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•Sveikatos klausimais.
Ar egzistuoja tūkstant-
mečio vaikai? (p. 2, 9)
•Lydi šventadienis (p. 3)
•Vieną dieną ėmė savo
gyvenimą rašyti... (p. 4–5)
•Komentaras. Smalos
šaukštas šventės statinė-
je (p. 5, 11)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lietuvių telkiniuose.
Lietuvių veikla Šiaurės
Vakarų Indiana (p. 8)
•Už jūsų ir mūsų laisvę
(2) (p. 9)
•Žiema, žiema, bėk iš
kiemo! (p. 10)

Prezidentas îteikè Sausio 13-osios
atminimo medalius

Atminimo medalis įteikiamas šiauliečiui Ernestui Armalui.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 13 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus, minint
Laisvės gynėjų dieną, sekmadienį
Prezidentūroje įteikė Sausio 13-osios
atminimo medalius.

,,Septynioliktą kartą minime
Sausio 13-osios metines. Laisvės gy-
nėjų dieną minime kaip istorinį įvykį,
tapusį mūsų valstybės ir žmonių
brandos išbandymu, kurį įveikusi,
Lietuva naujomis jėgomis ėmėsi kurti

laisvą demokratišką gyvenimą. Šian-
dien pagerbiame mūsų bendrapi-
liečius, kurie išdrįso stoti prieš smur-
tą, melą ir vergovę, prieš žmonišku-
mą traiškančius tankus ir žmogiš-
kąjį orumą trypiančius desantinin-
kus”, – ceremonijoje sakė V. Adam-
kus. Jis pabrėžė, kad laisvės gynėjus
prie svarbiausių atgimusios valstybės
objektų vedė tikėjimas tėvyne, laisvės
ir tiesos troškimas, noras sava-

rankiškai kurti nepriklausomą Lie-
tuvą ir savo ateitį.

,,Lietuvos žmonės buvo ten, nes
aiškiai suprato ir jautė – jie papras-
čiausiai negali ten nebūti. Nes nega-
lima leisti brutaliai prievartai nužu-
dyti ilgus dešimtmečius puoselėtos ir
brandintos svajonės apie laisvą Lie-
tuvą”, – sakė prezidentas, pridūręs,
jog Sausio 13-osios dvasia negali būti
pasmerkta senačiai ir užmarščiai.

Atminimo medaliai šiemet buvo
skirti beveik 50 asmenų, 1991 metų
sausio–rugsėjo mėnesiais gynusiems
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
Sausio 13-osios medalis yra masiški-
ausiai teikiamas valstybinis apdova-
nojimas. Per penkiolika metų iš viso
šiuo medaliu apdovanoti maždaug
4,000 žmonių. Sausio 13-oji Lietu-
voje minima kaip Laisvės gynėjų
diena, pagerbiant žuvusiuosius 1991
m. sausio 13 d. per sovietų kariuo-
menės siautėjimą Vilniuje. Sovietai
tuomet karine jėga mėgino nuversti
teisėtą Lietuvos valdžią, paskelbusią
šalies nepriklausomybę nuo SSRS.
Sovietų kariuomenei ir specialie-
siems daliniams užimant televizijos
bokštą bei Lietuvos radijo ir televizi-
jos pastatą, žuvo 14, nukentėjo dau-
giau kaip tūkstantis žmonių.

Nors kariškiams pavyko užimti
televizijos bokštą bei Lietuvos radijo
ir televizijos pastatą, jie neišdrįso
pulti tūkstančių žmonių saugomo
tuometinės Aukščiausiosios Tarybos
– Atkuriamojo Seimo pastato.

Žuvo žinomas lakùnas
Vytautas Lapènas

apie nelaimę buvo gautas 1 val. 4
min. p.p. Į nelaimės vietą atskubėję
gelbėtojai rado nukritusį sraigtas-
parnį, iš jo rūko dūmai. Šalia ma-
lūnsparnio gulėjo žmogus. Manoma,
kad V. Lapėnas žuvo vietoje.

V. Lapėnas prieš tragišką žūtį
praėjusį penktadienį su artimaisiais
ir draugais atšventė savo 50-metį. Į
oficialias sveikinimo iškilmes atvykę
V. Lapėno draugai pirmiausia pama-
tė iš Ispanijos Panevėžin atgabentą
naują malūnsparnį, ne vienam pasi-
sekė ir garbės ratą su jubiliatu ap-
skristi.

Civilinės aviacijos administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas Al-
vydas Šumskas patvirtino, kad V.
Lapėnas žuvo skraidydamas Ispani-
joje įsigytu malūnsparniu. Jis sielojo-
si, kad neteko draugo, su kuriuo ben-
dravo 30 metų. Tragiškos nelaimės
aplinkybės paaiškės po tyrimo.

Ispanijos akrobatinio skraidymo
rinktinę treniruojantis V. Lapėnas
Lietuvoje būdavo retai – tik per di-
džiąsias šventes, Nukelta į 6 psl.

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) –
Nukritus malūnsparniui, Panevėžio
rajone, Rojūnų aerodrome, pirmadie-
nį žuvo žinomas lakūnas Vytautas
Lapėnas. Panevėžio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos inspektorė Vilma
Vaiginytė BNS sakė, kad pranešimas

Lenkijos Seimo
pirmininko vizitas
Lietuvoje

Vilnius, sausio 14 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus, pirma-
dienį priėmęs Lenkijos Seimo mar-
šalką Bronislaw Komorowski, pabrė-
žė, kad tarpvalstybiniai santykiai
klostosi itin palankiai ir naudingai
abiem pusėms, o Lietuvos ir Lenkijos
parlamentų asamblėja yra laikoma
viena efektyviausių dvišalio bendra-
darbiavimo formų.

,,Malonu žinoti, kad savo pirma-
jam užsienio vizitui pasirinkote
Lietuvą”, – sakė šalies vadovas ir pa-
sveikino B. Komorowski Mykolo Ro-
merio universitetui nusprendus su-
teikti jam Garbės daktaro vardą.

Lenkijos Seimo pirmininkas B. Komo-
rowski.

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Vytautas Lapėnas
Alfa.lt
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Tik ką įžengėme į Naujuosius
2008 metus, o XXI amžius jau ir įsi-
bėgėti pradėjo, įgaudamas tik jam bū-
dingą pagreitį: nauji netikėti vyksmai
pasaulio politikos erdvėje, moksle bei
ekonomikoje. Pastaruosius metus
drąsiai galima vadinti interneto auk-
so amžiumi. Mūsų žydrojoje planeto-
je jau prasidėjo klimato pokyčiai,
kinta ir keisis gyvybė joje. Kur kryps-
ta pats žmogus? Ar mes pasiruošę tai
matyti, suprasti, suvokti?

Apie tai, kad mūsų planetoje jau
ištisą dešimtmetį gimsta kitokie,
didesnio intelekto vaikai, seniai kalba
įvairių šalių psichologai, astrologai,
pedagogai bei ezoterinių mokslų at-
stovai. Ekspertai, tyrinėjantys vadi-
namąjį indigo vaikų fenomeną, yra
įsitikinę, kad nuo praėjusio amžiaus
paskutinio dešimtmečio ėmė gimti
ypatingi, mėlynos auros apgaubti

vaikai.
Tyrinėtojai teigia, kad ši unikalių

galių turinti karta ateina į pasaulį su
šventa misija – pranešti, jog Žemėje
apsigyveno nauja visuomenė, savo
gyvenimą grindžianti sąžiningumu,
bendradarbiavimu ir meile. Pirmą
kartą apie šį reiškinį prabilta dar
1970 metais, San Diego parapsi-
chologės Nancy Ann Tappe. Ji paste-
bėjo, jog gimsta kūdikiai, turintys
neįprastos – indigo – spalvos aurą.
Bet pasaulio susidomėjimas indigo
vaikų fenomenu atsirado tik 1999
metais, kai pasirodė psichologų Lee
Caroll ir Jan Tober knyga „Indigo
vaikai”. Knyga sulaukė beprotiško
pasisekimo visame pasaulyje – mili-
joniniai tiražai, vertimai į 25 kalbas
ir iki šiol nemažėjanti leidinio pak-
lausa. Autoriai teigia, kad visame
pasaulyje, nepriklausomai nuo rasės,
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religijos, tėvų socialinės bei turtinės
padėties, gimsta naujos istorinės
epochos indigo vaikai, išsiskiriantys
ypatinga intuicija, intelektu, gebėji-
mais bei psichofizinėmis savybėmis.
Šie vaikai į pasaulį atsineša nepa-
prastą gėrio bei harmonijos pojūtį,
turi stiprias moralines galimybes.
Indigo vaikai dažniausiai būna labai
kūrybingi, išmintingi, bet linkę ne-
pritapti prie savo bendraamžių,
maištauti ar net nepaklusti nustaty-
toms taisyklėms.

Rudolf Stainer gydomosios peda-
gogikos specialistė Tatjana Rožu-
kienė, ilgą laiką studijavusi indigo
vaikų fenomeną, teigia, jog šie vaikai
gimdami atsineša ir bendrą užduotį,
užkoduotą jų prigimtyje: per meilę,
supratimą ir nuoširdų bendravimą
pakeisti pasaulį, išgelbėti jį nuo vie-
šinčio materializmo, pragmatizmo
bei iškreipto supratimo apie laisvę
apraiškų. Indigo vaikai vėliau nei pa-
prastai pradeda kalbėti. Tokie vaiku-
čiai paprasčiausiai nejaučia būtiny-
bės mintis reikšti žodžiais – jie kurį
laiką yra tik puikūs klausytojai, ste-
bėtojai, o pasaulį pradeda pažinti bei
analizuoti per tylą. Anksčiau ar vė-
liau „indigiukai” prabils dar sklan-
džiau nei jų bendraamžiai. „Reikia
leisti jiems tylėti ir to iš jų mokytis
patiems” – teigia T. Rožukienė. Kita
vertus, labai dažnai pasitaiko, jog
indigo vaikai būna ne tik užsisklen-
dę, intravertai, tyleniai, bet ir eks-
travertai cholerikai, išsiskiriantys
dideliu hiperaktyvumu. Tėveliai,
auklėtojos, gydytojų padedami, to-
kiems vaikučiams kuo greičiau pri-
kliuoja etiketę: „sunkus” vaikas,
autistas, protiškai atsilikęs, isteri-
kas, hiperaktyvus ir pan. Klijuodami
tokią etiketę bei grūsdami vaikams
vaistus, tikrai tik sužalosime tyrą ir
jautrią indigo sielą.

Indigo mažyliams yra būdingas
maištaujantis, neprisitaikėliškas
charakteris. Iš prigimties būdami
labai taikūs, akis į akį susidūrę su
melu ar neteisybe, tuoj ima protes-
tuoti, priešintis, savo nesutikimą ar
nepritarimą išreiškia desperatiškai
viską niokodami, daužydami, spardy-
dami ar kandžiodami.

Tad kaip reikėtų auklėti
tokius vaikus,

kaip elgtis su jais?

Psichologai L. Caroll ir J. Tober
pabrėžia, jog svarbiausia auklėjant
indigo vaikus – atvirumas. Mėlyna
aura apgaubti vaikai – mažyliai in-
tuityviai atskiria melą nuo tiesos,
todėl idealiausias bendravimo būdas
– elgtis su vaiku kaip lygiam su lygiu.
Reikia mokytis smalsų indigo vaiką
suprasti, išklausyti bei subtiliai ir
kantriai paaiškinti jam iškilusius
neaiškumus. Sustabarėjęs, konser-
vatyvus auklėjimas indigo vaikams
visai netinka. Naujojo tūkstantmečio
kartos auklėjimas turi remtis bega-
line meile, supratimu, harmoningu
bendravimu, kai ne tik mažylis, bet ir
jo tėvai mokosi iš savo vaiko kitaip
matyti ir suprasti pasaulį. „Svar-
biausia – žiūrėti į pasaulį vaiko aki-
mis, tada viskas būna daug papras-
čiau” – pabrėžia knygos „Indigo
vaikai” autoriai.

Nederėtų pamiršti, jog indigo
vaikai patys žino, kas jie yra ir ką jie
turi padaryti šioje žemėje, todėl nuo-
lat skiepyti vaikams, kokie jie ypatin-
gi, labai pavojinga. Girdėdami nuola-
tinius liaupsinimus vaikai gali labai
greitai išklysti iš tikrojo savo kelio ir
tapti egoistais individualistais. Kad
taip neatsitiktų, reiktų leisti jam
daryti tai, ko jis prašo ir nori: piešti,

lipdyti, teplioti, taškytis baloje ar
pan. Svarbu pamatyti, kaip vaikas
trokšta save išreikšti ir nedrausti
jam veikti.

Indigo vaikų fenomenas sulaukė
nemažo indigo skeptikų dėmesio.
Abejoti šio reiškinio tikrumu juos
verčia daugybė faktų: nėra iki šiol
įrodyta, jog „karališkoji karta” reali-
ai egzistuoja, be to, niekas nenori pri-
pažinti diagnozės, kad jų vaikas yra
sutrikusio vystymosi. Kur kas geriau
skamba, kad vaikas turi ypatingų ge-
bėjimų ir tada nepritampa visuome-
nėje.

Tačiau egzistuoja statistika.
Tarp dabartinių 50-mečių – aptinka-
ma 1 procentas tokių žmonių. Tarp
30-mečių – 10 procentų, o tarp 12-
mečių – jau net 25 proc. Todėl
mokslininkai įnirtingai tyrinėja
vadinamų indigo vaikų genetinį ko-
dą.

Vis dažniau, nors ir nedrąsiai,
užsimenama apie atsirandančią nau-
ją žmonių rūšį. Akstiną tokioms
teorijoms jau davė fiziologai. Jie
teigia pastebėję tokių vaikų pasikei-
tusią kaukolės formą. Rusų psicho-
logės Irinos Grioznovos teigimu, abu
indigo vaikų smegenų pusrutuliai
išsivystę vienodai ir būtent tai su-
teikia jiems didžiulių galimybių.

Jų intelekto koeficiento vidurkis
siekia 130.

Nukelta į 9 psl.

Vaikai – didžiausias gamtos sukurtas stebuklas, o juk kiekviename stebuk-
le slypi ir kruopelė paslapties.
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Dabar jau nežinia ką galvojo mūsų tautos šviesulys kunigas Juozas
Tumas-Vaižgantas, 1896 metais ,,Tėvynės sarge” rašęs: „Maskoli,
jei nori ir toliau knaboti medų iš Lietuvos avilio, jei nori naudo-

tis iš jos turtų, tai paduoki anai prietelišką ranką dalykuose apšvietimo,
nevargink mūs, nežudyk kalbos, sugrąžink mums spaudą, neniekink pa-
pročių, negink prigriebti ir iš kitur, ko pas tave nerandame, tada nebus
priežasčių tavęs neapvežėti, būsime bičiuoliais…”

Po daugybės prabėgusių metų iš gana aukšto rango Lietuvos politikų,
net istorikų, ir šiandien girdime kažką panašaus. Beldžiamasi į tą masko-
lio sąžinę, švelniai primenant, kad jis pagaliau pripažintų mūsų krašto
okupaciją ir baisias jo pasekmes. Deja, jokio atsako nesigirdi ir vargu, ar
kada nors išgirsime.

Dar daugiau, ne tik vadinamieji rusų istorikai, „deržavninkai” bei
SSRS apraudotojai, bet ir aukšti oficialūs pareigūnai nepaliaujamai pila
purvą ant Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kad jos vykdo
ypač priešišką Rusijai politiką. Štai Rusijos Užsienio reikalų ministerijos
Antrojo Europos departamento direktoriaus pavaduotojas Michail De-
murin didžiuliame savo straipsnyje „Baltijos iššūkis”, paskelbtame „Mos-
kovskije novosti”, išdėstė, kad 1918 m. Baltijos šalių nepriklausomybė
buvo paskelbta neteisėtai, negavus tam tautų mandato ir užsienio impe-
rialistų pagalba. M. Demurin straipsnis pilnas tokių išsigalvojimų. Tai jau
tapo kasdienine dabartinės Rusijos propagandos duona. Bet net ne tai
svarbiausia. M. Demurin atvirai grasina, kad nedėkingi pabaltijiečiai ne-
įvertina Rusijos energetikos galimybių, kursto Europos Sąjungos ir NATO
šalis, kad jos pakeistų savo politiką Rusijos atžvilgiu, eina ant Washington
pavadžio ir t.t. O svarbiausia, šis aukštas Rusijos pareigūnas ragina
Kremlių nustoti terliotis su Baltijos šalimis, nes išeities iš tos situacijos
ieškoti vis tiek reikėsią. „Tam prireiks naujos politikos ir jos instrumentų
jų (Baltijos šalių – P. K.) atžvilgiu.”

Tad kokia gi ta nauja politika? Į tai atsako pats M. Demurin, nedvi-
prasmiškai primindamas, kaip Rusijos carai Ivanas IV (Rūstusis), Petras
I ir Jekaterina II savo metu prakirto langą į Europą, kitaip sakant, oku-
pavo Baltijos „gentis”. Taigi, paminėjęs tuos tris grobikus, M. Demurin
aiškiai leido suprasti, kad dar vienas caras – Stalinas – irgi kirto tą langą
į Europą. Ir prakirto, užgrobęs pusę senojo žemyno. Tad M. Demurin,
samprotaudamas apie naująją politiką Baltijos valstybių atžvilgiu,
nepasakė nieko naujo. O visos mūsų politikų šnekos apie tai, kad turime
stengtis prisidėti prie mistinio Rusijos demokratėjimo, nežinia kam skir-
tos. Negi tokių idėjų skelbėjai mano, kad dar nesupilietinta visuomenės
dalis nesidomi, kas vyksta aplinkui, konkrečiau – buvusio „didžiojo bro-
lio” šalyje, neskaito Maskvos laikraščių, nesiklauso svarbiausių Rusijos
radijo ir televizijos stočių komentarų? Jokio demokratėjimo ten nė su
padidinamuoju stiklu neįžiūrėsi, nors ir kaip besistengtum.

O čia dar ir mūsų valstybės galva Prezidentas, vos suraitęs savo
parašą patvirtinant valstybės biudžetą kitiems metams, nors ir kaip pats
sakė, nenoromis, net nelaukdamas Kalėdų kreipėsi į „gerbiamuosius Lie-
tuvos žmones” su jam jau įprastu grauduliu, miglotu pareiškimu, skel-
biančiu, kad Lietuvoje reikalai labai prasti. Pirmiausia todėl, kad tautos
išrinktiesiems visai nerūpi žmonių reikalai, o visos jėgos skiriamos būsi-
miesiems Seimo rinkimams, tarpusavio rietenoms.

Apskritai, V. Adamkaus politinės padėties įvertinimas gana keistas.
Pirmiausia, nedviprasmiškai užsimenant, kad griovimą vykdo tie nenau-
dėliai konservatoriai, kurie griovė ir griauna Valstybės saugumo departa-
mentą, dargi kėsinasi į Lietuvos kariuomenės vadovybę (tą vadovybę, kuri
gavo išsimokslinimą sovietų karo akademijose – P. K.). Dar daugiau, V.
Adamkus populistinėmis diskusijomis pavadino „nuoseklias pastangas
nevykėliais, kenkėjais vadinti Lietuvos diplomatus”, galimai susijusius su
KGB, bei ketinimus „kilti į nebeegzistuojančio KGB medžioklę.” Nežinia,
kas parašė Prezidentui tą kalbą, juo labiau teigiant, kad KGB neegzistuo-
ja. Iš kur toks uolus buvusiųjų gynimas? Deja, niekas nepaneigė, kad
Lietuvos diplomatinio korpuso kai kurie nariai buvo susiję su KGB. Ži-
nant, iš kokių sluoksnių buvo parinkti žmonės diplomatinei tarnybai,
įtarimai apie jų sąsajas su KGB visiškai realūs.

Šiaip ar taip, visiškai amorfiškas dabartinės sudėties Seimo darbas
darosi nepakenčiamas. Nepaisant to, Prezidentas leidžia suprasti, kad da-
bartinės G. Kirkilo vadovaujamos Vyriausybės kritimas būtų vos ne
pasaulio pabaiga. Tuo labiau vadinant tą Vyriausybę mažumos. Na, kokia
gi gali būti ta mažuma, jeigu A. Paulausko, paksininkų, „darbiečių” opo-
zicija faktiškai pučia į vieną dūdą?

Aišku, daugeliui ne visai suprantamas Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
konservatorių) elgesys palaikant tą Vyriausybę. Tai ypač išryškėjo tvirti-
nant 2008 m. Valstybės biudžetą. Konservatoriai už jį balsavo, praėjus vos
dviems dienoms, kai buvo pavadinti teroristine organizacija! Dabar gi
Tėvynės Sąjungos vadovas Andrius Kubilius ėmė blaškytis su pirmalaikių
Seimo rinkimų idėja. Vargu, ar kas nors iš jos išdegs. Ir net jeigu tokie
rinkimai vyktų pavasarį, naujame Seime galėtume išvysti tokių figūrų,
nuo kurių šiurpas apimtų.

LYDI ŠVENTADIENIS
Kristaus Krikštas

Savo vietoje
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį at-
kalbinėjo: ,,Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!” Bet
Jėzus jam atsakė: ,,Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas
reikalinga teisumui.” Tada Jonas sutiko.

Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir
jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant
jo. O balsas iš dangaus prabilo: ,,Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš
gėriuosi.”

(A – Eilinio laiko I sekmadienio Evangelija pagal Matą 3, 13-17)

Jėzaus pokalbis su Jonu Krikš-
tytoju aiškiai parodo tam tikrą skir-
tingą judviejų požiūrį į tai, kas tuo
metu vyksta prie Jordano, ir nusi-
lenkti tenka Jonui. Jėzus aiškiai pa-
sako: ,,Šį kartą paklausyk! Taip mud-
viem dera atlikti visa, kas reikalinga
teisumui.” Nuo Jėzaus krikšto dienos
Dievo projektas pasaulio atžvilgiu yra
paremtas nusižeminimu ir gailes-
tingumu. Todėl „atlikti, kas reikalin-
ga teisumui” reiškia — paklusti Die-
vo valiai, reiškiančiai ne sunaikini-
mą, bet išganymą.

Manyčiau, jog šio sekmadienio
Evangelijos puslapis kviečia mus
pažinti Tą, kurį siuntė Tėvas, suvok-
ti Jo pasiuntinybės prasmę. Galima
pasakyti ir paprasčiau: esame kvie-
čiami atsakyti į esminį klausimą —
kas yra Jėzus? Tai gali skambėti ba-
naliai. Panašių klausimų savo reli-
giniame gyvenime girdėjome jau ne
kartą, ir jie atrodo grynai deklara-
tyvūs, retoriniai. Nelabai daug yra
tikinčiųjų, norinčių pakilti į tokias
aukštumas. Jie kur kas dažniau linkę
svarstyti savo asmenines problemas
tikėjimo šviesoje. Tačiau iš tiesų
viskas persipina ir sudaro vieną ben-
drą atsakymą. Pažinti Jėzų mes ga-
lime tik tuomet, kai žvelgiame į Jį iš
teisingos vietos. Visų pirma turime
surasti vietą, kurioje privalome būti.
Toji mūsų vieta yra tarp nusidėjėlių,
ilgoje eilėje tų, kurie eina atgailos
kelią, tarp tų, kurie jaučia pareigą
atsiversti, kur įmanoma susitikti su
Viešpačiu. Noriu pasakyti, jog mums
svarbu suvokti, kad, nesugebėdami
įžvelgti Kristaus, mes nesame savo
vietoje, nesame tie, kokiais privalome
būti.

Gali būti labai lengva atskleisti
tai, kas yra bloga pasaulyje, parodyti
į išorėje egzistuojantį blogį. Tuo
tarpu susitikimas su Dievu prasideda
tada, kai pamėginame įvardyti tai,
kas negero vyksta mumyse, dėl ko
kalti esame mes patys. Nors ir gali
skambėti keistai, tačiau Dievas mūsų
sąmonėje priartėja ne tada, kai do-
mimės blogybėmis, susisukusiomis
lizdą mūsų artimo namuose, bet tada,
kai įsigiliname į savo sąžinės vingius,
tiesiogiai suvokdami savyje esantį
blogį. Pernelyg patogu dėl visko kal-
tinti visą pasaulį. Kur kas svarbiau
pripažinti savo kaltę ir, matant visuo-
tinius trūkumus, prisiskirti ir sau
atsakomybės už tam tikrus nesklan-
dumus dalį.

Niekam nebūsime naudingi, reikš-
dami nepasitenkinimą kitais. Galime
turėti daugybę pagrįstų priežasčių
skųstis kitais žmonėmis. Tačiau svar-
biausia yra sugebėti rasti motyvų, dėl
ko turėtume nusiskųsti savimi. Ži-
nau, kad rizikuoju būti puolamas
„garbingų” žmonių, kurie yra įsiti-
kinę, jog jie yra labai geri ir teisūs,
todėl norėtųsi priminti vieną rūstų
Išganytojo pamokymą: „Vargas jums,
kurie esate sotūs”. Tai labai papras-
ta: vargas patenkintiems savimi. Var-
gas tam, kuris yra patenkintas tuo,
kuo jis yra, ką padarė, ką pasiekė,
savo surinktomis dorybėmis. Tuo
tarpu palaimą Viešpats žada tiems,
kurie yra nepatenkinti, žinoma, ne
tuo, ką turi ar neturi, bet tuo, kuo jie
yra (ar nėra). Palaiminti yra tie, ku-
rie neturi ką blogo pasakyti apie
kitus, tačiau turi daug priekaištų sau
patiems. Palaiminti tie, kurie supran-
ta, jog klysta, kad atneša blogį į
pasaulį, į Bažnyčios bendruomenę, į
visuomenę ir neapsiriboja, galvodami
vien tik apie save.

Jordano pakrantėje Jėzaus lai-
kais knibždėjo minia „nepatenkin-
tųjų”, besiartinančių prie Jono Krikš-
tytojo ne tam, kad papasakotų, ką
blogo padarė jų kaimynas, bet todėl,
kad buvo įsitikinę, jog ant jų pačių
pečių susikaupė nemaža blogio. Kaip
tik tarp šitų ,,nepatenkintų savimi”
ir buvo Jėzus. Jis ir toliau yra drauge
su tais žmonėmis. Jis nėra su tais,
kurie niekina ir smerkia kitus, bet
visuomet bus drauge su tais, kurie sa-
ko: „Aš jau nebegaliu būti toks. Ne-
begaliu pakęsti savęs tokio.” Vienin-
telė liga, kurios Jėzus negali pagy-
dyti, vienintelis „beviltiškas atvejis”
yra žmonių pasitenkinimas savimi. Ir
vieninteliai, kurių Jis nepajėgia su-
jaudinti ir patraukti prie savęs, yra
tie, kurie mano, jog jau yra savo vie-
toje.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

Žiemos rūpesčiai ir
dantų užkalbėjimas

PETRAS KATINAS
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Parodos organizatoriai (iš k.) LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas
Daunoravičius, Sofija Žutautas ir Laima Apanavičienė (nuotr. d.) su Pet-
ronėlės Gerlikienės sūnumi tapytoju Pranciškumi Gerliku (3 iš k.) ir anūkais:
grafike Jurgita Gerlikaite ir juvelyru Darijumi Gerliku.

VIENĄ DIENĄ KAIP METRAŠTĮ ĖMĖVIENĄ DIENĄ KAIP METRAŠTĮ ĖMĖ
SAVO GYVENIMĄ RAŠYTI...SAVO GYVENIMĄ RAŠYTI...

DALIA CIDZIKAITÈ

Sausio 12 d. Chicago Cultural
Center atidaryta ilgai laukta lietuvės
menininkės Petronėlės Gerlikienės
paroda

S. Žutautas: Tikiuosi, jog dėmesys
nenuslūgs

Sofija Žutautas, Chicago Cultu-
ral Center (CCC) parodų kuratorė,
viena iš Gerlikienės parodos organi-
zatorių sakė, kad Gerlikienės kilimai
turėtų sudominti ne tik lietuvius, bet
ir amerikiečių publiką, nes jie įdo-
mūs, labai kokybiški ir unikalūs.
,,Tokių mes niekad nesame matę. Jau
vien tik jų dydis, technika ir įvai-
riausių medžiagų panaudojimas yra
ypatingas,” — tvirtino ne vieną paro-
dą surengusi lietuvaitė.

Parodai dar net neatsidarius, ji
susilaukė nemažo žiniasklaidos dė-
mesio. Žutautas džiaugėsi, jog apie
parodą jau parašė ne tik lietuviški
laikraščiai, bet ir amerikiečių spauda.
Pats naujausias straipsnis išspaus-
dintas šiauriniuose Čikagos prie-
miesčiuose leidžiamame ,,Pioneer
Press”. Apie Gerlikienės parodą
kalbėta ir WBEZ laidoje. Tai, anot
CCC parodų kuratorės, yra didelis
pasiekimas. CCC vyksta labai daug
renginių, štai ir Gerlikienės parodos
atidarymo dieną vyko bent dviejų
kitų parodų atidarymai. Žutautas
sakė, jog Čikagos mieste jaučiama
labai didelė konkurencija tiek tarp
vietų, tiek parodų. Būna, kad kartais
apie CCC parašo daug, pavyzdžiui,
apie visas tuo metu vykstančias paro-
das, o kartais nieko. Kol kas, paš-
nekovės nuomone, Gerlikienės paro-
da susilaukė labai daug dėmesio.
Paroda truks du su puse mėnesio,
Žutautas tikisi, jog dėmesys ja nenus-
lūgs.

A. Tamulienė: Šventos kantrybės
moteris

Audronė Tamulienė, ne vienam
lietuvių tautinių šokių šokėjui nu-
audusi drabužį, stebėjosi, jog pažiū-
rėjus į Gerlikienės kilimus iš arti,
matyti, kad siūlai nelygūs, nėra tvar-
kos. Bet kai pasižiūri iš toli — viskas
pasikeičia, pamatai paveikslą. Būtent
atstumas ir suteikia kilimui grožį —
sakė Tamulienė. Ir pridūrė, jog iš
šioje parodoje kabančių darbų galima
spręsti, jog tai būta šventos kantry-

bės moters, palikusios labai didelę
dovaną.

P. Gerlikas: Lyg sugrįžimas
namo

Pirmą kartą Amerikoje apsi-
lankęs Gerlikienės sūnus Pranciškus
Gerlikas bei Gerlikienės anūkai
Darijus Gerlikas ir Jurgita Gerlikaitė
sakė, jog jaučiasi taip, tarsi būtų su-
grįžę namo. Pasirodo, Gerlikų šeimos
gyvenimas labai glaudžiai susijęs su
Amerika, konkrečiai — Čikaga. Ne
tik Petronėlė Gerlikienė čia gimė, bet
ir Pranciškaus Gerliko tėvelis ne vie-
ną dešimtmetį šiame mieste išdirbo, o
senelis vedė. ,,Tad važinėju po Čikagą
ir dairausi, kur tie didžiuliai bildin-
gai, kurie namai jų galėjo būti, ku-
riose gamyklose mano tėvelis ir dėdės
galėjo dirbti,” — savo įspūdžiais dali-
josi P. Gerlikas.

Gerlikienės anūkas Darijus atsi-
minė, kaip vieną iš parodoje kabančių
kilimų jo močiutė siuvinėjo, o štai
kitą — dažė. Vieno kilimo išsiuvinėji-
mas užtrukdavo apie metus, tačiau
paveikslus ji nutapydavo žymiai
greičiau. Sūnus Pranciškus prisime-
na, kaip pusę metų pasiuvinėjusi ki-
limą, skųsdavosi, jog pavargo. Vieną
kartą jis pasiūlė mamai pabandyti
tapyti. ,,Daviau kartono, dažų ir po
poros mėnesių ji man parodė paveik-
slą, ‘Po tuo klevu, po žaliuoju’, su-
kurtą pagal lietuvių liaudies dainą”.
Taip ir prasidėjo.

,,Keistas jausmas, — sakė P.
Gerlikas, — kaip ji galėjo tai daryti be
jokio išsilavinimo? Turbūt atsinešė iš
kito gyvenimo? O štai vieną dieną
kaip metraštį ėmė savo gyvenimą
rašyti.” Jis sakė, kad mama ne-
sidomėjo jo paties darbais. Ko gero,
galvojo, kad jei ne blogiau, tai geriau
galėtų padaryti — šmaikštavo sūnus.
Anot jo, namuose mama turėjo su-
kaupusi be galo daug medžiagų:
vilnų, spalvotų siūlų. Daug jų paliko
nepanaudojusi. ,,Ir galvoju, ką ji gal-
vojo į senatvę? Kad ji tai panaudos?
Tiek optimizmo turėjo, kad jautė, jog
viską ims ir padarys. Ir padarė. Už-
sidarė mažame kambarėlyje, di-
džiulio jos siuvinėto kilimo dydžio, ir
tapė, siuvinėjo”.

A. Pakarklis: Susitikimas
su močiute

Keramiko Alvido Pakarklio nuo-
mone, amerikiečiams Gerlikienė tu-

Lankytojos aptaria P. Gerlikienės kūrybą.
Jono Kuprio nuotraukosŽiūrovą stebino P. Gerlikienės siuvinėtas kilimas ,,Raudonas medis”.

Parodos atidarymo akimirka.
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Prie P. Gerlikienės darbo ,,Vyras ir
moteris”.

Smalos šaukštas Lietuvių tautinių
šokių šventės statinėje

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Metams baigiantis lietuviškoje
spaudoje teko skaityti JAV LB Los
Angeles apylinkės valdybos pirmi-
ninko dr. Dariaus Udrio atsistatydi-
nimo laišką, adresuotą JAV LB
Krašto valdybos pirmininkui Vytui
Maciūnui. Laiške rašoma, jog Tau-
tinių šokių šventės komitetas atmetė
D. Udrio pasiūlymą pakviesti jidiš
atlikėjų grupę vienam šokiui arba
dainai šią vasarą įvyksiančioje Lie-
tuvių tautinių šokių šventėje Los
Angeles mieste. Su tuo nutarimu ne-
sutikdamas, D. Udrys toliau rašo:
,,Nenoriu atsisakyti savo įsipareigoji-
mų, nes tikiu, jog privalau įvykdyti
tai, ką esu pažadėjęs. Savo įsipareigo-
jimus JAV LB galiu ištęsėti iki 2008
m. vasario 10 d. Taigi, šiuo laišku
pranešu apie savo atsistatydinimą,
kuris įsigalios tą dieną.” Atsistaty-
dindamas, durų bendradarbiavimui
visai neužtrenkė: jei ateityje JAV LB
vadovybė vėl pasišvęs toms verty-
bėms, kurios jam yra brangios. Tokiu
atveju, rašo D. Udrys, ,,mielai sutik-
siu svarstyti sugrįžimą į vadovo pa-
reigas”.

Viename laikraštyje (,,Amerikos
lietuvis”) skaitytojai galėjo tuoj pat
pasisakyti dėl ten išspausdinto D.
Udrio laiško. Iki sausio 12 d. jau buvo
susilaukta 45 komentarai. Įdomumo
dėlei, prie kompiuterio prisėdau,
atidžiai viską perskaičiau ir rastus
atsakymus suskirsčiau į keturias ka-
tegorijas. Septyni komentarai buvo
teigiami D. Udriui. Pvz., ,,Auksinė
mintis”; ,,Provinciališkumas Lietu-
vių Bendruomenėje išstūmė šį žmo-
gų”; su D. Udriu ,,sutinku, jei jie
šoktų lietuviškus šokius...”

Dvidešimt vienas pasisakymas
(kai kurie tų pačių autorių rašyti)
buvo neigiami: ,,Jis demagogija užsi-
ima ir tiek...”; ,,Kodėl turi būti per
lietuvių šventę išskirti žydai?”; ,,Ud-
rys provokatorius, parsidavęs už
keletą shekelių”. Du pasisakymai bu-
vo neutralūs, o likusieji 15 pasisa-
kymų, mano manymu, buvo ne į
temą. Juose plačiai išsilieta į lankas
apie dvigubos pilietybės reikalus.

Tai ne pirmas kartas, kai D. Ud-
rys į save atkreipia visuomenės dė-
mesį. Prieš daugybę metų, dar dirb-
damas ,,Laisvosios Europos” radijo
programoje, jis pasisakė prieš Kauno
oro uosto pavadinimą Dariaus-Girė-
no vardu, nes jų priešlaikinė žūtis ne-
pasiekus tikslo galėjo sukelti neno-
rimą įvaizdį. Aš pats jo komentarų
negirdėjau, bet apie tai spaudoje buvo
rašyta. Kiek vėliau, prieš porą metų,
D. Udrio vardas nubangavo dėl Vasa-
rio 16-tosios gimnazijos Vokietijoje.
Spaudoje ilgai užsitęsę pasikartojan-
tys kaltinimai ir gynimasis daugiau
priminė teismo procesus, o ne žurna-
listikos areną.

Dabar prieš akis užmetimai
šventės organizatoriams ir pačiai
JAV LB Krašto valdybai. Šventės
rengėjų sprendimas, anot D. Udrio,
įžūliai prieštarauja Lietuvoje nuo
senovės rodomai pagarbai mažumų
kultūroms. Nenuostabu, kad sausio
12. d. lrytas.lt tinklalapyje Monika

Bončkutė gana plačiai rašo, kad ,,JAV
lietuvius sukiršino žydų šokis”. Man
įdomiausia, kad, anot jos rašinio, ne-
sutarimai pasiekė amerikiečių spau-
dą ir nuaidėjo net iki Jeruzalės. Taip
pat, Los Angeles leidžiamas savait-
raštis ,,Jewish Journal” jau parašė
straipsnį, pavadintą ,,Jidiš šokėjai
nepriimti į lietuvių šventę”. Berink-
dama informaciją tam straipsniui šio
minėto straipsnio autorė Jane Ulman
skambino konsultuotis su Simon
Wiesenthal centro Jeruzalėje direkto-
riumi, nacių medžiotoju Efraim Zu-
roff. Anot M. Bončkutės, pastarasis
apgailestavo, kad nepriklausomoje
Lietuvoje nebuvo nuteistas nė vienas
karo nusikaltėlis, o JAV gyvenantys
lietuviai yra daug konservatyvesni
nei gyvenantys Lietuvoje. ,,Negana
to, daugelis jų esą yra nacių karo nu-
sikaltėlių palikuonys”, sakė Zuroff.

Lietuvos generalinis konsulas
New York mieste Jonas Paslauskas
yra pažadėjęs dalyvauti Los Angeles
Lietuvių Bendruomenės ,,Friends of
Vilnius Yiddish Institute” ir Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
remiamame koncerte ,,Vilniaus dai-
nos: Lietuvos tautinių mažumų mu-
zika”. Įdomiu sutapimu, panašus siū-
lymas rastas jau minėtuose elektro-
niniuose skaitytojų pasisakymuose
,,Amerikos lietuvio” tinklalapyje:
,,Būtų gražu, jeigu kas nors, kad ir
tas pats Darius Udrys, sumanytų ir
surengtų Lietuvoje gyvenusių tau-
tinių mažumų ir lietuvių šokių šven-
tę. Kūrybingumui nėra ribų!”

rėtų būti įdomi pirmiausia tuo, kad ji
yra gimusi Čikagoje. Anot jo, jau vien
šis faktas yra įdomus, kad ji tokia
forma sugrįžo, vis dėlto sugrįžo jau
visiškai nebepažįstama. ,,Savo gy-
venimo saulėlydyje griebtis tokių
dalykų ne kiekvienas gali. Matosi,
kad Gerlikienė buvo apdovanota
neeiliniu talentu,” — sakė pašneko-
vas. Iš jos darbų galima matyti, jog ji
— pasakotoja: yra siužetas, ir nepa-
prastai gražiai viskas jame suvesta.
,,Man — tai susitikimas su mano mo-
čiute, su suaugusio žmogaus pasau-
liu, pamatytu vaiko akimis,” — min-
timis apie parodą dalijosi keramikas.
Kita vertus, Gerlikienės metodika,
kompozicija yra nepaprastai ryški,
monumentali, nors ji pati nežinojo,
ką darė, mat viso kilimo dirbdama
nematė. Pakarklio nuomone, nors
amerikiečiai ir yra išlepinti įvairių
kultūrų reginiais ir renginiais ir gal-
būt Gerlikienės darbai jiems nebus
nieko naujo, tas menininkės nuošir-
dumas, atvirumas papirks kiekvieną
žmogų, nesvarbu, kokio jis išsilavini-
mo, kokios tautos jis bus.

G. Knight: lietuvių močiutė
Mozė

Parodoje apsilankęs Gregory
Knight, Deputy Commissioner for
Visual Arts for the Chicago Depart-
ment of Cultural Affairs, džiaugėsi,
jog Gerlikienės parodą pavyko
atvežti į Čikagą. Jis įsitikinęs, jog ji
susilauks ypač didelio dėmesio tarp
lietuvių, kartu jis įsitikinęs, jog ši
paroda bus atradimas ir kitiems šioje
parodoje apsilankysiantiems Centro
lankytojams. Anot Knight, Gerlikie-
nė ir jos darbai yra įdomūs daugeliu
aspektų. ,,Ji lietuviams — tarsi mo-
čiutė Mozė,” — tokiais žodžiais apie
Gerlikienės kūrinius atsiliepė Chi-
cago Department of Cultural Affairs
atstovas.

M. Stankūnienė: Kūrė
iš širdies

Menininkės Magdalenos Stankū-
nienės, kuri Gerlikienės darbus matė
jau anksčiau, lankydamasi Lietuvoje
su savo paroda, nuomone, lietuvės
darbai buvo kuriami iš širdies. Kai
žmogus kuria iš širdies, tai yra kūry-
ba — sakė Stankūnienė.

Rankose turiu vakar mano pa-
prašytą, o šį rytą el-paštu gautą Vyto
Maciūno, JAV LB Krašto valdybos
pirmininko, pareiškimą. Ten rašoma:
,,Atmetu jo [D. Udrio — R. K.] laiške
JAV Lietuvių Bendruomenei taiko-
mus priekaištus ir apgailestauju, kad
pats LB apylinkės pirmininkas, turė-
damas ir išskirtinę juridinę atsako-
mybę LB organizacijai, ir dar skelb-
damas suartėjimo misiją, taip neato-
dairiškai ir nesąmoningai interpre-
tuoja šokių šventės rengimo komite-
to sprendimus, su galimomis pasek-
mėmis JAV Lietuvių Bendruomenę ir
vietinę žydų visuomenę dirbtinai su-
priešinti. Viliuosi, kad žydų visuo-
menė nepasiduos Dariaus Udrio pro-
vokacijoms.” Toliau V. Maciūnas tei-
gia, kad dalyvavimas šokių šventėje
niekada nebuvo ribojamas tik lietu-
vių kilmės asmenims. Kaip pavyzdį,
jis mini į šių metų šokių šventę už-
siregistravusią šokių grupę iš Duke
universiteto. Grupės sudėtyje tik du
studentai yra lietuvių kilmės. Tačiau
visi dalyvaujantys ansambliai privalo
išmokti tą pačią programą. Tuo
pagrindu šokėjai registruojasi ir daly-
vauja šventėje. ,,Jeigu atsirastų žydų
ansamblis, kuris pasiryžtų išmokti
bent keletą lietuvių tautinių šokių,
neabejoju, kad rengimo komitetas
labai mielai priimtų į dalyvių ratelius
ir suteiktų net išskirtinį dėmesį” —
teigia V. Maciūnas.

Pabaigai norisi šį bei tą pridėti
nuo savęs. Įvairiomis progomis esu
sakęs, kad man nepatinka sterilizuo-
ta, sanitizuota spauda. Tikrai negali-
ma D. Udriui primesti, kad jis savo
ėjimais prie to prisidėtų. Kita proga
rašiau, kad blogas paukštis savo lizdą
teršia, pridėdamas, kad dar blogesnis
paukštis yra tas, kuris savo lizdo
neišsivalo. Atrodo, kad D. Udrys
stengėsi tą lietuvišką lizdą apvalyti,
kažką naujo atnešti. Bet, nors ir kaip
norėčiau, Nukelta į 11 psl.
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Laisvè, liùtai ir alus

Žuvo žinomas lakùnas Vytautas Lapènas

EU pavyzdñio LR pasai vèluoja
Vilnius, sausio 11 d. (ELTA) –

Dėl tiekimo sutrikimų nuo penkta-
dienio laikinai stabdomas europinio
pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasų
išdavimas skubos tvarka, o vidaus
reikalų ministras per tarnybinį pa-
tikrinimą pavedė išsiaiškinti pasų
išdavimo vėlavimo priežastis ir gali-
mai kaltus asmenis.

Asmens dokumentų išrašymo
centro direktoriaus Ramūno Žičkio
teigimu, pasų blankų tiekėja Lenkijos
įmonė PWPW S.A vėluoja pateikti
reikiamą pasų blankų kiekį, todėl ne-
galima laiku patenkinti visų pra-
šymų. Dėl to šalies migracijos tarny-
bos yra priverstos laikinai sustabdyti
Lietuvos Respublikos pasų išdavimą
skubos tvarka. Kol bus gautas reikia-
mas pasų blankų kiekis, prašymai
išduoti pasus bus priimami bendrąja
tvarka, t. y. pasai bus pagaminti per
mėnesį nuo prašymo pateikimo die-
nos. Išimtiniais atvejais sprendimą
dėl galimybės išduoti pasą skubos
tvarka priims migracijos tarnybos
vadovas, derindamas su Asmens do-
kumentų išrašymo centru. Apie nau-
jųjų pasų gamybos sutrikimą ži-

niasklaidoje paskelbta jau pirmo-
siomis šių metų dienomis. Sausio 4-
ąją Vidaus reikalų ministerija pa-
reiškė, kad naujųjų pasų gamybos sis-
tema suderinta ir vyksta be trukdžių.
,,Dėl naujų saugumo technologijų
diegimo naujojo lietuviško paso ga-
mybos darbai buvo sulėtėję. Šiuo me-
tu nesklandumai pašalinti, ir visi
darbai vyksta nustatytu režimu”, –
sakė VRM sekretorius Anatolijus
Rimkevičius.

Problemų tada kilo Asmens do-
kumentų išrašymo centre, kur nusto-
jo veikti naujųjų pasų gamybos sis-
tema. Todėl buvo nepriimami ne tik
prašymai padaryti pasą skubos tvar-
ka – dokumento nesulaukė dar lap-
kritį prašymus įteikę gyventojai.
Neoficialiais duomenimis, problemų
kilo dėl naujajame ES pavyzdžio pase
esančių daugybės apsaugos priemo-
nių. Esą mėginant asmens duomenų
puslapyje pagaminti daugialypį lazer-
inį vaizdą, kad žiūrint vienu kampu
būtų matoma asmens nuotrauka, o
žiūrint kitu – gimimo data, visa sis-
tema išsiderino.

Laisvė

Sekmadienį paminėjome jau 17-
tas kruvinos sausio įvykių dramos
metines. Tąkart tauta, ginkluota vien
vertybėmis ir laisvės alkiu, atsilaikė
prie žudyti apmokytus ir iki ausų gin-
kluotus kareivius bei tankus. Žmonės
iš visos Lietuvos prieš 17 metų sku-
bėjo ginti savo Parlamento ir savo Te-
levizijos. Žvelgiant į dabartinius Sei-
mo ar Vyriausybės reitingus, sunku
patikėti, kad ir šiandien skubėtume
ginti savo valdžios. Kita vertus, labai
svarbu suprasti, kad tąkart apgynė-
me ne vieną ar kitą politiką, bet savo
Valstybę ir laisvės orumą.

Per 17 metų kiek primiršome, jog
laisvė nėra teritorija, kurią galima
užkariauti visiems laikams, tai vei-
kiau sodas, kurį nuolat reikia puose-
lėti, genėti ir ravėti. Tai, jog šiandien
didelė dalis lietuvių nėra patenkinti
tuo, kas vyksta Lietuvoje, tereiškia,
kad gerokai apleidome laisvės bylą,
pasidavėme patogiam konformizmui,
kuris pamažu laisvą žmogų paverčia
vergu. Tačiau nesame pralaimėję, kol
patys nepasidavėme, tad nuo kiek-
vieno iš mūsų priklauso, kokioje vals-
tybėje gyvens mūsų vaikai, kiek ji bus
panaši į tą svajonių Lietuvą, už kurią
pokarį žuvo partizanai, už kurią prieš
17 metų žmonės lindo po kulkomis,
gulė po tankų vikšrais.

Šiandien, mano galva, svarbu
atsikratyti keistos mąstymo deforma-
cijos, kai sakome – gyvensime kaip
laisvi ir orūs žmonės tik tada, kai kiti

taip darys, kai valdžia tarnaus tautai,
kai valstybė bus tvarkoma teisingai.
Tačiau nėra kito kelio, kaip pasiekti
teisingesnės valstybės, nei pradėti
laisvės kūrybą nuo savęs paties.

Energetikos liūtas sutramdytas.
Tačiau ar ilgam?

Nuo pat valstybės atkūrimo
laikų vienas svarbiausių uždavinių
išlieka ekonominės nepriklausomy-
bės nuo Rusijos siekis. Deja, susidaro
įspūdis, kad iki šiol Rusija puikiai su-
geba kontroliuoti šias pastangas ir
paversti karikatūromis. Šiandien ne
mažiau, kaip Nepriklausomybės auš-
roje, esame priklausomi nuo rusiškų
dujų ir naftos. Gali būti, jog ir pasku-
tinis pompastiškas projektas, turėjęs
reikšti svarbų žingsnį energetinės ne-
priklausomybės link – naujos galin-
gos atominės elektrinės statyba,
įtraukiant į šį projektą ir kaimynines
valstybes, – taps ne išsigelbėjimu, bet
pelke, iš kurios itin sunku bus
išsikapstyti.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad tai, jog
penktadienį jungtinėms Gedimino
Kirkilo ir privačios bendrovės VP
Market pastangomis nepavyko sku-
biu šturmu parklupdyti Seimo, yra,
nors ir nedidelė, bet visos Lietuvos
pergalė. Ar ilgam? Bent jau iki antra-
dienio.

Pertraukos išreikalavo keturios
opozicinės frakcijos. Tačiau akivaiz-
du, jog antradienį Atominės elek-
trinės įstatymo pataisos bus „pra-

Apsilankykite ,,Draugo”

internetinèje svetainèje

www.draugas.org

Atkelta iš 1 psl. kartais viešnagė
tęsiasi dar keletą savaičių.

Į Ispaniją jis turėjo išvykti po
kelių dienų. Akrobatinio skraidymo
meistras viename iš paskutiniųjų
savo interviu sakė, kad Lietuvą
paliekantis ne todėl, kad čia jaustųsi
nevertinamas ir nereikalingas.

,,Čia profesionaliausi lakūnai,
paklusniausi lėktuvai, gražiausios
moterys, nuostabiausias pasaulio
kraštas. Į Lietuvą labai norisi, ypač
artėjant šventėms, – neslepia V. La-
pėnas. – Tačiau Ispanija palankesnė
šalis akrobatinio skraidymo sportui,
čia saulėta ir šilta visus metus. Lietu-
voje žiemą šis sportas sustoja, o Ispa-
nijoje galima treniruotis visus metus.
Jei nori eiti į priekį, pertraukų treni-
ruotėse negali leisti.”

Žinomas lakūnas anksčiau buvo
išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, Sei-
mą, savivaldybių tarybas: Panevėžio
miesto savivaldybės tarybos deputa-
tas, Etikos komisijos pirmininkas.
Tačiau pagrindine darboviete jis nu-
rodydavo savo įkurtą ir savo vardu
pavadintą skraidymo mokyklą. V.
Lapėnas aktyviai sportavo, buvo Lie-
tuvos ir Tarybų Sąjungos akrobatinio
skraidymo rinktinių nariu, 1989 me-
tais tapo Europos akrobatinio skrai-
dymo čempionu. 2000 m. iki išrinki-
mo į Seimą jis buvo viešosios įstaigos
,,Vytauto Lapėno skraidymo mokyk-
la” Panevėžio rajone Paįstrio oro uos-
te pirmininkas. 2002 metais – Lietu-
vos akrobatinio skraidymo komandos
treneris, buvo apdovanotas Dariaus
ir Girėno medaliu.

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ
mušinėjamos” dar atkakliau.

Primenu, kad Seimui pateiktos
pataisos koreguoja abejotiną, dar
vasarą priimtą Atominės elektrinės
įstatymą. Pataisos yra Vyriausybės ir
„NDX energija” derybų produktas.
Pataisų esmė – sudaryti teisines sąly-
gas įstatymo numatytai patronuojan-
čiai bendrovei sukurti, tačiau ne
,,Lietuvos energijos” pagrindu. Pa-
taisos atvertų kelią steigti naują ben-
drovę ,,Leo LT”, kuri valdytų elektros
energijos perdavimo ir skirstomuo-
sius tinklus bei kartu su užsienio
partneriais statytų atominę elektrinę
bei jungtis su Lenkija ir Švedija.

Pataisos sukėlė abejonių ne tik
opozicijai Seime, bet ir pilietinėms or-
ganizacijoms, ekonomikos anali-
tikams. Pirmiausia, dėl slaptumo šy-
do, kuriuo apgaubtos. Kitas dalykas –
susidaro įspūdis, kad valstybei sąly-
gas diktuoja verslininkai iš VP Mar-
ket, o vyriausybės derybininkai tėra
šios galingos verslo bendrovės įran-
kis. Vienintelis būdas ištirpdyti visas
šias abejones – viską daryti nesku-
bant, skaidriai ir tariantis su visuo-
mene.

Deja, ir po penktadienio balsavi-
mo Seime tiek Premjero, tiek Prezi-
dento noras skubėti, regis, neišnyko.
Gali būti, kad jau antradienį Lietuvos
energetika pateks į liūto nasrus.
Vargu ar tai jai tinkamiausia vieta.

Alkoholio ir žiniasklaidos
aljansas tęsia karą

Penktadienį svarstytas ir dar
vienas didžiules aistras Lietuvoje ke-
liantis klausimas – alkoholio rekla-
mos ribojimas. Kova užvirė rimta.
Jau prie Kalėdas kelios žiniasklaidos
priemonės pradėjo kampaniją prieš
Seimą, kuris esą žlugdo Lietuvoje
kultūrą ir sportą. Kaip? Ribodamas
alkoholio reklamą televizijoje.

Dar kartą įsitikinome, kokią ga-
lią Lietuvoje turi alkoholio gaminto-
jai. Jos pamatas – pinigų srautai, ski-

riami reklamai žiniasklaidoje. Tos ži-
niasklaidos priemonės, kurios gauna
dosnius reklamos pasiūlymus, pasi-
ruošusius padaryti viską, idant ap-
gintų alkoholio gamintojų interesus.

Įdomu, jog šįkart taikomi ypač
originali kovos prieš draudimus stra-
tegija. Elementarus reikalavimas, jog
alkoholio gaminių reklaminiai vaiz-
dai būtų transliuojami tik vėlyvą va-
karą, pačių transliuotojų buvo sąmo-
ningai dramatizuoti ir iškreipti, pa-
reiškiant, jog esą draudžiama trans-
liuoti bet kurią laidą, kurioje bent
šmėkšteli alkoholis. Prieš politikus
suorganizuotas gausus krepšinio
aistruolių būris.

Tačiau šįsyk alkoholio ir žinia-
sklaidos aljansas susidūrė su stipriu
pasipriešinimu. Drąsiai alkoholio
reklamos ribojimą parėmė ir Kata-
likų Bažnyčios hierarchai, svarbius
pareiškimus paskelbė pilietinės orga-
nizacijos, paskelbtos apklausos, ku-
rios atskleidžia, kad daugiau Lietu-
vos žmonių palaiko alkoholio rekla-
mos ribojimus nei nepalaiko.

Penktadienį į Seimo posėdžio sa-
lės svečių ložę susirinko itin gausus
ribojimų šalininkų būrys. Spėju, kad
tai gerokai prisidėjo prie parlamenta-
rų sprendimo – atidėti reklamos ribo-
jimų švelninimo klausimą, prieš tai
dar kartą išanalizavus visas alterna-
tyvas. Tai reiškia, kad alkoholio ga-
mintojų viltys parodyti, kas čia tikra-
sis šeimininkas, neišsipildė. Kita ver-
tus, tautos girdymas Lietuvoje yra
tapęs itin pelningu verslu, tad naivu
tikėtis, kad alkoholio ir žiniasklaidos
aljansas iširs. Labiau tikėtina, kad
dabartinių ribojimų panaikinimą šis
aljansas suvokia kaip principinį
dalyką.

Ką gi, baigiu šia apžvalgą atodū-
siu – jei mes visi taip už savo laisvę
kovotume tiek pat įnirtingai, kaip
verslininkai už savo pelną – Lietuvos
valstybei Rusijos imperialistinei kės-
lai būtų ne pavojingesni nei uodo zy-
zimas.

Naujas pilietinès žurnalistikos portalas
Vilnius, sausio 14 d. (BNS) –

Lietuvoje pirmadienį veiklą pradėjo
naujas pilietinės žurnalistikos porta-
las Atvirai.lt, kuriame savo straip-
snius galės talpinti visi norintys.

Naujasis portalas neturės vieno
redaktoriaus – turinio ,,kokybės kon-
trolieriais” bus patys portalo vartoto-
jai, pranešė projekto iniciatoriai. Iki
šiol buvo įprasta, kad naujienas skel-
bia, analizuoja, bei visuomenės nuo-
monę formuoja tik tradicinės ži-
niasklaidos priemonės bei profesio-
nalūs žurnalistai. Tačiau juk daugelis
iš mūsų turime savo nuomonę dau-

geliu aktualių klausimų”, – prane-ši-
me spaudai sakė Atvirai.lt projekto
vadovas Tomas Aleksiejūnas.

Pasak jo, Atvirai.lt yra pirmasis
ir kol kas vienintelis grynai pilietinės
žurnalistikos projektas Lietuvoje.

Tačiau vienas žmogus negalės
nuspręsti, kurios naujienos ar nuo-
monės gali būti publikuojamos, o
kurios ne. Dėl to, ar straipsnis vertas
būti paskelbtas viešai, spręs portalo
autorių bendruomenė.

Portalo veikla finansuojama per-
nai Vilniuje įsteigtos bendrovės ,,Pi-
no LT” lėšomis.
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Pasaulio naujienos
Estijoje teisiami balandžio
masiniû riaušiû organizatoriai

Talinas, sausio 14 d. (AFP–
BNS) – Harjaus apskrities teisme pir-
madienį teisiami keturi rusakalbių
aktyvistai, kaltinami masinių riau-
šių, kurios 2007 metų balandį vyko
Taline, organizavimu.

Byloje pateikti kaltinimai visuo-
meninio judėjimo paminklui sovieti-
niam kariui ginti ,,Nakties sargybi-
niai” vadovams ir aktyvistams – 34
metų Dmitrij Linter, 33 metų Ma-
ksim Reva, 62 metų Dmitrij Klenskij,
taip pat – Rusijos jaunimo judėjimo
,,Mūsiškiai” skyriaus Estijoje vado-

vui, 18-mečiui Mark Siryk.
Jie buvo apkaltinti spalį, po pen-

kis mėnesius trukusio Estijos polici-
jos tyrimo. Pagal kaltinimą, D. Lin-
ter, M. Reva, D. Klenskij ir M. Siryk
organizavo precedento neturinčias
masines riaušes Taline 2007 metų ba-
landžio 26–28 dienomis.

,,Per riaušes vyko plėšimai, buvo
gadinamas ir laužomas turtas, buvo
padeginėjama ir priešinamasi polici-
jai”, – sakoma kaltinime.

Estijos įstatymai už šiuos nu-
sikaltimus numato nuo trejų iki pen-
kerių metų laisvės atėmimo bausmę.
Teismas turėtų užtrukti iki šio mėne-
sio pabaigos, pranešė Estijos proku-
ratūra.

Estijoje praėjusių metų balan-
džio 26-28 dienomis vyko masinės
riaušės, kilusios dėl to, kad vyriausy-
bė nusprendė perlaidoti sovietinius
karius iš brolių kapo Tenismegio kal-
voje ir perkelti jų garbei pastatytą
Bronzinio kario paminklą iš miesto
centro į Karių kapines.

Maskva ir rusakalbiai Estijos gy-
ventojai, kurie sudaro maždaug ket-
virtadalį visų šalies gyventojų, šiuos
veiksmus suprato kaip Antrajame pa-
sauliniame kare kritusių karių at-
minimo išniekinimą. Riaušės taip pat
vyko Kohtla Jarvės mieste Estijos
šiaurės rytuose, kuriame gyvena dau-
giausia rusakalbiai gyventojai.

Nuo laiko, kai paminklas buvo
perkeltas, Rusijos ir Estijos santykiai
yra labiausiai įtempti nuo pat 1991-
ųjų, kai ši Baltijos valstybė atgavo
nepriklausomybę.

Daugeliui estų Bronzinis karys
buvo beveik penkis dešimtmečius po
karo trukusios sovietų okupacijos
simbolis. Prie jo dažnai vykdavo estų
aktyvistų ir rusų, švenčiančių sovieti-
nių švenčių metines, susistumdymų.

Britanijos ambasadorius Maskvoje
iškviestas î Rusijos URM

Maskva, sausio 14 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Didžiosios Britanijos
ambasadorius Maskvoje Tony Bren-
ton pirmadienį buvo iškviestas į Ru-
sijos užsienio reikalų ministeriją dėl
situacijos, kuri susidarė dėl Britų ta-
rybos regioninių atstovybių.

Aukštas Rusijo užsienio politikos
atstovas teigė, kad šis iškvietimas
,,susijęs su Britų tarybos veikla”

Sankt Peterburge ir Jekaterinburge.
,,Šiandien rytą mes pradėjome darbą
po žiemos atostogų. Kol kas viskas
ramu. Su manimi biure yra keli dar-
buotojai”, – sakė Britų tarybos filialo
Sankt Peterburge vadovas Stephen
Kinnock. Jis apgailestavo, kad Mas-
kva mėgina sustabdyti Britų tarybos
regioninių skyrių veiklą. ,,Mes – ne-
priklausoma organizacija, kuri rūpi-
nasi kultūros ir švietimo ryšiais. Bri-
tų tarybos veikla visiškai atitinka Ru-
sijos ir tarptautinius įstatymus, taip
pat Rusijos ir Britanijos susitari-
mus”, – sakė Kinnock.

Gruodį Rusijos užsienio reikalų
ministerija apkaltino Britų tarybą,
kad jos regioninės atstovybės šalyje
veikia, pažeisdamos įstatymus, ir
paskelbė, kad nuo naujų metų pra-
džios jų veikla bus sustabdyta.

Daugelio nuomone, tai dar kartą
rodo Maskvos ir Londono tarpusavio
santykių atšalimą, prasidėjusį po
2006 metų lapkritį Britanijos sostinė-
je įvykdyto buvusio Federalinės sau-
gumo tarnybos darbuotojo Aleksandr
Litvinenka nunuodijimo.

Britų tarybos santykiai su Rusi-
jos valdžia pablogėjo per paskutinius
mėnesius: Rusijos URM nedavė suti-
kimo atidaryti tarybos ne Maskvoje.

LONDONAS
Nelegali migracija ir žmonių

srautas į Vokietiją iš Rytų Europos
smarkiai išaugo, gruodį panaikinus
Šengeno pasienio kontrolę, ir daugu-
ma naujų migrantų yra kilę iš Čečė-
nijos, pirmadienį rašo laikraštis ,,Fi-
nancial Times”. ,,Maždaug 420 žmo-
nių buvo sulaikyti Vokietijos pasienio
zonoje su Lenkija ir Čekija per tris
savaites, praėjusias nuo to laiko kai
buvo panaikinta gruodžio 21 dieną
pasų kontrolė”, – pranešė laikraščiui
Vokietijos VRM atstovas. ,,ES Šen-
geno laisvoji pasienio zona praėjusį
mėnesį buvo išplėsta – ją papildė aš-
tuonios Rytų Europos valstybės ir
Malta. Iki jos atidarymo aukšti Vo-
kietijos politikos veikėjai ir darbuoto-
jai įspėjo, kad dėl dabartinių neiš-
spręstų saugumo problemų gali pa-
didėti nelegali migracija”, – primena
dienraštis.

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI sek-

madienį per mišias stovėjo nugara į
tikinčiuosius, atgaivindamas seną-
sias apeigas, kurios nebuvo naudoja-
mos jau kelis dešimtmečius. Pirmąjį
kartą po Vatikano II Susirinkimo,
vykusio 1962–1965 metais, popiežius
atsistojo nugara į tikinčiuosius ir vei-
du į Kristų. Aukodamas mišias Sik-
sto koplyčioje Benediktas XVI stovėjo
prie senovinio altoriaus po Miche-
langelo freska ,,Paskutinis teismas”
vietoj paprastai naudojamo altoriaus,
prie kurio stovėdami jo pirmtakai per
mišias būdavo atisukę veidu į tikin-
čiuosius. Popiežiaus liturginių apeigų
biuro pareiškime sakoma, kad senojo
altoriaus naudojimas aiškinamas no-
ru parodyti pagarbą ,,šio architektū-
ros šedevro grožiui ir harmonijai”.

STAVROPOLIS
Stavropolio krašte esančiame Že-

leznovodsko mieste per buitinių dujų
sprogimą, kuris pirmadienį naktį įvy-
ko gyvenamajame name, žuvo ma-
žiausiai šeši žmonės. Atskubėję į įvy-
kio vietą Nepaprastųjų situacijų mi-
nisterijos darbuotojai išgelbėjo aštuo-
nis žmones, buvusius arčiausiai spro-
gimo vietos, penki iš jų paguldyti į li-

Daugeliui estų Bronzinis karys buvo
beveik penkis dešimtmečius po karo
trukusios sovietų okupacijos simbolis.

goninę. Iš viso iš namo evakuoti 58
žmonės. Per sprogimą buvo sugriau-
ti keturi butai, taip pat išvirto išorinė
namo plokštė, o iš vienos pusės ore
pakibo stogas. Pagal pirminę versiją,
sprogimo priežastis buvo neteisingas
dujų įrangos naudojimas.

TBILISIS
Opozicija Gruzijoje sukvietė sek-

madienį Tbilisio centre daugiatūk-
stantinį mitingą, protestuodama
prieš pirmalaikių prezidento rinkimų
rezultatus, pagal kuriuos pergalę iš-
kovojo buvęs šalies prezidentas Mi-
chail Saakašvili. Opozicinių partijų
koalicija teigia, kad rinkimai buvo
suklastoti, ir reikalauja surengti an-
trąjį ratą. Į mitingą susirinko 35–40
tūkst. žmonių, nepaisydami neįpras-
tai šalto Gruzijoje oro. Po mitingo,
kuris truko dvi valandas, susirinku-
sieji surengė eitynes Š. Rustaveli
prospektu sostinės centre, ir praėję
pro parlamento pastatą, taikiai išsis-
kirstė Laisvės aikštėje.

WASHINGTON, DC
Mokslininkai pirmadienį nekan-

triai laukė naujų Merkurijaus at-
vaizdų, kuriuos turėjo atsiųsti NASA
kosminis aparatas, priartėjęs prie
Merkurijaus. Tai pirmas kartas per
beveik 33 metus, kai kosminis apa-
ratas praskrenda virš šios paslaptin-
gos mažos planetos. Mokslininkai ti-
kisi gauti maždaug 1,2 tūkst. at-
vaizdų ir kitų duomenų, kuriuos už-
registruos MESSENGER prietaisai
ir kurie gali sukrėsti visą Saulės sis-
temos tyrimų sritį. Šių metų spalį ir
2009 metų rugsėjį MESSENGER vėl
praskris virš Merkurijaus, o 2011-ai-
siais pradės skrieti orbita aplink šią
planetą ir metus ją studijuos.

NAIROBIS
Kenijoje dvi savaites trunkančių

neramumų, kilusių dėl ginčijamo
prezidento Mwai Kibaki perrinkimo,
aukų skaičius pakilo iki maždaug
600. Vietos Raudonasis Kryžius teigė
iki penktadienio patvirtinęs 575 žū-
tis, bet pažymėjo, kad šis skaičius ga-
li augti. Dauguma žmonių žuvo per
priešiškų etninių bendruomenių ko-
vas, protestuotojų susirėmimus su poli-
cija, plėšimus ir gaujų puldinėjimus.

EUROPA

JAV

AZIJA

AFRIKA

Rusijoje uždaromos Britų tarybos re-
gioninės atstovybės.
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SKELBIMAI

LIETUVIÛ TELKINIAI

SIÙLO DARBÂ

Šiaurės vakarų Indiana
lietuvių veikla

VYTAUTAS MARKEVIÇIUS

Su nemažais nuostoliais praūžusi
audra Šiaurės Vakarų Indiana sukėlė
nemažą rūpestį JAV Lietuvių Bend-
ruomenės East Chicago apylinkės
valdybai. Juk kitą sekmadienį, rug-
pjūčio 26 d., turėjo įvykti paskelbta
tradicinė metinė gegužinė gražioje A.
ir B. Vilučių sodyboje, Schererville.
Gegužinės rengėjų laimei, savaitgalio
oras pasitaikė puikus. Esant gražiam
orui suvažiavo gražus skaičius lietu-
vių iš apylinkės ir gana tolimų vietų.
Į šią gegužinę, lyg į savo seną parapi-
ją, visada atvažiuoja buvęs Šv. Kazi-
miero lietuvių parapijos Gary klebo-
nas, visų mylimas, garbaus amžiaus
dr. prel. I. Urbonas. Jo nuoširdus
bendravimas visus suartina. Dalyvių
staigmenai, gegužinėje dalyvavo dai-
nininkai G. ir A. Razumai. Su armo-
nikos muzika ir gražiais balsais jie
įtraukė visus dalyvius. Net nepaju-
tome, kaip po visų vaišių, dainų ir
šokių pradėjo temti, reikėjo skirstytis
į namus su viltimi, kad kitais metais
galėsime susitikti tokioje gražioje
gegužinėje.

Kaip ir visuomet, A. Vilučio pa-
aukoti įvairūs gėrimai, dalyvių suneš-
ta turtinga loterija bei skanaus mais-
to virtuvė sudarė gražų pelną. Šis
pelnas valdybos posėdžio metu bus
išdalintas lietuvybės veiklai.

Už šią gražiai įvykusią gegužinę
valdybos pirmininkė B. Vilutienė
visiems dalyvavusiems, o ypač prisi-
dėjusiems savo darbu bei aukomis,

išreiškė nuoširdžią padėką. O daly-
viai padėkojo A. ir B. Vilučiams už jų
įdėtą darbą ir maloniai praleistą laiką
jų sodyboje.

* * *
JAV LB East Chicago apylinkės

valdyba neapsiriboja vien tik gegu-
žine. Ji kiekvienais metais, drauge su
ALTo ir Vyčių kuopos #82 valdybo-
mis, rengia Vasario 16 d. minėjimus, į
kuriuos yra kviečiami įdomūs paskai-
tininkai. Darbščių valdybos narių dė-
ka paruošiami įvairūs ir skanūs pie-
tūs. Prieš valgant palaimos maldą
sukalba nepavargstantis dr. prel. I.
Urbonas. Jis visuomet ir visuose šios
apylinkės renginiuose apsilanko. Jį
atveža ses. J. Golubinskaitė. Iškil-
mingai šventės nuotaikai sudaryti
visuomet dalyvauja muz. B. Mūras.
Po oficialios dalies ir pietų prie
gražios muzikos, su šokiais užbaigia-
mi minėjimai. Ateinantis Vasario 16
d. minėjimas įvyks 2008 m. vasario
17 d. American Legion Post #430
7430 Broadway, Merrillville, Indiana.

* * *
Lake County Convention & Visi-

tors Bureau (7770 Corinne Dr., Ham-
mond, I–94 exit South Kennedy)
didžiojoje salėje vyksta įvairios paro-
dos, o gruodžio mėn. surengta kalė-
dinių eglučių paroda „Winter Won-
derland”. Ir šiais metais apylinkės
valdyba gavo pakvietimą iš Centro
dalyvauti eglučių parodoje, kurioje
dalyvauja jau nuo 1999 m. Pagal Biu-

Agentas Frank Zapolis
Off. Mgr. Auksè S. Kane,
Vilma Jarulienè,
Virginija Smuikaitienè
kalba lietuviõkai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St.,

Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

STATE FARM
INSURANCE

AUTOMOBILIO,
NAMÛ, SVEIKATOS IR
GYVYBÈS DRAUDIMAS

PASLAUGOS

JAV LB East Chicago apylinkės valdyba: (priekyje iš kairės): K. Sidabras ir V.
Markevičius; (antroje eilėje iš kairės): V. Ruzga, J. Neverauskas, B. Vilutienė
ir R. Dambrauskaitė.

Janitorial Area Manager
needed in Chicago and Suburbs.

Looking for responsible person with
experience. Must be able to train
manage employees. Must speak

English. Please call 708-385-3575
or fax resume to

Attn: Irena 708-385-3379.

Janitorial Co. seeking
Crew fill-in people.

Please apply 4952 W. 128th Place
in Alsip. Aplications Mon. to Fri.

9am to 3pm.

ro informaciją, kalėdinių eglučių pa-
rodos metu apie 10,000 keliautojų
aplanko šį Visitors Center. Šiais me-
tais yra 40 papuoštų eglučių. Mūsų
eglutė yra puošiama lietuviškais šiau-
dinukais, kurie žavi visus apsilankiu-
sius. Ji savo papuošimais išsiskiria iš
kitų eglučių.

* * *
Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčiai

Gary (IN) užsidarius (1998 m.), Lie-
tuvos Vyčių kuopos Nr. 82 valdyba su
energinga pirm. Joana Rudzevičiūte
kiekvieną rudenį rengia buvusių pa-
rapijiečių subuvimą VFW Post 1563
Merrillville. Buvęs parapijos kle-
bonas dr. prel. I. Urbonas atnašauja
šv. Mišias po atviru dangum, vargo-

nais grojant muzikui F. Stroliai. Po
Mišių, pasivaišinus tradiciniu geguži-
nės maistu ir grojant B. Mūro gražiai
muzikai, vyksta bendravimas.

Labai gaila užsidariusios Šv. Ka-
zimiero lietuvių bažnyčios. Čia kas
sekmadienį po Mišių parapijos salėje
susirinkdavo lietuviai prie kavos ir
užkandžių pabendrauti. Čia vykdavo
visi minėjimai bei pagerbimai. Vasa-
rio 16 d. paminėjimo proga kieme
būdavo iškeliamos JAV ir Lietuvos
Respublikos vėliavos, giedant him-
nus. Salėje vykdavo minėjimai su
programomis. Neturint bažnyčios bei
salės, šiuo metu visi minėjimai vyks-
ta nuomojamose patalpose. Džiugu,
kad ir tokiomis sąlygomis dar galime
tęsti lietuvišką veiklą.

Dalis gegužinės dalyvių JAV LB East Chicago apylinkės valdybos surengtoje
gegužinėje Vilučių sodyboje Schererville, IN.

Lietuvos Vyčių kuopos nr. 82 valdybos suruoštoje buvusių Šv. Kazimiero
parapijiečių subuvime šv. Mišias atnašauja dr. prel. I. Urbonas, jam talkina
Juozukas Neverauskas.

Margumynai

Kas išrado parašiutą?
Parašiutą išrado ir suprojektavo

italas Leonardo da Vinci (1452–
1519). Pirmasis, kuris jo parašiutą
išbandė, buvo F. Veranzio, 1617 me-
tais nušokęs iš bokšto.

Žmonija parašiutais susidomėjo
nuo XVIII amžiaus pabaigos. Pirmieji
buvo prancūzai. Jie 1785 metais ban-
dė parašiutus su šunimis, o 1793 m.
J. P. Blanchard pats iš baliono nu-
šoko, nusilauždamas koją. Daugybę
kartų 1797–1804 metais sėkmingai iš
baliono nusileido J. Garnerin. Jo
parašiuto skersmuo buvo 23 pėdų.

Anglijoje pradininkas buvo R.
Cocking. 1885 m. Amerikoje T. Bald-
win suprojektavo sulankstomą šilkinį

parašiutą. Parašiutą patobulino 1910
metais italas Pino. Pirmą sykį pavo-
jaus metu iš degančio baliono 1808
metais sėkmingai nusileido lenkas J.
Kuparento. Iš skrendančio lėktuvo
sėkmingai iššoko amerikietis A. Ber-
ry 1912 metais.

Nuo 1918 metų parašiutai ėmė
populiarėti. JAV karo aviacijoje para-
šiutai yra privalomi nuo 1923 metų.
Parašiutininko kritimo greitis yra 5.5
metrai per sekundę: atsitrenkimas į
žemę lygus žmogui šokant žemyn iš 3
metrų aukščio. Apskritos formos
parašiutai paprastai yra nuo 6 ar 8
metrų skersmens.

Eugenius Gerulis
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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.. 

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

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

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�
DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Prieš metus pas mus buvo at-
važiavę K. Antanavičiaus iniciatyva
kviesti žmonės iš Socinterno. Mes
jiems įrodinėjome, kad pavasarį
skelbsime nepriklausomybę. Paskel-
bėme, o ginti jos nesiruošiame. Ne-
jaugi mūsų žmonės — tik LSDP na-
riai, o tie, kurie jau barikadose gina
nepriklausomybę, jau ne žmonės. To,
ką pasakė Dobilas Kirvelis, nesitikė-
jau. Jis buvo vienas pagrindinių par-
tijos atkūrėjų, pas jį, Vilniaus univer-
siteto Gamtos fakulteto dekaną, gau-
siai rinkdavomės aptarti Lietuvos ir
LSDP reikalų. Ne, ne tokie buvo ano
šimtmečio žmonės socialdemokratai.
Jie juk gūdžiais caro metais skelbė
nekompromisinę nepriklausomybę.
Ant jų nugarų švilpė bizūnai. Carui,
vėliau Stalinui ir Hitleriui, social-
demokratai buvo didžiausi priešai. Jų
daugiausiai išžudė.

Šiltai, ,,minkštai” apsirengęs,
nes tikėjausi gauti lupti, o patirtį įgi-
jau 1957 m. per Vėlines ant Kauno
kapų, pasiėmęs pinigų, palikau aša-
rojančią žmoną. Per Ukmergę išva-
žiavau į Vilnių. Jo prieigose stovėjo
tankas. Užeinu į LSDP būstinę J. Ba-
sanavičiaus gatvėje. Sėdi dvi sutriku-
sios moteriškės. Mano bičiulio redak-
toriaus Algirdo Abromavičiaus nėra.
Pasiimu šūsnį rusiškų laikraščių.
Skubu prie parlamento. Čia žmonių
minių minios. Susitinku su dviem
draugais: atsargos karininku Ado-
maičiu, socialdemokratu iš Kauno
grupės. Jis pasakė: ,,Ką tik priėmėme
priesaiką, mes sau jau nepriklauso-
me, mus iš čia išneš tik negyvus —
ginsim ir ginsimės. Aptarinėjam ką
tik įvykusį Spaudos rūmų užėmimą”.
Jis pritarė mano planui ieškoti pa-
ramos Maskvoje. Dar papildau rusiš-
kų laikraščių atsargas, jau geras jų
šūsnis. Paskambinu papulkininkiui
Frolov. Jis taip pat pataria važiuoti į
Maskvą, duoda keletą telefonų ir na-
mų adresų. Atsiprašo, kad pats va-
žiuoti negalįs, vėl jam priepuolis.

Jau pavakarys. Aš geležinkelio
stotyje. Čia vėl minių minios žmonių,
visos kasos apgultos. Žmonės nervuo-
jasi, vienas tiesiog išprotėjęs ir kitus į
pamišimą varo. Jau išvažiavo dyzeli-
nis traukinys Vilnius-Minskas, pra-
važiavo ,,Žuvėdra” Talinas-Minskas.
Jau turi važiuoti traukinys Vilnius-
Maskva. Dar vienas turėjo važiuoti iš
Vilniaus ir vienas iš Kauno kai per
garsiakalbį pranešė: ,,Vilniaus gele-
žinkelininkai solidarizuojasi su visais
darbo žmonėmis ir traukinių neap-
tarnaus”. Nusikeikiau, kodėl neiš-
važiavau į Minską.

Grįžtu prie parlamento. Žmonės
pasakoja apie įvykius prie Spaudos
rūmų. Tik kai nedaug trūko, kai jau
būtų pradėję šaudyt, iš minios išėjo
žmogus, atsisuko į minią, nugara į
desantininkus ir užvedė dainą. Lev
Tolstoj savo ,,Kare ir taikoje” yra
rašęs: ,,Žmonės kritiniais atvejais
daro tai, ką reikia daryti: nei dau-
giau, nei mažiau. Kas juos įkvepia?” 

Naktis iš ketvirtadienio į penk-
tadienį praėjo ramiai. Kartais iš gar-

siakalbių išgirsdavome, kad iš Šiau-
rės miestelio išvažiuoja tankai. Kal-
bėjo, kad prie Ministrų Tarybos suga-
vo provokatorių. Visą naktį netilo
dainos, muzika. Vėliavos plazdėjo vė-
juje. Tą sausį orai buvo nešalti.

Sausio 11 d., penktadienis, pra-
ėjo be netikėtumų. Tvarkdariai skirs-
tė žmones. Aš apsiėmiau saugoti patį
atokiausią rūmų kampą nuo upės
pusės. Nuotaika buvo gera. Kioskai
su spurgomis ir kava veikė dieną nak-
tį. Sutikau pažįstamą iš politechniku-
mo laikų Jadvygą Milevičiūtę. Jos
vyras du kartus buvo sovietų lage-
riuose. Vėl sutikau Adomonį su drau-
gais. Tuo metu priėjo dvi moterys su
paaugliu berniuku. Pasiūlė karštų
sumuštinių ir kavos iš didžiulio ter-
moso. Jos kalbėjo laužyta lietuvių
kalba. Nustebau, kad jos nelietuvės ir
čia su mumis. Jos sakė: ,,Viskas bus
gerai, mes nugalėsime, mes esame čia
gimusios, augusios, laisvoje Lietuvoje
norime gyventi. Valgykite, gerkite,
neužnuodyta”. Kitoje aikštės dalyje
vėl sutikau rusiškai kalbantį vyrą ir
moterį, dalijančius karštą arbatą ir
sumuštinius. Pasirodo, mes stipresni,
negu manėme. Ne visi rusai ,,Jedinst-
va” ir ,,Komitete spasenije” sulindę.
Žmonės kalbėjo rusiškai, lenkiškai.
Tarp minios maišėsi ir kalbino žmo-
nes užsienio žurnalistai. Čia pirmą
kartą sutikau ir susipažinau su
kunigu A. Keina.

Sausio 11 d., penktadienio vaka-
ras. Vienam vokiškai kalbančiam
žurnalistui ir aš pakliuvau ant kelio.
Menkas mano vokiškas žodynas. Vo-
kišką techninę dokumentaciją gerai
supratau, mokėjau, nes montavau,
derinau vokiškus medicininius apa-
ratus. Netoliese sukinėjosi Robertas
Čyvas su žmona. Jis jonavietis, Sąjū-
džio dalyvis, vokiečių kalbos mokyto-
jas iš Žeimių. Paskatinau jį duoti in-
terviu ir paskatinau, kad prašytų Va-
karų valstybių palaikymo. Kiek ži-
nau, jo kalba adresatą pasiekė.

Minia — skruzdėlynas į visas
puses, juda kruta, suka aplink parla-
mentą ratus. Ir aš su ja kartu. Mano
vėjų pagairėje saugomame kampe
skystoka žmonių. Matau atvažiuojan-
čius vis naujus autobusus. Juos stato
prie Neries esančiose kelio šalikelėse,
o patys per pievutę žingsniuoja prie
parlamento. Sugalvojau jais pastip-
rinti savo kampą. Prisisegiau rajono
deputato ženklelį prie striukės ir at-
važiavus naujam autobusui, jo žmo-
nėms nurodau: jeigu būtų pavojus,
skubėti šiaurės rytų pusėn prie kam-
po. Dabar ,,leidžiu” sau pasivaikš-
čioti, rasti pažįstamų. Atvažiavę su-
valkiečiai, dzūkai, aukštaičiai išdėsto
savo sumuštinius su skilandžiais,
kumpiais, dešromis, iš atsivežtų ter-
mosų vaišina kava. Dabar mano kam-
pas, kaip ir visi kiti, visapusiškai
sustiprintas, gal net ir geriau.

Visiškai sutemo. Susijaudinęs
žmogus susiranda mane ir aiškina:
,,Viršininke, sugavom vaikinus, kurie
benziną į rūmus ketino įnešti. Reikia
išsiaiškinti”.                Bus daugiau.

UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ
LAISVĘ

JURGIS BIELINIS
Nr. 2

Atkelta iš 2 psl.
Tuo tarpu neseniai tokiu aukštu

koeficientu galėjo pasigirti tiktai vie-
nas žmogus iš dešimties tūkstančių.
Jų skleidžiamas elektromagnetinių
bangų diapazonas triskart platesnis,
imunitetas – dešimt kartų stipresnis
nei paprastų žmonių.

Psichologai savo ruožtu primena,
kad iš vadinamojo indigo vaiko gali
išaugti tiek genialus menininkas, tiek
keistuolis mokslininkas, tiek žiaurus
nusikaltėlis.

Taip yra todėl, kad indigo vaikai
neturi įprasto baimės jausmo. Jie,
siekdami tikslo, prieš nieką nesustoja
ir nepaiso nei autoritetų, nei drau-
dimų.

Vakarų šalyse ypatingą dėmesį
į tokius individus yra atkreipusios
vyriausybės. JAV, Kanadoje, Izrae-
lyje jau kelerius metus egzistuoja spe-
cialios mokyklos „indigo vai-kams”.
Prancūzijoje aukštesnį nei 130
intelekto koeficientą turintys jaunuo-
liai gali valstybės lėšomis mokytis bet
kuriame prestižiniame universitete.

Mokslininkai, tyrinėjantys šito-
kių vaikų fenomeną, sutartinai pa-
brėžia: išskirtiniams žmonėms visiš-
kai atsiskleisti būtinos spartietiškos
auklėjimo ir gyvenimo sąlygos. Kaip
geriausias to pavyzdys dažnai mini-
ma prestižiškiausia pasaulyje moky-
mo įstaiga – Eton College, britų
monarchų ir didikų vaikus auklėjanti
mokslo šventovė garsėjanti griež-
tomis gyvenimo sąlygomis.

Net jeigu ir labai susidomėjote
indigo reiškiniu, visuomet naudinga
prisiminti, jog visi vaikai, ypač mūsų
pačių, yra ypatingi ir neturėdami
jokių išskirtinių aurų ar telepatinių

gebėjimų. Vaikai – didžiausias gamtos
sukurtas stebuklas, o juk kiekviena-
me stebukle slypi ir kruopelė paslap-
ties. Pamąstykime apie tai.

Ar Jūsų vaikas indigo?

Knygos „Indigo vaikai” autoriai
išskiria 10 būdingiausių savybių,
kurias atsineša mėlyna aura ap-
gaubti vaikai:

1. Jie gimsta jausdamiesi pra-
našesni už kitus ir dažniausiai taip
elgiasi.

2. Kitaip nei dauguma vaikų,
„indigiukai” anksti pajunta, jog nu-
sipelnė būti čia, ir nustemba, jei kiti
to nesupranta.

3. Anksti suvokia ir pareiškia tė-
vams, kas jie yra bei ko verti.

4. Nepripažįsta be paaiškinimo ir
pasirinkimo primestos valdžios.

5. Tam tikrus dalykus jie tiesiog
atsisako daryti, pavyzdžiui, stovėti
eilėje jiems yra per sunku.

6. Sutrinka susidūrę su konser-
vatyviomis sistemomis, kurios orien-
tuotos ne į kūrybinių sprendimų lais-
vę, bet į normų ir taisyklių laiky-
mąsi.

7.  Dažnai randa greitesnių ir tiks-
lesnių būdų atlikti užduotis, todėl
aplinkiniai mano, jog vaikas saviva-
liauja ir bando išsisukinėti.

8. Neradę bendraminčių, jie daž-
nai užsisklendžia savyje ir mano, kad
niekas jų nesupranta.  Dėl to mokyk-
loje dažniausiai patiria bendravimo
sunkumų.

9. Nereaguoja į gąsdinimus ir
grasinimus.

10. Nesivaržo pareikšti apie savo
norus ir poreikius.

AR EGZISTUOJA NAUJO 
TŪKSTANTMEČIO VAIKAI?
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Žiema, Žiema, bėk iš kiemo!

,,Lietuviai didžiuojasi, kad šalis
yra Europos centre. Sunku pasakyti,
ar tai yra tikra teisybė. Šiaip ar taip
Lietuvoje susikerta kompaso kryp-
tys. Šiaurietiškame ežerynų, spyg-
liuočių miškų ir morenų kraštovaiz-
dyje keleivis randa pietietišką baroko
ir klasicizmo architektūrą, prime-
nančią Italiją ar Graikiją. Rytų lygu-
moje jis mato miestus ir sodžius, ku-
rie jau daug šimtmečių priklauso Va-
karų civilizacijai. O drauge Lietuva
nuo seno buvo laikoma egzotiška
pakraščio šalimi, miglos gaubiama
pirmykščių girių ir pelkių karalyste,
išsaugojusia pagonybės atminimą.
Tokią Lietuvą vaizdavosi Wolfgang
Goethe, Adomas Mickevičius, Pros-
per Merimee, Oskaras Milašius ir Jo-
Hannes Bobrowski. Tokią ją dažnai
vaizduojasi ir šių dienų rašytojai” –
tai ištrauka iš nuostabiai R. Paknio
leidyklos išleisto albumo apie Lie-
tuvą įžangos, parašytos žinomo eseis-
to Tomo Venclovos.

Vartydami šios knygos puslapius,
jūs pamatysite Lietuvą – kontrastų ir
įvairovės kraštą, kupiną neryškaus,
bet įsimenančio grožio; Lietuvą, kuri
kantriai puoselėja savo praeities pa-
minklus ir savo nuolat atsinaujinan-
čią gamtą.

Knyga dar kvepianti dažais, ji

išleista 2007 metais. Šis fotoalbumas
– graži dovana visiems – Jūsų drau-
gams, giminaičiams, artimiesiems ir
sau pačiam.

Fotoalbumo kaina  – 85 dol. Kny-
gą–albumą galite įsigyti paštu, pride-
dant 9 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol.
Persiunčiant daugiau, už kiekvieną
papildomai siunčiamą rinkinį – 3 dol.
siuntimo mokestis. Prieš perkant pra-
šome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

,,Lietuva” (,,Memorable Lithuania”)

Užgavėnės – sena šventė, žinoma
visose Europos šalyse. Jos paskirtis –
išvyti žiemą, paskatinti greičiau atei-
ti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7
savaitėms iki Velykų. Šventės ištakos
pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai
susietos su krikščionybe. Per Užga-
vėnes leidžiama paskutinį kartą gau-
siai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą die-
ną prasideda Gavėnia, trunkanti iki
Velykų. Šiuo laikotarpiu skatinama
pasninkauti, nevalgyti mėsos, gedėti
iki Kristaus prisikėlimo šventės.

Kviečiame pradėti ruoštis Užga-
vėnių šventimui vasario 2 d., šešta-
dienį 11 val. r. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629. Kūrybingai pa-

sidaryti Užgavėnių kaukes pagelbės
dailininkės Rasa Ibianskienė ir Vir-
ginija Morrison. Nepamirškite žirk-
lių, klijų ir pačių įvairiausių medžia-
gų skiaučių, kailių atraižų. Su daili-
ninkių pagalba viską panaudosite
kaukių kūrimui. Išradingiausių kau-
kių ir kostiumų autoriai bus apdova-
noti. Vaišinsimės Užgavėnių blynais.

Mokestis: vaikams – 6 dol., su-
augusiems – 12 dol. Būtina regist-
ruotis tel. 773-582-6500.

This program is made possible in part
by Grants from the Illinois Arts Council,
Chicago Department of Cultural Affairs, the
ECPC.

Rita Janz

Nuotraukoje: Užgavėnių šventės dalyvė Balzeko muziejuje. 2007 m.

M. Krupavičiaus atminimo įamžinimo visuomeninė grupė ben-
drauja su ambasadoriumi Vytautu Dambrava, kuris ne vieną kartą pasako-
jo, kad prieškariniu laikotarpiu Lietuvoje įvykdyta M. Krupavičiaus žemės
reforma 1953 ar 1954 m. buvo aptarinėjama Jungtinėse tautose. JAV atsto-
vas Lubin šią reformą vadino pavyzdžiu ir siūlė iš to pasimokyti kitoms ša-
lims. V. Dambravos teigimu, apie tai buvo kalbama ,,Amerikos balso” lai-
dose.

Norėtume surasti to laikotarpio dokumentus, kuriuose apie tai būtų
kalbama. Gal kas prisimena radijo laidas arba straipsnius laikraščiuose/žur-
naluose šiuo klausimu?

Laiškus siųskite į ,,Draugo” redakciją adresu: Draugas, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629 arbe el. paštu Edvinui Giedrimui adresu:
ged159@gmail.com

Jaunimo centre svečiavosi 
Vincas Korkutis

Jaunimo centro kavinėje gruodžio 30 d. vilnietis geologijos moks-
lų dr. Vincas Korkutis pasakojo apie 3 metų sėkmingas naftos paieškas
ir gyvenimą Pietų Arabijos pusiasalio Šabos provincijoje. 

Čia gimė mintis parašyti knygą ,,Karavanų keliais” apie susitikimus
su beduinais, jų sunkų darbą kavos plantacijose, nelengvą buitį ir šio
krašto egzotiką.

Nuotraukoje: susitikimo dalyviai su paskaitininku Vincu Korkučiu
(sėdi antras iš dešinės).

Zigmo Degučio nuotr.

Salomėja Daulienė, gyvenanti Chicago, IL, parėmė ,,Draugą” 50 dol.
auka. Esame Jums labai dėkingi.

Birutė Lintakienė iš Oak Lawn, IL, paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol.
auką. Ačiū Jums už paramą.

Anne M. Paliulis iš Watertown, CT pratęsė metinę ,,Draugo” prenu-
meratą ir kartu paaukojo mums 50 dol. auką. Ačiū, kad skaitote mus ir re-
miate.

Robert Maciunas, gyvenantis Chagrin Falls, OH, parėmė ,,Draugą”
dosnia 200 dol. auka. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Nemira Sumskis iš Chicago, IL pratęsė metinę ,,Draugo” prenumeratą
ir paaukojo mums dosnią 100 dol. auką laikraščio leidybai paremti. Dėkojame
už Jūsų dosnumą.

Ruta M. Staniulis iš Woodridge, IL parėmė ,,Draugą” 50 dol. auka.
Nuoširdžiai ačiū Jums.

Vidmantas A. Raisys, gyvenantis Mercer Island, WA, paaukojo mūsų
dienraščiui 100 dol. auką. Esame nuoširdžiai dėkingi už Jūsų dosnumą.

Stefa Liorentas iš Chicago, IL užsiprenumeravo ,,Draugą” dar metams
ir paaukojo mums 50 dol. auką. Esame Jums dėkingi, kad mus skaitote ir re-
miate.
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Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ

,,DRAUGAS”
,,Draugą”atminkite savo testamente.

A † A
ALVINA ŠABANAS WELLS

PIPINYTĖ, MD

Mirė 2008 m. sausio 12 d., Rochester, MN, sulaukusi 93 metų.
Gimė 1914 m. liepos 30 d. Rygoje, Latvijoje.
Nuliūdę liko: brolis Reinoldas Pipynė su žmona Ieva, sūnėnas

Markus Pipynė su žmona Susan, sūnėnas Tomas Pipynė, marti
Tunde Šabanas, anūkai Philipp, Benjamin, Patricia; ilgametė
draugė  Barbara West su vyru Warren.

A. a.  Alvina baigė medicinos studijas Lietuvoje ir praktikavo
Kaune, Vienoje (Austrija) ir Čikagoje. Ortopedijos chirurgijos spe-
cialybę užsitarnavo Mayo klinikoje, Rochester, MN. Ji buvo pirma
moteris, kuri pabaigė ortopedijos studijas Mayo klinikoje. 

Praktiką tęsė Čikagoje ir Sun City, Phoenix, AZ. Priklausė
Amerikos lietuvių gydytojų draugijai, buvo Lietuvos evangelikų
reformatų bažnyčios kuratorė.

Velionė buvo našlė a. a. dr. Juozo Šabano ir a. a. teisėjo  Alfonso
Wells, mama a. a. Algimanto.

Laidotuvės privačios. Apie paminėjimą Čikagoje bus pranešta
vėliau.

Nuliūdę artimieji

A † A
ANELEI ŽUKAUSKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame draugijos nariams
VLADUI ir JULYTEI ŽUKAUSKAMS. Linkime amži-
nos ramybės ir kartu liūdime.

Union Pier Lietuvių draugija

Teisininkui, Tautos fondo Garbės pirmininkui, ilga-
mečiam Tautos fondo pirmininkui, Lietuvos ūkininkų
sąjungos, VLIKo, ateitininkų „Vytauto” korporacijos
ir kitų organizacijų veikėjui, krikščioniškosios demok-
ratijos puoselėtojui išeivijoje, nuosekliam kovotojui už
Lietuvos nepriklausomybę ir valstybės kūrėjui, Lietu-
vai atgavus Nepriklausomybę,

A † A
JUOZUI GIEDRAIČIUI

1910–2008

mirus, gilią užuojautą reiškiame Velionio artimie-
siems ir Amerikos išeivijos patriotinėms organizaci-
joms, netekus artimo ir brangaus žmogaus, iškilaus
visuomenės veikėjo, nuoširdaus darbininko, kuriam
Dievas suteikė malonę likti savo poste iki paskutinės
gyvenimo minutės, išmintingo taikdario, siekusio visų
pažiūrų lietuvių sugyvenimo.

Turime susitaikyti su tuo, kad mus vienas po kito
apleidžia Lietuvos patriotai, abiejose Atlanto pusėse
visą pokarį nešę Lietuvos laisvės sargybą. Mūsų pa-
garba jiems ir pasižadėjimas skirti visas jėgas tos Lie-
tuvos, kuriai jie atidavė savo gyvenimus, klestėjimui.

Andrius Kubilius
Tėvynės sąjungos pirmininkas

Atkelta iš 5 psl.  negaliu pritarti jo
sąmoningoms pastangoms mūsų nuo
visuomeninės veiklos prakaito per-
sunktus marškinius siųsti į svetim-
taučių ,,skalbyklą”. Ten nusiuntus
kažkas atrado buvusių ar prasima-
nytų praeities dėmių, kurios jau pa-
siekė Simon Wiesenthal centrą Je-
ruzalėje. Po ranka neturiu duomenų,
kad mūsų visuomeninės veiklos bal-
tinius D. Udrys tarptautinei ,,teisin-
gumo skalbyklai” persiuntė, bet sun-
ku įsivaizduoti, kad taip nebuvo. Tuo

tarpu reikia  jungtis prie Vyto Maciū-
no, dėkojant Tautinių šokių šventės
rengimo komitetui, kad apsiėmė
didžiulį darbą ir atsakomybę suorga-
nizuoti XIII Tautinių šokių šventę,
kuri įvyks š. m. liepos 6 d. Los An-
geles mieste.

D. Udrio atsistatydinimo laišką ir
V. Maciūno atsakymą į jį rasite
,,Drauge”, 2008 m.sausio 12 d.

Redakcija

Smalos šaukštas Lietuvių tautinių
šokių šventės statinėje

Vietoj vaistų širdžiai stiprinti
gydytojas gali pasiūlyti laboratorijoje
Kaune užaugintų širdies ląstelių.
Galbūt po keliasdešimties ar šimto
metų bus galima užauginti ir naują
širdį. Kauno medicinos universiteto
Kardiologijos instituto laboratorijose
auginamos žmogaus širdies ląstelės,
gliaudomi užkoduoti genetinės infor-
macijos kodai, rašo „Kauno diena”.

Šiame institute atidaroma Ląste-
lių kultūrų laboratorija, kurioje pra-
dedamos auginti ląstelės. Jos bus
naudojamos gydant širdies ligas.
„Įvykus miokardo infarktui, dalis
širdies skilvelio nebefunkcionuoja,
todėl labai susilpnėja širdies susi-
traukimo jėga. Miokardo regeneraci-
jai netolimoje ateityje naudosime pa-
ties ligonio kamienines ląsteles. Jas

implantuosime į pažeistą širdies vie-
tą. Šios ląstelės integruosis, daugin-
sis ir kompensuos susilpnėjusią šir-
dies mechaninę funkciją”, – aiškina
laboratorijai vadovaujantis Arvydas
Skeberdis.

„Labai svarbu ne tik tai, kokias
ląsteles persodinsime, bet ir į kokią
dirvą, todėl mūsų laboratorijoje vyk-
domi širdies raumens tyrimai”, –
pasakoja Dalia Pangonytė, Kardiolo-
gijos instituto Kardialinės patologijos
laboratorijos vedėja.

Kol kas tai – mokslinis darbas.
Praktiškiausias Kardialinės patologi-
jos laboratorijos uždavinys – surasti
ankstyvuosius širdies raumens poky-
čius, kad būtų galima sustabdyti
širdies nepakankamumo vystymąsi.

Lrt.lt

Lietuviai vis dažniau ryžtasi
dovanoti savo artimųjų organus, o
šalies donorystės ir transplantacijos
rodikliai jau artėja prie Europos
Sąjungos šalių vidurkio.

2007 metais Nacionalinis trans-
plantacijos biuras gavo 95 prane-
šimus apie potencialius donorus arba
9,5 proc. daugiau nei ankstesniais
metais. Medikai transplantavo 48
mirusių donorų organus ir audinius.

Nacionalinio transplantacijos
biuro duomenimis, efektyvių donorų
skaičius vienam milijonui gyventojų
Lietuvoje 2007-aisias pasiekė 14,1 ir
priartėjo prie ES šalių 2006 metų
vidurkio, siekiančio 15,7.

Pernai šalyje atlikta 18,4 proc.
daugiau organų ir audinių trans-
plantacijų. 92 pacientams persodinti

inkstai, atlikta 14 širdies bei 9 ke-
penų persodinimo operacijos. 2007-
aisiais atlikta plaučių transplantacija
bei pirmoji šalyje širdies-plaučių
komplekso persodinimo operacija.

Teigiamą visuomenės požiūrį į
organų donorystę įrodo ir mažėjantis
artimųjų prieštaravimų skaičius, per-
nai siekęs 29 proc., bei vis dažniau
pasitaikantys atvejai, kai artimieji
patys pasiūlo dovanoti organus. Anot
biuro, jau atliktos ir pirmosios šiais
metais organų transplantacijos. Per
pirmąją sausio savaitę biuras gavo
tris pranešimus apie potencialius
donorus, iš kurių vienas buvo efek-
tyvus. Pacientams atlikta viena inks-
to ir dvi ragenų transplantacijos.

BNS

Kaune pradedamos auginti 
širdies ląstelės

Lietuviai vis dažniau 
ryžtasi donorystei

Lietuvos Sveikatos apsaugos
ministerija praneša, kad šį gripo
sezoną Šiauliuose, kaip ir Vilniuje,
plinta A tipo gripo virusas.

Tai pirmas laboratoriškai pa-
tvirtintas A tipo gripo atvejis Šiauliu-
ose pastarąjį gripo sezoną. Jį sausio 9
d. nustatė Lietuvos AIDS centro prie
SAM laboratorija, vykdanti gripo epi-
demiologinę priežiūrą šalyje. Vilniuje
A tipo gripo virusas laboratoriškai
patvirtintas praeitų metų gruodį.
Kituose Lietuvos miestuose kol kas
laboratoriškai nepatvirtintas pas-
tarąjį sezoną plintantis gripo sukėlėjo
tipas.

Įprastai gripo sezono metu pa-

cientui šios ligos diagnozė nustatoma
pagal klinikinius požymius, tačiau
laboratoriškai ji lieka nepatvirtinta.
Laboratorinis gripo diagnozės patvir-
tinimo tyrimas yra itin sudėtingas ir
reikalauja specialios laboratorijos bei
joje dirbančių žmonių kompetencijos.
Tokius tyrimus Lietuvoje atlieka
vienintelė AIDS centro prie SAM lab-
oratorija, dalyvaujanti Europos gripo
priežiūros tinklo darbe.

Gripo laboratorinę priežiūrą vyk-
do visos Europos šalys. Tai atliekama
siekiant stebėti šio viruso plitimą ir
numatyti galimas pandemijas.

Bernardinai.lt

Lietuvoje plinta A tipo gripo virusas

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
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�Sausio 20 d. 12:30 val. p .p. Lie-
tuvių dailės muziejuje Pasaulio lietu-
vių centre, 14911 127th Street, Le-
mont, koncertuos pianistas Kasparas
Uinskas.

�Vilniaus styginio kvarteto kon-
certas vyks sausio 23 d., trečiadienį, 7
val. v. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje,14911 127th Street, Lemont.
Bilietus galite įsigyti kavinėje ,,Bra-
vo” ir sekmadienį po šv. Mišių Pa-
laimintojo J. Matulaičio misijos prie-
angyje. Į labdaros koncertą kviečia
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau-
lutė”.

�Maloniai kviečiame į ,,Žaltvyk-
slės” teatro premjerą, kuri įvyks va-
sario 2 d. 6:30 val. v. Jaunimo centre.
Spektaklyje vaidina: Aušra Jasaitė,
Linas Umbrasas ir Antanas Stepona-
vičius. Tai vieno veiksmo pjesė, ku-
rioje išgalvotas pasaulis susimaišo su
realybe, kurioje fantazija ir realybės
suvokimas eina visiškai šalia vienas
kito. Tik kas nugalės?...

�Vasario 3 d., sekmadienį, nuo
12 val. p. p. iki 4 val. p. p. Vidurio
Amerikos Lietuvos Vyčių apygarda
kviečia į tradicinį, 48-ąjį pokylį ,,Me-
mories of Lithuania”, kurio metu bus
pagerbta ilgametė tautinių šokių gru-
pės ,,Lietuvos Vyčiai”  vadovė Lidija
Ringienė. Renginys vyks Hilton vieš-
butyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak
Lawn, IL. Bilietus galite užsisakyti
tel. 773-254-7553 (Evelyn Oželienė).

�FSS  Čikagos skyriaus pirmoji
šių metų sueiga įvyks vasario 3 d.,
sekmadienį, 1 val. p.p. Pasaulio lietu-
vių centre, posėdžių kambaryje (Le-
mont). Sueigos programoje: minėji-
mas, LSS pirmijos pirmininko v. s. fil.
Gintaro Plačo pasisakymas, vaišės.
Apie dalyvavimą prašome pranešti
sesei Jolandai tel.: 630-257-2558.

�Gen. mjr. Jonas Algirdas Kron-
kaitis, buvęs Lietuvos kariuomenės
vadas, bus garbės svečias ir pagrindi-
nis kalbėtojas vasario 10 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. Vasario 16-osios Lie-
tuvos Nepriklausomybės minėjime
Marijos gimnazijos salėje Čikagoje.
Minėjimą rengia ALTo Čikagos sky-
rius, pirm. Evelina Oželienė.

�Tradicinis Jaunimo centro Va-
sario 16-osios minėjimas vyks kavinė-
je, vasario 16 d., šeštadienį, 3 val. p.
p. Rengia Jaunimo centro valdyba ir
Moterų klubas.

�JAV LB Lemont apylinkės val-
dyba maloniai kviečia visuomenę į
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks vasario 17 d. 12:30 val. p.
p. PLC Fondo salėje, 14911 127th St.,
Lemont, IL. Pagrindinį pranešimą
padarys LR Generalinis konsulas Či-
kagoje Arvydas Daunoravičius.  Me-
ninę programą atliks dūdų orkestras
,,Gintaras”, solistės Genovaitė Bi-
genytė, Nijolė Penikaitė ir tautinių
šokių grupė ,,Spindulys”.

�Sausio 19 d., šeštadienį, Grand
Rapids, MI, miesto muziejuje (Van-
Andel Public Museum, 272 Pearl St.
NW,  Pearl St. and Front Ave. ) nuo 9
val. r. iki 6 val. v. bus etninių grupių
metinis festivalis. Įėjimas nemoka-
mas.11:45 val. r. vyks tautybių para-
das, bus stalas su lietuviškais eksp-
natais, lietuvaitės modeliuos tauti-
nius drabužius, po pietų bus demon-
struojama, kaip daryti kalėdinius lie-
tuviškus  šiaudinukus. Lietuvių Ben-
druomenės Grand Rapids apylinkės
valdyba kviečia apsilankyti ir pa-
matyti Grand Rapids 15-kos tautinių
grupių, tarp jų ir  lietuvių,  kultūrinį
įnašą į miesto gyvenimą. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS (LJS) VALDYBA 
kviečia  jaunimą (16-35 metų amžiaus) 

dalyvauti JAV LJS suvažiavime, 
kuris vyks Hilton Garden Inn, 

550 North Point Street, San Francisco, CA 94133. 

Programoje:  sausio 19 d. – atvykimas ir susipažinimo vakaras; 
sausio 20 d. – posėdis, paskaitos, diskusijos; 
sausio 21 d. – turistinė programa;  
sausio 22 d. – išvykimas. 

Daugiau informacijos: auksyte@gmail.com 

Pranciškus (kairėje) ir Darijus Gerlikai ruošiasi parodai ,,Kartos”.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Atsižvelgiant į ALT’o ruošiamą Vasario 16-osios minėjimą Maria gimnazijo-
je, vasario 10 d. skelbtas pianisto Edvino Minkštimo solinis koncertas
perkeliamas į šeštadienį, vasario 9 d. 6 val. v. Koncertas vyks Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th Street, Lemont.
Visus kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

2008 m. sausio 18 d., penktadienį, 7:30 val. v.
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 

5620 S. Claremont Ave., Chicago 
vyks Gerlikų šeimos trijų kartų menininkų 

parodos  ,,Kartos” atidarymas
Parodoje matysite naiviojo meno atstovės Petronėlės Gerli-

kienės ir jos sūnaus Pranciškaus Gerliko tapybos darbus bei anūkės
Jurgitos Gerlikaitės grafiką. Parodos atidaryme dalyvaus P. Ger-
likas, J. Gerlikaitė ir Darijus Gerlikas. 

JAV LJS suvažiavimo, vykusio 2007 m. Memphis, TN, Graceland, dalyviai.

Sausio 13 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius Lietuvos Laisvės gynėjus. Jų
garbei buvo uždegta 14 trispalvių žvakučių, pamokslą sakė parapijos
kunigas Jaunius Kelpšas. Po šv. Mišių parapijos salėje vyko minėjimas,
kurį organizavo JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba. Renginyje
tylos minute buvo pagerbti žuvusieji Sausio 13 d. įvykių dalyviai. Kal-
bėjo Ernestas Lukoševičius, tų dienų dalyvis, Parlamento gynėjas, Ligi-
ja Tautkuvienė, Sausio 13 d. žuvusio Tito Masiulio teta, bei kiti tų įsi-
mintinų dienų liudininkai. 
Minėjimo metu buvo galima pasižiūrėti filmuotą medžiagą apie Sausio
13 d. įvykius Lietuvoje. Po renginio buvo vaišės.  

Loretos Timukienės nuotr.

IÕ ARTI IR TOLI...

Irena V. Mitkus, gyvenanti Chicago, IL, paaukojo ,,Draugui” 50 dol.
auką. Dėkojame Jums.

Irena Dirda iš Oak Lawn, IL, atsiuntė mūsų dienraščiui 50 dol. auką
leidybai paremti. Nuoširdžiai ačiū.

Regina Kazlauskas, gyvenanti Lemont, IL, parėmė ,,Draugą” 50 dol.
auka. Ačiū Jums.

Kazys Razma iš Westchester, IL paaukojo ,,Draugo” leidybai paremti
50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.


