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Loreta Timukienė

Šią savaitę Čikagoje kartu su
žmona Jolanta lankosi Vilniaus mies-
to meras Vilius Navickas. Jis mero
Richard M. Daley kvietimu dalyvauja
Čikagoje vykstančiame susigiminia-
vusių miestų renginyje ,,Čikagos glo-
balių miestų forumas” (Chicago Glo-
bal Cities Forum). Sekmadienį V. Na-
vickas Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje susitiko su vietos lietuviais ir
žiniasklaidos atstovais. Jis papasako-
jo apie savo kelionės tikslus, kalbėjo
apie sostinės nūdieną.

Į University of Illinois at Chicago
vykstantį ,,Čikagos globalių miestų
forumą” atvyko trisdešimties pasau-
lio miestų vadovai, jame pagrindinę
kalbą sakė JAV viceprezidentas Joe
Biden. Forume dalijamasi patirtimi
apie darnią miestų plėtrą, žmogiškų-
jų išteklių panaudojimą. Vilniaus me-
ras renginyje pristatys energijos tau-
pymo programą, papasakos apie nu-

matomą sostinės mokyklų ir vaikų
darželių patalpų atnaujinimą. V. Na-
vickas sakė tikisi renginyje pasisemti
patirties, kaip miestai tvarkosi šiuo
finansiškai sunkiu metu. Anot mero,
,,visi dviračiai išrasti, tereikia juos
mokėti panaudoti”.

Pasiteiravus, ar nėra didelė pra-
banga šiuo sunkmečiu vykti į tokias
tolimas keliones, V. Navickas paprieš-
taravo sakydamas, kad ,,mes neturi-
me užsidaryti ir rūpintis tik tuo, kaip
sutvarkyti gatves. Vilnius turi būti
žinomas.” Nukelta į 6 psl.

Iš Vilniaus î Çikagâ – pasisemti patirties

Vilnius, balandžio 28 d. (URM in-
fo) – Lietuvos užsienio reikalų minist-
ro Vygaudo Ušacko kvietimu Lietuvoje
lankosi Gruzijos užsienio reikalų mi-
nistras Grigol Vašadzė.

Lietuvos ir Gruzijos diplomati-
nių tarnybų vadovų susitikime pagrin-
dinis dėmesys buvo skiriamas dviša-
liams politiniams ir ekonominiams san-
tykiams, Gruzijos įsijungimui į Europos
Sąjungą ir NATO bei kitiems svar-
biems tarptautinės politikos klausi-

mams.
Lietuvos ir Gruzijos užsienio reika-

lų ministrai pasirašė Chartiją dėl euro-
pinio ir euroatlantinio įsijungimo. Re-
miantis šia chartija bus įkurta komisi-
ja, kuri rengs kasmetinius pasitari-
mus ir veiksmų planus. Komisijai vado-
vaus Lietuvos ir Gruzijos užsienio rei-
kalų ministrai.

„Lietuva yra pasirengusi suteik-
ti Gruzijai ne tik politinę, bet ir prak-
tinę paramą”, – sakė Lietuvos užsienio

reikalų ministras V. Ušackas.
Per vystomojo bendradarbiavimo

ir paramos demokratijai programą
2009 m. Lietuva numato projektams
Gruzijoje skirti apie 435 tūkst. litų.

Ministrai taip pat sutarė peržiūrėti
dvišalę teisinę bazę ekonomikos srity-
je, kad paskatintų tarpusavio investici-
jas ir prekybinių santykių plėtrą.

Lietuvos ir Gruzijos užsienio reika-
lų ministrai susitikime aptarė Rytų
partnerystės iniciatyvą ir sutarė, kad

artimiausiu metu bus pradėti pasitari-
mai dėl konkrečių projektų.

„Lietuva yra įsitikinusi, kad Gruzi-
ja gali būti viena iš pirmaujančių įgy-
vendinant ES Rytų Partnerystės inicia-
tyvą”, – po susitikimo teigė V. Ušackas.

V. Ušackas pabrėžė svarbų Gruzi-
jos vaidmenį įgyvendinant ES ir Pie-
tų Kaukazo bei Centrinės Azijos ša-
lių bendradarbiavimo projektus ener-
getikos ir transporto srityse.

•Skautybės kelias.
Bostono žinios. Kviečia
,,Anykščių šilelis” (p. 2)
•Apyaušrio dalia ar pa-
tekanti putinizmo saulė?
(p. 3, 8)
•Jeigu šokate ar mokote
šokio – jūs tai mylite (p.
4, 9)
•Pradžia ir pabaiga (p. 5)
•Akcija ,,Darom 2009” (p.
8)
•Atsiminimai (10) (p. 9)
•Labdaros sėklos daigai
prigijo Lietuvoje (p. 10)

Baltijos šalys padèjo sužinoti apie Sovietû Sâjungos totalitarizmâ

Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) –
Europos Sąjunga (ES) turi būti dėkin-

ga Baltijos šalims už tai, kad Lietuva,
Latvija ir Estija padėjo Vakarų Europai
daugiau sužinoti apie Sovietų Sąjungos
totalitarizmą, teigia Europos Parla-
mento (EP) pirmininkas Hans Gert
Poettering.

Į Lietuvą atvykęs EP vadovas sa-
kė, kad jis visą laiką stengėsi naudoti
savo politinę įtaką dvasinei kovai prieš
bet kokias totalitarizmo formas.

EP pirmininkas teigė esąs dėkin-
gas Baltijos šalių europarlamentarams,
kad jie daug prisidėjo prie šį mėnesį pri-
imtos rezoliucijos, kuria pasmerktas to-
talitarizmas.

,,Mes, europiečiai, į bendrą ateitį
galime eiti tik suprasdami savo istorijos
pamokas”, – sakė H. G. Poettering.

EP vadovas teigė, kad nacių ir so-
vietų nusikaltimų įvertinimas ES lygiu
jam yra labai asmeniškas klausimas.
,,Niekada negalime pamiršti ir nacio-
nalsocialistų totalitarizmo, kuris, deja,
išsivystė mano šalyje. Aš jo nepatyriau,
nes gimiau 1945 m. rugsėjį, bet mano
tėvas žuvo kaip paprastas karys – mes
manome, kad 1945 m. kovą ar balandį.
Aš jo niekad nemačiau, bet tai labai as-
meniška”, – sakė H. G. Poettering.

Vilniuje viešintis EP pirmininkas
taip pat priminė žinomos Vokietijos žy-
dų kilmės mokslininkės Hannah
Arendt tyrimus, kuriuose ji padarė iš-
vadą, kad sovietų ir nacių režimai gali
būti lyginami.

,,XX amžiaus ketvirtajame dešimt-
metyje iš Vokietijos išvykusi didi žydų
politikos mokslininkė H. Arendt moks-
liniu pagrindu suformulavo reikalavi-
mus apibūdinti totalitarizmą, ir apibrė-
žė komunistinį ir nacionalsocialistinį
totalitarizmą. Ji sakė, kad abi totalita-
rizmo formos gali būti lyginamos, ir abi
yra baisios”, – sakė H. G. Piottering.

Balandžio 2 d. EP priėmė rezoliuci-
ją, kurioje ,,griežtai ir vienareikšmiš-
kai” pasmerkė ,,visus visų totalitarinių
ir autoritarinių režimų įvykdytus nusi-
kaltimus žmoniškumui ir masinius
žmogaus teisių pažeidimus”.

Dokumente teigiama, kad ,,Euro-
pa niekada nesusivienys, jei nepasieks
bendro požiūrio į savo istoriją, nepripa-
žins nacizmo, stalinizmo ir fašistinių
bei komunistinių režimų bendru pavel-
du ir nesurengs sąžiningų ir išsamių
diskusijų dėl praėjusiame amžiuje šių
režimų įvykdytų nusikaltimų”.

Pasirašyta Chartija dèl europinio ir euroatlantinio îsijungimo

Lietuvoje lankosi Europos Parlamento
pirmininkas Hans Gert Poettering.

ELTOS nuotr.

J. Navickienė (k.), JAV viceprezidentas Joe Biden, Vilniaus miesto meras V. Navic-
kas ir Čikagos meras R. M. Daley forumo metu. Antonio Dickey nuotr.
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Šiais metais, pažymint 100
metų prancūzų filosofo Jean-
Paul Sartre gimimo sukaktį, po
pasaulį keliauja paroda. Paro-
doje išskirtinė vieta skiriama
lietuvio fotografo Antano Sut-
kaus juodai-baltai nuotraukai,
kurioje įamžintas Sartre savo
kelionės į Lietuvą 1965-ųjų va-
saros metu. Joje – vyras, stoiškai
einantis prieš vėją, jo tamsaus
palto skvernai plaikstosi vėjuje.
Jo rankos sukryžiuotos už nuga-
ros, akys įdėmiai nukreiptos į
horizontą, šešėlis driekiasi to-
lyn, į pilką nežinią. Ši tuo metu
26-erių metų A. Sutkaus pada-
ryta filosofo fotografija įkvėpė
ne vieną menininką. Prancūzas
skulptorius Roseline Granet su-
kūrė bronzos skulptūrą – palin-
kusią vyro figūrą, kovojančią su
vėju. Kaip teigia meno kritikai,
tai kone ideali Sartre egzisten-
cinės filosofijos išraiška. Išraiška,
kurios autorius – lietuvis, o gi-
mimo vieta – Nidos kopos.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Bostono žinios

ps. DAIVA JUOZELSKIENÈ

Nors laikrodžio rodyklę valanda į
priekį pavarėme kovo 8 dieną, visi
skautai ir visuomenė laiku atvyko į
Bostono skautų Kaziuko mugę. Tą
sekmadienį oras pasikeitė. Visą sa-
vaitę buvo šaltoka, bet mugės dieną
temperatūra pakilo iki 61 laipsnių F
(16 C), o kitą dieną, pirmadienį, net
ir snigo.

Tunto sueiga prasidėjo 12 val.
Buvo įneštos vėliavos, pranešti tunto
įsakymai. ,,Baltijos” tunto sesė Vita
Čepkauskienė, paukštyčių draugi-
ninkė, užrišo sesėms paukštyčių kan-
didačių raudonas virveles – Rasai ir
Gintai Avižonytėms (atvykusioms iš
California valstijos), Vijai Bernard,
Katerinai Štuopytei ir Saulei Zap-
rauskaitei. Dvi sesės po įžodžio buvo
papuoštos raudonu kaklaraiščiu –
Krista Auštraitė ir Alandra Čepas-
Rich. Trys sesės užsirišo geltonus
kaklaraiščius – Darija Dilbaitė, Siga
Juozelskytė ir Emilija Strazdytė.
Sesė Reda Limantienė, skaučių
draugininkė, išleido šešias seses įstoti
į prityrusių kandidačių eiles – Brigitą
Alinskaitę, Gabrytę Grigonytę, Larą
LeBlanc, Moniką Leveckytę, Redutę
Limantaitę ir Kristiną Štuopytę. Sesė
Reda buvo pakelta į vyr. skiltininkės
laipsnį, o po mugės Gailutė Kligytė-
O’Connell sutiko dirbti su skautėm
kaip skaučių draugininkė. Šešios pri-
tyrusios sesės perėjo į vyr. skaučių
kandidačių eiles. Tai Lina Bonda,
Adelė Bubnytė, Monika Girniūtė, So-
fia Rasytė, Laura Šukytė ir Adrija
Vaičiulionytė.

,,Žalgirio” tunte du vilkiukų kan-
didatai – Andrius ir Mikas Kulbis-
Marino – gavo raudonus kaklaraiš-
čius. Brolis Matas Leveckis po įžodžio
gavo geltoną kaklaraištį. Keturi pri-
tyrę skautai – Aras Karosas, Dainius
Kazlauskas, Aric LeBlanc ir Lukas

Žibaitis – įstojo į skautų vyčių eiles.
Vėliavos žymeniu buvo apdovanoti
skautų vyčių kandidatai Darius Hic-
key (jis mugėje nedalyvavo), Tauras
Norvaiša, Saulius Sležas ir Vytas
Štuopis.

Šiais metais per sueigą sesei v.s.
Glorijai Adomkaitienei paprašius vi-
sus vadovus sustoti į ratą, įvyko pas-
kautininkės įžodis. Vyr. sk. v. sl. Dai-
va Juozelskienė ir vyr. sk. v. sl. Ange-
lika Kazakaitytė davė įžodį ir po kak-
laraiščio užrišimo buvo pasveikintos,
įteikiant joms gėles. (Trečia sesė, vyr.
sk. v.sl. Dana Auštraitė-McDonald
sueigoje nedalyvavo.)

Po visų kaklaraiščių užrišimo
buvo pasveikinti(os) 50 metų skau-
tai(ės): Algis Adomkaitis, v.s. Birutė
Banaitienė, s. Bronius Banaitis, v.s.
Valentina Čepienė, j.v.s. Gintaras Če-
pas, s. Danutė Dilbienė ir ps. Ramū-
nas Kalvaitis. Naujas Atlanto rajono
vadas Tomas Skučas jiems įsegė žen-
kliuką. Valio, valio, valio! Buvo apdo-
vanoti ir kiti skautai, nedalyvavę

Lietuviškų ir ekologinių temų stovyklėlė
Anykščių šilelis

2009 m. birželio 27 d., šeštadienį – liepos 1 d., trečiadienį
Camp Stigwandish, Madison, OH

Skirta skautams, jūrų jauniams, prityrusiems skautams,
jūrų skautams

Aplankykite Anykščių šilelio stovyklos tinklalapį
http://kalendorius.skautai.net/anyk2009/

• Iškyla, atkreipiant dėmesį į visas jusles
• Gamtos menas, pvz., gamtos mandalos ir saulės ,,nuotraukos”
• Haiku rašymas
• Vakarinės programos, pvz., teminiai laužai (Eglė, žalčių karalienė) ir liaudiškas linksmavakaris
• Dvasinis ugdymas per gamtos pažinimą

Kreipkitės į Gintą Remeikytę-Gedo; el. paštas: gvar@erols.com, tel.: 301-251-0059

mugėje: ps. Romas Bričkus, s.v. Algis
Krisčiūnas, ps. Antanas Kulbis, s.
Vincas Šnipas ir j.b. Ignas Vileniškis.

Tunto sueigos pabaigoje Naidai
Šnipas-Johnson (jos nebuvo) buvo
padėkota už atliktus darbus ir už
Atlanto rajono vado pareigų ėjimą.
Taip pat buvo pasveikintas dabarti-
nis Atlanto rajono vadas Skučas, at-
vykęs iš Washington, D.C. Sesė Asta
Norvaišienė buvo apdovanota ordi-
nu už jos ilgametį darbą Baltijos tun-
tui. Kiekviena draugovė įteikė sesei
Norvaišienei gėlių, nes ji baigė eiti
tuntininkės pareigas. ,,Baltijos” tun-
to tuntininkės pareigas perims sesė
Paulita Alinskienė.

Visi skautai(ės) laukė, kol bus
išneštos vėliavos ir prie durų atrištas
mugės kaspinas (naujos paskauti-
ninkės sesės Daivos ir sesės Ange-
likos užduotis), kad galėtų patarnau-
ti prie savo stalų. Visi svečiai pavalgė
pietus, paragavo tortų ir aplankė vi-
sas draugoves.

2:30 val. p. p. prasidėjo laužas.
Tema ,,Amerikos stabas (‘idol’) at-
vyksta į Atlanto rajono stovyklą”.
Kiekviena draugovė padainavo ar
pašoko. Žibutė Žvaigždutė (sesė An-
gelika Kazakaitytė) pirmiausia įvedė
Paula Abdul (sesė Lina Kazakaitytė)
ir Simon Cowell (brolis Romas Juo-
zelskis). Trečias teisėjas buvo pa-
kviestas iš žiūrovų – sesė Lina Suba-
tienė. Teisėjai rimtai ir juokingai
įvertino kiekvieną dainą. Tikim, kad
keletas grupių pasieks ne tik Hol-
lywood, bet ir būsimų Atlanto skautų
stovyklą šią vasarą. Širdingai dėko-
jam už dalyvavimą ir pinigines aukas
toliau mokyti mūsų skautų(čių)
žvaigždes.

Kristina Stuopytė, Monika Leveckytė, Emilija Strazdytė, Brigita Alinskaitė, Lara
LeBlanc, Alisa Rašytė, Siga Juozelskytė, Darija Dilbaitė. Nesimato Redutės Li-
mantaitės ir Elytės Austraitės. ps. Daiva Juozelskienė nuotr.

Amerikos stabas (,,idol”)
atvyksta į skautų mugės laužą
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APYAUŠRIO DALIA AR
PATEKANTI PUTINIZMO

SAULĖ?
VYTAUTAS RADŽVILAS

Prezidento rinkimų kampanija
įsibėgėjo tiek, kad jau drąsiai galima
apibūdinti politinį jos turinį ir pras-
mę. Panašu, kad virš Lietuvos pateka
skaisti putinizmo saulė. Arba leidži-
asi tamsus jo šešėlis. Nelygu, kas ko
laukia. Tačiau kad ir kokie skirtingi
būtų požiūriai ir vertinimai, reikalo
esmė nuo to nesikeičia.

Nuotaikų vaivorykštė: nuo
euforijos iki baimės

Du dešimtmečius trukusi valsty-
bės kelionė dviem kryptimis vienu
metu artėja prie pabaigos. Jos kelias
buvo vingiuotas ir driekėsi apy-
lankomis. Tačiau jeigu neįvyks nieko
netikėto, netrukus turėtų paaiškėti,
kad tai buvo tik ilgas kelias namo – į
Maskvą per Briuselį. O apibūdinant
šį kelią politologiškai galima pasaky-
ti, kad sėkmingai įsitraukusi į Vakarų
pasaulio struktūras, tapusi ES ir
NATO nare, Lietuva tuo pat metu ne
mažiau sėkmingai dreifavo rusiškos –
putiniškos – politinės sistemos link.
Autokratijos ir despotizmo rūmas
beveik baigtas statyti, tereikia uždėti
jo stogo vainiką. Šiuo baigiamuoju
veiksmu, ko gero, kaip tik ir tapts
artėjantys Prezidento rinkimai.

Sociologinės apklausos byloja,
kad dauguma šalies piliečių su džiaugs-
mingu virpuliu ir net apimti ekstazės
laukia ateinančios Gelbėtojos – jiems
visų bėdų ir vargų pabaiga jau arti.
Tačiau netrūksta ir kitokių – ma-
tančių ir mąstančių. Tos mažumos
abejonės ir nerimas tolydžio stiprėja
virsdamas tikra artėjančio pavojaus
nuojauta. Toji nuojauta tiesiog tvyro
ore ir gausiuose komentaruose
rinkimų tema dažniausiai prasiveržia
spontaniškomis asociacijomis ir paly-
ginimais. O lyginamos figūros –
,,vienintelė verta kandidatė” Lietu-
voje ir toks pat ,,neturintis lygių”
Rusijos vadovas.

(...)
Svarstymai, ar Grybauskaitė yra

„lietuviškasis Putinas”, be abejonės,
būtų ne tik naivūs ir juokingi, bet ir
nekorektiški kandidatės atžvilgiu.
Tačiau analizuojant šiuos prezidento
rinkimus politologiniu požiūriu yra
ne tik prasminga, bet ir būtina klaus-
ti, ar ši rinkimų kampanija ir tikėti-
nas minėtos kandidatės tapimas ša-
lies vadove nėra paskutinis kelio
„valdomos demokratijos” link tarps-
nis, o tikėtinas jos tapimas šalies
vadove – baigiamasis ir galutinis pu-
tiniško stiliaus politinės sistemos
įsitvirtinimo Lietuvoje aktas. (...)

Rinkimų kampanijos grimasos

Savaime suprantama, kad pra-
dėti jų ieškoti šiuo atveju dera ana-
lizuojant ir lyginant pačias rinkimų
kampanijas. Net metus paviršuti-
nišką žvilgsnį pirmasis panašumas
stačiai bado akis. Prezidento rinki-
mai Rusijoje, atvedę į vadžią Putin, ir
netrukus įvyksiantys Lietuvos prezi-
dento rinkimai panašūs kaip du van-
dens lašai pirmiausia tuo, kad
grindžiami ne kokiu nors kitu, o Deus
ex machina principu. Jo esmė gana
paprasta: į varganų, nelaimėse ir
liūdesyje paskendusių žmonelių pa-
saulį staiga nusileidžia visagalė aukš-

tesnės prigimties ir rūšies būtybė,
pasiruošusi išgydyti visus varguolių
sopulius ir išdžiovinti jų ašaras.

(...)
Ir Rusijos piliečiai neįtikėtinai

lengvai (klausimas, ar ne lengvabū-
diškai jiems kyla tik dabar) patikėjo,
kad prieš juos – įžvalgus ir toliaregis
politikas, atkursiantis ,,pažemintos”
jų valstybės galią ir didybę. Lietuvoje
vyksta kažkas panašaus. Briuselyje
tyliai plušėjusi eurokomisarė ilgą
laiką Lietuvoje buvo beveik nepaste-
bima, o tiesą sakant – ir gerokai pri-
miršta. Tačiau staiga ji apsireiškė, ir
ne bet kaip – keliais kritiškais, bet,
svarbiausia, ypač piktais ir griaus-
mingais pareiškimais apie apverktiną
šalies ekonomikos ir finansų padėtį
bei valdžios aplaidumą ir nusikals-
tamą išlaidavimą. (...)

Nepriklausoma politikė

Pirmiausia norima eurokomisarę
pristatyti visuomenei kaip ,,neprik-
lausomą” politikę, vienintelę galinčią
būti ,,visų” Lietuvos žmonių prezi-
dente. Savaime suprantama, kad to-
kia ,,nepriklausoma” prezidentė pri-
valo turėti ir ,,plačias” pažiūras, lei-
siančias jai vykdyti šalies vadovo
pareigas nepalyginamai geriau, negu
tai galėtų daryti koks nors su partija
susijęs ir todėl neišvengiamai ,,įsi-
pareigojęs” bei konkrečių ideologinių
ir politinių nuostatų ,,ribojamas”
asmuo. Tokį – ,,nepriklausomos” ir
,,neįsipareigojusios”, todėl ,,visiems
piliečiams tarnausiančios” politikės
įvaizdį kandidatė ir ją remianti ži-
niasklaida kuria kryptingai ir stro-
piai. Taip stropiai, kad akivaizdžiai
persistengia ir, užuot išsklaidžiusi
visas abejones, jas tik stiprina. At-
rodo, užmirštama abėcėlinė polito-
logijos tiesa, kad ,,nepriklausomų”
politikų apskritai nebūna – tariama
,,nepriklausomybė” yra tik tos abė-
cėlės nemokantiems žmonėms skir-
tas mitas. (...)

Su apgailestavimu tenka pri-
pažinti, kad į šalies vadoves preten-
duojanti eurokomisarė gali drąsiai
pretenduoti į populizmo rekordinin-
kės titulą, nes pažiūrų ,,platumu”
pralenkia turbūt visus iki šiol prezi-
dento posto siekusius ar jį užėmusius
Lietuvos politikus. Nė vienas iš jų
nebandė tapti ,,viskuo”, visi bent jau
formaliai tapatinosi su vienokia ar
kitokia politine ideologija. (...) Tačiau
nė vienas iš jų nenuėjo taip toli, kad
išdrįstų pažiūrų neturėjimą ir iš to
kylantį politinį beveidiškumą ir
chameleoniškumą pateikti kaip dory-
bę ir puikuotis tokiomis savybėmis.
Grybauskaitė vis dėlto ryžosi tokiam
radikaliai populistiniam žingsniui,
nors jis niekaip nedera su ją aukšti-
nančios žiniasklaidos skleidžiamu
,,europietiškiausios” kandidatės įvaiz-
džiu.

Nuolatos primenama ir tai, kad
kandidatė yra tvirta, ryžtinga, turi
aiškią valstybės ateities viziją ir savo
būsimosios veiklos prezidento poste
programą. Šitokią nuomonę rinkė-
jams iš pat pradžių piršusi žiniasklai-
da akivaizdžiai pralenkė tikrovę ir
todėl smarkiai persistengė, nes su-
skubo tai daryti dar tada, kai nebuvo
net tokios vizijos apmatų ir jokių
kandidatės programos gairių.

Nukelta į 8 psl.

Kaip sustabdyti
Somalio piratus?

ALEKSAS VITKUS

Nors piratai ir jų puolimai žinomi jau nuo antikinių amžių, pasku-
tiniais laikais jų pavojus jau buvo beveik praėjęs, ir apie piratus
pagalvodavome gal tik nuėję į teatrą pasiklausyti nuotaikingos

Gilbert ir Sullivan operetės „The Pirates of Penzance” muzikos ir pama-
tyti išdaigingas mėgstančių piratų imponuojančią elgseną ir jų pikantiškai
egzotišką aprangą. Šiais neramiais laikais piratų pavojus vėl iškilo. Tik,
jei stereotipiniai „Penzance” piratai plėšikavo prie pietinės Anglijos pa-
krantės, šių laikų piratai įžūliai pluša Afrikos vandenyse, labiausiai prie
Somalio ir Nigerijos krantų.

Kitaip nei teroristai, piratai nei sprogdina, nei skandina, nei žudo,
nors pasitaiko ir išimčių. Jiems pirmiausia rūpi pinigai, gal dar koks nors
kitoks, lengvai atimamas grobis. Pinigai jiems leidžia įsigyti naujos tech-
nologijos ginklų, prieš kuriuos kovoti darosi vis sunkiau. Gal todėl vien
2008 m. jau yra užregistruota 111 laivų antpuolių, iš kurių net 42 buvo
sėkmingi. Įkaitais buvo pagauti 815 jūrininkų, kurie vėliau paleisti.
Vidutinė išpirka už kiekvieną laivą svyruoja nuo vieno iki kelių milijonų
dolerių. Kaip praėję įvykiai rodo, piratai su pagrobtų laivų įgulomis pa-
prastai elgiasi žmogiškai, jas aprūpindami maistu ir medicinine pagalba.
Kodėl?

Laivų ir siuntimo bendrovės, norėdamos išvengti susišaudymų, ven-
gia apginkluoti laivų įgulas. Dauguma pasaulio uostų neleidžia į juos
įplaukti laivams su ginkluota įgula. Todėl laivų savininkai, kartu su drau-
dimo kompanijomis, patariami advokatų ir finansininkų, visuomet iš
kiekvienos susidariusios padėties ieško kuo pigesnės išeities. Todėl jie ir
yra daug mieliau linkę išmokėti kad ir gana stambias sumas pinigų, žino-
dami iš patyrimo, kad laivų krovinys ir visa įgula netrukus bus paleista po
to laikino sustabdymo, po susiderėtos išpirkos sumokėjimo.

Pasaulis nustebo, kai š. m. balandžio 8 d. Somalio piratai pirmą kar-
tą išdrįso užpulti laivą, plaukiantį su Amerikos vėliava. Tai buvo nema-
žas 17,000 tonų talpos krovininis laivas „Maersk Alabama”, vežęs į Keni-
ją maisto ir kitokią pagalbą. Piratams pavyko laikinai perimti laivo valdy-
mą, ir, nors laivo įgula laivo valdymą netrukus atgavo, bėgantieji nuo laivo
piratai pasiėmė su savimi savo noru pasidavusį laivo kapitoną Richard
Phillips, taip norėjusį padėti įgulai išvengti galimo kraujo praliejimo.

Vis dėlto praėjo net keturios dienos, kol JAV prezidentas Obama pa-
skelbė, jog Amerika apsisprendė kovoti prieš vis dažnėjančius piratų
išpuolius, taip leisdamas Amerikos karo laivams bandyti išgelbėti pa-
grobtą kapitoną panaudojant ir ginklus („deadly force”). Netrukus kiek-
vienas amerikietis galėjo išdidžiai pasipūsti sužinojęs, jog Amerikos karo
laivyno specialiai paruošti trys jūrininkai („SEALS”) trimis taikliais šū-
viais nušovė tris piratus, vis ar laikiusius pagrobusius kapitoną Phillips,
kuriam bet kurią minutę grėsė mirtis.

Šia proga gal reikėtų prisiminti, kai beveik prieš du šimtus metų tik
neseniai atsiradusios naujos valstybės JAV prezidentas Thomas Jefferson
turėjo kovoti prieš šiaurės Afrikoje įsigalėjusias piratų įtakojamas vals-
tybes ir kaip Amerikos karo laivynas, vedamas kapitono Stephen Deca-
tur, ryžtingai ir galutinai sugniuždė ten bent kokią piratinę veiklą.

Piratus galima sutvarkyti taip, kaip juos viduramžiais priimtais bū-
dais tvarkydavo Anglijos ir kitų valstybių karo laivai: „jei iš tolo – šauk;
jei pagavai pakark” (shoot to kill or string ’em up). Bet šiais „politically or
socially incorrect” laikais, deja, to jau atsisakyta, ir yra mėginama piratų
problemą spręsti mažiau drastiškais, XXI amžiui priimtais būdais.

Jau kuris laikas yra bandoma kovoti prieš piratus visoms suinteresuo-
toms valstybėms kartu. Bet kai praėjusią vasarą JAV su 19 kitų valstybių su-
tarė prižiūrėti Adeno įlankos laivyninkystę, nusiunčiant ten savo karo lai-
vus, piratai pradėjo savo veiklą plėsti šimtus mylių nuo pakrančių, jau pla-
čiame Indijos vandenyne. Šių metų pradžioje prie Somalio atsirado jau 20
karo laivų, kuriems tenka saugoti ilgą 1,900 mylių ilgumo pakrantę.

Sunku suprasti, kodėl plaukiant netoli Somalio krantų nėra naudoja-
ma konvojų sistema, taip sėkmingai veikusi abiejuose pasauliniuose ka-
ruose, išgelbėjusi šimtus, jei ne tūkstančius, krovininių laivų nuo vokiečių
povandeninių laivų? Gal per daug radikalu? Tuo tarpu jau bandoma kro-
vininiuose laivuose įrengti aukšto spaudimo vandens žarnas, kuriomis
piratus galima būtų „nuplauti” nuo užpulto laivo denio.

Atrodo, veiksmingiausias būdas sumažinti piratų „verslo” klestėjimą
būtų visos Somalio pakrančių blokada. Bet koks laivas, greitlaivis ar net
ir motorinė valtis, išplaukianti nuo kranto, būtų sustabdoma patikrini-
mui. Neturint reikalingų dokumentų, toks laivas būtų siunčiamas atgal į
uostą. Neklausantys įsakymo būtų labai paprastai skandinami.

Toks būdas ne tik gerokai sumažintų piratų pavojų, bet ir padėtų pa-
prastiems Somalio žvejams, kurie, nesant jokiai veiksmingai jų vyriausy-
bei, šiandien skundžiasi dėl nelegalaus svetimų kraštų žvejų nevaržomo
žvejojimo, o taip pat ir dėl nelegalaus nuodingų medžiagų ar kitokių ter-
šiančių atmatų išmetimo jų vandenyse.

Kas bebūtų bandoma kovojant prieš piratų veiksmus, tokios kovos
ženklios pasekmės pasirodys tik tada, kai Somalyje atsiras valdžia, galin-
ti tvarkyti kraštą, kuris šiandien jau 18 metų kenčia nuo vykstančio pilie-
tinio karo tarp vis besikeičiančios vyriausybės ir radikalaus islamiško
nusistatymo grupių. Bet užsieno pagalbos dabartinis (nuo 2009 m. sausio)
Somalio ministras pirmininkas Omar Abdirashid Sharmarke neturi jo-
kios galimybės ką nors sutvarkyti.
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Lietuvių tautinių šokių ansam-
blių veikla Šiaurės Amerikoje papras-
tai sutampa su mokyklų mokslo
metais. Per tą laiką mokytojai moko,
šokėjai lanko repeticijas. Būna viso-
kiausių pasirodymų ir sumanymų
ateičiai. Ansamblių vadovai dažnai
pakviečia svečius į savo didžiąsias
šventes, ypač kolegas, kitų šokių
grupių vadovus iš kitų miestų. Atsi-
radus progai užduoti keletą klausimų
keliems į gegužės 2 d. Čikagoje įvyk-
siantį ,,Grandies” 50-mečio jubilie-
jaus koncertą atvyksiantiems tau-
tinių šokių mokytojams bei vado-
vams, mielai ja pasinaudojau. Į klau-
simus atsakė: Aušrinė Širvinskie-
nė, Cleveland ,,Švyturio” jaunimo
tautinių šokių grupės vadovė, Ro-
mas Jonušonis, dabartinis Toronto
,,Gintaro” ansamblio vadovas, ir ilga-
metė buvusi ,,Gintaro” ansamblio
vadovė Rita Karasiejienė, kuri dar
yra veikli lietuvių tautinių šokių
pasaulyje.

– Papasakokite, kas esate,
kuriai grupei ir kiek metų va-
dovaujate/vadovavote?

Aušrinė Širvinskienė: Esu
viena iš taip vadinamų ,,trečiaban-
gių”. Cleveland jaunimo tautinių
šokių grupei ,,Švyturys” vadovauju
šeštus metus.

Rita Karasiejienė: Esu Toron-
to Lietuvių jaunimo ansamblio ,,Gin-
taras” buvusi ilgametė meno vadovė.
Kartu su vyru Juozu Karasiejumi 38
metus vadovavau šiam ansambliui.
2005 m. paminėjus ,,Gintaro” 50 me-
tų veiklos jubiliejų, ansamblio vado-
vavimą perdavėme Romui Jonušo-
niui. 1988 ir 2000 m. Kanadoje vyku-
sių tautinių šokių švenčių meno va-
dovai. 1994 m. Pasaulio dainų šven-
tės Lietuvoje šokių dienos išeivijos
šokių dalies baletmeisterė. 2007 m. ir
2009 m. paskirta Pasaulio Lietuvių
dainų šventėje Lietuvoje koordinuoti
šokių grupes už Lietuvos ribų.

Romas Jonušonis: Esu Toron-
to lietuvių jaunimo ansamblio ,,Gin-
taras” vadovas. Šokti mokau 4 metai.

– Kokia proga atvykote į Či-
kagą?

RK: Atvykau į Čikagos tautinių
šokių ansamblio ,,Grandis” jubiliejų.
Su šiuo ansambliu mane siejo ilga-
laikė kūrybinė ir koncertinė draugys-

tė.
AŠ: Į Čikagą su vyru ir dukra

atvykom pasveikinti savo kolegų,
pasidžiaugti jų atliktu darbu ir pasi-
semti naujos energijos. Juk šypsena
spinduliuojantys jaunimo veidai, su-
sirūpinimu blizgančios mažųjų šokė-
jų akys, po kruopelę išdalinta vadovų
meilė visą šventę pripildo pulsuojan-
čio jaudulio, kuris persiduoda šokėjų
tėveliams, žiūrovams, svečiams, pri-
pildydamas visus nauja energija ir ti-
kėjimu, jog vadovų darbas yra pras-
mingas ir reikalingas.

RJ: Šios kelionės tikslas vienas –
pasveikinti mūsų ,,grandiečius” su jų
šauniu jubiliejumi. Deja, gyvenimas
nėra be staigmenų, mes gyvenam, o
kitų nuostabių žmonių jau nėra tarp
mūsų – reikės aplankyti ir iškeliavu-
sios amžinybėn Rasos Poskočimienės
kapą. (Velionė Rasa, mirusi 2009 m.
kovo 12 d., buvo Lemonto ,,Spindu-
lio” steigėja ir ilgametė jo vadovė,
vienos Šokių šventės meno vadovė,
buvusi Tautinių šokių instituto val-
dybos narė – R. K.).

– Ką jūsų vadovaujamos
šokių grupės veikia po 2008 m.
įvykusios Šokių šventės Los
Angeles? Gal vyksite šią vasarą į
Lietuvą? O gal jau turėjote įdo-
mių koncertų ar planuojate to-
kius?

RJ: Po šokių šventės per vasarą
pailsėjome ir vėl pradėjome dirbti.
Jau treti metai lapkričio mėnesį orga-
nizuojame bendrą koncertą ,,Karčia-
ma” su Toronto ,,Atžalyno” ir Ha-
miltono ,,Gyvataro” grupėmis, į kurį

Jeigu šokate arba mokote šokio – jūs tai mylite
Savo patirtimi dalijasi trijų lietuvių tautinių šokių ansamblių vadovai

sutraukiame tikrai nemažai žiūrovų.
O į Lietuvą tikrai važiuosime.

AŠ: Gaila, bet šiais metais į Dai-
nų šventę Lietuvoje nevažiuojame.
Balandžio 26 d. su kelias šokiais įsi-
jungėme į Toronto ,,Gintaro” ansam-
blio metinę programą. Tokie draugys-
tės koncertai, mano manymu, turi
didelę vertę. Šokėjai keliauja, drau-
gauja, pasisemia patirties, pamato,
jog šokį myli ir kas savaitę prakaitą
lieja ne jie vieni, bet ir jų draugai,
išsibarstę po visą Šiaurės Ameriką.
Jau ketvirti metai kartu su Cleveland
jaunimo choru ,,Naujoji intriga” ren-
giame draugystės vakarus. Šiais
metais ,,Švyturio” ir ,,Naujosios in-
trigos” sukurtas koncertas ,,Gyvybės
medis” skirtas Lietuvos 1000-mečiui
pažymėti. Šios programos premjera
įvyks Cleveland gegužės 30 d., o bir-
želio 7 d. planuojame ją parodyti kai-
myniniame Detroit mieste. Rugsėjo
13 d. esame pakviesti koncertuoti Ro-
chester Lietuvių dienose.

– Kokios jūsų nuotaikos kal-
bant apie lietuvių tautinius šo-
kius išeivijoje? Ar jaunimas vis
dar mėgsta šokti, net tais metais,
kai nesiruošiate šokių šventėms?

RJ: Išeivijos kultūrinė duona yra
labai sunki, vaikų šokių grupėse ma-
žėja, jaunimo irgi.

RK: Kanadoje tautinių šokių an-
sambliai gyvuoja aktyviai koncertuo-
dami. Įvairiaus amžiaus grupių an-
sambliai pasižymi narių gausumu,
aktyviai įsijungia naujai atvykusių
šeimų vaikai. Visada baigiame metus

gražiais metiniais koncertais. Šokių
grupės įvairiomis progomis miesto,
provincijų renginiuose pristato Ka-
nados visuomenei lietuvišką šokį.
Jaunimas noriai dalyvauja šiuose
koncertuose, didžiuojasi savo tauti-
nėmis šaknimis.

AŠ: Kai atvykau į Ameriką, apie
išeivijos kultūrinį judėjimą beveik
nieko nežinojau. Ką gero gali padai-
nuoti ar pašokti Amerikos lietuviai,
galvojau prieš susipažindama su
jų veikla. Jie juk taip toli nuo Lie-
tuvos; turbūt jie nieko nežino ir ne-
moka – truputį sarkastiškai ir visiš-
kai be pagrindo galvojau tuomet. Ta-
čiau didelei mano nuostabai tai buvo
toli gražu netiesa. Daugelis Amerikos
lietuvių moka šimtus lietuviškų dai-
nų. Su didžiausia pagarba ir atsakin-
gumu buriasi į dainos ir šokio viene-
tus, vardan lietuviškos kultūros išlai-
kymo ir jos puoselėjimo aukoja savo
laisvalaikį, talentus ir pinigus. Šian-
dien norėčiau, kad visa Lietuva iš-
girstų ir suprastų, su kokiu pasiauko-
jimu, meile Lietuvai bei jos kultūrai
dirba išeivijos šokių vadovai, mokyto-
jai, treneriai, muzikai.

Pamenu, kai mano vienas lietu-
viškai nekalbantis ir nesuprantantis
šokėjas per paskutinį šokių šventės
Čikagoje šokį ,,Suktinis”, besisuk-
damas tūkstantinėje Amerikos ir
Kanados lietuvių šokėjų minioje, iš
visos savo esybės sušuko: ,,I’m Lit-
huanian”, man suvirpėjo širdis. Tą
akimirką šokio, draugystės, džiaugs-
mo, šilumos pripildytoje salėje virpėjo
visus vienijantis žodis ,,Lietuva”.

Šis žodis jungia mus ir šiandien,
besidžiaugiant gražiu ,,Grandies” ju-
biliejumi, šokėjų šypsena, energija,
užmirštant, kiek naujų žilų plaukų
atsirado vadovų galvose per pasku-
tinius šventės ruošos mėnesius. Šių
žmonių pasiaukojančio darbo dėka
mes šiandien ir galim džiaugtis
,,Grandies” 50 gimtadieniu, sveikinti
vadovus ir visą besišypsantį lietu-
viškąjį grandiečių būrį. Tokios aki-
mirkos – tai kuras, stumiantis toli-
mesnio darbo mašiną, jų dėka jauni-
mas sugrįžta į repeticijas, jų dėka pa-
vyksta šokių šventės, jų dėka ansam-
bliai išgyvena iki tokių garbingų ju-
biliejų.

– Kaip prisijaukinate ir pa-
ruošiate kitus mokytojus?

AŠ: Mūsų grupės mokytojai yra
grupėje užauginti šokėjai.

RJ: Visi mokytojai, išskyrus ma-
ne, yra mūsų grupės buvę gintarie-
čiai. Jų meilė šokiui paskatino juos ir
toliau tęsti šį nelengvą darbą.

Nukelta į 9 psl.

Rita Karasiejienė Romas Jonušonis Aušrinė Širvinskienė

Cleveland ,,Švyturio” jaunimo tautinių šokių grupė (vadovė Aušrinė Širvinskienė).
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PRADŽIA IR PABAIGAPRADŽIA IR PABAIGA
EDMUNDAS PETRAUSKAS

Anksčiau ,,Drauge” esu dalijęsis
nuoskaudomis dėl uždaromų senų bei
didingų šventovių, šiandien neįverti-
namų, išdraskant meno vertybes, iš-
barstant jas į visas keturias puses.
Deja, mano graudūs verksmai nesi-
baigia.

Dar neseniai, užsigavėjant, dali-
nausi džiugesiu ir atgaiva atgyjan-
čiame (lietuviškame) Londone. Šį
kartą tenka dalintis nauju sukrėtimu
ir liūdesiu, lyg būčiau laidotuvėse to,
kas buvo sutelkta ne per dieną, mė-
nesį ar net metus. Ko taip reikėjo nuo
1971 metų įkuriant, ir kas buvo lyg
žemės drebėjimo sunaikinta, nors ir
be žemiškų mirčių.

Kiek sunaikinta – lietuviams ne-
grįžtamai – dėl Kanados Londono Ro-
mos Katalikų vyskupijos 2006-ųjų lie-
pos mėn. sudarytų vis naujų ir neiš-
brendamų Šiluvos Marijos šventovės
,,pataisymų” sąlygų ir aplinkybių?
Galų gale, po beveik dvejų metų šven-
tovės užrakinimo, 2008 m. balandžio
13 d., po Velykų, dauguma nutarė
(dėl vis astronomiškai nesibaigiančiai
kylančių pataisymų kainų) neremon-
tuoti šventovės ir palikti ją vyskupi-
jos valiai. Beje, anksčiau dar nebuvo
parapijiečių stokos (kurių galėjo būti
ir daugiau) ar aukų/ finansų trūkumo
parapijai išlaikyti (lėšų užteko, ir
gausiai).

Tačiau vyskupijos sukurta pasta-
to taisymo praraja buvo be galo gili-
nama, platinama. Teko atsisveikinti
su šventovės apatine puikia sale,
kurioje rinktasi, ,,veseliota”, šokta ir
dainuota – su scena, lengvai tal-
pinančia daugiau nei trisdešimties
žmonių chorą, su virtuve, prausyklo-
mis, lygiausiomis ,,terrazzo” grindi-
mis, naujomis, dailiomis suaukotomis
spintomis įvairiems ,,muziejiniams”
rodiniams ir knygoms lietuvių kalba.
Gal tūkstančiui jų, o gal ir daugiau,
kruopščiai sukataloguotų, vis kau-
piamų pamečiui, remiant lietuviškų
knygų leidybą, palaikant lietuviš-
kumą išeivijoje, remiant spaudą lietu-
vių kalba.

• • •

1971 m. spalio 17 d. Kanados Lon-
dono šeštadieninės mokyklos (Leo-
nardo Eimanto vardo mokyklos) va-
dovų (įkūrėjo ir ilgalaikio vedėjo L.
Eimanto ir mokyklos komiteto S. Ke-
ro) iniciatyva devynių veiklių lietuvių
organizacijų atstovai: A. Petrašiūnas
(KLB Londone), kun. B. Pacevičius
(Šiluvos Marijos par.), A. Dragūnevi-
čius (skautai), M. ir D. Chainauskai
(Jaunimo ansamblis ,,Baltija”), J. Ei-
mantienė (K. L. Katalikių moterys),
J. Butkus (Lėšų telkimo kom.), L.
Butkus (sporto klubas ,,Tauras”) ir Š.
M. parapijos tarybos narys B. Misius,
Aktu įsteigė viešą Londono lietuvių
biblioteką, kuriai pakviestas V. Gu-
delis sutiko vadovauti ir ją pavyzdin-
gai tvarkyti, jam vėliau įsteigiant ir
įvairiomis lietuviškomis parodomis ir
rodiniais didinant gausų muziejų.
Aukščiausiam pasikvietus pas save
Gudelį (ir kiek prieš tai), bibliote-
kininkė buvo E. Paulionienė-Kerie-
nė.

Muziejų tvarkyti apsiėmė pats
klebonas K. Kaknevičius, iki pat
šventovės pastato užrakinimo 2006
m. liepos gale ir jo išvykimo iš Londo-
no.

• • •
Taip mes šiandien susidūrėme su

klausimu: ką daryti su inventoriumi,
su bibliotekos lentynose kruopščiai
surinktomis šimtais lietuviškų kny-
gų? Ir su dovanotais ir surinktais
(net ir istoriniais) eksponatais? Tai
ligi šiol neišspręstas (ir neišspren-
džiamas?) galvosūkis lietuviškai ben-
druomenei. Ji nuo seniai turi Švieti-
mo, Kultūros, visuomenines sekcijas,
jų vadovus, komitetus, komisijas ir
patarėjus. Ar tik vaizdui? Neabejo-
čiau, kad, kaip ir visam kam, atsi-
rastų ir pakaktų ir dosnių mecenatų,
kad toks turtas būtų perkeltas į Lie-
tuvos gimnazijas, miestų bibliotekas,
miestelių ir kaimų skaityklas. Kas
konkrečiai atlikta? Niekas! Ar kas da-
roma? Abejoju. Išskyrus aimanavi-
mus, kaip ir šis manasis.

Čia ,,dramblio ašarų” nepakan-
ka. Čia širdis plyšta matant didelių
išlaidų ir pasiryžimo pareikalavusių
lietuviškų knygų išeivijoje leidybą ir
platinimą nueinant vėjais, mirštan-
čiųjų tautiečių sukauptus lobius bloš-
kiant į vietinius šiukšlynus. Pasitei-
sinimai: kad vaikai neskaito, o anū-
kai nemoka lietuviškai – negalioja.
Kieno kaltė?

Niekas nemokė ir nemoko nei
vaikus, nei anūkėlius paneigti ar ne-
kreipti dėmesio į savo tėvus ir sene-
lius/bočius ir/ar jų palikimus, jų ir jų
pačių kilmę, kalbą ir jų tęstinumo
testamentus. O gal klystu? Bent
ieškokime ir raskime išeitį ar kelias
išeitis. Venkim sąvartynų! Ne tik
knygoms, bet ir sau, savo garbei.

• • •
Tad, kaip jau anksčiau minėjau,

KLB Londono apylinkės visuomenės
nutarimu, Verbų sekmadienį, balan-
džio 5 d., tik laikinai atrakintoje salė-
je įvyko viešas, iš anksto paskelbtas,
atviras bibliotekos knygų pasirinki-
mas ir muziejėlio rodinių varžytinės.
Angliškai sakytum, visa – ,,for a
song”, tik už dainelę…

Buvo ir gintarų, pilnų ir nepilnų
monetų/popierinių banknotų rinki-
nių, skulptūrų (tarp jų – ir žymaus
medžio menininko montrealiečio
Baltuonio), kitų skulptūrėlių, liet. lė-
lių ir juostų varžytinės. Knygos – už
auką ar veltui. Kiek tik paneši.

O atsigaivinimui, tokiame išgy-
venime – net gratis: ir kava su grieti-
nėle, lyg „veselioj” – skaniausi pyra-
gai… Susirinkusių – vos saujelė, tad
brautis niekam nereikėjo. Ir dar aps-
čiai liko, ypač išblaškytų knygų ant
ilgų stalų.

• • •
Stebuklai, dideli ir maži, bent aš

tikiu, įvyksta (gal tik ne padieniu). Iš
Toronto sekmadienių Mišioms Šilu-
vos Marijos Londone į lietuviams
nuomojamą Mary Immaculate šven-
tovę atvykęs energijos kupinas pran-
ciškonas kun. Jonas Šileika, OFM,
sužinojęs apie „egzekucijos” laukian-
čių knygų likimą, paprašė tik, kad jos
visos būtų sudėtos tinkamai į dėžes
(ne per dideles), ir jis džiugiai pasi-
rūpins jų perkėlimu Lietuvon. Pri-
durčiau, aiškiai stingant, neturint nei
švietimo, nei kultūros komisijų, nei
ką tik laimėtos loterijos… Taigi, džiu-
gi vienos lietuviškos bibliotekos Ka-
nados išeivijoje pradžia ir šį kartą
Velykose – viltinga (ir knygoms ne-
mirtinga) pabaiga. Alpha ir omega.

Apie „trečius (gal jau paskuti-
nius) mūsų dienų graudžius (senolių)
verksmus – gal kada vėliau, ponui
Dievui ,,susimylėjus unt mani”.

Išardoma šventovė su puikiais tradiciniais vargonais, dar su visomis Kančios
stotimis, nuo lubų kabančiomis ,,liustromis”, puikiais suolais ir vitražais. Vitra-
žai nebus išimami. Šv. Kazimiero (kleb. kun. I. Mikalausko įkurto) – Lietuvos
kankiniams – šalutinis altorius, jau be Šv. Kazimiero, pagr. altorius be Šiluvos
Marijos didingai gražių, Italijoj atliktų medžio statulų.

E. Petrausko nuotraukos

Likučiai po varžytinių.
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UNICEF rems Lietuvos mokyklas

Vilnius, balandžio 28 d. (ELTA)
– Gintautas Vilkelis atleistas iš Seimo
kanclerio pareigų. Tai paaiškėjo su-
sumavus pakartotinio slapto balsavi-
mo rezultatus. Nedarbingumo pažy-
mėjimą turintis G. Vilkelis svarstant
jo atleidimą Seimo posėdyje nedaly-
vavo.

Tarp priekaištų Seimo kancleriui
Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas
nurodė tai, kad per praėjusių metų
paskutinius du ketvirčius G. Vilkelio
įsakymais kanceliarijos darbuoto-
jams išmokėta priemokų ir išmokų už
daugiau nei 2 mln. litų. Seimo vado-
vas atkreipė dėmesį į tai, kad tada
valstybės įstaigos jau ,,buvo ragina-
mos susilaikyti nuo panašių veiksmų,
esant ekonominei recesijai taupyti
valstybės biudžeto lėšas”.

A. Valinsko teigimu, Seimo kan-
celiarija neįvykdė dar nuo 2006 m. vi-
durio Valstybės kontrolės audito
ataskaitoje nurodytų įpareigojimų.

Seimo pirmininkas įžvelgė pažei-

dimų organizuojant ir vykdant kon-
kursus Seimo kanceliarijoje laisvoms
pareigoms užimti.

A. Valinskui visiškai neaišku, ko-
kiu teisiniu pagrindu remdamasi Sei-
mo kanceliarija įsipareigojo mokėti
už Lietuvos Respublikos Nepriklau-
somybės Akto signatarų laidojimo
kvartalo memorialo statybas, kurias
kaip užsakovė organizavo Vilniaus
miesto savivaldybė.

Kai kurie Seimo nariai siūlė ati-
dėti G. Vilkelio atleidimo svarstymą,
kol jis pasveiks, ir išklausyti jo paaiš-
kinimus. Parlamentarai suabejojo, ar
kancleris visus šituos minėtus pažei-
dimus atliko savo iniciatyva.

A. Valinskas, remdamasis Teisės
departamento išvada, sakė, kad nuta-
rimo projektas ,,atitinka juridinės
technikos taisykles”. Seimo vadovas
taip pat teigė, kad kancleris ne visus
savo sprendimus ir veiksmus derino
su Seimo valdyba.

Vilnius, balandžio 28 d. (ELTA)
– Dvi organizacijos, besirūpinančios
vaikais – Jungtinių Tautų vaikų fon-
das UNICEF ir Almos Adamkienės
labdaros ir paramos fondas kartu
rengia akciją ,,Statome mokyklas pa-
saulio vaikams”.

Panašią veiklą vykdantys fondai
rengs įvairius renginius ir akcijas,
kurių metu surinktos lėšos bus pa-
skirstytos skurdaus Maroko Iznagu-
eno kaimo regiono ir Lietuvos kaimo
mokykloms remti.

Pasak ,,UNICEF Lietuva” vykdo-
mosios direktorės Jovitos Majaus-
kaitės, surinktų lėšų dalis, kuri bus
skiriama Lietuvos mokykloms, bus
panaudota gabių kaimo moksleivių
gebėjimams lavinti, tuo tarpu Maro-
ko Iznagueno kaimo bendruomenei
skirta lėšų dalis bus panaudota prisi-
dedant prie mokyklų statymo, būti-
niausios įrangos pirkimo, mokytojų
rengimo.

Daugiau kaip šešis dešimtmečius
gyvuojančios ir jokio finansavimo iš
JT negaunančios sėkmingiausios vai-
kų organizacijos pasaulyje UNICEF
veikloje didelis vaidmuo tenka part-
neriams. Pasak akcijos ,,Statome mo-
kyklas pasaulio vaikams” organiza-
torių, svarbiausia – ne surinkta pini-
gų suma, o tai, kad kuo daugiau Lie-
tuvos žmonių būtų suteikta galimybė
pasidalinti savo gerumu su Lietuvos
ir pasaulio vaikais.

Renginių metu bus siekiama pri-
minti, kad Lietuva yra šalis donorė
bei turi naują priedermę padėti ki-
tiems. Organizatoriai tiki, kad svar-
bus kiekvienas vaikas, nors ir kur jis
gyventų.

UNICEF finansuojamas savano-
riškomis asmenų, verslo, fondų ir vy-
riausybių įnašais. A. Adamkienės lab-
daros ir paramos fondas remia ir ska-
tina gabius kaimo mokyklų vaikus.

Svarbu žinoti
Stiprinama bagažo
ir krovinių kontrolė

ELTA – Valstybinė maisto ir ve-
terinarijos tarnyba (VMVT) stiprina
iš trečiųjų šalių atvykstančių keleivių
bagažo kontrolę. Taip pat ypatingas
dėmesys skiriamas iš trečiųjų šalių
įvežamų maisto produktų siuntų ve-
terinarinei kontrolei. Šios sugriežtin-
tos kontrolės priemonės priimtos at-
sižvelgus į Pasaulinės sveikatos orga-
nizacijos (PSO) pranešimą, kad Mek-
sikoje ir JAV užfiksuoti žmonių susir-
gimai ir mirtys nuo kiaulių gripo vi-
ruso. Visoje Europos Sąjungoje (ES)
draudžiama įsivežti gyvūninės kil-
mės produktus iš trečiųjų šalių. Vals-
tybinės maisto ir veterinarijos parei-
gūnai kartu su Muitinės departamen-
to pareigūnais jūrų ir oro uostuose
tikrina keliautojų bagažą, kad nebū-
tų įvežami gyvūninės kilmės produk-
tai iš trečiųjų šalių. Lietuvos pilie-
čiams nepatariama vykti į Meksiką ir
JAV, kuriose yra nustatyti kiaulių gri-
po ligos atvejai.

EP patvirtino naujas
pokalbių ir žinučių kainas

Lietuviams.com – Europos
Parlamentas (EP) nusprendė dar su-
mažinti tarptinklinio mobiliojo ryšio,

tarptautinių SMS ir duomenų perda-
vimo įkainius. Naujos kainos įsigalios
nuo liepos mėn. Tuomet kitoje ES ša-
lyje esančiam gyventojui išsiųsti
trumpąją žinutę kainuos ne daugiau
kaip 11 euro centų (be mokesčių).
Nuo liepos mėn. didžiausia minutės
kaina skambinant bus 1,48 Lt už mi-
nutę, o priimant skambutį kaina bus
ne didesnė kaip 0,65 Lt. 2010 m. liepą
šios kainos atitinkamai mažės iki
1,36 ir 0,52 lito. Nuo liepos mėn. ope-
ratoriai taip pat galės apmokestinti
vartotoją sekundžių tikslumu, bet
trumpiausias pokalbio laikas bus 30
sekundžių. Esant ES šalyje siųsti
elektroninį laišką, naršyti mobilaus
telefono pagalba taip pat bus pigiau.
Nuo liepos mėn. didžiausia kaina už
megabaitą bus 3,45 Lt.

Kas gali registruotis
Lietuvos darbo biržoje?

Lietuviams.com – Iš kitos ša-
lies sugrįžę į Lietuvą svetur netekę
darbo Lietuvos piliečiai gali kreiptis į
darbo biržą ir gauti išmokas tuomet,
kai jų darbo stažas yra pakankamas
ir kai jie pateikia dokumentus, kad
yra registravęsi darbo biržą atitin-
kančioje įstaigoje toje valstybėje, ku-
rioje dirbo ir neteko darbo.

Atleistas Seimo kancleris

Dain¨ švent∂ vyks tik Vilniuje

Iš Vilniaus î Çikagâ – pasisemti patirties

Vilnius, balandžio 28 d. (ELTA)
– Likus kiek daugiau negu dviem mė-
nesiams iki Dainų šventės ,,Amžių
sutartinė”, dar nežinomas tikslus fi-
nansavimas šiam didžiausiam ir svar-
biausiam Lietuvos vardo tūkstant-
mečio minėjimo renginiui, tačiau
skelbiama, kad visi šventės renginiai
vyks tik Vilniuje.

Kultūros ministras Remigijus
Vilkaitis sako, kad Seime dar nepri-
imti galutiniai sprendimai dėl biu-
džeto, todėl negalima įvardyti ir ga-
lutinės Dainų šventės finansavimo
apimties.

,,Su nerimu ir viltimi laukiame
patvirtinto biudžeto, tikimės viso fi-
nansavimo, nors rengiamės ir pa-
tiems liūdniausiems variantams”, –
sakė ministras.

Dainų šventei organizuoti šių
metų biudžete buvo numatyta 9,4
mln. litų, patikslintame valstybės
biudžete šis skaičius sumažėjo 2,5
mln. litų.

Dainų šventę rengiančio Lietu-
vos liaudies kultūros centro vadovas
Saulius Liausa sako, kad galutinėje
Dainų šventės programoje yra 14 di-
delių renginių ir visi jie vyks Vilniuje
liepos 1–6 d.

Šiuo metu baigiamos perklausos,
specialistai apvažiuoja visus miestus
ir miestelius, tikrindami dalyvių pasi-

rengimą. Nors atvykti į šventę yra
užsiregistravę per 48,5 tūkst. žmo-
nių, iš jų 29 tūkst. vaikų ir jaunimo,
planuojama, kad į šventę suvažiuos
40 tūkst. dalyvių iš Lietuvos ir 18 pa-
saulio šalių.

Be tradiciškai į Dainų šventes at-
vykstančių lietuvių iš JAV, Kanados,
Australijos, Lenkijos, Latvijos, Bal-
tarusijos, Kaliningrado, atvyks nau-
josios išeivių kartos dainų ir šokių
ansambliai iš Anglijos, Airijos, net Is-
landijos.

Dainų šventės renginiai vyks
Vingio, Kalnų, Sereikiškių parkuose,
Žalgirio stadione, Katedros aikštėje,
Šv. Jonų bažnyčioje, Lietuvos rusų
dramos teatre, Nacionalinėje filhar-
monijoje ir kt.

Pasak S. Liausos, daugiausia ne-
rimo iki šiol kelia renginių vietų in-
frastruktūra. Pasak jo, svarbiausi
Dainų šventės renginiai – liepos 3 d.
numatoma moksleivių dainų diena
,,Skambantys vaikystės sodai” ir bai-
giamieji šventės renginiai liepos 6 d.
Vingio parke.

Bilietai į ,,Amžių sutartinės”
šventę jau parduodami, nors mokami
bus tik 3 renginiai: Ansamblių vaka-
ras ir pučiamųjų orkestrų koncertas
Kalnų parke bei Šokių diena Žalgirio
stadione. Bilietai kainuos nuo 20 iki
120 litų.

Atkelta iš 1 psl.
Svečias trumpai pristatė Vilniuje

vykstančius ir vyksiančius renginius,
kurių, pasak mero, sostinėje tikrai
netrūksta, jiems stengiamasi surasti
tinkamiausią vietą ir laiką. Birželio
mėnesį į Vilnių pakviesti atvykti 60
pasaulio miestų merai, tarp jų – ir Či-
kagos meras. Jiems bus parodyta Lie-
tuvos sostinė, pristatyti tuo metu
vyksiantys Lietuvos vardo paminėji-
mo tūkstantmečio renginai. Neseniai
Vilniuje reziduojantiems užsienio ša-
lių ambasadoriams buvo pristatyta
šio renginio programa.

Gegužės 1 d. Vilniuje prasidės di-
džiausias šių metų renginys jaunimui
– tarptautinis jaunimo Taizė susitiki-
mas ,,Pasitikėjimo piligrimystė Vil-
niuje”. Į tris dienas truksiantį mal-
dos, pokalbių ir bendravimo susitiki-
mą atvyks apie 5 tūkst. jaunuolių iš
Lietuvos ir kitų Europos šalių.

Navickas prisipažino, kad iš tiesų
yra sudėtinga ruoštis Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečio šventei –
kai, anot jo, ,,kaunamasi dėl kiekvie-
no lito”. Lietuvos sostinė tvarkoma,
švarinami parkai. Meras sakė esąs
įsitikinęs, jog, nepaisant finansinių
sunkumų, visi numatyti meno kolek-
tyvai dalyvaus šioje šventėje. Navic-
kas taip pat patikino, kad nebus kliū-

čių visiems norintiems atvykti į šven-
tę ir iš kitų šalių – Vilniaus oro uosto
valdžia deda visas pastangas, jog kuo
greičiau būtų atnaujinti skrydžiai į
kitus Europos miestus.

Pasiteiravus apie emigrantų grį-
žimą į gimtinę sostinės meras sakė,
kad jų antplūdžio tikrai nesijaučia,
sugrįžusieji dažnai po kiek laiko vėl
važiuoja į užsienį, kadangi šiuo metu
sostinėje, kaip ir visoje Lietuvoje, ne-
mažai žmonių susiduria su bedar-
byste.

J. Navickienė, paklausta apie Či-
kagoje patirtus įspūdžius, sakė esanti
nustebinta miesto centre akį trau-
kiančios žalumos, sutvarkytų parkų –
to mero žmona pasigendanti Vilniuje.

Svečią pasveikino ,,Sisters Cities
International” komiteto atstovas A.
K. Grina. Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus prezidentas, Čikaga-Vil-
nius susigiminiavusių miestų komite-
to pirmininkas Stanley Balzekas Jr.
V. Navickui padovanojo 1935 m. iš-
leistą knygą apie Steponą Darių ir
Stasį Girėną. Keletas renginyje daly-
vavusių tautiečių svečio paprašė, kad
jis susitikęs su Čikagos meru jam per-
duotų lietuvių pageidavimą Midway
oro uoste atkurti čia anksčiau kabė-
jusią atminimo lentą Dariui ir Girė-
nui.

Vingio parke vyksta dideli remonto darbai. ELTOS nuotr.
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Viceministras teigia, kad darbo ka-
riuomenėje tikrai neteks 50 genero-
lų, o dar 133 turės užimti kitas parei-
gas. Gynybos ministerija planuoja iš
viso net 130 tūkst. karių sumažinti
šalies ginkluotąsias pajėgas. Iki 2016
m. šalies kariuomenėje turi likti 1
mln. karių. Sovietų karinėse pajėgose
devintajame dešimtmetyje iš viso tar-
navo 4,5 mln. asmenų.

***
Rusija šiemet surengs mažiau-

siai 5 bandomuosius naujos kartos
tarpžemyninės balistinės raketos pa-
leidimus, naujienų agentūros citavo
Rusijos gynybos viceministrą. Gene-
rolas pulkininkas Vladimir Popovkin
sakė, kad raketos „Bulava” turi būti
nuodugniai išbandytos, nes „reikia
pasiekti šios raketos patikimumą
visais atžvilgiais”. Pranešama, kad iš
povandeninių laivų paleidžiama ra-
keta gali nuskrieti 10 tūkst. km. ir
nešti iki 6 atskirai nutaikomų bran-
duolinių galvučių.

WASHINGTON, DC
Baltieji rūmai atsiprašė, kai vie-

nam JAV prezidento B. Obama lėktu-
vų praskridus neįprastai žemai virš
New York, mieste kilo sumaištis žmo-
nėms išsigandus galimų naujų išpuo-
lių, panašių į 2001-ųjų rugsėjo 11-
osios teroro išpuolius. Toks kaltės pri-
siėmimas gana neįprastas žingsnis
turint galvoje šio oficialaus atsipra-
šymo už nesusipratimą tiesumą bei
faktą, kad Baltųjų rūmų karinis biu-
ras retai skelbia viešus pareiškimus.
Baltieji rūmai nurodė, kad skrydžio
metu prezidento lėktuve nebuvo.

MEXICO
Meksikoje pirmadienį įvyko

stiprus žemės drebėjimas, kuris buvo
jaučiamas šalies sostinėje; virpėjo
aukštieji pastatai, tarnautojai puolė
laiptais žemyn į gatves. JAV geologi-
jos tarnybos duomenimis, požeminių
smūgių stiprumas siekė 6,0 balo
pagal Richterio skalę.

MOGADIŠAS
Ginkluoti asmenys antradienį

paleido 2 humanitarinės pagalbos
darbuotojus iš Belgijos ir Nyderlan-
dų, kurie prieš 9 dienas buvo pa-
grobti Somalio pietuose.

Pasaulio naujienos

Baltarusijos prezidentas lankèsi
Vatikane

Vilnius, balandžio 28 d. (AFP/
BNS) – Tikėtinų mirties nuo kiaulių
gripo atvejų skaičius Meksikoje pa-
didėjo iki 152, paskelbė sveikatos
apsaugos ministras Jose Angelis Cor-
dova. Be to, ministras pirmą kartą
užsiminė apie tai, kad epidemija gal-
būt silpnėja, nes įtariamų mirties
nuo kiaulių gripo atvejų šeštadienį
buvo 6, sekmadienį – 5, o pirmadienį
– 3. Pareigūnas sakė, kad nuo antra-
dienio pradėti vykdyti spartesni ir
veiksmingesni laboratoriniai testai.

Kiaulių gripo protrūkis Meksi-
koje sukėlė susirūpinimą visame pa-
saulyje, o Pasaulinė sveikatos organi-
zacija (PSO) perspėjo dėl ,,reikšmin-
gai padidėjusios pasaulinio rimtos
ligos protrūkio”.

Naujosios Zelandijos vyriausybė

antradienį pranešė tirianti dar 56 ga-
limus kiaulių gripo atvejus tarp žmo-
nių, kurie neseniai grįžo iš Meksikos
arba JAV. Australijos sveikatos įstai-
gos antradienį tikrino 17 įtariamų
kiaulių gripo atvejus. Pietų Korėja
užfiksavo pirmąjį įtariamą kiaulių
gripo atvejį – šiai ligai būdingi požy-
miai pasireiškė neseniai iš Meksikos
grįžusiai moteriai.

JAV sveikatos tarnyba pirmadie-
nį paskelbė patvirtinanti 40 kiaulių
gripo atvejų penkiose valstijose, ta-
čiau taip pat nurodoma, kad naujieji
atvejai gauti atlikus nuodugnesnius
tyrimus, o ne todėl, kad liga plinta.
New York meras Michael Bloomberg
sakė, kad vienoje mokyklų patvirtinti
28 ligos atvejai. Užsikrėtusiųjų viru-
su vidutinis amžius – 16 metų.

Kiauliû gripas kerta sienas

VARŠUVA
Lenkijoje rastas pieštuku ant

popieriaus skiautės parašytas ir į
butelį įdėtas raštelis su septynių jau-
nų žmonių pavardėmis, kurie, kaip
manoma, nesitikėjo išgyventi netoli
Aušvico Antrojo pasaulinio karo
metais veikusioje nacių koncentra-
cijos stovykloje. Netoli buvusios Auš-
vico stovyklos vieną rūsį remontuo-
jantys statybininkai rado betoninėje
sienoje įmūrytą butelį. Raštelyje,
kuriame įrašyta 1944 m. rugsėjo 9 d.
data, taip pat nurodyti septynių sto-
vyklos kalinių vardai, numeriai ir
gimtieji miestai. Šeši kaliniai buvo
kilę iš Lenkijos, vienas – iš Prancū-
zijos.

RYGA
Latvija planuoja pareikalauti iš

Rusijos 712 mln. dolerių už šalies ap-
linkai sovietinės okupacijos metu
padarytą žalą, skelbia laikraštis
NRA. Latvijos vyriausybė sukūrė
specialią komisiją, kuri nagrinės šį
klausimą. Neatmetama galimybė,
kad galutinė žalos suma gali siekti 20
mlrd. dolerių. Komisija galutinę atas-
kaitą apie aplinkai padarytą žalą pa-
teiks kitąmet. Rusija bet kokias Lat-
vijos pretenzijas atmeta iš anksto.

SOFIJA
Bulgarijoje dėl pedofilijos atvaiz-

dų platinimo internete buvo suimta
ir apkaltinta 18 žmonių. Įtariamie-
siems gresia 6 metų kalėjimas. Bul-
garų reidas buvo didesnės vokiečių
operacijos dalis. Vokietijos policija
internete rado vaizdajuosčių, kuriose
nufilmuoti seksualiai išnaudojami
kūdikiai nuo 3 iki 6 mėnesių. Paaiš-
kėjus, kad tuos failus siuntėsi žmo-
nės iš 92 valstybių, vokiečių tarnybos
apie tai pranešė ir Bulgarijai. Bul-
garų pareigūnai šalyje nustatė 21
tuos vaizdus platinusį žmogų.

MASKVA
Rusijos gynybos viceministras

Nikolaj Pankov pareiškė, kad pareigų
šalies armijoje neteks daug aukšto
rango karininkų, kurie nesugebėjo
išlaikyti gabumų patikrinimo testų.

EUROPA

RUSIJA

JAV

AFRIKA

ŠIAURĖS AMERIKA
Vilnius, balandžio 28 d. (Ber-

nardinai.lt) – Pirmadienį popiežius
Benediktas XVI priėmė Baltarusijos
prezidentą Aleksandr Lukašenka.
Vėliau jis, lydimas Baltarusijos užsie-
nio reikalų ministro Sergej Martinov,
susitiko su Popiežiaus valstybės sek-
retoriumi kardinolu Tarcisio Bertone
ir sekretoriumi santykiams su valsty-
bėmis arkivyskupu Dominique Mam-
berti.

Vatikano spaudos salės oficialus
atstovas pranešė, jog susitikimų me-
tu kalbėta apie tikėjimo ir proto san-
tykį, apie konfesijų ir kultūrų dialo-
gą. Buvo taip pat paliestos tarptau-
tinio gyvenimo, taikos stiprinimo ir
tikrosios žmonijos pažangos ugdymo
temos, taip pat kai kurie Baltarusijos
vidaus gyvenimo klausimai, ypač apie
šalies katalikų Bažnyčią ir jos ben-
dradarbiavimo su valstybe stiprinimo
galimybes. Taip pat kalbėta apie tai-
kų katalikų ir ortodoksų bendruo-
menių sambūvį bei jų santykius su
kitomis konfesijomis.

Baltarusijos prezidento apsilan-

kymas Romoje ir Vatikane sulaukė
nemenko tarptautinių spaudos agen-
tūrų dėmesio. Pranešimuose pažymi-
ma, kad Roma yra pirmoji Baltarusi-
jos prezidento lankoma Europos Są-
jungos šalies sostinė po ganėtinai il-
gos pertraukos. Lukašenka taip pat pa-
kviestas į Prahoje gegužės 7 d. vyksian-
tį ES Rytų partnerystės susitikimą.

Privatus popiežiaus ir prezidento
pokalbis truko 25 minutes. Jo metu
A. Lukašenka pristatė popiežiui 19
asmenų delegaciją ir pakartojo popie-
žiui kvietimą apsilankyti Baltarusijo-
je. Audiencijoje dalyvavęs Lukašenka
sūnus, 5 metų Nikolaj, įteikė popie-
žiui savąjį vaikišką elementorių, kad
Šv. Tėvas iš jo mokytųsi rusų kalbos.

Pranešimuose pažymima, jog
Baltarusija siūloma kaip vieta, kurio-
je būtų galima gilinti Romos katalikų
ir Maskvos ortodoksų Bažnyčių dia-
logą. Kai kuriuose pranešimuose net-
gi tvirtinama, kad galimo apsilanky-
mo Baltarusijoje metu popiežius galė-
tų susitikti su Maskvos patriarchu
Kiril.

Baltarusijos prezidento sūnus Nikolaj popiežiui įteikė savąjį vaikišką elementorių,
kad Šv. Tėvas iš jo mokytųsi rusų kalbos. EPA nuotr.
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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

ÎVAIRÙS

* Maloni, ramaus būdo moteris
ieško senelių slaugos darbo su gyve-
nimu.Vairuoja, gali dirbti ir kitoje
valstijoje. Tel. 630-999-9505.

* Moteris gali išleisti atostogų gegu-
žės-birželio mėn. pagyvenusių žmo-
nių slaugos darbe su gyvenimu. Tel.
312-714-7940.

* Moteris, gyvenanti Chicago Ridge,
ieško darbo su grįžimu namo tik šeš-
tadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Dovanoju 11 mėn. kačiuką. Jo
vardas Rainiukas ir labai gražus. Tel.
708-598-4165.

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

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-

ruoja, minimali anglų kalba. Tel.
630-552-4169.

* Prašau atsiliepti žmones, skren-
dančius į Lietuvą birželio mėn. 10
dieną 5:25 v.p.p. per Lenkiją su LOT.
Reikia palydėti vaiką. Tel. 630-209-
0636 arba 708-424-3598.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Atsakinga, parei-
ginga, turi CAN sertifikatą. Tel. 773-
454-2467.

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

Atkelta iš 3 psl.
Iki tol Grybauskaitė buvo aiškiai

išsakiusi savo požiūrį vienintelį
kartą, kai viešai ir nedviprasmiškai
pritarė dabartinės Vyriausybės vyk-
domai griežtai ,,diržų veržimo” poli-
tikai kartu nepašykštėdama aštrios
kritikos už tai, kad toji politika neva
esanti per švelni. Jos tikrosios nuos-
tatos visais kitais svarbiausiais vals-
tybės gyvenimo klausimais buvo, o
dideliu mastu ir tebėra, nežinomos
arba neaiškios.

Kalbant apie užsienio politiką
tikrai nepakanka pasakyti, kad tarp-
tautinėje arenoje Lietuva turi elgtis
kaip ,,save gerbianti” šalis arba abs-
trakčiai pasamprotauti apie tai, jog
toji politika turinti būti ,,daugiavek-
torinė”, ,,pragmatiška” ar ,,subalan-
suota”. Deja, šioje srityje Lietuvai
nuolatos kyla sudėtingos dilemos,
verčiančios sunkiai, neretai ir skaus-
mingai rinktis tarp nežinia ką
žadančių alternatyvų, todėl nepa-
kenktų rinkėjams detaliau ir aiškiau
išdėstyti savąją užsienio politikos vi-
ziją ir konkrečiau nurodyti jos būsi-
mas kryptis ir prioritetus. Eurokomi-
sarė taip pat žada kovoti su šalyje įsi-
galėjusiomis monopolijomis bei oli-
gopolijomis ir pažaboti oligarchinių
klanų savivalę. Tačiau radikaliai
skambantys teiginiai, jog LEO LT yra
oligarchinės sistemos ,,viršūnė” bent
jau kol kas daugiau primena tik pas-
tangas susikurti principingos ir
ryžtingos ,,paprastų žmonių” gynėjos
įvaizdį. Juk šie apskritai teisingi
žodžiai priartės prie tikrovės ir ne-
beatrodys skambūs populistiniai šū-
kiai tik tuo atveju, jeigu bus aiškiai ir
nedviprasmiškai įvardyti ne vienas, o
visi oligarchiniai klanai ir paaiškinta,
kokiomis pajėgomis ir kokiais būdais
jie bus tramdomi. Deramai įvertinti
šio klausimo svarbą galima prisimi-
nus, kad Putin taip pat ,,didvyriškai
grūmėsi” su savo šalies oligarchais,
tik toji ,,kova” kažkodėl baigėsi jo
despotiška vienvaldyste ir paprasči-
ausiu oligarchų turtų perskirstymu
juos atimant iš ,,svetimų” ir perduo-
dant ,,saviems” klanams. (...)

Dar vienas nenuilstamai tapomo
idealios prezidentės portreto bruožas
– vis pabrėžiamas jos ,,darbas Lietu-
vai” ir dideli nuopelnai valstybei.
Tačiau ir šiuo atveju trūksta konkre-

tumo. Kalbant paprastai, užsidarius
partinei mokyklai joje dėstytojavusi
Grybauskaitė nepriklausomos Lie-
tuvos valstybės tarnyboje tapo tiesiog
karjeros laiptais kilusia valdininke.
Šio kilimo viršūnė – finansų minis-
trės postas. Kaip žinia, geras finansų
ministras yra ne tas, kuris išmano,
kaip dalinti ir skirstyti biudžeto pini-
gus, bet tas, kuris išradingai sugeba
papildyti valstybės iždą siūlydamas
veiksmingus būdus skatinti jos eko-
nomiką ir rasdamas naujų finansinių
įplaukų šaltinių. Vertinant šiuo mas-
teliu, būsimoji eurokomisarė niekuo
nepranoko visų kitų šiame poste pa-
buvojusių pirmtakų ir įpėdinių. Ji
pasižymėjo ir išsiskyrė nebent iš
tiesų retu gebėjimu negailestingai
karpyti biudžeto asignavimus – ypač
socialinių reikalų sričiai. Šitaip buvo
įgytas iki šiol saugomas ir puoselėja-
mas ,,griežtos” ir ,,tvirtos” ministrės
įvaizdis, tačiau toks menas ,,taupyti”
valstybės lėšas vargingiausių ir pažei-
džiamiausių gyventojų sluoksnių sąs-
kaita veikiau turėtų būti galvosūkis
nors kiek mąstančiam rinkėjui. (...)
Ar kandidatės į prezidentus ,,tvirtu-
mas” ir ,,dalykiškumas” nėra tik to-
kios mąstysenos išraiška ir atspindys
– šis nepaprastai svarbus, bet neat-
sakytas klausimas toli gražu nėra
retorinis ir beprasmiškas. Nuo to, ar
šalies vadovas piliečius suvokia kaip
gerbtinus ir saugotinus asmenis, ar
žvelgia į juos vien kaip į abstrakčią
,,žmogišką medžiagą”, kaip į anonimiš-
kus sraigtelius ir įrankius siekiant
,,aukštesnių”, vien valdantiesiems
suprantamų tikslų, smarkiai priklau-
so valstybės raidos pobūdis ir kryptis.

Nelengva nurodyti ir jau tapu-
sios eurokomisare Grybauskaitės
nuopelnus Lietuvai. Ji iš tiesų turėjo
bent vieną rimtą progą smarkiai pa-
dėti savo kraštui – galėjo bent jau
pamėginti panaudoti savo kaip euro-
komisarės įtaką, kad Lietuvai vis
dėlto būtų leista įsivesti eurą, kurį
turėti įsisiautėjusios pasaulinės kri-
zės sąlygomis tikrai nebūtų pro šalį.
Tačiau šia galimybe ji nepasinaudojo.
Dėl kitų nuopelnų belieka tik spėlio-
ti, todėl būtų geriau, jeigu per daug
nesikuklinant jie būtų tiesiai nuro-
dyti juos paprasčiausiai išvardijant.

Sutrumpinta
http://nepriklausomybe.lt

APYAUŠRIO DALIA AR PATEKANTI
PUTINIZMO SAULĖ?

Akcija „Darom 2009’’
Kauno Santakos parke

Balandžio 18 d. jau antrus metus
vyko akcija „Darom 2009’’. Sumany-
mas rengti „Darom’’ arba „Teeme
2008’’ kilo prieš metus grupei Estijos
entuziastų. Šį sumanymą palaikė
Lietuvos ir Latvijos savanoriai. Šie-
met joje dalyvavo ne tik Pabaltijo ša-
lys Lietuva, Estija, Latvija, bet ir
Rusija bei Lenkija, prie šios akcijos
buvo pasiūlyta prisijungti Vokietijai
ir Suomijai. Akcijos tikslas – švares-
nio pasaulio kūrimas, asmeninės at-
sakomybės skatinimas. „Darom
2009’’ Lietuvoje organizatoriai teigė,
kad siekia ne vien švarinti Lietuvos
gamtą, bet ir skatinti ekologinį mąs-
tymą bei pilietinį aktyvumą. Tai
reiškia – ne tik surinkti šiukšles miš-
kuose, parkuose, skveruose, gatvėse,
nuvalyti pėsčiųjų takus, bet ir paso-
dinti medelius, gėles ir pasirūpinti
surinktu šiukšlių išvežimu. Šiemet į
akciją užsiregistravo 30,000 žmonių,
tarp jų – politikai, valstybės tarnau-
tojai, dvasininkai bei labai daug jau-
nimo.

Kauno arkivyskupas metropoli-
tas Sigitas Tamkevičius, SJ palaikė šį
sumanymą ir ragino arkivyskupijos
centrų darbuotojus, katalikišką jau-
nimą prisijungti prie šios akcijos.
Keliasdešimt katalikiškų organizaci-
jų atstovų atsiliepė į kvietimą talkai
Santakos parke. Susitikimo ir darbų

pasiskirstymo vieta pasirinktas Po-
piežiaus Jono Pauliaus II kalnelis.
Arkivyskupas pasveikino ir padrąsi-
no savanorius darbui. Kauno Centro
seniūnija aprūpino talkai reikalingais
maišeliais ir pirštinėmis, kurias
savanoriams išdalino talkos koordi-
natorė Vaida Spangilevičiūtė. Kartu
Santakos parką tvarkyti atvyko
Kauno jaunųjų turistų centro (KJTC)
nariai ir aktyvų poilsį mėgstantys
žmonės. Juos sveikino KJTC direkto-
rius Laimutis Janauskas, darbus
koordinavo KJTC direktoriaus pava-
duotoja Laimutė Nakutienė.

Kelių valandų darbo rezultatą –
pilnus maišus šiukšlių – po pietų su-
rinko „Kauno švaros’’ ir atliekų su-
rinkimo bei perdirbimo įmonės EMP
darbuotojai.

Santakos parko talkoje dalyvavo
ir pramoginę programą paruošė Kau-
no KJTC įvairių būrelių nariai: dvi-
ratininkai, kraštotyrininkai, turistai
ir skautai. Buvo surengtos linksmo-
sios estafetės, turistinių įgūdžių ir
kliūčių įveikimo varžybos, keturios
dviračių estafetės keturioms amžiaus
grupėms. Programą vainikavo laimė-
tojų apdovanojimai medaliais ir diplo-
mais, o visi dalyviai gavo saldžius
paguodos prizus.

Svetlana Adler-Mikulėnienė

,,Darom 2009’’ akcija Kauno Santakos parke su arkivyskupu S. Tamkevičiumi.
Fotografavo Valda Velžienė.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

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

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
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Dažnai matydavau ir jo tėvą –
pulkininką, kuris dar tarnavo ka-
riuomenėje ir vilkėjo uniformą. Pul-
kininkas savo sūnui sakydavo: ,,Bet
koks darbas žmogaus nežemina, bet
kai tau sūrus prakaitas griauš akis,
gal tada gailėsies, kad netęsei moks-
lo!”

Birontas, kaip ir aš, dirbo moki-
niu, tik prie benzininių variklių pas
meistrą Kregždį. Tame ceche dar dir-
bo tokie meistrai-motoristai kaip
Raudonis ir Kovaliovas. (Kovaliovas,
pirmą kartą bolševikams užėjus, tapo
motoristu – ,,stachanoviečiu”, nors
iki tol ypatingu darbštumu neiš-
siskyrė. Jis irgi buvo išbėgęs su savo
tautiečiais, bet po karo grįžo jau su
sovietinio kapitono laipsniu. Pasista-
tė mūrinį namą ir gyveno Šančiuose,
Kranto alėjoje.)

Bironto tėvukas buvo gan turtin-
gas, netoli Virbalio turėjo ūkį, be to,
turėjo nuosavą autobusą, kuris kur-
savo keliu Kaunas-Virbalis.

5. Kaip ,,patvarkiau” 
Bironto autobusą

Vieną dieną plk. Bironto auto-
busas buvo atvežtas į mūsų ben-
drovę, kapitaliniam variklio remon-
tui. Kadangi motoras buvo dyzelinis,
tai kaip tik pateko pas mano meistrą
Birulį, kuris buvo tokių variklių spe-
cialistas. Sėkmingai sutaisius variklį,
buvo iškviestas autobuso savininkas
su jo vairuotoju, kad priimtų atliktą
darbą. Plk. Birontas atvykęs nutarė,
kad po darbo, t. y. vakare, ,,išbandy-
mui” važiuos į Virbalį, iki savo ūkio ir
atgal. Meistras Birulis bei aš buvome
pakviesti važiuoti kartu. Mielai su-
tikome. Tad baigus darbą visi išvy-
kome į Virbalį. Su mumis važiavo ir
pulkininko sūnus. Laimingai pasie-
kus ūkį, šeimininkas visus pakvietė
prie vaišių stalo.

Aš kiek užkandęs, kartu su pul-
kininko sūnumi išėjau į sodą, kur sto-
vėjo autobusas. Jis buvo pastatytas
tarp obelų, nemažos nuokalnės viršū-
nėje. Aš kažkodėl staiga panorau pa-
sirodyti prieš savo jaunesnįjį draugą,
kad esu ne vien tik šaltkalvis-mo-
toristas, bet moku ir vairuoti. Įsiti-
kinęs savo sugebėjimais, drąsiai sė-
dau už vairo ir išjungiau pavaros
svirtį. Čia staiga buvau netikėtai pri-
blokštas ir pasimečiau, nes pajutau,
jog autobusas sava eiga pajudėjo iš
vietos ir pradėjo riedėti nuo kalno.
Iškart sutrikau, nežinodamas ką da-
ryti, ir bandžiau koja mėšlungiškai
spaudyti pedalą, kuris, pasirodo, bu-
vo ne stabdžių, o sankabos. Autobu-
sas ,,Kaunas-Virbalis” toliau smagiai
riedėjo nuokalne, o aš ,,vairavau”.
Pirmiausia nukentėjo durelės (iš
vairuotojo kabinos pusės), nes jos bu-
vo paliktos praviros ir tuojau atsi-
mušė į pirmą kelyje pasitaikiusią
obelį. Nuo smūgio išbyrėjo durelių
stiklai, o aš ,,vairavau” toliau. Staiga
priekyje, prieš save, pamačiau kitą
obelį ir stengdamasis išvengti artė-
jančio susidūrimo su ja staigiai pasu-
kau vairą į dešinę, bet sekanti obelis
,,pagavo” dešinį sparną ir bamperį.
Autobusas pagaliau sustojo. Mano
draugužis leipo iš juoko, o aš, išbalęs
ir išpiltas šalto prakaito, iššokau iš
kabinos ir žiūrėjau į savo ,,vairavi-
mo” pasekmes. Tuo metu savininkas,
autobuso vairuotojas ir kiti svečiai

vaišindamiesi išgirdo ,,kažkokį” ne-
įprastą triukšmą lauke ir nutarė pa-
tikrinti, kas gi čia įvyko. Meistras Bi-
rulis, iškart supratęs, kad tai mano
,,darbas”, perpykęs ir koliodamasis
šoko prie manęs ir nesismulkindamas
trenkė kumščiu į veidą. Aš kiek su-
svyravau, bet nenugriuvau. Tuo tar-
pu pribėgo pulkininkas ir, ramin-
damas įsikarščiavusį meistrą, pasakė:
– Baikit, baikit! Čia menkniekis!
Visai nereikia už tai taip smarkiai
koliotis ir mušti!

Autobuso durelės buvo mažai
įlenktos, tik išdužęs stiklas. Dužęs
buvo ir dešiniojo žibinto stiklas, de-
šinysis sparnas ir bamperis – šiek
tiek įlenkti. Atlenkus sparną, kad
nekliudytų priekiniam ratui, mes
grįžome į Kauną. Aš sėdėjau susi-
krimtęs. Buvau pasiryžęs ir įsitiki-
nęs, kad už padarytus nuostolius ne-
išvengiamai teks man apmokėti. Bet
pulkininkas tėviškai nuramino: –
Nenusimink – aš viską apmokėsiu!
Tau visai nėra ko sielvartauti!

Dar kartą atsiprašiau ir padėko-
jau už jo gerą širdį. Birontas tik nusi-
šypsojo sakydamas: – Niekis – visko
pasitaiko. Po tokio ,,krikšto” tu ateity
būsi geras šoferis! – ko aš, aišku, la-
bai troškau.

Autobusas greitai buvo sutvarky-
tas ir išvyko savo maršrutu. Na, o aš
nuo savo meistro Birulio daugiau
jokių priekaištų negirdėjau, nes jis
matė, kad aš dėl šios ,,išdaigos” labai
pergyvenau.

* * *
1939 metais, kai Klaipėdos kraš-

tą aneksavo vokiečiai, į mūsų ben-
drovę buvo priimta nemažai bedarbių
lietuvių, išvytų iš savo žemių. Pas
mus, t. y. meistrui Biruliui, mokiniu-
motoristu buvo priskirtas mano nau-
jas kolega, buvęs žymus sunkiojo svo-
rio boksininkas Juozas Vinča. 1927
jis buvo Baltijos čempionu, o 1928
metais net Amsterdamo olimpiadoje
atstovavo Lietuvai. Su Vinča teko
darbuotis iki pat tarnybos kariuo-
menėje. Jis buvo ne tik aukštas, tvir-
to sudėjimo atletas, bet ir labai geros
širdies žmogus. Jo žmona tuo metu
gavo darbo ,,Pieno centre” ir dirbo
ledų pardavėja. Visi išvytieji klaipė-
diškiai, darbininkai ir tarnautojai
buvo įdarbinti, ir Vyriausybė bei kau-
niečiai jiems suteikė visokeriopą pa-
galbą.

6. ,,Fakyras”

Tiksliai neprisimenu, kokį mėne-
sį, bet apie 1940 metus, prieš išeinant
į kariuomenę AMLIT’e aš iškrėčiau
dar vieną ,,fokusą”, dėl kurio nude-
giau daugiau nei su Bironto auto-
busu.

Buvo eilinė darbo diena ir padė-
damas meistrui Biruliui ploviau ir
valiau variklio detales. Ploviau ben-
zinu, žinoma. Nežinau, kas man tada
šovė į galvą išbandyti vaikystėje ma-
tytą triuką – ,,ugnies rijimą”.

Mačiau aš tai Kaune, būdamas
kokių 6 metų amžiaus, su broliais ir
tėvais apsilankęs ,,Rokoko” cirko ar-
tistų pasirodyme. Man tada didžiau-
sią įspūdį paliko žonglieriaus parody-
tas triukas su ugnimi. Jis ištiestoje
rankoje laikė degantį fakelą ir iš bur-
nos pūtė liepsnos liežuvius. Bet ne tai
labiausiai sukrėtė publiką. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl.
RK: Vadovais dažniausiai tampa

buvę ansamblio nariai. Mokytojai ir
padėjėjai dalyvauja Lietuvių Tautinių
šokių instituto rengiamuose kursuo-
se ,,Dainavoje” prie Detroit, nuva-
žiuoja ir į Lietuvą, Nidos vienos sa-
vaitės kursus. Teko dviem jaunoms
,,Gintaro” mokytojoms stažuotis Vil-
niaus pedagoginio universiteto Cho-
reografijos katedroje. Torontiečiai
vadovai dažnai susitinka su iš Lie-
tuvos atvykusiais choreografais. Se-
minaruose pasidalinama gerąja patir-
timi, mokomasi naujų šokių.

– Ko palinkėtumėte ,,Gran-
dies” ansambliui? 

RJ: Nepavargt ir gyvuot dar ne
vieną šimtmetį.

RK: ,,Grandies” ansambliui lin-
kiu ilgų, kūrybingų veiklos metų. Va-
dovams – puikos sveikatos, gero nu-

siteikimo ir neblėstančio noro šokti,
mokyti ir kurti. Ilgiausių metų, dar
penkiasdešimt!

AŠ: ,,Grandies” ansambliui no-
rėčiau palinkėti visada turėti tokius
tvirtus, atsakingus, darbščius, mylin-
čius ir kūrybingus vadovus. Jiegu jie
gyvuos – gyvuos ir ,,Grandis”.

– Ko palinkėtumėte kitiems
tautinių šokių vienetams ir jų
mokytojams bei vadovams?

RJ: Ištvermės.
AŠ: Jeigu šokate arba mokote šo-

kio, tai, savaime aišku, jūs tai mylite
ir per meilę save dalinate. Todėl be-
lieka palinkėti – kantrybės, sėkmės ir
daug gražių koncertinių programų. 

– Ačiū. Linkime jums tolimes-
nės sėkmės ir energijos!

Kalbino Ramunė Kubiliūtė

Jeigu šokate arba mokote šokio...

Toronto ,,Gintaro” ansamblis (vadovas Romas Jonušonis).
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Labdaros sėklos daigai prigijo Lietuvoje
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Atrodo, kad pavasaris šiemet taip
ir neateis – šalta, kasdien lyja, darga -
no ta. Tokia pat apsiniaukusi ir  lie -
tin ga buvo ir balandžio 25-oji, šešta-
dienis, kai važiavau į Bal zeko lie tuvių
kultūros muziejų, kur tą dieną vyko
Pasaulio lietuvių medikų asociacijos
surengtas metinis Apdo vanojimų po -
kylis. Jo metu gydytojui John P. Lu -
bicky, buvo suteiktas ,,Medikų geros
va lios ambasado riaus” vardas, o gy -
dytojui Harry E. Li vingston įteiktas
,,Dr. Jono Basa navičiaus vardo” gar-
bės apdovanojimas. Nors abu gydyto-
jai – ame ri kie čiai, apdovanojimai
jiems buvo su teikti už jų nuopelnus
Lie  tuvos ligoniams ir sveikatos ap -
sau gai.

,,Labdara, labdarystė, filantropi-
ja – savanoriška nesavanaudiška as -
mens (žmogaus, organizacijos) veik-
la, aukojant kokias nors vertybes, su -
teikiant išteklių. Labdaros teikėjų pa -
ramos dalykų teikimas yra pagrįstas
laisva valia ir yra neatlygintinas”, –
skaitome ,,Vikipedijoje”. Atrodo vis -
kas suprantama, tačiau visada, su ži -
nojus apie gerus labdaros darbus, api -
ma geras jausmas ir pasididžiavimas
bei dėkingumas, kad tokių žmonių
yra. Aukojimasis dėl kitų vi sada buvo
ir, tikiuosi, išliks mūsų vertybių siste-
mos pamatu. Juk dar senovės graikai
sakė: ,,Nori gyventi sau, gyvenk ki -
tiems”. 

Kaip amerikiečiai gydytojai ,,at -
rado” Lietuvą ir jos ligonius? Kodėl
jie pasirinko būtent mūsų šalį?

Gydytojo J. Lubicky pažintis su
mažaisiais lietuviukais, o vėliau ir su
Lietuva prasidėjo, kai dabar jau a. a.
Birutė Jasaitienė (2002 metų Balzeko
lietuvių kultūros  muziejaus Metų
žmo gaus premijos laureatė), 1991
me tais jos iniciatyva įsteigto „Lie tu -
vos Vaikų vilties” komiteto pir mi -
ninkė, kreipėsi į Čikagos Shriner li -
goninės vyr. gydytoją John Lubicky,
prašydama chirurginės pagalbos ser-
gantiems Lietuvos vaikams. Gydy to -
jas,  vienas iš JAV geriausių stubu ro
spe cialistų penketuko, susidomėjo
Lietuva ir medicinos būkle mūsų ša -
lyje. Vaikai, reikalingi ortopedinės
me dicininės pagalbos, buvo pradėti
vežti ir ne mokamai gydyti Ameri koje
nuo 1991 metų. 1993 m. John Lu -
bicky (kuris, po apdovanojimo su si -
rinku siems pasakojo vos ne dvide -
šimt metį besitęsiančią jo ,,meilės su

Lietuva istoriją”, juokavo, jog tada
dar nieko nežinojo nei apie kugelį,
nei apie cepelinus)  pats nuvyko į Lie -
tuvą ir, aplankęs keletą medicinos
įstaigų ir ligoninių, tvirtai nutarė,
kad jis bus tas, kuris padės ne tik
mažie siems ligoniukams, bet ir gydy-
tojams, kuriuose jis pamatė gerus,
nuo  širdžius specialistus. 

Taip prasidėjo kasmetinės gydy-
tojo ,,atostogos” Lietuvoje.  Ir ne tik
jo. ,,Atostogauti” į Lietuvą jau daug
kartų važiavo  prof. Terry Light,  gy -
dytojai Greg Brebach, Michael Gor -
don ir  gailes tingosios seselės, tarp jų
ir vyresnioji seselė Norena Jamieson,
kuri dar ir rūpi nasi instrumentais ir
ki tomis, ope racinei reikalingomis
prie monėmis.

Šie gydytojai ne tik gydo mažuo-
sius lietuviukus, jie Vilniaus univer-

siteto Vaikų ligoninėje, Santariškėse,
įkūrė 2 operacines, aprūpino įranga,
prisidėjo prie remontų, reikalingos
įran gos ir instrumentų įsigijimo. O
kiek pakviesta iš Lietuvos gydytojų
ortopedų ir gailestingųjų seserų sta-
žuotėms Shriner ligoninėje?

Darbas tęsiasi, darbo laukas ple -
čiasi. Tad dabartinė „Lietuvos  Vaikų
vilties” komiteto pirmininkei Gra ži -
nai Liautaud bei jos narėms Danai
Kau nienei, Marijai Kriaučiūnienei
nė ra kada sėdėti sudėjus rankas.
Kartu su daugybe talkininkų Lie -
tuvoje ir Amerikoje jos daug priside-
da, kad Lietuvos vaikai būtų sveiki.

Kitas tą vakarą pagerbtas gydy-

Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė ,,Dr. Jono
Basanavičiaus vardo” garbės apdovanojimą įteikia Harry E. Livingston.

Gydytojų amerikiečių  Apdovanojimo pokylyje dalyvavo ir jaunesniosios kartos
gydytojai (iš kairės): Sandra Valaitis, Regina Gailiešiūtė, Jonas Prunskis. 

Organizacijos „Lietuvos  Vaikų viltis” ilgametės  valdybos narės Dana Kaunienė
(kairėje) ir Marija Kriaučiūnienė.                      Laimos Apanavičienės nuotraukos 

tojas – prof. Harry E. Livingston. Jis
jau 36 metus dirba ortopedinės
chirurgijos srityje. Šiuo metu gy ve na
Tulsa, Oklahoma valstijoje. Nuo 1994
metų, lankydamas Lietuvą, jis vienas
iš pirmųjų JAV gydytojų Kauno
Raudonojo kryžiaus ligoninėje kon-
sultavo ortopedinius ligonius bei
atliko artroskopines bei kelio sąnario
protezavimo operacijas.

Pasakodamas savo  Lietuvos ,,at -
ra dimo” istoriją, gydytojas sakė, kad
jo seneliai kilę iš Lietuvos, tačiau
dau gelį metų jokių ryšių su Lietuva
jis nepalaikė. Dabar Lietuva susiža -
vė jęs ne tik jis, bet ir jo sūnūs. H.
Livingston asme niškai mecenavo

lietuvių gydytojų mo kymus JAV;
Kauno ir Druskininkų ligoninėms
siuntė chirurginę ir diagnostinę apa -
ratūrą (netgi tuo metu itin retą Lie -
tuvoje kompiuterinės tomografijos
įrangą). 

Vakarą vedė Arvydas Vanagūnas.
Gydytoja Renata Variakojytė-Sta niš -
kienė gražiai pristatė susirin ku siems
prof. J. Lubicky, o gydytoja Ves ta Va -
luckaitė – prof. H. Livingston. Apdo -
vanojimus įteikė LR generalinė kon-
sulė Čikagoje Skaistė Aniulienė. Pa -
gerbime dalyvavo Eric Harkna, Es -
tijos Respublikos garbės konsulas
Čikagoje, „Lietuvos  Vaikų vilties” or -
ganizacijos pirmininkė Gražina Liau -
taud su vyru Jim, ilgametės organi-
zacijos valdybos narės Marija Kriau-
čiūnienė ir Dana Kaunienė, muzie-
jaus šeimi ninkas Stanley Bal ze kas,
Jr. ir kiti svečiai.

Darganotas oras nesutrukdė
puikios šventės. Žiūri į žmones, tiek
daug padariusius Lietuvai ir jos
gyventojams, ir džiaugiesi, kad tokių
yra, kad jų labdaros darbų daigai pra -
dėjo vešėti ir Lietuvoje. Smagu ži noti,
kad  žmonių gerumui nei ekonomi -
nių, nei kitokių sunk me čių nebūna. 

Pabaigoje norisi padėkoti  Pasau -
lio lietuvių medikų asociacijos ko -
mitetui, surengusiam šį puikų vakarą
žmonėms, kurie tiek daug padarė
mūsų kraštui.

Skambant puikiai saksofono mu -
zikai (Mindaugas Matkus) svečiai dar
kalbėjosi, ragavo ,,Kunigaikščių užei-
gos” maistą, sukosi šokio sūkury-
je. 

Prof. John Lubicky gydytojai Arvydas Vanagūnas (kairėje) ir Renata Variakojytė-
Staniškienė įteikia lietuvišką juostą.
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10 romantiškiausių10 romantiškiausių
pasaulio miestųpasaulio miestų

Atėjus pavasariui negalite apsis-
pręsti, į kokią svajonių kelionę leis-
tis? Ne bėda! Šis 10-ies pačių roman-
tiškiausių pasaulio miestų sąrašas
padės išsirinkti tinkamiausią.

1. Paryžius

Paryžius pelnytai yra vadinamas
įsimylėjėlių rojumi. Diena, praleista
gurkšnojant kavą „Latte” viename iš
ankštų bistro, vaikštinėjant po Eli-
ziejaus laukus ar lankant žadą ati-
mančią Šventosios širdies baziliką,
privers bet kurią širdį plakti stipriau.
Į meilės atostogas dera nepamiršti
įtraukti kultūrinės programos: ap-
lankyti šiuolaikinio meno centrą
„Pompidou” ir garsųjį Luvrą. Vaka-
rop šaunu tiesiog atsipūsti ir gurkš-
nojant šampaną stebėti praeivius.

Būtina: pasivaikščioti Senos
krantine ir gėrėtis nuostabaus grožio
Notardamo katedra. Naktį – klau-
sytis džiazo viename iš gausybės klu-
bų.

2. Venecija

Venecija jau seniai tapo žodžio
„romantika” sinonimu. Lenktos siau-
ros gatvelės, prikaišiotos kanalų su
gondolomis, suteikia miestui ypatin-
gą dvasią. Palikti žemėlapį namie ir
„pasiklysti” šalutinių gatvių raizga-
lynėje – pats geriausias būdas pažinti
Veneciją. Patariama nepraleisti pro-
gos apsilankyti pagrindinėje San
Marko aikštėje, į kurią plūste plūsta
balandžiai. Vandens transportu gali-
ma pasiekti netolimą Murano salą,
garsėjančią stiklo dirbiniais ir pa-
matyti vietoje stiklą pučiančius ama-

tininkus.
Būtina: palįsti po Atodūsių tiltu

tam, kad dar kartą sugrįžtumėte į
Veneciją. Pasiplaukioti gondola. Stab-
telėti vienoje iš bacaro (vyno baras)
popietinei „Chianti” taurei.

3. Roma + Florencija

Tai dar du ikoniškieji Italijos
miestai, puikiai tinkantys romanti-
nėms išvykoms. Roma žavi pulsuo-
jančia energija ir užburia akimirkų
gausa, o Florencija – savo renesansiš-
ka atmosfera bei Mikelandželo ir
Botičeli meno paveldu.

Būtina: Romoje paragauti ska-
niausių pasaulyje ledų ir grožėtis ke-
rinčiais fontanais naktį (nepamirš-
kite įmesti monetos!). Florencijoje –
įkopti į Palazzo Pitti rūmų viršų ir
grožėtis puikiu vaizdu. 

4. Niujorkas (New York)

Niujorkas gali būti ne tik verslo,
bet ir romantikos sūkurys. Jis nese-
niai pelnė pačio romantiškiausio JAV
miesto vardą. Susikurti jaukią atmos-
ferą galima rengiant pikniką cen-
triniame parke ar vaikštinėjant po
viduramžių architektūros muziejų.
Patariama vengti tokių turistinių
spąstų kaip „Times” aikštė. Geresnė
idėja yra pasibastyti po šalutines
Soho rajono gatves ar atsipūsti ant
pievelės dangoraižių fone.

Būtinai pasivaikščiokite nuo
Manhatano (Manhattan) iki Bruk-
lino (Brooklyn) bei pagrindinėje
miesto promenadoje. Išvysite daug
kvapą gniaužiančių Niujorko vaiz-
dų.

A † A
JANINA JUKNEVIČIUS

Mirė 2009 m. balandžio 22 d., sulaukusi 88 metų.
Gimė 1920 m. rugpjūčio 6 d.
Nuliūdę liko: sūnus Svajūnas su žmona Beverly; anūkė Joy su

vyru Joe  Aceves, anūkas Peter.
A. a. Janina buvo žmona a. a. Vlado ir mama a.a. Audriaus.
Laidotuvės privačios.

Liūdinti šeima

Londonas.Praha.

Honolulu.

5. Honolulu

Havajai garsėja žėrinčiu van-
denynu, vaizdingais paplūdimiais ir
idiliškais saulėlydžiais. Honolulu
(Havajų sostinėje) galima rasti ne tik
tai, bet ir visus civilizacijos atributus:
prabangias parduotuves, restoranus
ir kunkuliuojantį naktinį gyvenimą.

Būtina: aplankyti miesto Bota-
nikos sodą ir dalyvauti „šmėklų”
išvykoje.

6. Barselona

Antonio Gaudi architektūra Ka-
talonijos širdy nepalieka nė vieno
abejingo. Geriausiai ji atsispindi
milžiniškoje ir vis dar nepabaigtoje
Sagrada familia bažnyčioje, kuriai
architektas paskyrė daugiau nei 40
metų. O be architektūros lobių, poros
gali nerti į Las Ramblas – garsiausią
Barselonos gatvę, pilną parduotuvių
ir kavinių.

Būtinai pažiūrėkite flamenko
pasirodymą.

7. San Fransiskas 
(San Francisco)

Tolimasis San Fransiskas puikiai
tinka tiems, kurie mėgsta minios šur-
mulį. Pasirinkus keliauti į  šį miestą,
puikus oras ir skanus maistas –
užtikrintas. Be to, žadą gniauš tokie
objektai kaip Alkatrazo kalėjimas ar
San Fransisko įlanka.

Būtina atlikti: mašina pervažiuo-
ti vieną žinomiausių pasaulyje Auk-
sinių vartų tiltą.

8. Viena

Austrijos sostinė įkvėpė daugybę
garsiausių muzikų ir yra tiesiog
sukurta ilgiems romantiškiems pasi-
vaikščiojimams. Centrinės Vienos
gatvės yra žiedo formos. Jose gausu
mažų parduotuvių ir kavinaičių. Tad
nepraleiskite progos pasimėgauti
austriška kava, šniceliu ir štrudeliu.
Būkite įkvėpti.

Būtina: pasiklausyti klasikinės
muzikos koncerto filharmonijoje, net
jei nesate dideli šios muzikos rūšies
gerbėjai.

9. Londonas

Anglijos širdis – Londonas – gali
padovanoti daug išskirtinių akimir-
kų. Verčiausias dėmesio mieste yra
Šekspyro teatras. Būtent šio rašytojo
plunksna kūrė Romeo ir Džiuljetos
istoriją. Teatras neturi stogo, o ste-
bėti spektaklius galima tik stovimoje
salėje. Po spektaklio galima roman-
tiškai pasivaikščioti palei Temzę.

Būtinai išsinuomokite privačią
kapsulę „Londono akyje” (besisukan-
ti karuselė).

10. Praha

Praha yra pats tikriausias iš
pasakų miestų. Dienomis mieste gali-
ma patyrinėti senovinę Prahos pilį,
žydų kapines ir kelis dėmesio vertus
muziejus. Vakare – stebėti astrono-
minio laikrodžio šokį ir mėgautis pri-
bloškiančiu čekišku alumi.

Būtina pasivaikščioti Karolio
tiltu ir pasijusti, lyg būtum nukelia-
vęs 200 metų atgal.

wedding.theknot.com, balsas.lt 

Venecija.
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SKELBIMAI
Advokatas

Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Gegužės 2 d. Bočių menėje 7 val.
v. įvyks koncertas-susitikimas su Rū -
ta Morozovaite. Bilietus galima įsigy -
ti „Lietuvėlėje” (tel.: 773-788-1362),
„Smilgoje” ir savaitgaliais Bo čių me -
nėje.

�Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p. iki
8 val. v. UIC Forum (725 W Roo sevelt
Rd., Chicago, IL 60608) Lie tuvių stu-
dentų asociacija UIC rengia Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečio
šventę. Įėjimas nemokamas. Dėl iš sa -
mesnės informacijos ar norintieji pa -
remti renginį skambinkite tel.: 708-
668-5346. 

�Kviečiame į koncertą ,,Mūsų
dainos – Tau, Mamyte” gegužės 3 d. 1
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro Lie -
tu vių Fondo salėje (14911 127th St,
Lemont, IL 60439). Koncertuos vaikų
estrados studija ,,Tu ir Aš” (vadovė
Loreta Karsokienė), jaunimo dainavi -
mo studijų ,,Rūta” (vadovė Rūta Mo -
rozo vaitė) ir ,,Re-Mi-Do” (vadovė Lo -
reta Stasi tytė) jaunieji dainininkai iš
Lie tuvos, šoks Mantė Baliuta vi čiūtė.
Renginį ves Aušra ir Hansas. 

�Kviečiame apsilankyti vaikų
darželyje ,,Spindulėlis” gegužės 7 d.
(ketvirtadienį) ir 8 d. (penktadienį)
organizuojamose Atvirų durų dieno -
se. Nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. ga-
lėsite susipažinti su darželio vaikų
veikla, apžiūrėti vaikų darbelius, už -
siregistruoti naujiems mokslo me -
tams. Tęsiasi registracija į paruo šia -
mą ją klasę (Kindergarten) 2009 –
2010 m. m. Lietuviškai kalbantys vai -

kai ruo šiami sklandžiam perėjimui
mo kytis angliškai pirmoje klasėje. Iš
anksto susitarus galite mus aplan -
kyti gegužės mėnesį penktadieniais.
Lau kiame. Mūsų adre sas: 9000 S.
Me  nard Ave., Oak Lawn, IL 60453.
Tel.: pasiteiravimui: 708-422-1433.

��Visi lietuviai, norintys, kad lie -
t uvybė užsienyje klestėtų, balsuo -
kime JAV LB XIX Tarybos rinkimuo -
se. LB Brighton Park Rinkimų ko -
misija pra neša, kad Tarybos rinkimai
Brighton Park vyks gegužės 10–17
die nomis nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
si dėjimo parapijos Mozerio salėje,
4420 S. Fairfield. Norinčius balsuoti
paštu, prašom skambinti rinkimų ko -
misijos pirmininkei Salomėjai Dau -
lienei tel.: 773-847-4855. Jums bus
atsiųsti vokai ir balsavimo lapeliai.
Brighton Park komisijos nariai budės
ir Jau nimo centre. Ten rinkimai vyks
gegu žės 9–10 ir 16–17 dienomis. Šeš -
tadie niais budėsime mokykloje nuo
8:30 val. r. iki 10:10 val. r. ir nuo 12
val. p. p. iki 1:30 val. p. p. Sek ma -
dieniais – nuo 9 val. r.  iki 12:30 val.
p. p. kavinėje. Jaunimo centro adre -
sas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago.
Brighton Park apylinkėje į XIX Ta -
rybą kandidatuoja Algimantas Bar -
niškis ir Er nestas Lukoševičius, Vili -
ja Vakarytė.

�Gegužės 10 d. Jaunimo centro
didžiojoje salėje (5620 S. Claremont
Ave, Chicago, IL 60636) 1 val. p.p.
vyks koncertas ,,Mūsų dainos – Tau,
Mamyte”. Programą atliks vaikų est -
ra dos studija ,,Tu ir Aš” (vadovė Lo -
reta Karsokienė), jaunimo dainavi mo
studijų ,,Rūta” (vadovė Rūta Mo rozo -
vaitė) ir ,,Re-Mi-Do” (vadovė Lo reta
Sta si tytė) jaunieji dainininkai iš Lie -
tuvos, šoks Mantė Baliuta vi čiūtė.
Renginį ves Aušra ir Hansas. 

�Dainininko Vytauto Šiškausko
koncertas bus sekmadienį, gegužės
31 d., 12:30 val. p. p. (po 11 val. r. šv.
Mišių) Pasaulio lietuvių centro di -
džiojoje salėje. Į nuotaikingą labda-
ros koncerto valandėlę visus malo-
niai kviečia „Saulutė”, Lietuvos vai-
kų glo bos būrelis.

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

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

Bilietus į koncertą galima įsigyti lietuviškose parduotuvėse: ,,Lietuvėlė”
ir ,,Two Rivers”. Dėl bilietų taip pat galite kreiptis į Beatričę Čepelę tel.: 630-
243-6313 ar el. paštu: bcepele@comcast.net. 

Koncerto dieną bilietai bus parduodami prie įėjimo durų. Po koncerto –
puota Pasaulio lietuvių centre prasidės 7 val. v. Vietas į puotą galima užsi sakyti
pas Žibutę Pranckevičienę tel.: 630-257-0153 arba el. paštu: zibi@voras.com

Balandžio 24 d. buvo apdovanoti
šiais metais geriausiai Nacionalinį
dik tantą Čikagoje parašę lietuviai.
Raštingiausiųjų pagerbimas vyko pa -
g rindinį prizą įsteigusios lietuvių
įmo nės „Goodwill Insurance, Mort -
gage ir Real Estate” patalpose dik-
tanto entuziastų susitikimo metu. 

Šį sausį viso pasaulio lietuvių
kal bos mylėtojai vienu metu rašė ket -
virtąjį kasmetinį Nacionalinį diktan-
tą. Iš Čikagoje rašiusiųjų būrio ma -
žiausiai klaidų padarė ir prabangų
plunksnakotį laimėjo Kamilė Ne mei -
kaitė. Prizą jai įteikė ,,Goodwill In -
surance, Mortgage ir Real Estate”
įmonės darbuotojai, nuoširdžius svei -
ki nimus siuntė generalinė konsu lė
Či kagoje S. Aniulienė, garsiais ploji-
mais pagerbė visi vakaro svečiai.
Lietuvių studentų asociacija Ilinojaus
universitete Čikagoje (LSA UIC) ap -
dovanojo tris geriausiai diktantą pa -

ra šiusias merginas studentų-moks -
leivių grupėje. Giedrė Elekšytė, Urtė
Šiaulytė ir Karina Barčiūtė pasipuošė
suvenyriniais marškinėliais, ant ku -
rių puikavosi Lietuvos trispalvė bei
asociacijos ženklas. Susitikimo metu
studentai maloniai kvietė visus daly-
vauti jų organizuojamoje Lietuvos
vardo tūkstantmečio šventėje Uni ver-
sity of Illi nois at Chicago, kuri įvyks
gegužės 2 d., šeštadienį, 5 val. p. p.
(dau giau informacijos apie rengi nį
ga lite rasti konsulato internetinėje
sve tainėje adresu

www.konsulatas.org
Vakaro šeimininkai vaišino susi -

rinkusius užkandžiais, gėrimais ir
tor tu, svečiai džiaugėsi vėl susitikę,
šil tai bendravo ir neskubėjo skirs -
tytis.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje info

Nugalėtoją K. Nemeikaitę (centre) sveikina ,,Goodwill Insurance, Mortgage ir
Real Estate” įmonės darbuotojai.

Simpo ziu mo dalyviai: ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Ci -
dzikaitė ,,Apie dienraščio ‘Draugas’ šiandieną”, žurnalistas
Sta sys Goštautas ,,Kaip ‘Draugas’ įprasmino išeivijos likimą
– apmąstymai ‘Draugo’ kul tū rinio priedo 60 metų pro ga” ir
kun. dr. Kęstutis Tri ma kas. ,,‘Draugą’“ lydi katalikybė: nuo
įkūrimo iki?..”  

Maloniai kviečiame visus į parodos atidarymą ir simpo -
ziumą.

,,Grandies” vaikučių ratelio mokytoja Rima Polikaitytė-Birutienė. 

Rūta Morozovaitė

,,Draugo” šimtmečiui
skirtos pa  rodos
atidarymas ir 
simpoziumas 

vyks gegužės 3 d. 3
val. p.p. 

Čiurlionio ga lerijoje
Jaunimo centre, 5620

S. Claremont Ave.,
Chicago 


