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Konservatoriai Vyriausybê
kaltina neveiklumu

Konservatoriai nemato priežasčių, kodėl reiktų išsaugoti tokį premjerą ir
Vyriausybę. Andriaus Vaitkevičiaus ( Alfa.lt) nuotr.

Vilnius, vasario 25 d. (Balsas.lt)
– Konservatoriai teigia, jog paremtų
siūlymą pareikšti nepasitikėjimą G.
Kirkilu bei ragina atsistatydinti švie-
timo ir mokslo ministrę Romą Žakai-
tienę. Mokytojams žadant toliau tęsti
streikus, konservatoriai teigia, jog
švietimo ir mokslo ministrė R. Žakai-
tienė turėtų atsistatydinti, nes ji
visiškai praradusi mokytojų pasiti-

kėjimą. Jie taip pat palankiai žiūri į
partijos „Tvarka ir teisingumas” pa-
siūlymą pradėti nepasitikėjimo
socialdemokratų premjeru Gediminu
Kirkilu procedūrą, tačiau norėtų, jog
ji būtų siejama ne tik su „Leo LT” bei
kitomis energetikos sektoriaus prob-
lemomis.

Konservatoriai kaltina Vyriausy-
bę neveiklumu ir aplaidumu spren-

džiant ir kitas valstybės problemas,
viena iš jų – mokytojų atlyginimo
klausimas. Todėl A. Kubilius teigia,
jog „nemato priežasčių, kodėl reiktų
išsaugoti tokį premjerą ir Vyriausy-
bę”.

Konservatorių pareiškime teigia-
ma, jog Švietimo srityje bręstanti gili
ir ilgalaikė krizė yra užsitęsusio so-
cialdemokratų valdymo pasekmė. Jų
valdymo metu švietimui skiriamų
biudžeto išlaidų dalis nuo 27 proc.
2002 metais sumažėjo iki 18 proc.
2008 metais.

Tarptautinis valiutos fondas ir
Europos Komisijos pareigūnai jau da-
bar perspėja, jog Lietuva greičiausiai
nepajėgs įvykdyti prisiimto biudžeto
pajamų plano. Konservatoriai taip
pat reikalauja peržiūrėti biudžetą ir
nedidinant biudžeto deficito kovo
mėnesį 20 proc. pakelti mokytojų at-
lyginimus.

Ministras pirmininkas G. Kirki-
las sakė, jog atsistatydinti neketina,
nes „tai būtų bėgimas nuo atsakomy-
bės” ir teigia, jog Vyriausybė daro
viską, kad dabartinės problemos bū-
tų išspręstos.

Prieõ 90 metû
Estija tapo
nepriklausoma
valstybe

Vilnius, vasario 25 d. (BNS) –
Vasario 24 d. Estija šventė šalies ne-
priklausomybės paskelbimo 90-ąsias
metines. 1918 metų vasario 24 dieną
grupė Estijos politikos veikėjų per
trumpą laikotarpį, rusams pasi-
traukus, o vokiečių kariuomenei dar
neatėjus, paskelbė nepriklausomą
Estijos Respubliką. Po to iš karto
prasidėjo vokiečių okupacija. 1918
metų lapkritį, pasidavę Pirmajame
pasauliniame kare, vokiečiai pasi-
traukė, ir Taline (tuomet – Revelyje)
buvo atkurta Estijos valdžia.

Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus savo ir Lietuvos žmonių
vardu pasveikino Estijos vadovą
Toom Hendrik Ilves ir palinkėjo ge-
rovės bei klestėjimo visiems valsty-
bės žmonėms. ,,Šie metai ypatingi vi-
soms trims Baltijos valstybėms – mi-
nime garbingą mūsų šalių nepriklau-
somybės jubiliejų. Tai ilgas, įvairių
išbandymų kupinas mūsų valstybių
istorijos tarpsnis, liudijantis Baltijos
žmonių stiprybę ir ryžtą nuolat ginti
savo šalies laisvę ir demokratines
vertybes”, – sveikinimo laiške pažy-
mėjo Lietuvos vadovas. Prezidento V.
Adamkaus nuomone, tik išlikdamos
stiprios ir vieningos šalys gali ginti
Baltijos regiono interesus, užtikrinti
visapusį žmonių saugumą, kurti ir
stiprinti vieningą Europą taikiame ir
klestinčiame pasaulyje.

Apdovanota raštingiausia lietuvè

Nauja atominè elektrinè jau kainavo 14 mln. litû
Vilnius, vasario 25 d. (Balsas.lt)

– Pasirengimo statyti naują atominę
jėgainę darbai, be pinigų nacionali-
niam investuotojui, jau atsiėjo maž-
daug 14 mln. Lt. Ūkio ministras
Vytas Navickas sakė, kad išlaidas su

mumis dalijasi ir kiti projekto partne-
riai. „Tas lėšas, 14 mln. Lt, leidžia
„Lietuvos energija”, bet draugiškai
padengia kiti dalyviai – lenkai, lat-
viai, estai. Dalijasi iš keturių”, – sakė
jis. Anot Ūkio ministerijos sekreto-

riaus Aniceto Ignoto, pinigai skirti
vertinti technologijoms ir jėgainės po-
veikiui aplinkai, statybų aikštelės
studijai bei kitoms reikmėms. Pasak
jo, kol kas visi darbai vyksta pagal
planą.

•Sveikatos klausimais. Kvė-
puoti — reiškia gyventi (p.
2)
•Lenkijos lietuviams atlie-
tuvinti pavardes ne itin rū-
pi (p. 3, 9)
•Lietuvių telkiniuose. Ne-
priklausomybės minėjimas
St. Petersburg (p. 4–5)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Lietuvių telkiniuose. Pa-
minėta nepriklausomybės
diena Hartford (p. 8)
•Lietuva iš arčiau (10) (p.
9)
•Trys savaitgaliai ČLM (p.
10)

Vilnius, vasario 24 d. (ELTA)–
Raštingiausios lietuvės vardas atite-
ko vertėjai Aldonai Linkevičiūtei. Ji
kartu su dvyne seserimi Danute Lin-
kevičiūte apdovanota ir kaip vyriau-
sia Nacionalinio diktanto dalyvė. A.

Linkevičiūtė taisyklingiausiai iš 65
nacionalinio diktanto dalyvių parašė
Renatos Šerelytės tekstą ,,Kad karas
liautųsi”. Antrąją vietą užėmė Agata
Girnevičiūtė, trečiąją – Jurga Tarvy-
daitė.

Gražiausio žodžio rinkimuose
neišrinktas vienas nugalėtojas. Poe-
tas Justinas Marcinkevičius, kuriam
buvo patikėta iš žodžių ,,ačiū” ir
,,Lietuva” išrinkti gražiausiąjį, pap-
rašė leisti gražiausia fraze paskelbti
,,ačiū, Lietuva”. ,,Laimi net ir tie, ku-
rie nerašė diktanto. Laimi visi, kurie
yra šiame lietuvių kalbos plote ir to-
limuose kraštuose. Laimi lietuvių
kalba”, – sakė J. Marcinkevičius.

Nacionalinio diktanto nugalėtoja
apdovanota Mokslo ir enciklopedijų
leidybos instituto įsteigtu prizu – Vi-
suotinės lietuvių enciklopedijos kom-
plektu, o visi baigiamojo etapo daly-
viai – R. Paknio leidyklos ir Knygų
klubo įsteigtais apdovanojimais. Ap-
dovanoti ir geriausiai užsienyje –
Briuselyje, Londone, Kijeve – diktan-
tą parašę lietuviai.

Vertėja A. Linkevičiūtė.
Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.
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Kvėpuoti — reiškia
gyventi

Tokiais žodžiais į skaitytoją
kreipiasi 2007 metais Šiaulių univer-
siteto leidyklos išleistos antrosios
papildytos knygos ,,Prigimtinis kvė-
pavimas — sėkmės ir sveikatos
pagrindas” autorė Danutė Januš-
kienė. Siūlome pokalbį su knygos,
kurią galima nusipirkti ir ,,Draugo”
knygynėlyje, autore.

– Gal galite papasakoti, kaip
gimė knyga?

– Kauno „Žinijoje” skaitydavau
paskaitas ir vesdavau praktinius ap-
mokymus. Sykį rengėja Elena Žemai-
taitienė pasakė, kad į Jono Mokūno
paskaitas susirenka labai daug žmo-
nių, nes jis parašė knygą. Gerai, ir aš
parašysiu knygą, ir į mano paskaitas
ateis daugybė žmonių, – ambicingai
atkirtau, nors neturėjau laiko net
laišką parašyti. Po trijų mėnesių at-
sirado laisvas laikas – didžiausia ver-
tybė. Išvykau į Naująją Zelandiją pas
pusbrolį Minvydą Palubinską. Pa-
ūmėjus prostatai, jam buvo atlikta
operacija. Nusiunčiau aprašymą ir
garso kasetę, kad išmoktų taisyklingo
kvėpavimo ir pilnai išsivaduotų iš
problemos. Bet savarankiškai tai pa-
daryti buvo per sunku. Reikėjo pa-
dėti. Su oru gaunama energija turi
patekti į kiekvieną organą. Atidari-
nėdama šalia stuburo esančius ener-
getinius taškus, pro kuriuos energija

atsišakoja ir teka į kepenis, inkstus
ir kt., suradau ir kitas pusbrolio
problemas: artritą ir nevirškinimą.
Padėjau jo žmonai ir sūnui. Mano
darbas užimdavo apie porą valandų,
todėl svečiuose, turėdama daugybę
laisvo laiko, pradėjau rašyti tai, apie
ką kalbėdavau savo paskaitose. Nuo
šios viešnagės praėjo aštuoneri metai.
Pusbrolis jaučiasi ir atrodo puikiai.
Mūsų susitikimas Lietuvoje – rugpjū-
ty. Per kitas dvi žiemas turėjau
surasti laisvo laiko rašyti.

– Kodėl kvėpavimas tapo
knygos tema?

– Todėl, kad tiktai kvėpavimas iš-
laisvino mane iš visų problemų, ku-
rias vainikavo piktybinis auglys ant
dešinio inksto. Būsena buvo tokia,
kad net priešui nelinkėčiau. Medicina
(kaip sistema) nusivyliau dar jaunys-
tėje, augindama savo šešis vaikus, to-
dėl pradėjau nuo netradicinės medici-
nos, meditacijos. Išbandžiau viską,
apie ką nugirsdavau ar perskaityda-
vau. Literatūros dar nebuvo, gautą
informaciją persirašydavau. Būsena
gerėjo po truputį. Norėjosi dar geres-
nės. Ryškų pagerėjimą pajutau tik
specialaus giluminio kvėpavimo dė-
ka, kai išvaliau plaučius ir padidinau
darbinį tūrį. Paauglystėje dėl persirg-
to dešinės pusės pleurito sutirštėjęs
vanduo liko ant plaučių, tūris suma-
žėjo, mano dešinė pusė merdėjo. Iš-
bandžiau visus žinomus kvėpavimo
būdus. Apie kvėpavimo svarbą rašau
tam, kad kitiems nereikėtų ilgai klai-
džioti, ieškant sprendimo.

– Kiek laiko užtruko medžia-
gos surinkimas?

– Aštuonerius metus. Bet tai ne-
buvo specialios medžiagos rinkimas,
ieškojimas jos kitose knygose. Atei-
davo mintys, sprendimai, kaupėsi pa-
tyrimas. Gaudavau laiškus – atsilie-
pimus. Visa tai norėjau turėti knygo-
je. Tai procesas, jis vyksta ir toliau
vyks. Bet šiai knygai „Prigimtinis
kvėpavimas – sėkmės ir sveikatos
pagrindas” pateiktos informacijos
užtenka, kad išlaisvintume savo

išmintį ir pagerintume gyvenimo
kokybę ir kiekybę.

– Ar sunku buvo surasti lei-
dėją?

– Sunku. Pradžioje ieškojau rė-
mėjų. Kreipiausi į J. Kazicką. Po dei-
mantinių vestuvių Lietuvoje susiti-
kau jį Vilniuje, Šv. Jono gatvėje esan-
čiame Kazickų namo kiemelyje. Jis
po 10 min. turėjo išvykti į oro uostą
skristi į JAV, pagalbos liepė kreiptis į
Raimondą, kuris tuo metu tvarkė J.
Kazicko labdaros fondą. Gavau nei-
giamą atsakymą. Laiške buvo paaiš-
kinta, kad daug svarbiau yra mokyk-
lose įrengti kompiuterius. Vėliau
kreipiausi į keletą leidyklų, bet nie-
kas nesusidomėjo, matyt, nesitikėjo
turėti gerą pelną. Pagaliau nuėjau į
Šiaulių universitetinę leidyklėlę, kuri
daugiausia spausdina knygas studen-
tams. Direktorius Aloyzas Tabutis
sutiko išleisti „į bargą”. Pažadėjau
savo tiražą išpirkti dalimis, kai pra-
sidės žiemos paskaitų sezonas. Be
knygos pradėti nebegalėjau. Žadėjau
knygą, o jos kaip nėra, taip nėra.
Patikėjo. Iš laimės norėjau savo kny-
gos pirmame puslapyje parašyti pa-
dėkos žodį, bet A. Tabutis uždraudė
tai daryti. Paklausiau, gal jis žemai-
tis? Taip. Esu dzūkė, turiu vyrą že-
maitį, todėl žinau, kad žemaičiai
nemėgsta liaupsių, nesigiria, nežada,
bet visada padaro, kas reikalinga.

– Ar antroji knyga yra tę-
sinys?

– Taip. Mokydama kitus, mokau-
si pati. Sukaupiau unikalų patyrimą
ir sugalvojau originalią kvėpavimo
metodiką, kurią pavadinau prigimti-
niu kvėpavimu. Pakeičiau knygos pa-
vadinimą. Tai penktas ir galutinis
leidimas. Kiekvienas leidimas būda-
vo papildomas naujai sukaupta patir-
timi. Pajutau išbaigtumą. Mano me-
todika labai paprasta, nes prigimtinis
kvėpavimas – tai kūdikių kvėpavi-
mas. Mes visi kvėpavome taisyklin-
gai, kitaip nebūtume išgyvenę naujo-
je aplinkoje po gimimo. Kūdikiai
viską daro tobulai teisingai, nes ryšys
su Aukščiausiu Kūrėju yra pats ge-
riausias. Vėliau, didėjant kūno už-
terštumui, šis ryšys blogėja, mažėja
išmintis, po truputį kaupiam proble-
mas, iš kurių išsilaisvinti galima vėl
kvėpuojant taip, kaip kvėpavome vos
užgimę.

– Kam skirta Jūsų knyga?
– Visiems. Ji skirta laisvalaikiui.

Parašyta paprastai. Vietomis sugrau-

dins, vietomis prajuokins. Perskai-
čius galima tuoj pat taisyklingai kvė-
puoti dirbant bet kokį darbą. Tam
nereikia gaišti atskiro laiko, nereikia
niekur važiuoti, nereikia jokio moky-
tojo, nes išmintis slypi kiekviename
žmoguje. Jūs patys tampate sau mo-
kytoju, nuolat gerindami ryšį su
vidiniu žinojimu (su pasąmone). No-
rėčiau, kad knyga būtų skaitoma
pakartotinai. Vėliau pastebėsite tai, į
ką pirmąkart skaitydami neatkrei-
pėte dėmesio. Kai visiškai išvalysite
plaučius, kai kvėpuosit visu tūriu, tai
išlaisvinsite visas galimybes, tada
mano knyga taps nereikalinga.

– Ko palinkėtumėte savo
būsimos knygos skaitytojui?

– Surasti save. Dauguma žmonių
yra nepatenkinti savo gyvenimu, o
dėl nesėkmių kaltina kitus, susiklos-
čiusias aplinkybes. Visas sėkmes ir
nesėkmes kuriame savo mintimis.
Visi gyvenimo įvykiai yra pamokos, iš
kurių reikia padaryti teisingas išva-
das ir pasimokyti. Kai graužiamės
dėl praeityje padarytų klaidų, kai
smerkiame savo, tai griauname atei-
tį. Sau atleisti yra sunkiausia, bet
būtina. Kai prigimtinio kvėpavimo
pagalba padidėja vidinė šviesa ir
išmintis, viskas gaunasi lyg savaime.
Mylėkime save ir skleiskime meilę
savo aplinkoje, kad viskas gyvenime
sektųsi.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

Ką rodo kraujas
Bendrojo kraujo tyrimo

paskirtis
Bendrą kraujo tyrimą gydytojai

dažniausiai atlieka norėdami nus-
tatyti mažakraujystę, infekciją,
alergiją, krešumo sutrikimus, skysčių
balansą ar įvairias kraujo ligas.
Dažniausiai šis tyrimas parodo ben-
drą paciento būklę, todėl turėtų būti
vertinami ne atskiri parametrai, o
bendras vaizdas. Kraujo tyrimas
atliekamas ir profilaktinio patikrini-
mo metu.

Dažniausiai tiriama:
Hematokritas [HCT]. Tai krau-

jyje esančių ląstelių santykis procen-
tais su kraujo skystąja dalimi – plaz-
ma. Iš jo pokyčių sprendžiama apie
organizmo skysčių pusiausvyrą,
kraujo ląstelių gamybos sutrikimus,
mažakraujystę.

Bendras leukocitų skaičius
(WBC). Bendras imuninių kraujo
ląstelių kiekis litre. Pagal jo pokyčius

vertinamas uždegimas, infekcijos
priežastis – virusinė ar bakterinė,
onkologinės kraujo ligos, autoimu-
ninės ligos, alergijos.

Bendras eritrocitų skaičius
(RBC). Bendras hemoglobiną turin-
čių ir deguonį pernešančių ląstelių
kiekis litre. Jie sudaro didžiausią
kraujo ląstelių dalį. Jų kiekio ir koky-
bės pokyčiai leidžia įtarti mažakrau-
jystę, skysčių pusiausvyros sutri-
kimus, kraujo gamybos sutrikimus.
Taip pat eritrocitai nulemia žmogaus
kraujo grupę ir rezus faktorių.

Eritrocite tiriami tokie parametrai:
Hemoglobinas (HGB). Bend-

ras deguonį pernešančios medžiagos
kiekis. Jo sumažėjimas – tai maža-
kraujystės požymis. Hemoglobino
apatinė riba moterims – 120 mg/l,
nėščiosioms – 110 mg/l, o vyrams –
140 mg/l.

MCH – vidutinis hemoglobino
kiekis eritrocite, MCV – vidutinis

eritrocito tūris, MCHC – eritrocituo-
se esančio hemoglobino koncentruo-
tumo matas. Jie parodo mažakraujys-
tės lygį ir priežastį, leidžia įtarti
įvairias infekcines, kepenų ar lėtines
ligas, net tam tikrų organų vėžį.

Bendras trombocitų kiekis
(PLT). Rodo krešumo sistemoje daly-
vaujančių ląstelių kiekį. Jų pokyčiai
rodo krešumo sistemos sutrikimus,
kraujo gamybos sutrikimus, šalutinį
vaistų poveikį, piktybinius navikus ar
net alkoholizmą.

Kaip pasiruošti kraujo tyrimui?
Prieš atliekant bendrąjį kraujo

tyrimą patariama bent tris valandas
nieko nevalgyti, galima gerti tik van-
denį. Taip pat reikėtų bent dvi dienas
nevartoti alkoholio, valandą iki tyri-
mo nerūkyti.

Agnietė Laurinaitytė
MPVC šeimos klinika

,,Sveikas žmogus”
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LENKIJOS LIETUVIAMS
ATLIETUVINTI PAVARDES NE ITIN RŪPI
ŽIVILÈ MAKAUSKIENÈ

Atlietuvinti pavardes trukdo ne
tik biurokratizmas ir neigiamas
lenkų požiūris.

Pernai rudenį Lenkijoje viešėjęs
Lietuvos prezidentas Valdas Adam-
kus pokalbyje su Lenkijos televizijos
žurnalistu apgailestavo, kad lenkų
kilmės Lietuvos piliečiai vis dar ne-
gali savo vardų ir pavardžių rašyti
lenkiškais rašmenimis. Jis įvardijo,
kad tokios padėties priežastis – lietu-
vių provincialumas.

Lenkijoje tautinėms bendruo-
menėms priklausantys asmenys gali
rašyti asmenvardžius pagal savos
kalbos taisykles, tačiau tokių, kurie
naudojasi šiomis galimybėmis, yra
labai nedaug. Tarp jų – vos keliasde-
šimt Lenkijos lietuvių. „Lenkija – ne
Lietuva. Be to, mes ir taip žinome,
kuo esame, ir nėra taip jau svarbu,
kaip užrašyta pase”, – į klausimą,
kodėl neskuba atsikeisti pavardžių,
atsako dauguma kalbintų tautiečių.

Lenkijoje prieš trejus su puse
metų buvo sukurtas teisinis pagrin-
das rašyti asmenvardžius tautinių
mažumų kalba, bet šioje šalyje nebu-
vo ir vis dar nėra tokios tradicijos.
Priešingai nei Lietuvoje, kur lenkiš-
kos, rusiškos ar kitos pavardės ir var-
dai nieko nestebina nei Prezidentū-
roje, nei Seime, nei vyriausybėje.

„Vienas Lietuvos laikraštis rašė,
esą mes be sąžinės graužimo apgau-
dinėjame pašnekovus prisistatydami
lietuviškais Algirdo ar Vytauto var-
dais, nors iš tikrųjų oficialiai esame
„Olgierdai” ir „Witoldai”. Gal kai
kam tai ir keista. O mums keista,
kai Lietuvoje žurnalistai Lenkijos
prezidentą vadina Kačinskiu, Rusijos
– Putinu, bet savo valstybės politi-
kams – Mincevičiui ar Uspaskichui –
galūnių neprisega. Arba kai už Mic-
kievič ištekėjusi lietuvaitė užsirašo
ne Mickevičienė, o Mickievič”, – savo
nuomonę dėsto Punsko lietuviai.

Su „lenkiška” pavarde
gyventi patogiau

Punsko valsčiaus Civilinės met-
rikacijos biuro vedėja Onutė Gavė-
nienė patvirtina, kad eilių prie pa-
vardžių keitimo nėra. Nuo 2005 m.
sausio, kai įsigaliojo įstatymas, tik
septyni žmonės kreipėsi į Punsko
savivaldybę dėl pavardės atkeitimo.
Visi jie išvyko studijuoti į Lietuvą.

Punsko viršaitis Vytautas Liš-
kauskas (pase – Witold Liszkowski)
sako, kad atsikeis pavardę, kai jau
nebebus valstybės administracijos
tarnautojas. Teigia, kad dabar jaus-
tųsi lyg ir nelojalus valstybei, kurios
pareigūnu dirba. Ir dar – kad tai su-
keltų nepatogumų, nes tenka tvar-
kyti daug valdiškų reikalų valstybės
įstaigose.

„Daug biurokratizmo, brangu,
nėra laiko, nežinojome, kad galima,
svarbu, kuo esi širdyje, o ne kaip už-
rašyta tavo dokumentuose”, – tai
dažniausi atsakymai į klausimą, ko-
dėl neskubama atsikeisti pavardžių.
Už tokio pragmatizmo slepiasi daž-
nai karti gyvenimo patirtis. Jeigu
Lietuvoje komunizmo laikais buvo
visur pabrėžiamas ir skatinamas
daugiatautiškumas, tai Lenkijoje
visuomet buvo kalbama apie vieną –
lenkų tautą.

„Kam man keistis tą pavardę,
jeigu aš nuo to nepasidarysiu nei ge-
resnis, nei blogesnis lietuvis? Gal ir

bus lengviau nuvažiavus į Lietuvą,
gal nevadins manęs lenku pamatę lie-
tuvišką pavardę, bet ir taip nelaikys
visaverčiu lietuviu, nes mano tartis
kitokia, o gal trukdo išankstinė nuos-
tata, kad aš negaliu būti tikras, arba
gal aš pernelyg ‘tikras’. Žiūrėkite,
Lietuvos atstovybė daug mieliau
įdarbina lenkus, negu mus, matyt
mūsų tokia dalia – gyventi paženklin-
tiems”, – tai bene dažniausi argu-
mentai, kuriuos pateikia neskuban-
tys keistis pavardžių.

Ir Lietuvoje studijuojantys neturi
vieningos nuomonės. „Į užsieniečius
Lietuvoje žiūrima pagarbiau. Be to,
girdėjau, kad dabar su lenkiška pa-
varde galima greičiau padaryti kar-
jerą”, – aiškina mokslus Vilniuje
kremtantis punskietis.

Seiniškio Petro Maksimavičiaus
(anksčiau: Piotr Maksimowicz) šei-
ma pavardę atsikeitė prieš dvejus
metus. Jis sako: „Daugelis mano tau-
tiečių nekeičia pavardės ne dėl to,
kad bijo, jog paaiškės jų tautybė.
Jiems sunku peržengti psichologinį
barjerą, prie naujo vardo ir pavardės
tektų pripratinti bendradarbius ar
darbdavius”. Petras Maksimavičius
pripažįsta, kad sprendimą priimti
paskatino Seinuose atsiradusi lietu-
viška Žiburio mokykla, kurią lanko
jo sūnus Mantas.

Panašiai elgiasi ir kiti nelenkų
kilmės Lenkijos piliečiai

Iš kelių šimtų tūkstančių Len-
kijos vokiečių pavardes pasikeitė pus-
antro šimto. Bet – kaip sakė Vokiečių
sąjungos atstovas – žmonės vengia
vokiškų diakritinių ženklų, vardus ir
pavardes rašo lenkiškais rašmenimis.

Civilinės metrikacijos biuruose
eilėse nestovi ir Lenkijos slovakai. Iš
dvylikos tūkstančių šios tautybės
Lenkijos piliečių pavardes atsikeitė
vos keturi.

Nuo Punsko kilusi Varšuvos uni-
versiteto Baltistikos katedros dar-
buotoja Irena Aleksaitė, kuri domisi
šio krašto dialektologija ir onomasti-
ka, sako, kad dalis žmonių, kurie
žino, kad teks nugyventi gyvenimą
Lenkijoje, nesikeis pavardės dėl
patogumo, nes suvokia, kiek tektų
išgirsti priekaištų, kvailų komentarų
dėl lietuviško vardo, pvz. kaip, kaip?
kas čia per keistas vardas? kur čia
vardas, kur pavardė? – nors tai ir
aišku, pavardė gali būti populiari, pa-
vyzdžiui, Kalinauskas (lenk. Kali-
nowski).

Czepla, Czaplis ir Czaplinski

Lenkijos lietuviams ne problema,
ar pavardėse rašyti ‘š’ ar ‘sz’, ‘č’ ar
‘cz’. Etninėse žemėse, Seinų–Puns-
ko–Suvalkų krašte, lietuviams pavar-
dės buvo „sugalvotos” XVIII– XIX a.
ar dar anksčiau, ir tai, kaip žmogus
buvo užrašytas, priklausė nuo var-
gonininko ar vietos klebono raštingu-
mo. Kol kas dar šio krašto žmonės
žino, kad „Wołyniec” (taip pase) yra
Valinčius, „Pojawis” – Pajaujis, o
„Soroko” – Šarka. Tačiau ne visuo-
met yra paprasta ir lengva susi-
gaudyti, kaip taisyklingai lietuviškai
turėtų skambėti pavardė. Punsko
apylinkėse gyvena trys pusbroliai:
Czepła, Czaplis ir Czaplinski – visi
lietuviškai juos vadina Čėplomis.
Plati Grigučių giminė, tik vieni už-
rašyti „Gryguć”, kiti „Grygucis”.

Nukelta į 9 psl.

Ar jau galima atspėti,
kas bus kitas

JAV prezidentas?
ALEKSAS VITKUS

Keista, bet per ilgą Amerikos istoriją iki šiol į Baltuosius rūmus
tiesiai iš aktyvios tarnybos Kongrese pateko tik du Amerikos se-
natoriai. Paskutinis politikas, kuris būdamas senatoriumi buvo

išrinktas prezidentu, yra John F. Kennedy. Gimęs 1917 m., jis, būdamas
vos 29 metų, jau buvo išrinktas į Atstovų rūmus ir jau po šešerių metų
tapo senatoriumi iš Massachusetts valstijos. Perrinktas 1958 m., Ame-
rikos prezidentu tapo 1961 m. Apart jo, iš senatoriaus kėdės tiesiai į prezi-
dentus pateko tik dar vienas politikas. Tai buvo 1921 m., kai prezidentu
tapo Warren Harding.

Tik du? Tai nereiškia, kad senatoriai nemėgindavo palikti savo šiltą
vietą ir siekti aukščiausio politiko tikslo – Baltųjų rūmų. Priešingai, vien
nuo Kennedy laikų į prezidento kėdę veržėsi net 45 senatoriai ir visi pra-
laimėjo. Nors senatoriams niekada netrūko noro ir pasiryžimo bandyti
laimę, ypač jei jie puikiai moka sukelti rinkimams reikalingas lėšas, be
kurių Amerikoje prezidentu niekada netapsi, ta laimė juos vis aplenkda-
vo.

Tai kodėl jiems taip nesisekdavo užimti galingiausios valstybės pasau-
lyje vadovo vietą? Dirbdami Senate, jie turi labai dažnai balsuoti ar bent
pasisakyti įvairiausiais valstybės valdymo ir įstatymų reikalais, ir kai
ateina prezidentiniai rinkimai, oponentai visuomet jų balsavimo istorijoje
gali atrasti sprendimų, nuo kurių yra jau sunku išsisukti. Nelabai senato-
rius mėgsta ir eiliniai balsuotojai, prikišdami jiems per daug glaudžią
draugystę su įtakingais Washington lobistais. Valstijų gubernatoriai to-
kios problemos neturi, nes jiems balsuoti nereikia. Už juos kalba faktai –
kaip gerai jie tas valstijas tvarko. Todėl jie daug dažniau negu senatoriai
ir laimi prezidentinius rinkimus. Ir nereikia stebėtis, kad iš paskutinių
penkių Amerikos prezidentų net keturi buvo buvę gubernatoriais: George
W. Bush (Texas), William J. Clinton (Arkansas), Ronald Reagan (Califor-
nia) ir Jimmy E. Carter (Georgia).

Šių metų rinkimų kampanijoje šiuo metu beliko tik trys kandidatai,
kurie gali tikėtis galutinės pergalės: demokratai Barack Obama (Illinois)
ir Hillary Clinton (New York) ir respublikonas John McCain (Arizona). Jie
visi trys yra trijų valstijų senatoriai, turėtų būti aktyvūs savo išrinktose
pareigose. Deja, taip nėra. Kaip matome televizijos ekranuose, girdime
per radijo programas ir skaitome laikraščiuose bei žurnaluose, jie jau ge-
ras laiko gabalas kaip važinėja po visą Ameriką, renka pinigus, sako kal-
bas, dalyvauja tarpusavio ginčuose ir visaip kitaip bando patraukti į savo
pusę dar vis neapsisprendusius balsuotojus.

Gal dabar skaitytojui jau paaiškėjo ir tokia šio vedamojo netikėtai iš-
šaukianti antraštė. Argi nesuprantama, kad šį karą gubernatoriai pralai-
mėjo, ir kad prezidentu bus vienas iš senatorių, ko jau Amerikoje nebuvo
atsitikę beveik pusę šimtmečio.

Ne vienas rūstaująs amerikietis norėtų kiekvieną tų trijų senatorių,
išrinktų atstovauti tos valstijos piliečiams, paklausti: „Mielas senatoriau,
pasakyk, kas mane atstovauja Kongreso rūmuose Washington, kada tu
praleidi visą laiką tik rūpindamasis kaip nors užimti aukštesnę negu se-
natoriaus, t.y. prezidento vietą?”

Vienas iš šiuo klausimu pasisakiusiųjų balsuotojų taip dėsto: „Mes
norėtume tikėti, kad kandidatai į prezidentus turėtų būti etiški, be prie-
kaišto. Bet taip nėra. Visi trys kandidatai, išrinkti senatoriais, savo pa-
reigų ne tik neatlieka, bet ir toliau gauna algas ir kitus priedus.” Jie net
siūlo rinkimų taisykles taip pakeisti: „Kiekvienas kandidatas, išrinktas į
politinę vietą, jei pasiskelbia kandidatuojąs į ’aukštesnę’ vietą, turėtų
laikinai atsisakyti užimamos vietos ir jai priklausančios algos. Tos valsti-
jos gubernatorius ar jo padėjėjas į tą vietą turėtų paskirti žmogų, priklau-
santį tai pačiai partijai, kaip ir tas, kuris tos vietos laikinai atsisakė. Pra-
laimėjęs rinkimus jis turėtų teisę savo laikinai sustabdytą vietą atgauti.”

Nei Obama, nei Clinton, nei McCain savo senatoriškų vietų, atlygini-
mų, priedų ir kitų privilegijų nėra atsisakę. Nežinau, kaip turėjo jaustis
respublikonų kandidatas, buvęs New York miesto meras, Rudolph (Rudy)
Giullani, kuris pasiryžęs kandidatuoti į prezidentus, neturėjo tuo metu
jokios politinės vietos, kartu su ja priklausančios algos ir kitų patogumų.

Čia reikėtų prisiminti, kad sen. McCain atstovauja Arizonos valstijai
jau nuo 1987 metų. Hillary Clinton išsikraustė iš Baltųjų rūmų 2000 metų
pradžioje, persikėlė į New York valstiją ir tais pačiais metais buvo išrink-
ta tos valstijos senatore. Demokratas sen. Barack Obama buvo išrinktas
Illinois senatoriumi 2005 m., kai respublikonų kandidatas Jim Ryan
pasitraukė iš varžybų, iškilus jo skyrybų skandalui. Skubiai surastas kitas
kandidatas Alan Keyes, „sužvejotas” iš Maryland, per tris iki balsavimo
likusius mėnesius nesugebėjo rinkėjams rimtai prisistatyti. Jis būtų
pralaimėjęs prieš bet kurį kandidatą. Dabar Obama, senatoriumi pabuvęs
vos tik trejus metus, iš kurių nemažą dalį praleido užmiršęs senatoriaus
pareigas, nori būti prezidentu. Jis kalba, kaip jis iš pagrindų pakeis visą
Ameriką („change”), nors dar visiškai neparodė, kaip jis pakeitė, jei iš viso
tai padarė Illinois valstiją. McCain ir Hillary Clinton savo pareigose jau
buvo bent po kartą perrinkti, o Obama – dar ne. Todėl jei kas sakytų:
„Obama į prezidentus 2008 metais”, atsakyčiau: „Dar ne, nors 2016 me-
tais – galbūt.”
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NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
MEÇYS ŠILKAITIS

Nepriklausomybės minėjimo
šventės pas mus visada buvo mini-
mos Vasario 16-sios dienos popietę su
organizacijų vėliavomis, šaulių eise-
nomis, klubo choro dainomis ir vieno
ar kito vietinio politikieriaus daly-
vavimu bei sveikinimais. Laikams
keičiantis, kinta ir minėjimų progra-
ma. Šių metų minėjimas jau vyko ki-
tą dieną, sekmadienį, po įprastų pietų
klube. Jis skyrėsi ir tuo, kad jame
pirmą kartą gausiai dalyvavo naujieji
imigrantai su savo mokyklinio am-
žiaus atžalomis. Minėjimą bendromis
jėgomis rengė Lietuvių klubas, JAV
Lietuvių Bendruomenė, Kultūrinių
popiečių būrelis ir Lituanistinė
mokykla ,,Saulutė”.

Šventė prasidėjo Šv. Mišių auka,

Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje, Gulf-
port. Kartu su kan. Bernardu Talai-
šiu pamaldas koncelebravo svečias
brolis kun. Augustinas Simanavičius,
OFM, Toronto lietuvių bažnyčios kle-
bonas. Po pamaldų visi rinkosi į Lie-
tuvių klubą. Tik įėjus, prie paruoštų
stalų tautiniais rūbais apsirengusios
moterys rinko aukas lietuvybei palai-
kyti ir numatytoms programoms vyk-
dyti. Visos paruoštos vietos buvo už-
pildytos.

Prieš pradedant pietus, Klubo
pirmininkė Loreta Kynienė pasveiki-
na visus susirinkusius, išreikšdama
pasitenkinimą dalyvių gausa. Tuo pa-
čiu ji pastebėjo, kad minėjime daly-
vauja: LR karininkas, plk. ltn. Vir-
ginijus Kirvaitis, Lietuvos atstovas
McDill oro uoste esančioje Centro ko-
mandoje, su šeima, buvęs LR Seimo

narys dr. Kazys Bobelis su žmona, LR
Garbės konsulas Algimantas Karna-
vičius, šventės pagrindinis kalbėtojas
Laurynas Misevičius su žmona, kun.
A. Simanavičius, OFM, Toronto lietu-
vių bažnyčios klebonas ir vietos orga-
nizacijų atstovai.

Po pietų ir trumpos pertraukos
Klubo pirm. Loreta Kynienė pakvietė
Angelę Karnienę pradėti oficialią mi-
nėjimo dalį. Į salę suėjo choras kartu
su lituanistinės mokyklos mokiniais.
Visiems sustojus sugiedoti Amerikos
ir Lietuvos himnai. Po to kan. Ber-
nardas Talaišis sukalbėjo invokaciją.
Dalyviai buvo pakviesti susikaupimo
minute pagerbti kovotojus už laisvę.
Susikaupimo metu Monika Ambru-
kaitė perskaitė Justino Marcinkevi-
čiaus eiles, skirtas laisvės kovoto-
jams. Buvo uždegta žvakutė.

Aldona Česnaitė perskaitė Vasa-
rio 16-sios Nepriklausomybės paskel-
bimo aktą. Po jos Teodoras Kurševi-
čius perskaitė Antano Zabotkos eiles
atgimstančiai Lietuvai. Edita Navic-
kienė, ,,Saulutės” mokyklos vedėja,
perskaitė Kovo 11-sios Nepriklauso-
mybės atkūrimo aktą. LR Garbės
konsulas Algimantas Karnavičius
perskaitė LR prezidento Valdo Adam-
kaus sveikinimą. Taip pat perskaity-
tas vietos estų organizacijos sveiki-
nimas. Plk. ltn. V. Kirvaitis pasveiki-
no dalyvius savo ir Lietuvos kariuo-
menės vardu.

Po visų sveikinimų Angelė Kar-
nienė supažindino susirinkusius su
pagrindiniu kalbėtoju Laurynu Mise-
vičiumi. Tai prieš tryliką metų į Ame-
riką siekti magistro laipsnio ekono-
mikos srityje atvykęs jaunuolis. Šiuo
metu dirba Šveicarijos banko padali-
nyje New Jersey valstijoje. Paskuti-
nių keleto metų bėgyje vis dažniau ir
dažniau spaudoje pastebime Misevi-
čiaus pavardę. Jis aktyvus Lietuvių
Bendruomenės Tarybos ir Krašto val-
dybos narys, Lietuvos Vyčių veikėjas,
Susivienijimo lietuvių Amerikoje na-
rys, sporto entuziastas, lietuviškos
spaudos darbuotojas, trečiosios imig-
rantų bangos veikėjas. 2007 metais
metiniame Lietuvių Fondo narių su-
važiavime išrinktas į Lietuvių Fondo
Tarybą. Tai tik trumpa jo aktyvios
veiklos apybraiža.

Laurynas Misevičius savo trum-
poje kalboje nesigilino į Lietuvos is-
toriją, negvildeno, kas gero ar blogo
esama dabar jau laisvoje Lietuvoje.
Nei peikė, nei gyrė vyriausybės vado-
vus, tautos kelio kūrėjus, emigruo-
jančius tautiečius, ieškančius geres-
nio pragyvenimo galimybių svetur.
Jis nebandė pamokslauti nei duoti
paviršutiniškų ir įprastų patarimų.
Tik pastebėjo, kad mes turėtume
turėti daugiau pakantumo naujiems
imigrantams. Reikia duoti laiko jiems
susigyventi su nauju kraštu, susipa-
žinti su to krašto papročiais ir lietu-
viškomis organizacijomis. Jis galvoja,
kad atvykusieji, atėjus laikui, visiškai
įsijungs į lietuvišką veiklą. Misevičius
iš savo patirties pastebėjo, jog studijų
metu pirmiausiai susipažino su Lie-
tuvos Vyčiais ir įsijungė į jų veiklą.Klubo choras atlieka minėjimo programą. Diriguoja Aldona Varkalienė.

Monika Ambrukaitė skaito eilėraštį
minėjimo metu.

Teodoras Kurševičius skaito Antano
Zabotkos eiles.

Edita Navickienė skaito Kovo 11-sios
Nepriklausomybės atkūrimo aktą

Mažosios dainininkės.
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Plk. ltn. Virginijus Kirvaitis ir buvęs LR Seimo narys dr. Kazys Bobelis.

Vėliau susipažino su kitų organizaci-
jų veikla, o dabar galvoja, kad Ame-
rikoje būdamas jis tapo didesniu pat-
riotu nei juo buvo gyvendamas Lie-
tuvoje. Lietuva, kaip nepriklausoma
valstybė, daugelį metų buvo pradin-
gusi iš pasaulio tautų bendrijos. Ji
buvo tik didžiosios blogio imperijos
maža dalelė: be balso, be tapatybės,
be galimybių pažangiai ir savaran-
kiškai kurti savo ateitį. Dabar pats
laikas, organizuotu būdu ar pavie-
niai, pristatyti Lietuvą pasauliui kaip
turtingą praeitimi, drąsią užmojuose,
išradingą, pajėgią ir kultūringą vals-
tybę. Kalbėtojas parodė trumpą filmą
apie organizuotas krepšinio rung-
tynes tarp Lietuvos ,,Žalgirio” ir
Amerikos NBA rinktinių. Nors lietu-
viai pralaimėjo, Lietuvos vardas buvo
minimas laikraščiuose ir kitose žinias-
klaidos priemonėse. Kaip pavienio
asmens veiklos pavyzdį Misevičius
papasakojo apie savo kelionę į Do-
miniką ir apsilankymą muziejuje.
Pastebėjęs, kad gintaro skyriuje ne-
minimas Lietuvos gintaras, js pakal-
bėjo su atsakingais asmenimis ir
lietuviškas gintaras atsirado muzie-
juje. Mes, lietuviai, kur bebūtume tu-
rime garsinti savo valstybę kiekviena
pasitaikiusia proga – įsitikinęs Mise-
vičius. Būdamas Lietuvių Fondo Ta-
rybos nariu pastebėjo, kad Fondas
šiemet mini savo veiklos 45-metį ir
parodė tai progai sukurtą trumpą fil-
mą. Baigdamas priminė, kad Fon-das
atsakinga įstaiga, kurią turėtų remti
kiekvienas čia gyvenantis lietuvis.

Angelė Karnienė nuoširdžiai pa-
dėkojo Laurynui Misevičiui už vertin-
gas pastabas ir pastebėjo, kad turėtu-
me atkreipti dėmesį į šį energingą,
entuziazmu švytintį jaunosios kartos
atstovą. Jo darbai per keliolikos metų
laikotarpį yra gana reikšmingi. Daug
dar galime tikėtis iš Misevičiaus atei-
tyje – retoriškai užbaigė Angelė ir pa-
linkėjo jam visokeriopo pasisekimo jo
darbuose.

Kaip priimta, Lietuvių Fondo
įgaliotinė Aldona Stasiukevičienė
,,Saulutės” mokyklos vedėjai Editai
Navickienei įteikė dovaną – Lietuvių
Fondo čekį mokyklos paramai.

Po to buvo meninė dalis. Pir-
miausia pasirodė jungtinis Klubo
choras su ,,Saulutės” mokyklos moki-
niais. Chorui vadovavo Aldona Varka-
lienė, pianinu pritarė Arūnas Ambru-
kaitis. Choras atliko dvi dainas:
,,Lopšinė gimtinei ir motinai” (muzi-
ka V. Mikalausko, žodžiai Justino
Marcinkevičiaus) ir ,,Tėvynė Lietu-
va” (muzika Bražinsko, aranž. A.
Jurgučio, žodžiai Bložės). Po to, vi-
siems dalyviams pritariant, buvo
sudainuota populiari daina ,,Trys
spalvos”. Pabaigai Roma Mastienė
jausmingai perskaitė Bernardo Braz-
džionio eilėraštį ,,Lietuvos var-
das”.

Po minėjimo ir vadovės Angelės
Karnienės padėkos žodžių atlikėjams
ir dalyviams visiems sustojus buvo
sudainuoti du posmeliai ,,Lietuva
brangi”. Žmonės pamažu, šnekučiuo-
damiesi skirstėsi į namus.

Eugenija ir Laurynas Misevičiai su LF įgaliotine Aldona Stasiukevičiene.
Autoriaus nuotraukos

NIEKADANIEKADA
EUGENIJA BARŠKÈTIENÈ

Sekmadienis Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Kaip ir visada po
pamaldų einu į salę. Ten, su kavos
puodeliu ir piršto storumo bei ilgumo
pyragėliu dauguma susibūrę į grupe-
les, diskutuoja įprastomis temomis:
ar tai kritikuodami valdžią Lietuvoje
(lyg tai mus liestų), ar vertindami bū-
simo Amerikos prezidento dorybes ar
nuodėmes.

Mano grupės šiandien nėra. Vie-
na išskridusi kažin ką aplankyti, kita
negaluoja, o kas kitoms – nežinau:
gal oras netinkamas ar svečias iš
Lietuvos. Pastebėjusi laisvą kėdę prie
garbaus amžiaus tautiečio, pasik-
laususi, ar laisva, ir gavusi teigiamą
atsakymą, tūpteliu į ją.

Jis man sako: „Prastas oras Chi-
cagoje, bet Floridoje irgi nepagirti-
nas”.

Tyliu. Nežinau, koks oras ten,
bet ir nesidomiu. Man Chicagos oras
geriausias: ir saulės, ir lietaus, ir ūka-
nų, ir šalčio. Patinka įvairumas.

„Žinote ką? – jis vėl man sako. –
„Na, ir atėjo laikai”.

Kuo čia blogi laikai, pagalvojau,
bet nuduodama labai susidomėjusią,
paklausiau: „O ko trūksta tiems lai-
kams?”

„Nagi, stoviu eilėje priimti Kris-
taus Kūną ir netikiu – tėvas Saulaitis
viduryje, o dvi gražios moterėlės iš
abiejų pusių. Aš maniau, kad tik
vyrai gali dalinti komuniją. Ir žinai
ką, turbūt nusidėjau (Juokiasi)...
Pasižiūrėjau, kuri jaunesnė ir gražes-
nė, perėjau į kitą pusę ir prisiartinau
prie jaunesnės. Matote, velnias ir
bažnyčioje nesnaudžia.”

„Dabar jau daug kur moterys pa-
deda pastoraciniame darbe, – sakau.
– „Gal ateis laikas, kai moterys taps
kunigėmis”.

„Niekada!” – suriko jis ir pasi-
ėmęs tuščią plastikinį kavos puodelį
nuklibikčiavo durų link.

Likusi be pašnekovo, išdūlinau ir
aš namų link.

* * *
Bevažiuojant namo iškilo minty-

se mokyklos laikai. Mūsų klasėje jau
visi buvo priėję prie pirmosios komu-
nijos. Tikybos pamokos būdavo vieną
kartą per savaitę. Kartą kunigėlis
aiškino apie pasninką. Baigiantis pa-
mokai paklausė, ar mums viskas
aišku. Vienas berniukas, vardu Zig-
mas, labai pamaldus (o mūsų už akių
pravardžiuojamas „kunigėliu”) pa-
kėlė ranką. Kunigėlio paklaustas, ką
nori pasakyti, ėmė pasakoti: „Užva-
kar mano mama virė kopūstus su
kiaulės koja. Vakar sugrįžęs (tada
mes lankėme mokyklą šešias dienas
per savaitę, net nesapnuodami, kad
ateis toks laikas, kada mokiniai lan-
kys mokyklą tik penkias dienas per
savaitę), nerasdamas ką greitai už-
kąsti, suvalgiau indelį tų kopūstų.
Man neaišku, ar sulaužiau pasninką,
ar ne.”

„Su kuo buvo verdami kopūs-
tai?” – paklausė kunigėlis. „Su kiau-
lės koja” – atsakė jis. „O kiaulės koja
yra mėsa ar pagalys?” – paklausė.
„Mėsa”.

Suskambo skambutis ir kunigė-
lis, pasiėmęs dienyną, išėjo iš klasės.
Zigmas nusidėjo, Zigmas nusidėjo –
kažin kas uždainavo.

Mes, linksmumo pagauti, kartu
uždainavome:

„Zigmas nusidėjo, Zigmas nusi-
dėjo.” „Jis kopūstus ėdė” – kažin kas
pridėjo. Na jau visi linksmai trau-
kiame: „Zigmas nusidėjo, jis kopūs-
tus ėdė...” Zigmo akyse pasirodė
ašaros. Kartais vaikai būna labai
žiaurūs savo bendraamžiams.

Staiga prieš mus išdygo klasės
mokytoja. „Nuo kada žmonės ėmė
ėsti?” – nieko gero nežadančiu balsu
ji paklausė. Tyla. „Katras pradėjo
dainuoti?” – vėl paklausė.

Tylime lyg vandens burnoje turė-
dami.

„Zigmai, kas pradėjo?” – vėl
klausimas.

Zigmas patraukė pečiais, atseit,
jis nežino ir šluostosi ašaras. „Jeigu
neprisipažįstate, tai vieną valandą po
pamokų!” Kaip staiga išdygo, taip
staiga ir pranyko.

Mes pasijutom didvyriais! Neiš-
davėm! Tiesą sakant, nežinojom, kas
pradėjo, tai kaip gali išduoti?

* * *
Mūsų mokytoja turėjo silpny-

bę mus išmokyti gražiai rašyti. Kartą
ji pasakė: „Mano klasės mokiniai
rašys aiškiai ir gražiai.” Ir ji siste-
mingai to siekė. Namuose reikėjo po
dvi eilutes kasdien parašyti jos nu-
rodytų raidelių. Šeštadieniais ji su-
rinkdavo mūsų dailyraščio sąsiuvi-
nius ir pirmadieniais sugrąžindavo su
jos įrašytom raidėm po vieną pen-
kiose eilutėse. Ir kada ji tai suspėda-
vo? Klasėje buvo 30 vaikų. Trisde-
šimt sąsiuvinių, po 5 raides kiek-
viename! Ar šiais laikais mokytojai
taip sunkiai dirba? O gal jai vyras ar
uošviai padėdavo?

Palikti po pamokų turėjome rašy-
ti dailyraštį. Reikėjo parašyti du la-
pus. Viename puslapyje buvo 25 eilu-
tės, tai per du lapus susidarė šimtas.
Ir rašėme visi: „Žmonės valgo, gyvu-
liai ėda, paukščiai lesa.” Ir po daugel
metų skiriu, kas valgo, o kas lesa. Pa-
moka visam gyvenimui.

* * *
Praėjo pora dešimtmečių. Bažny-

čia panaikino penktadienio pasnin-
kus, palikdama tik kelias dienas per
metus.

Na, ir valgome kumpį penktadie-
niais, o silkute su svogūnais ir
morkomis užsigardžiuojame sekma-
dieniais. Jau negiedam – Tantum
ergo sacramentum Veneremur cernui,
bet kunigas ir žmonės garbina Dievą
gimtąja kalba.

Jau negirdime kunigo laimi-
nant žmones – Dominus vobiscum,
bet „Dievas su jumis” ir neatsakome
Et cum spirito tuo, bet ir „Su Ta-
vim”!

Jau nereikia pasninkauti nuo
vidurnakčio, norint priimti Kristaus
kūną, užtenka vienos valandos. Jau
kunigai ir vienuoliai bei vienuolės
dėvi civiliais drabužiais, o ne užkul-
nius siekiančias sutanas.

Jau vyrai – pasauliečiai – padeda
kunigams dalinti šv. Komuniją. Jau
moterys priimtos į jų tarpą – lygiomis
teisėmis.

Gal ateis toks laikas, kad klau-
sykloje sėdės moteris su kūdikiu ant
rankų ir klausys išpažinčių.

O gal išpažintys bus panaikin-
tos – tai irgi Bažnyčios, ne Kristaus
įsakymas, ir kunigai turės daugiau
laiko tiesiog bendrauti su parapijie-
čiais.

Niekad nesakyk „Niekada”.
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*Šiauliuose vykstančiose 14-
osiose Lietuvos krepšinio lygos (LKL)
,,Fastum Žvaigždžių dienos” rungty-
nėse ,,Lietuvių” komanda mažiausiu
skirtumu 110:109 įveikė ,,Legionie-
rių” ekipą.

Naudingiausiu rungtynių žaidėju
išrinktas Vilniaus ,,Lietuvos ryto” le-
gionierius Hollis Price. Jis pelnė 27
taškus, atkovojo 7 ir perėmė 1 ka-
muolį bei atliko 7 rezultatyvius per-
davimus. Krepšininkui atiteko 4,000
litų piniginis prizas. ,,Lietuvių” ko-
mandoje rezultatyviausiai žaidė Vir-
ginijus Sirvydis (Marijampolės ,,Arvi-
Sūduva”), surinkęs 18 taškų. Jonas
Mačiulis (Kauno ,,Žalgiris”) įmetė 17
taškų ir rungtynių pabaigoje pataikė
pergalingą dvitaškį. Donatas Zavac-
kas (Šiaulių ,,Šiauliai”) pelnė 13 taš-
kų, Eurelijus Žukauskas (,,Žalgiris”)
surinko 11 taškų, Marijonas Petra-
vičius ir Mindaugas Lukauskis (abu –
,,Lietuvos rytas”) primėtė po 10 taš-
kų. Užsieniečių komandoje Kenan
Bajramovic, (,,Lietuvos rytas”) pelnė
26 taškus, Antonio Grant, (,,Šiau-
liai”) įmetė 21 tašką, Goran Jurak są-
skaitoje – 13 taškų.

,,Lietuvių” ir ,,Legionierių” run-
gtynės vyko aštuntąjį kartą. Iki šiol
užsieniečiai yra laimėję tik kartą.

*Atėnų „Panathinaikos” klu-
bas su Šarūnu Jasikevičiumi patyrė
pirmąją nesėkmę šį sezoną. Graikijos
čempionate pirmaujanti komanda ne-
tikėtai pralaimėjo svečiuose, rezul-
tatu 75:82 nusileidę Salonikų „Aris”
komandai, kurią šią savaitę Euroly-
gos kovose nugalėjo „Lietuvos rytas”.

„Panathinaikos” ekipai nepadėjo
ir rezultatyvus Š. Jasikevičiaus žaidi-
mas. Lietuvis pelnė daugiausiai taš-
kų.

* Į Lietuvą iš Kazanės „Un-
iks” trumpų atostogų grįžęs buvęs
Lietuvos rinktinės treneris Antanas
Sireika iš „Šiaulių” klubo vadovų su-
laukė pasiūlymo užimti atsilaisvinu-
sią vyriausiojo trenerio kėdę. Tačiau
A. Sireika tikino neketinąs sprendi-
mo priimti neapgalvotai.

Praėjusią savaitę, po netikėto
pralaimėjimo Vilniaus „Sakalams”
atsistatydino „Šiaulių” vyriausiasis
treneris Robertas Kuncaitis. Jo pa-
reigas perėmė trenerio padėjėjas Ro-
bertas Giedraitis.

Netrukus A. Sireika ketina grįžti
dirbti į Rusiją. Treneris tikino, kad į
Kazanę vyks dar neapsisprendęs, ar
priimti „Šiaulių” vadovų pasiūlymą.

Apie energetinio liùto dresavimâ
ir norâ nuspèti, kas valdys Lietuvâ

Įsigijom liūtą, dabar telieka
dresuoti

Iš karto po to, kai Prezidentas
pasirašė ginčytiną Atominės elektri-
nės įstatymą, „VP Market” akcijos
biržoje šoktelėjo į neregėtas aukš-
tumas. Jau dabar šios verslo bend-
rovės savininkai šluojasi pelną. Ta-
čiau čia tik žiedeliai. Kai kurie ekono-
mikos ekspertai tvirtina, kad per
,,Leo LT” projektą kiekvienas Lietu-
vos gyventojas padovanojo „VP Mar-
ket” po tūkstantį litų. Tiesa, Vy-riau-
sybės atstovai griežtai tai neigia,
tvirtina, kad tai – nenušauto briedžio
dalybos, jog be privataus kapitalo pa-
ramos naujos Atominės elektrinės
pastatyti papra-čiausiai neįmanoma.

Na, bet galima sutikti su Tė-vy-
nės sąjungos pirmininku, jog dabar
jau reikia ne kalbėti, kas būtų, jei
,,Leo LT” nebūtų, bet galvoti, kaip
sukurti veiksmingiausią kontrolės
mechanizmą. Apie kontrolę kalba ir
premjeras Gediminas Kirkilas. Ta-
čiau, kai pažvelgi į valdžios siūlomų
„kontrolierių” pavardes, telieka gūž-
čioti pečiais. Gediminas Kirkilas, Vy-
tas Navickas – kiek šie politikai no-
rės ir sugebės kontroliuoti verslinin-
kus, kurie, kaip įtariama, pakanka-
mai dosniai juos remia?

Įdomu tai, kaip Vyriausybė rea-
guos į „Transparency International”
ir Piliečių Santalkos siūlymą pasira-
šyti „Sąžiningumo paktą”, kuris
reikštų visišką skaidrumą ir visuo-
meninę kontrolę ,,Leo LT” projekte.
Pirmoji valdančiųjų reakcija – be en-
tuziazmo. Esą baiminamasi, kad vi-
suomenininkai nekištų pagalių į pro-
jekto ratus. Kita vertus – o kokia ki-
tokia kontrolė galėtų išsklaidyti da-
bartinį abejonių debesį?

Apie kontrolės svarbą nemažai
kalbėjo ir Lietuvos prezidentas. Ta-
čiau kol kas Valdas Adamkus išvykęs
kasmetinių atostogų Meksikon. Spė-
ju, jam šiandien daugiau rūpi ne kaip
kontroliuoti energetinį liūtuką, bet
kaip nusiplauti įtarimus, jog prezi-
dentas pataikauja „VP Market”, dė-
mę. Kiek suprantu, prezidento pata-
rėjai, įsitikinę, kad prezidento atos-
togos gali būti reikiama pertraukėlė,
kuri atvėsins kritikus, pasimirš ir tie
kaltinimai, kurie berti prezidentui.

Gali būti, jog jie teisūs. Juk Vy-
tauto Pociūno žūties aplinkybių tyri-
mas grimzta į užmarštį. Jei nugrims
– tai bus svarbi „valstybininkais” pa-
sivadinusių politikų pergalė ir dar
vienas įrodymas, kad dažni skandalai
atbukina žmonių tiesos troškimą.
Žmonės pradeda tenkintis skandalų
teikiamu adrenalinu ir nustoja rei-
kalauti, jog būtų aiškiai atsakyta į iš-
keltus klausimus.

Protesto nuotaikos stiprėja

Verta atkreipti dėmesį, kad, kaip
skelbia „Vilmorus” apklausa, beveik
trisdešimt procentų Lietuvos žmonių
remia svarbiausias opozicines politi-
nes jėgas – „Tvarka ir teisingumas”
bei Tėvynės sąjungą, kurios griežtai
kritikuoja dabartinę Lietuvos vald-
žią. Ypač pažymėtinas Rolando Pakso

vadovaujamos partijos populiarumo
šuolis. Prieš porą metų atrodė, kad ši
partija yra ant išsiskirstymo ribos.
Pats Paksas buvo pasukęs į verslą ir
rūpinosi nekilnojamojo turto pre-
kyba. Paksą atgaivino, kaip nebūtų
keista, „valstybininkais” pasivadinę
politikai. Jų įžūlumas ir cinizmas
Valstybės saugumo departamento
skandalo metu gerokai padidino abe-
jones dėl Pakso grėsmės nacionali-
niam saugumui.

Nors nekelia abejonių faktas,
kad Paksas finansinės ir politinės pa-
ramos bandė ieškotis už Lietuvos ri-
bų, rytų kryptimi, tačiau paaiškėjo ir
tai, kad aršiausi jo kritikai, regis, ne
mažiau susiję su Rusija ir yra dosniai
remiami verslo įmonės „Dujoteka-
na”. Tad daug kam kilo klausimas –
kodėl vieni politikai, kurie galimai re-
miami pinigais iš Rusijos, yra bloges-
ni už kitus politikus, kurie taip pat,
regis, finansuojami Rusijos kapitalo?
Kitaip sakant, kuo „paksistai” blo-
gesni už socialdemokratus ar darbie-
čius?

Nesimpatizuoju partijai „Tvarka
ir teisingumas”, bet turiu pripažinti,
kad būtent ši partija per pastaruosius
metus buvo nuosekliausia opozicija ir
jai šiandien, kaip kad konservatorių
vadovui, nereikia muštis kumščiu į
krūtinę ir sakyti – suklydau, kad pa-
sitikėjau Kirkilu.

Esu įsitikinęs, kad didėjantis
Pakso vadovaujamos partijos popu-
liarumas – ne tiek pritarimas tam, ką
ši partija gali pasiūlyti (tiesą pasa-
kius, be populistinių šūkių, bent kol
kas, nelabai ką ji ir pasiūlė), bet di-
dėjantis protesto prieš dabartinę ne-
teisybę jausmas.

Jei padėtis nesikeis, tai galima
numatyti, kad partija „Tvarka ir tei-
singumas” laimės Seimo rinkimus.
Jei taip įvyktų, bene svarbiausiu bū-
tų klausimas – ar įmanoma paksistų
ir Tėvynės sąjungos – krikščionių de-
mokratų sąjunga? Šis klausimas bus
nepaprastai svarbus ir tuo atveju, jei
rinkimus laimėtų TS/KD sąjunga.
Kas galėtų tapti šios partijos sąjun-
gos partneriais?

Kol kas labiausiai tikėtina „Tvar-
kos ir teisingumo” bei Valstiečių liau-
dininkų sąjungos susi-ungimas. Kita
vertus, kaip jau esu rašęs ankstes-
niuose komentaruose, šiandien labai
sunku numatyti Algirdo Paleckio ku-
riamo Fronto politinį svorį. Negalime
atmesti galimybės, jog po rinkimų tai
bus pakankami svari politinė jėga.

Ar vienijasi konservatoriai ir
krikščionys demokratai?

Spėjant politinio gyvenimo ateitį,
būtina dar viena išlyga. Ra-šau apie
Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikš-
čionių demokratų jungtinę partiją
kaip įvykusį faktą. Tačiau pats jungi-
mosi procesas, mano vertinimu, toli
gražu nėra labai sklandus.

Nors netrukus po šv. Velykų pla-
nuojamas steigiamasis jungtinės par-
tijos suvažiavimas, tačiau nelabai aiš-
ku, kodėl iki šiol konservatoriai ir
krikščionys demokratai vengia bend-
rų politinių sumanymų. Svarstant

SPORTAS

LKL žvaigždžių rungtynes laimėjo ,,Lietuvių” komanda.
Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

,,Leo LT” klausimą, krikščionių de-
mokratų balso visiškai nesigirdėjo.
Nei vieno krikščionio demokrato nė-
ra „Naujosios darbotvarkės Lietu-
vai” projekte, kuris formuluoja, ko-
kių permainų būtina siekti po Seimo
rinkimų. Stebėtojo darbą krikščionys
demokratai atlieka ir Andriaus Kubi-
liaus buriamoje „Koalicijoje vardan
Lietuvos”. Panašu, kad LKD susitel-
kė išskirtinai ties jungimosi doku-
mentų derinimu. Tačiau graži teori-
ja nebūtinai reikš tokią pat praktiką.

Kol derinama sutartis ir programa,
konservatoriai Taryboje jau patvir-
tino keliasdešimt savo kandidatų rin-
kimuose vienmandatėse apylinkėse,
taip pat sukūrė rinkimų štabą. Nela-
bai suprantu, kokį galią šie nutarimai
turės, sukūrus jungtinę partiją. O gal
ji bus sukurta tik popieriuje?

Labai nesinorėtų, kad pasitvir-
tintų konservatorių ir krikščionių de-
mokratų vienijimosi kritikų nuogąs-
tavimai.

Ekonomikos ekspertai tvirtina, kad per ,,Leo LT” projektą kiekvienas Lietuvos
gyventojas padovanojo „VP Market” po tūkstantį litų.

Andriaus Petrulevičiaus (Alfa.lt) nuotr.
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Los Angeles, vasario 25 d.
(,,Reuters”–AFP–BNS) – Filmas ,,No
Country For Old Men” sekmadienį
per 80-uosius Kino meno ir mokslo
akademijos apdovanojimus gavo ge-
riausio filmo kategorijos ,,Oskarą”, o
jo kūrėjai broliai Joel ir Ethan Coen
per istorinį Hollywood vakarą buvo
pripažinti geriausiais režisieriais.

Ši niūri kriminalinė drama gavo
keturis garbingiausiais kino apdova-
nojimais laikomus ,,Oskarus”, bet Ki-
no meno ir mokslo akademijos nariai
pagerbė ir daug kitų filmų ir aktorių
iš kelių šalių. ,,No Country For Old
Men” mažakalbį žudiką suvaidinęs
ispanas Javier Bardem gavo geriausio
antrojo plano aktoriaus ,,Oskarą” ir
tapo pirmuoju Ispanijos atstovu,
kuris buvo įvertintas už vaidybą.
Ketvirtasis juostos ,,No Country For
Old Men” ,,Oskaras” taip pat atiteko
broliams Coen – už geriausią kino
ekranui pritaikytą scenarijų pagal to
paties pavadinimo Cormac McCarthy
romaną.

Antrasis daugiausia ,,Oskarų”
pelnęs filmas buvo ,,The Bourne
Ultimatum”, kuriam techninėse ka-
tegorijose atiteko trys prizai.

,,Oskarų” vakarą vaidybos kate-
gorijose vyravo Europos aktoriai –
prancūzė Marion Cotillard buvo pri-
pažinta geriausia aktore, o Daniel

Day-Lewis iš Airijos – geriausiu akto-
riumi. M. Cotillard buvo pagerbta už
dainininkės Edith Piaf vaidmenį
juostoje ,,La Vie en Rose” ir tapo pir-
mąja prancūzų aktore, laimėjusia
šios kategorijos ,,Oskarą” nuo 1959
metų, kai jis atiteko Simone Signoret.

D. Day-Lewis filme ,,There Will
Be Blood” suvaidino XX a. pradžios
naftos ieškotoją, kurio praturtėjimas
ir iškilimas į valdžią buvo pasiektas
jo sielos kaina. Jis buvo laikomas
smarkiai tikėtinu ,,Oskaro” laimėto-
ju, kai už šį vaidmenį susišlavė kitus
kino pramonės apdovanojimus.

Britė Tilda Swinton, filme ,,Mi-
chael Clayton” suvaidinusi apsukrią
teisininkę, atsiėmė geriausios antrojo
plano aktorės apdovanojimą. Tai pir-
mas kartas nuo 1964 metų, kai visi
keturi pagrindiniai vaidybos apdova-
nojimai atiteko ne amerikiečiams.

Šių metų ,,Oskarų” šventė vyko
po kelis mėnesius tvyrojusios nežino-
mybės dėl Hollywood scenarijaus
autorių streiko, kuris sutrikdė ap-
dovanojimų sezoną. Dėl šio streiko
buvo atšaukta ,,Auksinių gaublių”
teikimo šventė, kai aktoriai pagrasi-
no boikotuoti šį renginį iš solidarumo
su streikuojančiais autoriais. Pana-
šūs būgštavimai buvo kilę ir dėl
,,Oskarų”, bet anksčiau šį mėnesį
streikas buvo atšauktas.

R.Castro pasveikino senas Kubos są-
jungininkas Venesuelos prezidentas
Hugo Chavez. Po daugelio Fidel šešė-
lyje praleistų metų, kai buvo antrasis
pagal rangą Kubos pareigūnas ir
gynybos ministras, R. Castro laukia
didžiuliai iššūkiai, tarp jų – pasiren-
gimas pereiti prie jaunesnės vadovų
kartos ir ekonomikos reformavimas.

SEULAS
Pietų Korėjos sostinėje Seule per

iškilmingą šventę, kuri įvyko aikštėje
priešais Nacionalinio Susirinkimo
pastatą, Lee Myungbak pirmadienį
buvo inauguruotas naujuoju šalies
prezidentu. Per inauguracijos cere-
moniją, kurioje dalyvavo apie 50
tūkst. žmonių, naujasis vadovas pa-
reiškė ketinąs pastūmėti į priekį san-
tykius su komunistine Šiaurės Ko-
rėja bei stiprinti strateginę sąjungą
su Jungtinėmis Valstijomis. Lee
Myungbak taip pat pabrėžė, kad bū-
tina stiprinti taikius santykius ir su
artimiausiomis kaimynėmis – Japo-
nija, Kinija ir Rusija.

RAVALPINDIS
Pakistano Ravalpindžio mieste,

kur įsikūrusi kariškių būstinė, pir-
madienį per mirtininko išpuolį žuvo
armijos aukšto rango medikas ir dar
mažiausiai septyni kiti žmonės.
Generolas leitenantas Mushtaq Baig,
medikų korpuso vyriausiasis chirur-
gas, žuvo mirtininko vairuojamam
automobiliui su sprogmenimis įsirė-
žus į kariškių automobilių koloną.
Per šį išpuolį taip pat žuvo penki
civiliai žmonės, o dar 25 žmonės buvo
sužeisti. Tai pirmas kartas nuo 2007
metų liepos, kai nužudytas pakis-
taniečių generolas.

DŽAKARTA
Prie Indonezijos Sumatros salos

krantų pirmadienį įvyko 7,2 balo stip-
rumo žemės drebėjimas, privertęs trum-
pam paskelbti perspėjimą dėl cuna-
mio, bet pranešimų apie padarytą
žalą kol kas nėra. Žemės drebėjimo,
kuris prasidėjo 3 val. 36 min. po pietų
vietos laiku, epicentras buvo už 165
km nuo Sumatros Mukomuko mies-
to, 10 km gylyje. Žemės drebėjimas
buvo juntamas ir aukštuose sostinės
Džakartos pastatuose, kur ant sienų
suposi paveikslai. 2004 m. gruodį že-
mės drebėjimo sukeltas cunamis Ačė-
je pareikalavo maždaug 168 tūkst. žmo-
nių gyvybių. Labiausiai nuo to cuna-
mio nukentėjo Indonezijos valstybė.

Pasaulio naujienos
Sekmadienî išdalinti ,,Oskarai“

Maskva už Serbijos vienybê
Belgradas, vasario 25 d. (AFP–

BNS) – Dmitrij Medvedev, kuris tik-
riausiai pakeis Vladimir Putin Ru-
sijos prezidento poste, pirmadienį at-
vyko į Belgradą, taip parodydamas
solidarumą po to, kai Vakarų remia-
mas Kosovas paskelbė nepriklau-
somybę nuo Serbijos.

,,Mes remiamės tuo, kad Serbija
yra vieninga valstybė, kurios juris-
dikcija galioja visoje jos teritorijoje, ir
šios principinės nuomonės mes lai-
kysimės ir toliau”, – pirmadienį
Belgrade D. Medvedev sakė per susi-
tikimą su Serbijos ministru pirmi-
ninku Vojislav Koštunica.

Pasak D. Medvedev, jo trumpo
apsilankymo į Belgradą tikslas – ,,pa-
reikšti paramą Serbijai, kai vyksta
neteisėtas vienašališkas Kosovo pri-
pažinimas”. Pirmasis vicepremjeras
pabrėžė, kad Kosovo pripažinimo
veiksmai buvo padaryti pažeidžiant
tarptautinės teisės normas, Jungti-

nių Tautų (JT) rezoliucijas ir tarp-
tautinius susitarimus.

Savo ruožtu Serbijos ministras
pirmininkas padėkojo Maskvai už
paramą Belgradui dėl Kosovo proble-
mos. ,,Tai galimybė padėkoti Rusijos
žmonėms, prezidentui Putin už pa-
ramą. Tai reiškia, kad Rusija pripa-
žįsta Serbiją su esamomis sienomis”,
– pažymėjo V. Koštunica.

Vicepremjeras D. Medvedev ir jo
vadovaujama delegacija – tai pirmieji
užsienio vadovai, apsilankę Serbijoje
po didžiulio ketvirtadienį Belgrade
įvykusio mitingo prieš Kosovo ne-
priklausomybę, kuris virto smurto
protrūkiu, kai buvo padegta JAV am-
basados dalis ir užpultos dar kelios
ambasados.

Prieš D. Medvedev vizitą Rusija
apkaltino Jungtines Valstijas siekiant
pažeminti Serbiją dėl Kosovo, kurį
Belgrado vyriausybė ir dauguma ser-
bų laiko savo istorijos lopšiu.

NIKOSIJA
Kipro Komunistų partijos pir-

mininkas Demetris Christofias sek-
madienį pasiekė istorinę pergalę
šalies prezidento rinkimuose ir iš
karto pažadėjo vėl siekti prieš 34
metus padalytos salos suvienijimo.
Džiūgaujantys jo šalininkai triukš-
mingai važinėjo Nikosijos – paskuti-
nės padalytos sostinės pasaulyje –
gatvėmis mojuodami Kipro vėliavo-
mis ir komunistų ikonos Che Gueva-
ra atvaizdais. 61 metų Christofias ga-
vo 53,36 proc. balsų, o buvęs konser-
vatorių užsienio reikalų ministras
Ioannis Kasoulides – 46,64 proc.
balsų. Po sekmadienio pergalės Chris-
tofias tapo vieninteliu Europos Są-
jungoje (ES) valstybės vadovu komu-
nistu, o Kipras drauge su Moldova
bus vienintelės prezidentą komu-
nistą turinčios Europos šalys.

VARŠUVA
Lenkijos vyriausybė savo posėdy-

je antradienį priims sprendimą dėl
Kosovo nepriklausomybės pripažini-
mo, pirmadienį pranešė šalies prem-
jeras Donald Tusk. Lenkijos vyriau-
sybės vadovas pokalbyje radijo laidai
,,Signaly dnia” pridūrė, kad ,,Varšu-
va galbūt pasiųs į Serbiją specialią
misiją”. Pasak jo, šios misijos tikslas
būtų ,,išsaugoti Serbijos perspekty-
vas prisijungti prie Europos Sąjun-
gos”. Lenkijos premjeras sakė, jog
,,dabar serbams reikia skirti daugiau
dėmesio”. D. Tusk nuomone, Lenki-
jos interesų požiūriu, svarbiausia yra
ne tai, kas vyksta pačiame Kosove,
bet tai, kas ,,vyksta aplink Kosovą”.

HAVANA
Kubos parlamentas sekmadienį,

po beveik 50 metų trukusio Fidel
Castro valdymo naujuoju prezidentu
išrinko jo brolį Raul Castro, kurio
istorinis įsitvirtinimas valdžioje tik-
riausiai reiškia tai, kad ši sala ir to-
liau laikysis komunistinės krypties.
Netrukus po to, kai buvo paskelbtas
prezidentu, R. Castro vietoje savęs į
šalies ginkluotųjų pajėgų vado vietą
paskyrė generolą Julio Casas Re-
gueiro. Pirmasis prezidentu tapusį

Geriausiais aktoriais šiemet pripažinti Europos atstovai.

EUROPA

AZIJA

KARIBŲ SALOS
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HARTFORD, CT

LIETUVIÛ TELKINIAI

LYDI ŠVENTADIENIS
III Gavėnios savaitė

Kaip atsakyti priekaištaujantiems
(Kun. Ryčio Gurkšnio, S.J. pamąstymas)

Žmonės troško be vandens ir murmėjo prieš Mozę, sakydami: „Nejau
išvedei iš Egipto troškuliu nužudyti mus ir mūsų vaikus, ir mūsų galvijus?”
Mozė šaukėsi Viešpaties ir sakė: „Ką aš turiu daryti su šia tauta? Dar truputį,
ir jie ims mane akmenimis mušti”. O Viešpats tarė Mozei: „Eik ir atsistok
prieš žmones. Pasiimk su savimi keletą Izraelio seniūnų, laikyk rankoje lazdą,
kuria sudavei į Nilą, ir eik. Tikėk manimi, aš stovėsiu ten prieš tave ant uolos
prie Horebo. Suduok į uolą, ir ištekės iš jos vanduo žmonėms atsigerti”. Mozė
Izraelio seniūnų akivaizdoje taip ir padarė. Jis pavadino tą vietą Masa ir
Meriba dėl to, kad izraeliečiai barėsi ir mėgino Viešpatį, sakydami: „Ar yra
Viešpats tarp mūsų, ar ne?”

(A – Sekmadienio skaitinys iš Išėjimo knygos 17, 3-7)

Mozė buvo kritikuojamas dėl to,
kad žmonės dykumoje vargo, kentė
alkį ir troškulį. Jėzui buvo priekaiš-
taujama dėl to, kad gydė šeštadienį,
kad valgė kartu su muitininkais, ku-
rie buvo laikomi nusidėjėliais, kad
paleido nusidėjusią moterį, kuri buvo
pasmerkta bausmei. Tačiau nei Mo-
zė, nei Jėzus nesistengė keistis pagal
kritikuojančiųjų nuomonę, nesisten-
gė jiems įtikti, nesiteisino, nesiginčijo
su tais, kurie priekaištavo. Jie pasili-
ko ištikimi savo pašaukimui, savo mi-
sijai, visada turėdami tai savo minty-
se ir pabrėždami tai savo mokymuose.

Kaip turėtume reaguoti į tuos
žmones, kurie yra pavydo, pykčio ir
negatyvumo varginami? Jėzus savo
mokiniams liepė nusikratyti dulkes
nuo kojų tame mieste, kuriame jų ne-
priima ir keliauti toliau. Jis neliepė
jiems ginčytis, teisintis ir kovoti už
savo nuomonę. Gal ta kritika ir labai
pikta ir negatyvi – turime palikti, ir
eiti pirmyn. Tikrai negalime visų
žmonių padaryti laimingais, ypač tų,
kurie priešiškai nusiteikę ir užsidarę
Dievo malonei. Žinoma, reikia juos iš-
klausyti, bet paskui pasitraukti ir
mylėti juos per atstumą. Gyvenimas
per trumpas, kad švaistytume laiką
su jais. Yra pakankamai tų žmonių,
kurie atviri mūsų mokymui, kurie
laukia mūsų patarnavimo, įkvėpimo
ir padrąsinimo.

Turime pasilikti ištikimi savo pa-
šaukimui, savo misijai, tarnauti ki-
tiems pagal savo talentus ir visada
siekti dar labiau panaudoti Dievo do-
vanotus sugebėjimus ir turtus. Kaž-
kada ir aš norėjau patikti kitiems.
Tačiau šiandien, jau keletą metų
būdamas kunigu, nesistengiu sakyti
dogminių ar moralinių teologinių
pamokslų. Stengiuosi paprastomis
mintimis mesti iššūkius sustabarėju-
siam mąstymui, padrąsinti žmones
keistis, įkvėpti juos siekti aukščiau,
labiau tikėti Dievo begaline viltimi ir
gausiais palaiminimais. Jei bandy-
čiau keistis pagal kiekvieną kritiką,
nebūčiau gyvenime tiek pasiekęs.

Dievas mane gausiai laimino, mane
atvedė iki šios dienos, toliau teikia
džiaugsmą ir ramybę vien tik todėl,
kad pasilikau tuo kuo esu, ir nesi-
stengiu kitiems įtikti. Kai kurie po
pamaldų man sako: „Man tavo pa-
mokslas nepatiko, tavo šukuosena
mane nervina, tu šypsaisi per daug,
tu nenešioji kunigo uniformos.” Žino-
ma, galiu dėl to supykti, teisintis,
ginčytis. Bet atsakau: „Dėkoju už kri-
tiką! Džiaugiuosi, kad ateinate ir
klausotės manęs! Telaimina jus Die-
vas! Ateikite ir kitą sekmadienį; to-
liau mokysimės priimti vieni kitus ir
kitas Dievo dovanas.”

Neleiskime, kad kiti žmonės ar
gyvenimo įvykiai atimtų drąsą, atim-
tų svajones. Padarėme daug neteisin-
gų sprendimų, sugriuvo santuoka,
vaikai nebeaplanko, praradome mėg-
stamą darbą, nepavyksta susirasti
gyvenimo draugo, liga kankina ir
gydytojai nežada padėti. Gal ir ilgai
taip gyvenome. Turime keltis, keisti
mąstymą, mintis, maldą ir eiti pir-
myn! Neleiskime, kad nusivylimas
užtemdytų mūsų svajones! Nepa-
mirškime, kad Dievas mus sukūrė ne
vidutiniškam gyvenimui, ne susi-
taikymui su problemomis, kliūtimis,
nelaimėmis, nesėkmėmis ir nusivy-
limu. Jis mus sukūrė tam, kad kovo-
tume, pakiltume ir siektume aukš-
čiau.

Daugelis atkalbinės mus nuo mū-
sų gražių planų, siekių ir svajonių.
Daug žmonių gyvena vidutinišką gy-
venimą, užmiršdami, kad kaip krikš-
čionys gauna ypatingą misiją – liudyti
Dievo karalystę savo kasdieninėje ap-
linkoje. Neturime sekti jų pilkos dau-
gumos pavyzdžiu ir žodžiais. Turime
būti panašūs į erelius skrendančius
aukščiau už kitus. Neleiskime, kad
kiti apribotų mus ir naikintų mūsų
svajones. Motina Teresė sakė: „Kai tu
darysi gera kitiems, žmonės tave kri-
tikuos, atstums, bet vis tiek daryk ge-
ra.”

Spaudai parengė
N. Šmerauskas

Paminėta
Nepriklausomybės diena
DANUTÈ GRAJAUSKIENÈ

Kaip ir prieš visus renginius, taip
ir prieš šį minėjimą, LB Hartfordo
apylinkės pirmininkas klausėsi oro
pranešimų ir džiaugėsi, kad sekma-
dienį, vasario 17 d., laukiama šalta,
bet sausa diena. Taip ir buvo, bet prieš
tai sulaukė ir staigmenos: šeštadienio
ryte valdybos narė L. Sawka pranešė
blogą naujieną. Šalia bažnyčios spro-
go vandens vamzdžiai ir vanduo ap-
sėmė gatvę bei renginio salę. Kilo
panika, ką daryti? O juk reikia va-
žiuoti sutvarkyti salę minėjimui. Bu-
vo daug rūpesčių, skambinimų, bet
viskas baigėsi gerai – salę nusausino
ir išvalė bažnyčios pagalbininkas dar-
bštusis J. Giedraitis.

Sekmadienį Nepriklausomybės
minėjimas vyko nustatyta tvarka.
Mišias laikė ,,pasiskolintas” kun. K.
Kasinskas, kurį iš vienuolyno atvežė
A. Dzikas. Mišių metu choristai (var-
goninkas muz. J. Petkaitis) iškilmin-
gai pagiedojo tai progai pritaikytas
giesmes. Kaip jau priimta bažnyčioje,
buvo sugiedoti Lietuvos ir Amerikos
himnai.

Salėje gausių dalyvių prie ilgo
stalo jau laukė iždininkas J. Strimai-
tis. Čia buvo prašoma aukoti LB Cen-

tro valdybai, taip pat renkamas nario
mokestis. Buvo ir dar vienas sąrašas
— tai įsipareigojimas atvežti mūsų
nuolatinį kunigą A. Gurklį iš Ma-
rianapolio Prep. mokyklos. Kun.
Gurkliui buvo padaryta veido ope-
racija ir jam gyjant buvo uždrausta
vairuoti. Salėje publika sėdosi prie
gėlėm papuoštų stalų, o A. Dzikas
pradėjo minėjimą pakviesdamas kun.
Kasinską sukalbėti maldą. Toliau visi
buvo prašomi atsistojimu pagerbti
žuvusius kovose už nepriklausomybę.
Po to priminta, kad renkamos aukos
tolesnei bendruomenės veiklai.

Pagrindinę minėjimo kalbėtoją
Astą Nenortienę pristatė A. Dzikas,
papasakojęs apie jos gyvenimą Lie-
tuvoje, atvykimą į Ameriką. Asta su
vyru E. Nenortu susipažino per
,,Vėtrungės” kelionę 1992 metais.
Šiuo metu ji yra ,,Berželio” tautinių
šokių vieneto vadovės D. Dzikienės
pagalbininkė. Asta ne tik gražiai
kalbėjo apie Lietuvos laisvės atga-
vimą ir tuometinius išgyvenimus, bet
savo kalbą pavertė montažu, pakvies-
dama Gretą Paleckaitę padeklamuoti
eilėraštį, davė pasiklausyti poeto
Marcinkevičiaus 1974 metais para-
šytą eilėraštį, kuris drąsino ir su-
stiprino tautinius jausmus siekiant
Nepriklausomybės.

Po Nenortienės kalbos valdybos
narys jaunimo reikalams Linas Ba-
nevičius perskaitė rezoliuciją. Minėji-
mą uždarė pirmininkas V. Kogelis,
padėkodamas susirinkusiems ir orga-
nizacijoms: Vyčiams, Skautams ir
chorui už dalyvavimą minėjime. Tie-
sa, turėjom svečių iš mūsų artimiau-
sios apylinkės New Britain. Tai Liu-
džiai, NB LB pirmininkė Irena Be-
langer ir gražiabalsis A. Zdanys su
žmona Janina. Alfonsas kas sekma-
dienį atvažiuoja giedoti per lietu-
viškas 9 val. Mišias. O sudainavus
,,Lietuva brangi” visi buvo V. Kogelio
pakviesti pasivaišinti prie lietuviš-
kais patiekalais nuklotų stalų, kur
matėsi ir silkučių, ir pyragėlių su la-
šinukais. Kaip paprastai, jauniausieji
dalyviai vaišes pasiekė pirmieji ir
rinkosi, kas jų skoniui prieinama –
tai gal ne šaltiena, bet pyragai, py-
ragėliai. Pasisotinę ir pabendravę
žmonės skirstėsi namo, o kun. Ka-
sinskas, gavęs maišelį lauktuvių,
džiaugėsi tokiu gražiu lietuvišku
renginiu ir dėkojo už pakvietimą.

Valdyba (pirmoje eilėje): Danutė Grajauskienė, Leona Sawka, Danguolė
Banevičienė, Viktoras Kogelis, Linas Banevičius; (antroje eilėje): Alfonsas
Dzikas, Kristina Šerkšnienė, Jonas Strimaitis. A. Dziko nuotr.

Asta Nenortienė — pagrindinė
minėjimo kalbėtoja.

Skyreliui ,,Lydi šventadienis” iki Velykų savo pamąstymus sutiko siųsti
jėzuitas kun. Rytis Gurkšnys, kuris keletą metų iki šių Kalėdų darbavosi Le-
monte, o dabar gyvena ir dirba Australijoje.

Rytis Gurkšnys – jėzuitų kunigas, gimęs ir augęs
Utenoje, baigęs filosofijos, teologijos ir organizacinės
elgsenos studijas užsienyje jau keletą metų konsultuo-
ja įvairių organizacijų vadovus, veda seminarus ir
mokymus vadovo elgsenos, motyvacijos, pasitikėjimo,
komandų kūrimo, konfliktų sprendimo, ir organizacijų
pokyčių tematika JAV ir Lietuvoje. Rytis savo darbe ir
mokymuose siekia padėti vadovams dar labiau panau-
doti savo talentus ir sugebėjimus, ugdant save ir kitus
bei padedant savo organizacijoms veiksmingiau vykdyti
savo misiją. Pamoksluose ir pastoracinėje veikloje jis
stengiasi padėti žmonėms atrasti Dievą kasdienybėje
bei patirti Kristaus dovanojamą besąlygišką meilę ir begalinę viltį. Šiais me-
tais Rytis atlieka jėzuitų profesinio ugdymo (tercijato) programą Australijoje.

Redakcija

Kun. Rytis Gurkšnys
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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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Accounting
Income TAX Consulting

Po devynerių metų, suradęs savo
tėvus taip pat Sibiro tremtyje, buvo
išleistas vykti pas tėvus. Jo paties
tėvas ir motina neatpažino vario ka-
syklose iškankinto sūnaus. Ir dabar
tas Augustas, dėvintis demisijos
aukštesnio karininko uniformą, veda
dainą apie išeinantį ginti savo krašto
sūnų... Aš pagalvojau, kad galbūt
mes, Trakų krašto žmonės, neatsitik-
tinai sukūrėme istorinę Lietuvą,
jeigu turime tokių kaip Augustas vy-
rų.

Grįždami į Kauną apkalbėjome
kitą pasižymėjusį kaišiadoriškį – A.
Brazauską, kuris savo veikla išsaugo-
jo visą Lietuvos nomenklatūrą nuo
liustracijos ir bausmių. Nėra abejo-
nės, kad A. Brazauskas yra gabiau-
sias Lietuvos politikas. Jis yra taip
pat neblogas valstybinio turto „prich-
vatizatorius”. Su pora partnerių jis
„sutvarkė” nemažą dalį buvusios Ta-
rybos Lietuvos prekinių ir žvejybos
laivų. Atsistačiusios nepriklausomos
Lietuvos valdžioje jis sugebėjo
sukombinuoti savo būsimai žmonai
gerą kraitį – valstybės lėšomis sure-
montuotą „Draugystės” viešbutį.

Įsibėgėjus mūsų kalboms, parvy-
kę į Kauną, dar sustojome „Sudari-
nėje” išgerti alaus. Tai neseniai Ža-
liakalnyje pastatytas Rusijos provin-
cijos tipo dviaukštis medinis namas,
savo išvaizda išsiskiriantis iš greti-
mai esančių pastatų.

* * *
Lietuvai įstojus į ES, jos ekono-

mikoje ir darbo rinkoje įvyko drastiš-
ki pasikeitimai, bet vidaus netvarka
pasiliko tokia pati. Atvirai kalbant,
Lietuva yra politinis ligonis. Neapsi-

gaudinėkime savęs gražiais žodžiais
vildamiesi, kad viskas eina į gerą
pusę ir vakarietiška santvarka yra
pamažu įgyvendinama Lietuvoje.
Nereikia vaikščioti iškėlus galvą
žiūrint į tolimas žvaigždes, kad
neįkristume į priešais esančią duobę.
Kompartijos sukvailinta tarybinė
liaudis, kaip rodo rinkimų rezultatai,
paviliota populistinių pažadų ir norė-
dama gero gyvenimo be nuoseklaus
darbo, blaškosi į visas puses. Pusė
Seimo narių nėra gyventojų renkami,
o paprasti aferistai, paskiriami į
Seimą politinių partijų vadovų už
suteiktas lėšas rinkimų kompanijų
metu. Teismai yra ant netvarkos
ribos – įtakingų asmenų bylos vilki-
namos ligi senatvės terminų. Lius-
tracijos procesas sužlugdytas. Mo-
kyklose jaunoji karta nėra mokoma
apie trėmimus, partizanines kovas.
Spauda ir televizija turi „pilną lais-
vę” ir nėra atsakinga visuomenei už
savo veiklą, joje yra pilna užsakytų
straipsnių ir programų, kurios klai-
dina visuomenę. Nereikia klausti,
kas yra tie užsakovai – tai tie, kurie
turi pinigų ir nuožmiai kovoja už
savo būvį. Tarp tų piniguočių aiškiai
yra buvusieji nomenklatūrininkai ir
svetimų valstybių interesams dirban-
tys asmenys.

Esamų įstatymų tobulinimas ir
naujų priėmimas, ypač ekonomikoje,
daugiausia yra aferistinių klanų ran-
kose.  Tarnyba valstybei pavirto į tar-
nybą be atsakomybės. Sovietmečiu
buvo galima Maskvoje apskųsti blo-
gus valdininkus ir jiems grėsė kalėji-
mas. Dabar tos grėsmės valdinin-
kams nėra, nėra ir atsakomybės už
savo darbą. Tarnaujantieji Seime,
teismuose ir teisėsaugoje, o svarbiau-
sia – politinių partijų vadovai, ne-
jaučia jokios atsakomybės valstybei ir
tautai. Atrodo, kad į politiką einantys
asmenys, su mažomis išimtimis, turi
vieną tikslą – dirbti ne žmonių ir
krašto gerovei, o ieškoti sau lengvo
pragyvenimo ir galbūt dar įsigyti
turto iš valstybės ir žmonių sudėtų
lėšų. Valstybėje nėra įvestas progresi-
nis turto ir pajamų mokestis, nėra ir
nekilnojamo turto mokesčio. Neteko
girdėti, kad piliečiams būtų įstaty-
mais suteikta galimybė atšaukti blo-
gai savo pareigas einančius Seimo
narius.

Vakarų kraštuose paprastai trun-
ka 2–3 kartos, kol sumanūs ir gabūs
asmenys tampa milijonieriais. Lietu-
voje tas procesas truko vos 17 metų
nuo nepriklausomybės atkūrimo – tai
yra pats geriausias įrodymas, kad
krašte nėra tvarkos. Tokia padėtis že-
mina gyventojų pasitikėjimą valdžia.
Blogiausia yra tai, kad esama padėtis
nerodo jokių pagerėjimo žymių, o ap-
vilti žmonės bangomis bėga į užsienio
kraštus, ieškodami geresnio pragyve-
nimo ir tvarkos.

Atrodo, kad Lietuvoje įsigalėjus
politinė stagnacija apima visus val-
džios sluoksnius. Ko galima tikėtis iš
Seimo, kurio pusę narių sudaro ne-
rinkti aferistai, ar iš ministro pir-
mininko, kuris yra parašęs apie pen-
kiasdešimt straipsnių spaudoje prieš
Vytautą Landsbergį? 

Bus daugiau.

LIETUVA IŠ ARČIAU
JERONIMAS TAMKUTONIS

Nr. 10

Susitikus buvusį čikagietį Kazį Ro-
žanską.

Atkelta iš 3 psl. Kol žmogus gyve-
na gimtinėje, visi aplinkui žino, kokia
yra jo tikra pavardė, tai yra kaip jį
vietiniai žmonės visada vadino. Kad
dokumentuose rašoma kitaip, yra
priimama kaip svetimos valdžios
primesta tvarka, dvikalbystė, apie
kurią stengiamasi pamiršti baigus
tvarkyti reikalą įstaigoje, užvertus
pasą ar kitą dokumentą. Bet žmonių
atmintis trumpa, ne viena šeima savo
giminės istoriją prisimena ne toliau,
kaip per tris – keturias kartas.

„Kur ieškoti informacijos? Kiek
toli eiti į istoriją? Kaip atsilietuvinti
ir nepažeisti tarminių ypatybių sie-

kiant išlaikyti krašto savitumą? Ką
daryti moterims? Keistis į dabar
madingas vyriškas formas ar su
„–ienėmis” ir „–aitėmis”? O gal vi-
soms rašytis tradiciškai, „-ūtė”, kaip
randame senose Punsko metrikacijos
knygose?”, – svarsto  I. Aleksaitė.

Ir  tai  ne visos problemos, kurias
tenka spręsti savo tapatybės ieškan-
čiam Punsko ar Seinų lietuviui. Be
minėtų yra dar labai individualių  –
susitarimo šeimoje, reikalų tvarkymo
įstaigose baimė, laiko,  pinigų trūku-
mas ar paprasčiausiai – prisitaiky-
mas.

Balsas.lt

LENKIJOS LIETUVIAMS ATLIETUVINTI
PAVARDES NE ITIN RŪPI
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Vilniaus Arkikatedra bazilika, kurios administratoriumi yra kun. Ričardas
Doveika. 

Svečiuose kun. Julius Sasnauskas.                        Audronės Sidaugienės nuotr.

Kun. Ričardas Doveika, Vilniaus
Arkikatedros bazilikos administrato-
rius ir Vilniaus arkivyskupijos kuri-
jos kancleris, Gavėnios proga kovo
1–5 dienomis aplankys lietuvių tel-
kinius Čikagos apylinkėse. Gavė-
nios–Velykų susitelkimui svečias pri-
statys Dieviškojo Gailestingumo, Ma-
rijos Apsireiškimo Šiluvoje ir kitas
temas. Tikintieji kviečiami dalyvauti,
ruoštis Kristaus Mirties ir Prisikė-
limo – Velykų iškilmei.

Kunigas Ričardas Doveika gimė
1974 m. rugpjūčio 7 d. Vilniuje, dar-
bininkų šeimoje. Tėvai įskiepijo ir
meilę tikėjimui, ir turėjimo vertę, ir
meilę knygai. Šeimoje augo kartu su
broliu Robertu, kuris yra vedęs, augi-
na dukrytę Brigitą ir dirba policijoje.
Abu tėvai jau mirę, tėtis sulaukęs 54
metų mirė prieš 8 metus, mama prieš
metus, sulaukusi 50 metų.

Kun. R. Doveika Vilniuje baigė
vidurinę mokyklą ir Prekybos ir ver-
slo mokykloje įgijo virėjo specialybę.

1992 m. įstojo į Kauno tarpdie-
cezinę kunigų seminariją ir Vytauto
Didžiojo universiteto Teologijos fa-
kultetą. Baigus buvo įšventintas dia-
konu ir šią tarnystę atliko Vilniaus
Arkikatedroje. 

1998 m. rugsėjo 19 d. kardinolas
Audrys J. Bačkis įšventino R. Dovei-
ką kunigu. Nepilnus metus darbavosi
vikaru Pal. J. Matulaičio parapijoje
Vilniuje.

1999 m. išvyko į Romą studijoms
Popiežiniame Laterano universitete,
kur Santuokos ir šeimos fakultete
įgijo Teologijos licenciato laipsnį.

Grįžus iš studijų Romoje buvo
paskirtas į Vilniaus Arkikatedrą pa-

rapijos administratoriumi (klebonu)
ir jau šešerius metus darbuojasi šiose
pareigose. Arkikatedroje Ričardas
Doveika yra nuo pat jos atgavimo ir

atšventinimo 1988–1989 m., kuomet
patarnaudavo šv. Mišiose. Yra Vil-
niaus arkivyskupijos kunigų tarybos
narys, antri metai – arkivyskupijos
kurijos kancleris.

Aktyviai dalyvauja visuomeni-
niame gyvenime, nes kun. Ričardui
yra svarbi aktyvi ir veikli kunigiška
tarnystė. JAV lankosi antrą kartą,
anksčiau yra buvęs Putname. 

„Džiaugiuosi galėdamas prisi-
liesti prie visų tautiečių, kurių ne-
mažai pažįstu iš jų apsilankymų Lie-
tuvoje, jų veiklos ir darbų tautos ge-
rovei”, – sako kun. Ričardas Doveika.  

Išeivijos lietuvių katalikų
sielovada

Amerikoje lankysis Vilniaus 
Arkikatedros bazilikos administratorius 

kun. Ričardas Doveika

Trys savaitgaliai Čikagos 
lituanistinėje mokykloje

Vasario 9 d. Visą rytą mokyklo-
je šurmuliavo persirengėliai, vaikai
šoko su Kanapiniu ir Lašininiu. Ket-
virtokai, pavirtę čigonais, raganomis,
kaimiečiais vaikščiojo iš klasės į klasę
ir tradicines Užgavėnių dainas daina-
vo... Vieni negailėjo saldumynų, kiti
blynų, o treti... pinigėlių. Varė žiemą
iš kiemo visi – ir mažiukai, ir vyres-
ni... O per pietų petrauką visi vaiši-
nomės skaniomis spurgomis.

Vasario 16 d. Iš pat ryto virš
klasių pleveno  tris kartus stipresnė
lietuviška dvasia negu paprastai...
Pasipuošę tautiniais drabužiais,
išmokę dainų ir šokių laukėm didžio-
jo 90-ojo gimtadienio. Smagu, kad
salė pilna žmonių, o dar smagiau, kad
ir mažiukai, ir didesni rodo meilę mū-
sų gimtinei. Kiekvienas savaip, taip
kaip jaučia. 

Gražu, kai matai po mokyklą
vaikščiojančius mažųjų (5-6 metukų)
vaikučių būrelius su vėliavėlėmis
rankose. Jie prieina prie didelių
dėdžių ir tetų ir sako: ,,Sveikinu Jus
su gimtadieniu”, dovanoja trispalvę,
pačių padarytą, ir klausia: ,,O kodėl
Tu myli Lietuvą?” Aš papasakoju
kodėl, o tada klausiu tos mažos balta-
plaukės: O,tu?”  ,,Todėl, kad mano se-
neliai ten gyvena”,  – didžiuodamasi
ir su paslėptu liūdesiu dėl retai ma-
tomų senelių porina man šešiametė.

Gražus jų būrelis, vadovaujami
mokytojų Jolantos Gudėnaitės ir
Laimos Kataržienės pastatė didelę
pilį, iškėlė trispalvę ir tikrai atšventė
gimtadienį. Ir visų  kitų klasių moki-
niai darė projektus, piešė, klijavo, o
po to rodė savo draugams ir tėve-
liams.  O kur dar istorijos pamoka,
vesta paties konsulo.

Ir tikrai neliko mokykloje nei
vieno, nežinančio trijų spalvų reikš-
mės ir nedainuojančio ,,Ąžuolai ža-
liuos”. 

Vasario 23 d. Mokykloje vėl
šventė. Čiurlionio galerija ,,pražydo”
visom paletės spalvom. Moksleiviai,
išgirdę, kad jau 50 metų galerijoje
ruošiamos parodos, negali atsistebėti
– nei jų, nei jų tėvelių dar ne tik
Amerikoje, bet ir šioje žemėje nebu-
vo, o galerija jau džiugino savo lanky-
tojus lietuvišku menu.

Ėjo klasė po klasės, žiūrėjo,
skaitė, rinko gražiausią ir labai ste-
bėjosi kūrinių ekspozicijoje  radę
klasės draugo Jokūbo mamos vazą,
mergaitės mamos pažįstamos tek-
stilės darbus, jau pažįstamų daili-
ninkų Gintaro Jociaus iš New Jersey
ir Rolando Kiaulevičiaus iš Connec-
ticut paveikslus. Ir priartėjo menas
dar arčiau, ir palietė dar daugiau šir-
dučių, suteikdamas vilties, kad ir jie
kažką kurs gražaus ir spalvingo – o
dailės pamoka jau čia ir mokytoja
ragina sukurti medžio aplikaciją.

Na, o antrasis šventes ,,kaltinin-
kas”, mūsų svečias, pranciškonas
Julius Sasnauskas, savo šypsena, įdo-
miu pasakojimu ir šiltu bendravimu
sudominęs ir moksleivius, ir mokyto-
jus.

Papasakojau apie tris šeštadie-
nius Čikagos lituanistinėje mokyklo-
je, bet nepaminėjau išmoktų taisyk-
lių, perskaitytų knygų (mokykloje
vyksta skaitymo konkursas), para-
šytų rašinėlių. O kur dar istorijos ir
geografijos pamokos, išmoktos dainos
ir šokiai, perskaityti literatūros
kūriniai.

Ir supratau vieną – esam laimin-
gi gyvendami  lietuviškoje Čikagoje ir
galėdami auklėti ir mokyti savo
vaikus lietuvių kalbos ir lietuviškos
kultūros. Mokykla – tikras lobis vi-
siems, kuriems patys gražiausi lietu-
viški žodžiai yra ,,Ačiū, Lietuva”.
Mes visi iš ten atėjom ... visos emi-
grantų bangos...

Audronė Sidaugienė
6A klasės mokytoja

Kun. Ričardas Doveika.

Žygiuojame prie laisvės ir kovų
paminklo pagerbti žuvusių už Lie-
tuvos laisvę.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Bronislavas  Bikulcius, gyvenantis Arlington, TX, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką, laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Joan  A. Stoskus, gyvenanti Palos Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame
už Jūsų dosnumą.

Edward T. Pocius, gyvenantis Oak Lawn, IL kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol. auką. Labai
Jums dėkojame.

Žibutė Zaparackas, MD, gyvenanti, Chicago, IL pratęsė metinę
„Draugo prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai Jums dėkingi.



DRAUGAS, 2008 m. vasario 26 d., antradienis                       11

A † A
VIKTORUI ŠILĖNUI

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame velionio žmoną
ONUTĘ, dukras RASĄ, ALDONĄ, RIMĄ, sūnų ALGĮ
anūkes LINDRĘ, MEGUTĘ, VIKTORIJĄ ir kartu
liūdime.

Ilgos kelionės bendrakeleiviai,
bičiuliai, kaimynai

Regina, Rimas Šliažai
Rėda, Juozas Ardžiai su šeimomis

A † A
BIRUTĖ PRAPUOLENIENĖ

Mirė 2008 m. vasario 24 d.
Liūdi sūnūs Šarūnas, Patrimpas ir Šviedrys bei jų

šeimos.
Ilsėkis ramybėje brangi mamute.

MAŽOJI LIETUVAMAŽOJI LIETUVA
Tilžėje paminėta 

Vasario 16-oji
Šįmet sukanka 90 metų, kai

Lietuvos Taryba Vasario 16-osios
Aktu pasauliui paskelbė, kad lietuvių
tauta atkuria savąją valstybę, ir 20
metų, kai 1988 metais susikūrusio
Sąjūdžio vadovaujama Lietuva ryž-
tingai pradėjo žygį laisvėn. Ta proga
ne tik Lietuvoje, bet ir Karaliaučiaus
krašte paminėta vasario 16-oji –
Lietuvos valstybės atkūrimo šventė.

Vasario 19 d. 5 val. p. p. į Kara-
liaučiaus krašto Tilžės dramos teatrą
pasipuošę ir gerai nusiteikę rinkosi
Karaliaučiaus krašte gyvenantys lie-
tuviai pažymėti Lietuvos nepriklau-
somybės 90-ųjų metinių.  Į šventę bu-
vo pakviesti Karaliaučiaus krašto,
Karaliaučiaus ir Tilžės miestų, Ra-
gainės, Gastų kitų rajonų valdžios
atstovai ir lietuviškų įmonių vadovai.
Jų prisirinko gana daug. Visus no-
rinčius dalyvauti šioje šventėje vos
sutalpino Tilžės dramos teatro salė.
Teatro scenoje – Lietuvos ir Rusijos
vėliavos, didelis gražių rožių krepšys.

Šventė prasidėjo Lietuvos him-
nu. Šia proga visus susirinkusius
pasveikino Tilžės generalinis kon-
sulas Arūnas Kaminskas palinkė-
damas visiems geros sveikatos, geros
kloties, pasidžiaugdamas, kad Lie-
tuva tapo Šengeno nare. Prie jo svei-
kinimų  prisijungė Lietuvos kultūros
ministro pavaduotojas Mindaugas
Čilinskas. Jis, linkėdamas visiems
geros šventės, priminė, kad prieš tris
mėnesius Tilžėje lankydamasis Lie-
tuvos kultūros ministras pažadėjo
valstybės nepriklausomybės 90-me-
čio proga čia gyvenančius lietuvius
pradžiuginti nuostabiu koncertu.
Savo žodį ištesėjo. Į šventę iš Vilniaus
atvyko nepakartojamas Deivio ir R.

Ražanauskienės duetas. Dueto vardu
su švente pasveikino atlikėjas Deivis
pareiškęs, kad smagu dainuoti sve-
čiuose ir  žiūrovams pirmiausia pado-
vanojo populiariąją dueto dainą „Čik-
čirik”. Vėliau skambėjo nuostabios
lietuvių liaudies dainos, operų arijos
ir kt. Žiūrovai buvo sužavėti dainų
atlikimu, palydėjo juos plojimais ir
kaip padėką įteikė abiems po rožių
puokštę.

Karaliaučiaus miesto generalinis
konsulas Viktoras Baublys taip pat
pasveikino visus su Lietuvos Vals-
tybės nepriklausomybės atkūrimo
švente.

Šventę organizavo Lietuvos kon-
sulatas. Šventėje dalyvavo ir mokyto-
jai, dirbantys Karaliaučiaus krašto
lietuviškose mokyklėlėse.

Karaliaučiaus krašto Ragainės
antros vid. m-los lietuvių kalbos ir

etnokultūros mokytojas J. Glinskis

Kalba Tilžės konsulas A. Kaminskas.

Minėjimo dalyviai salėje.

Koncertuoja Deivis ir R. Ražanauskienė.

Vokietis rado Gintaro kambario
lobius – beliko atkasti

Vokietijoje rasta požeminė sau-
gykla, kurioje, kaip spėjama, paslėp-
tos dvi tonos aukso iš garsiojo Gin-
taro kambario, vasario 20 d. praneša
britų laikraštis „Daily Telegraph”.

Viename Vokietijos kaime vyk-
domiems kasinėjimams vadovauja
Heinz Peter Haustein, jau daug metų
ieškantis Gintaro kambario, kurį hit-
lerininkai išvežė iš buvusios SSRS
per Antrąjį pasaulinį karą.

Atlikti testai rodo, kad dirbtinėje
oloje po žeme, 20 metrų gylyje, yra
didelis brangiųjų metalų krovinys.
„Tai auksas, o gal sidabras. Mes ti-
kimės, kad kalbama arba apie auksą
iš Gintaro kambario, arba apie auksą,
kuris suteiks mums žinių apie kitą
slėptuvę”, – pareiškė mokslininkas.

Archeologai į pačią olą pateks ne
anksčiau kaip po poros savaičių.
Padėtį apsunkina tai, kad objektas
gali būti užminuotas, tad slėptuvės

prieigas pirmiausia turi patikrinti
išminuotojai.

Kasinėjimus kaimo teritorijoje
nuspręsta pradėti po to, kai H. P.
Haustein pavyko rasti dokumentų
apie slaptųjų saugyklų, kuriose Ant-
rajam pasauliniam karui baigiantis
naciai slėpė prisigrobtas brangeny-
bes, koordinates.

Vokietijos lobių ieškotojas pože-
minėje oloje Rūdiniuose kalnuose ti-
kisi rasti nuo Antrojo pasaulinio karo
laikų dingusį Gintaro kambarį, rašė
Vokietijos dienraštis „Die Welt”.

Aistringas lobio ieškotojas – ne
paprastas keistuolis, o Vokietijos par-
lamento narys, Laisvosios demokra-
tinės partijos (FDP) politikas, garbin-
gas 1,200 gyventojų turinčios ben-
druomenės meras H. P. Haustein.
Savo asmeniniame tinklalapyje jis
rašo, kad jo aistra – Gintaro kam-
bario paieškos.

Gintaro kambarys prieš Antrąjį pasaulinį karą.

Gintaro kambarys sukurtas vokiečių ir danų menininkų Prūsijos karaliui
Frydrichui I. Gintaro kambarį Prūsijos karaliaus Frydricho I sūnus Frydrichas
Vilhelmas 1716 m. padovanojo Rusijos valdovui Petrui I. Petras I šį prašmat-
nų kambarį įsakė įrengti rūmuose netoli Sankt Peterburgo ir pavertė jį ištai-
ginga pokylių sale, papildęs ją dvidešimt keturiais veidrodžiais ir perlamutru
inkrustuotomis grindimis.

Prasidėjus Vokietijos invazijai į Rusiją per Antrąjį pasaulinį karą, vokiečiai at-
siėmė šią dovaną ir išsivežė į Karaliaučiaus pilį, kur kambarį rekonstravo. Kurį
laiką jis buvo viešai rodomas, bet netrukus vokiečiai kambarį supakavo į dėžes,
kurias sukrovė pilies rūsiuose. 1944 m. balandį britų bombonešiai miestą su-
bombardavo. Pasibaigus karui, pilies rūsiuose šio unikalaus lobio jau nebebuvo. 
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�Kun. Ričardas Doveika, Vil-
niaus Arkikatedros bazilikos admi-
nistratorius ir Vilniaus arkivyskupi-
jos kurijos kancleris, Gavėnios proga
kovo 1–5 dienomis aplankys lietuvių
telkinius Čikagos apylinkėse. Gavė-
nios–Velykų susitelkimui svečias pri-
statys Dieviškojo Gailestingumo, Ma-
rijos Apsireiškimo Šiluvoje ir kitas
temas. Netrukus bus paskelbta detali
šių misijų programa. Tikintieji kvie-
čiami dalyvauti, ruoštis Kristaus Mir-
ties ir Prisikėlimo – Velykų iškilmei.

�Pavasarinė mugė vyks Jauni-
mo centro didžiojoje salėje kovo 1 d.,
šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 3 val. p.
p. ir kovo 2 d., sekmadienį, nuo 10
val. r. iki 2 val. p. p. Mugėje galėsite
įsigyti įvairiausių gėrybių. Prekiau-
tojai stalus gali užsisakyti paskam-
binę tel.: 708-447-4501 (Milda Ša-
tienė) arba tel.: 708-636-6837 (Anelė
Pocienė). Rengia Jaunimo centro
valdyba ir Moterų klubas.

�JAV lituanistinių mokyklų mo-
kytojų konferencija vyks š. m. kovo 2
d. PLC Bočių menėje, Lemont. 9 val.
r. Palaimintojo J. Matulaičio misijoje
– šv. Mišios už mirusius mokytojus.
Registracija – 10 val. r. Konferenciją
atidarys JAV LB Švietimo tarybos
narė Mirga Girniuvienė. Dr. Algis
Norvilas skaitys paskaitą „Dvikal-
bystė”. Po paskaitos – diskusijos. M.
Girniuvienė kalbės tema ,,Aukštes-
niųjų klasių dėstymo gairės”, ir su-
pažindins konferencijos dalyvius su
JAV LB Švietimo tarybos siūlomomis
internetinėmis galimybėmis lituanis-
tiniam švietimui. Kviečiame dalyvau-
ti visus lituanistinių mokyklų moky-
tojus ir vadovus.

�Kovo  2 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Balzeko lietuvių kultūros muzie-
jaus Moterų gildija visus maloniai
kviečia iškilmingai paminėti Lietuvos
valstybės atkūrimą. Dr. Audrius
Plioplys pristatys a. a. Ramutės
Plioplytės margučių kolekciją. Bus
vaišės. Muziejaus adresas: 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago.

�Čikagos lietuvių skautų tradi-
cinė Kaziuko mugė įvyks š. m. kovo 9 d.,
sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre,

Lemonte. Kviečiame visus skautus,
tėvelius bei skautų rėmėjus apsilankyti
ir paremti šią lietuvišką jaunimo orga-
nizaciją. Norint gauti daugiau informa-
cijos, prašome kreiptis pas Aušrą Ja-
saitytę-Petry tel. 708-349-8436 arba el-
paštu: ausra67@sbcglobal.net.

�Lietuvos Nepriklausomybės
švenčių minėjimas Grand Rapids, MI, 
įvyks kovo 2 d., sekmadienį.  9:30 val.
ryte – šv. Mišios lietuvių Šv. Petro ir
Povilo bažnyčioje (Myrtle and Quarry
Streets NW),  už Nepriklausomybę ir
žuvusius kovose dėl Lietuvos laisvės.
Mišias atnašaus klebonas kun. Den-
nis Morrow. Po Mišių parapijos mo-
kyklos (1433 Hamilton Ave., NW)
salėje 11 val. paminėsime Lietuvos
Nepriklausomybės švenčių – Vasario
16-osios  ir Kovo 11-osios – dienas.
Meninę programą  atliks  tautinių šo-
kių vienetas ,,Spindulys” (vadovė Ra-
sa Poskočimienė) iš Lemont. 

�JAV LB San Francisko, CA apy-
linkės valdyba kovo 9 d., sekmadienį,
visus kviečia  atvykti į Lietuvos Ne-
priklausomybės minėjimą, kuris vyks
Šv. Marijos Magdalenos parapijos
salėje, 2005 Berryman St., Berkeley,
CA 94703. Šv. Mišios – 11 val. r., po
Mišių – minėjimas. Kalbėtoja – Dan-
guolė Navickienė, JAV LB tarybos
pirmininkė. Muzikinę programą at-
liks solistė Indrė Viskontaitė, pianis-
tė Julija Nikonovaitė ir šokių grupė
,,Tiltas”. Tuo pačiu bus sudaroma
nauja SF Bendruomenės valdyba. No-
rinčius įsijungti į valdybos veiklą, pra-
šom pranešti apylinkės pirmininkei
Daliai Grybinas tel.: 650-588-5514 ar-
ba rašyti el. paštu: daliaray@com-
cast.net 

�Kviečiame visą lietuvišką jau-
nimą atvykti į Dainavos stovyklavietę
rekolekcijoms. Rekolekcijos prasidės
penktadienį, kovo 14 d., 6 val. v. ir
baigsis sekmadienį, kovo 16 d., 12
val. p. p. Tel. pasiteiravimui: 248-
538-4025. Registracija iki kovo 7 d.
el. paštu:  linusyte@comcast.net

�Beverly Shores Lietuvių klubo
rengiamas Vasario 16-osios minėji-
mas įvyks kovo 16 dieną, sekmadie-
nį. Šv. Mišios 1 val. p. p. Šv. Onos baž-
nyčioje. 2 val. p. p. Vasario 16-osios
dienos minėjimas. Pagrindinė kalbė-
toja ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia
Cidzikaitė. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

PIRKSIU: A.Varno, 
A. Valeškos, P. Domšaiçio, 
B. Murino, A. Dargio ir A.
Rukõtelès tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.

Čikagoje – filmas Jurgos
Ivanauskaitės romanų motyvais

Š. m. kovo 9 d., sekmadienį, 5 val.
p.p. Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo dienos – Kovo 11-osios proga
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje maloniai visus
kviečia į kino filmo „Nuodėmės už-
kalbėjimas”, kurio scenarijus para-
šytas Jurgos Ivanauskaitės romanų
,,Ragana ir lietus”, ,,Placebas” ir
,,Sapnų nublokšti” motyvais, premje-
rą Čikagoje. Šis režisieriaus Algi-
manto Puipos filmas bus rodomas
Europos Sąjungos filmų festivalyje
Gene Siskel kino centre. 

,,Tai istorija apie vyrų pažemin-
tas, maištaujančias moteris, kurios
išsivaduoja tik ‘kitoje realybėje’.
Skausminga jaunos moters aistra
kunigui ir gyvenimo vidurio sulauku-
sios psichoterapeutės intymus dieno-
raštis, kurį leista perskaityti visiems
norintiems. Kino scenarijuje panau-
doti rašytojos kūrybos magijai būdin-
gi elementai: sapnai, kūniškos aist-
ros, savižudybės nuojauta. Negaliu
tvirtinti, kad visos mano vizijos buvo
rašytojos priimtos. Nesu žodžio per-
kėlimo į ekraną šalininkas. Paprastai
knyga, kurios siužetu remiuosi kur-
damas filmą, man yra žemėlapis, pa-
dedantis orientuotis į galutinį tikslą,
autorinį kino kūrinį. Filme turėtų at-

sirasti švelnios ironijos. Romano
‘Ragana ir lietus’ siužetas drastiš-
kas, provokuojantis. Dialogai, cha-
rakteriai – spalvingi, erotiški... Slap-
ta viliuosi, kad tai bus filmas ne tik
man ir mano draugams, bet ir plates-
niam žiūrovų ratui. Noriu sukurti fil-
mą apie moteris, kurios išdrįso už-
minti ant vyro šešėlio (kai kuriose
šalyse tai didelė nuodėmė...)”, – sako
režisierius Algimantas Puipa.

Filme „Nuodėmės užkalbėjimas”
(sukurtas 2007 m., trukmė 98 min.)
pagrindinius vaidmenis atlieka akto-
riai Rasa Samuolytė, Kostas Smori-
ginas, Remigijus Sabulis, Aleksas Ka-
zakevičius, Nelė Savičenko.

„Nuodėmės užkalbėjimas” – ben-
dras Uljanos Kim studijos ir Lietuvos
kino studijos projektas – bandymas
ekranizuoti šiuolaikinę lietuvišką
perkamiausią knygą.

Filmo „Nuodėmės užkalbėjimas”
premjera Čikagoje vyks š. m. kovo 9
d., sekmadienį, 5 val. p. p. Gene Sis-
kel kino centre. Adresas: 164 North
State St., Chicago, IL. 60601. Tel. pa-
siteiravimui: 312-846-2600. Įėjimas  –
9 dol., studentams – 7 dol.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje inf.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje kovo 8 dieną, šeštadienį, 11
val. r. dailininkės Rasa Ibianskienė ir Virginija Morisson mokys kaip
sukurti meniškus margučius, kurie papuoš šv. Velykų stalą ir bus puiki
dovana svečiams ir artimiesiems. Atsineškite dažytų, kietai virtų kiau-
šinių. Pamokos kaina – 15 dol.; muziejaus nariams – 10 dol.; vaikams iki
12 metų – 5 dol. Mes pasirūpinsime skutinėjimo peiliukais ir instrukci-
jomis. Nemokamai  aplankysite muziejaus ekspozicijas  ir   a. a. Ramutės
Plioply-tės unikalią margučių parodą. Po užsiėmimo bus rodomas Arvydo
Baryso fimas ,,Lietuviškas kalendorius.” Bus vaišės. Būtina iš anksto re-
gistruotis telefonu 773-582-6500.

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

Dr. Audrius Plioplys ir muziejaus prezidentas Stanley Balzekas, Jr. prie
a. a. Ramutės Plioplytės sukurtos margučių kolekcijos. 

Kadras iš kino filmo ,,Nuodėmės užkalbėjimas”.

IÕ ARTI IR TOLI...

Kviečiame Lietuvių Fondo pilnateisius na-
rius siūlyti LF Nominacijų komisijai kandidatus į LF
tarybą ir Kontrolės komisiją iki 2008 m. kovo 1 d. At-
siųskite kandidato/ės vardą, pavardę, adresą, telefoną,
trumpą biografiją, trumpą paaiškinimą apie kandidato
kvalifikacijas bei visuomeninę patirtį  ir raštišką kandi-
dato sutikimą. Kandidatais gali būti tik pilnateisiai LF
nariai. 

Siūlymus ir sutikimus paštu arba faksu siųsti:  Lit-
huanian Foundation Inc., LF Nominacijų komisija, 14911
127th Street, Lemont IL 60439. Faksas 630-257-1647,
E-paštas: admin@lithfund.org

Nijole Kalvaitis, gyvenanti Oak Lawn, IL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytoja kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir
50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Edward Seibutis, gyvenantis Homer Glen, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


