotr.

�41-oji mokytojų tobulinimosi
kur sų savaitė Dainavoje, Manches-
ter, MI, šiais metais vyks birželio
20–27 die nomis. Maloniai kviečiame
regis t ruotis. Registracijos lapą (jį ra-
site: www.svietimotaryba.org) iki ge-
gužės 1 d. kartu su 50 dol. registraci-
jos mo kesčiu (čekį rašyti: Lithua nian
Edu ca tional Council) siųsti  adresu:
Dai vai Jakubauskienei, 2900 Art
Schultz Dr., Plainfield, IL 60586. Pa-
si tei ra vimui: tel.: 815-603-8672 (Dai-
va Ja kubauskienė)  ir tel.: 630-435-
6349 (Aud ronė Elvikienė) arba rašy-
kite el. paštu: jakdaiva@yahoo.com

audronee@gmail.com 

ŠV. VELYKŲ LAIKOTARPIO 
PAMALDOS TĖVIŠKĖS

PARAPIJOJE
5129 S. Wolf Rd. 

Western Springs, IL 60558 
Tel. 708-567-9044

Verbų-Palmių sekmadienis,
balandžio 5 d., 11:30 val. r. (pamaldos
su šv. Vakariene).

Didysis Penktadienis, balan-
džio 10 d., 5:30 val. p.p. (pamaldos su
šv. Vakariene, pamaldos lietuvių ir
anglų kalbomis).

Šv. Velykų pamaldos, balan-
džio 12 d., 11 val. r. (lietuvių ir anglų
kalbomis).

Apsilankykite www.draugas.org

Dalyvauja: Katalikiška šokio ir
teatro trupė „Mažosios gėlės”

Kantata „Septyni paskutiniaiKantata „Septyni paskutiniai
Kristaus žodžiai”Kristaus žodžiai”

Kompozitorius Th.  Dubois

Švč. Mergelės
Marijos Gimimo

bažnyčioje
(Marquette Park)

6821 S. Washtenaw
Ave.

šeštadienis,
balandžio 4 d.
1:30 val. p.p.

St. Jude’s-New Lenox
241 W 2nd Ave.
balandžio 7 d. 

7:15 val. v.

Teatralizuotas kantatos 
pastatymas

Solistai, choras, orkestras
Sopranas: Stephanie Sheffield
Baritonas: Leonard E. Pacek

Tenoras: Marco Pena
Vargonininkas: Walter Whitehouse

Bilietų kaina 10 dol. suaugusiems, 
5 dol. vaikams (5–12 metų)

Bilietai internetu: www.LittleFlowersTroupe.com
Bilietų teirautis telefonu: 1-773-737-2421 

arba GCtickets@comcast.net

Meno vadovė Simonetta (Giedraitis) Pacek
Dirigentė Anna Pacek

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus po 50 dol. „Draugo” lei-
dybai paremti paaukojo: John J. Siaurusaitis, Baltimore, MD;
Vidmantas A. Raisys, Mercer Island, WA; Raimond Rimkus, Oak Brook,
IL; Michaelene Bikulcius, Arlington, TX.


