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Raõytojai R. Šerelytei îteikta
J. Ivanauskait∂s premija

Briuselis, vasario 22 d. (BNS) –
Buvęs Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas paskirtas
Europos Sąjungos (ES) specialiuoju
atstovu Afganistane ir Bendrijos mi-
sijos šioje šalyje vadovu.

Apie tai per ES užsienio reikalų
ministrų susitikimą paskelbė ES už-
sienio politikos vadovė Catherine
Ashton, tai patvirtino Lietuvos už-

sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis.

,,C. Ashton pristatė savo pasirin-
kimą, pasakydama, kad tiki, jog jis
bus geras ES atstovas Afganistane.
Niekas neišreiškė abejonių ir nepa-
sisakė prieš”, – sakė A. Ažubalis.

,,Šį pasirinkimą vertinu kaip Lie-
tuvos politinio aktyvumo ir įdirbio ES
užsienio politikoje įvertinimą ir kaip

Lietuvos aktyvumo Afganistane įver-
tinimą. Lietuvos indėlis, atsižvelgiant
į šalies dydį ir išgales, yra didžiulis”,
– sakė ministras.

Naujos pareigos, įsteigtos po Li-
sabonos sutarties įsigaliojimo, sujun-
gia specialaus ES atstovo ir misijos
vadovo pareigas. Jas užimsiančiam
pareigūnui teks derinti ES pagalbą
Afganistanui su vietos valdžia ir kito-

mis tarptautinėmis organizacijomis,
tokiomis kaip NATO ar Jungtinės
Tautos.

Rimčiausias V. Ušacko varžovas
buvo Italijos diplomatas, dabartinis
ES specialusis atstovas Afganistane
Ettore Francesco Sequi. V. Ušackas iš
Lietuvos užsienio reikalų ministro at-
sistatydino sausio mėnesį, preziden-
tei pareiškus nepasitikėjimą juo.

•Ruošiama nauja protinių
ligų diagnostikos vadovo
laida (2 p.)
•Biudžeto ir skylių krizė –
pasaulinė (3 p.)
•Sunkmečio dovanos (3 p.)
•Parama Lietuvos vaikams
dar reikalinga (4 p.)
•Iš politinės satyros ciklo (5
p.)
•Lietuvos maironiečių
draugijai – 20 metų (8 p.)
•Atsiminimai (169) (9 p.)
•Nykstantys Baubliai lau-
kia šiltesnių orų (10 p.)
•Šventimai arkiktedroje
bazilikoje (10 p.)
•Margumynai (11 p.)

Popiežius pakviestas
atvykti î Lietuvâ

V. Ušackas paskirtas Europos Sâjungos atstovu Afganistane
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Čikaga, vasario
22 d. (,,Draugo” info)
– Vasario 21 d., sek-
madienį, Lemonte,
Pasaulio lietuvių cen-
tro Fondo salėje, JAV
Lietuvių Bendruome-
nės Lemonto apylin-
kė kartu su Pasaulio
lietuvių centru, daly-
vaujant Lietuvos Res-
publikos generali-
niam konsulatui, su-
rengė Lietuvos Ne-
priklausomybės pa-
skelbimo minėjimą.

Pagrindinį prane-
šimą skaitė prof. dr.
Algirdas Avižienis.
Meninę programą at-
liko Lietuvių Operos
choras ir solistė Nida
Grigalavičiūtė. Prog-
ramą vedė Dalia So-
kienė. Visus pasitiko
pučiamųjų instrumen-
tų ansamblis ,,Ginta-
ras”.

Vilnius, vasario 21 d. (ELTA) –
Vilniaus knygų mugėje įteikta Jurgos
Ivanauskaitės premija ,,Už laisvą, at-
virą ir drąsią kūrybinę raišką”. Antrą
kartą teikiama premija šįmet atiteko

rašytojai Renatai Šerelytei už romaną
,,Mėlynbardzdžio vaikai”, kurį 2008
metais išleido leidykla ,,Tyto alba”.

R. Šerelytė (g. 1970) – poetė, pro-
zininkė, kritikė, pjesių ir literatūros
kūrinių vaikams autorė, išleidusi eilė-
raščių ir prozos knygų vaikams, isto-
rinių nuotykinių apysakų jaunimui,
keturis novelių rinkinius, du romanus.
2001 m. už noveles rašytoja yra pel-
niusi Antano Vaičiulaičio premiją, no-
velių rinkinys ,,Balzamuotojas” apdo-
vanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
premija, romanas ,,Ledynmečio žvaigž-
dės” 2000 m. pelnė Žemaitės premiją.

R. Šerelytės novelės verstos į ang-
lų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų,
lenkų, švedų, kroatų, čekų kalbas,
spausdintos užsienio antologijose. R.
Šerelytė rašo publicistinius straips-
nius, redaguoja dienraščio ,,Draugas”
šeštadieninį priedą ,,Kultūra”.

,,Mėlynbarzdžio vaikai” – trečiasis
autorės romanas, atskleidžiantis žmo-
gaus mentaliteto ir laikmečio para-
doksus. Vienos šeimos nariai keliais
balsais pasakoja dramatišką savo gy-
venimo istoriją.

Antroji J. Ivanauskaitės premija įteikta
rašytojai Renatai Šerelytei.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Sveikinimo žodį tarė LR generalinė konsulė Skaistė Aniulienė.
Ramūno Astrausko nuotr.

Vatikanas, vasario 22 d. (ELTA)
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė
kviečia popiežių Benediktą XVI apsi-
lankyti Lietuvoje. Šalies vadovės kvie-
timą Šventojo Sosto sekretoriui san-
tykiams su valstybėmis arkivyskupui
Dominique Mamberti perdavė Vati-
kane viešėjęs užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis.

Jeigu popiežius Benediktas XVI
priimtų kvietimą, tai būtų antrasis
Šventojo Tėvo apsilankymas Lietu-
vos istorijoje. 1993 m. rugsėjo 4–8 d.
Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas
Paulius II.

A. Ažubalis ir D. Mamberti kal-
bėjosi apie būtinybę Europoje dera-
mai įvertinti totalitarinių režimų pa-
darytus nusikaltimus, apie Europos
Sąjungos įstaigų ryšius su religinė-
mis bendrijomis. Ministras supažin-
dino arkivyskupą su Lietuvos siūlo-
mu dialogu apie moralinių vertybių
svarbą kuriant naująją NATO prog-
ramą.

D. Mamberti padėkojo Lietuvai
už paramą Italijai tarptautinėje bylo-
je dėl Nukryžiuotojo atvaizdų mo-
kyklose draudimo.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Nors apie naujos laidos paruošia-
muosius darbus specialistai jau žino-
jo, tačiau dabar būsimą laidą per-
žiūrėti yra kviečiami įsijungti visi,
turintys savo nuomonę. Naujausios
laidos juodraštis yra prieinamas in-
ternete adresu: www.dsm5.org.
Penktąją ,,Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders” (su-
trumpintai DSM, ,,Protinių ligų diag-
nostikos ir statistikos vadovas”) laidą
numatoma išleisti 2013 m. gegužės
mėnesį.

Vadove, kurį leidžia Amerikos
psichiatrų sąjunga, suglaustai patei-
kiamas visų protinių ligų apibūdini-
mas. Vadovu daugiausia naudojasi
JAV gyvenantieji psichiatrai, psicho-
logai, mokslininkai, vaistų gaminto-
jai, įstatymų leidėjai, sveikatos ap-
draudos firmos ir kt. Pirmoji vadovo
laida, išleista 1952 m., buvo sudaryta
iš turėtos procedūros rinkti statistinę
informaciją iš psichiatrinių ligoninių
ir JAV kariuomenės naudojamo diag-
nostikos vadovėlio. Dar prieš tai,
1880 m., buvo išskirtos septynios pro-
tinių ligų kategorijos. 1917 m. tų ka-
tegorijų skaičius padidėjo iki 22 diag-
nozių. Pirmoji DSM laida pasirodė
jau po Antrojo pasaulinio karo – 1952
m. Ji buvo 130 puslapių ir įvardijo
106 protines diagnozes.

DSM-II pasirodė 1968 m. su 182
protinių ligų diagnozėmis. Sureaguo-
jant į 1970–1973 m. homoseksualų
vykusius protestus prieš tai, kad ho-
moseksualizmas buvo įtrauktas į psi-
chinių negalių sąrašą, ši kategorija
vėlesnėse šios laidos leidimuose buvo
pakeista į ,,lytinės orientacijos sutri-
kimą”. Šiomis dienomis tai vadina-
ma ,,lytinės tapatybės sutrikimu”.

DSM-III laida buvo išleista 1980
m. Joje norėta diagnostikos kategori-
jas suvienodinti su tarptautinėmis
ligų kategorijomis. Trečioji laida jau
buvo 495 puslapių ir apėmė 265 ligas
bei negalias. Papildyta trečioji laida
(1987 m.) pastorėjo iki 567 puslapių
ir apjungė 292 negalias. Pagaliau,
DSM-IV laida pasirodė 1994 m. Jos
paruošime dalyvavo gausi grupė spe-
cialistų, kuri tikrai stengėsi viską
apimti. Tačiau ir čia su laiku atsirado
spragų. Jas bandyta užpildyti su
smulkiais pagerinimais, išleidžiant
DSM-IV-TR laidą.

Šiuo metu naudojamame vadove
kiekviena diagnozė apima penkias
ašis: klinikinius sutrikimus, asmeny-
bės sutrikimą ar protinį atsilikimą,
fizines negalias, psichosocialines ir
aplinkos įtakas ir visapusiško veiks-
mingumo skalę. Dažniausiai pasitai-
kantys pirmosios ašies sutrikimai yra
depresija, nerimas, autizmas, baimės
ir šizofrenija. Antroje ašyje randami
asmenybės sutrikimai (jų yra net de-
šimt rūšių) ir protinis atsilikimas.

Dažni trečiosios ašies trūkumai yra
susiję su smegenų sužalojimu ir
kitais fiziniais trūkumais bei ligomis.

Diagnostikos vadovai, kiek svar-
būs jie bebūtų, susilaukė ir susilaukia
kritiškų įvertinimų. Yra kaltinimų,
kad turimi vadovai nėra pakankamai
jautrūs kultūriniams bei etniniams
skirtumams ir per daug pasikliauja
tradicinėmis euroamerikiečių verty-
bėmis. Turimi vadovai buvo sudaryti
sekant prielaida, kad Vakarų pasaulio
vertybės yra tikrosios vertybės, tuo
sumenkinant kitas kultūras ir jų
svarbą. Kita kritikų grupė įžiūri vais-
tų pramonės pastangas kuo labiau
įsitvirtinti ne tik žmones gydant, bet
ir jų gyvenime. Jie kaltinami, jog per
daug medikalizuoja žmogaus prigim-
tį, o atsakymų į žmonių sunkumus ir
išgyvenimus ieško cheminuose pre-
paratuose. Jau paminėjau sėkmingą
homoseksualų sureagavimą į jiems
taikytą diagnozę. Dabar girdisi nuo-
monės, kad žmonės, kurie patiria ha-
liucinacijas, yra maždaug tokioje pat
padėtyje? Kaip buvo homoseksua-
lai 1950 metais. Ir aniems, ir šiems
neva reikia ne gydymo, bet išlaisvini-
mo.

Prieš mano akis naujai ruošiama
DSM-V laida. Pirmą kartą ją peržiū-
rėti yra kviečiami ne tik profesionalai
bei mokslininkai, bet ir eiliniai pilie-
čiai. Jų nuomonės bus laukiama iki š.
m. balandžio mėnesio pabaigos. Jau
žinoma, kad naujoje laidoje yra atsi-
sakoma ,,mental retardation” (,,pro-
tinio atsilikimo”) termino, nes ilgai-
niui jis įgavo paniekinančią prasmę.
Jis pakeistas į ,,intellectual disabili-
ty” (,,intelektinė negalia”) terminą.
Azartiniai įpročiai bus laikomi ,,adik-
cija” (pripratimu). Taip pat įtraukti
mokymosi sutrikimai, pastebimi
skaityme ir matematikoje. Išskirtas
,,persivalgymas”.

Atrodo, kad naujos laidos dėme-
sys nėra nukreiptas į naujų diagno-
zių sudarymą, bet siekia nustatyti
turimų diagnozių požymių sunku-
mus. Autizmo atveju iš turimų trijų
skirtingų pavadinimų bus apsistota
ties vienu su trijų sunkumų laips-
niais. Atrodo, kad sąmoningai ven-
giama kurti naujas diagnozes ir
plaukti su praeityje sukurta ,,diag-
nostikos imperializmo” tradicija.

Yra sutariama, kad psichiatrijoje
per dažnai nustatoma diagnozė, po
kurios seka vaistų išrašymas. Vis re-
čiau psichoterapija ,,išrašoma”, nes ji
yra per brangi. Tuo pačiu tarp eilučių
galima įskaityti, kad į mūsų kultūrą
ir kasdienybę netiesiogiai lyg ir nori-
ma sugrąžinti moralinio auklėjimo ir
atsakomybės svarbą, vietoj to, kad
viskam būtų išrašomas cheminių
vaistų receptas. Toks susivaldymas
nuo cheminių vaistų pertekliaus irgi
būtų sveikintinas reiškinys.

Redakcijos žodis

Ruošiama nauja protinių ligų
diagnostikos vadovo laida

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
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Jau daugiau nei savaitę
sporto aistruolių dėmesį pri-
kausčiusias Vancouver žiemos
olimpines žaidynes nuo pat pra-
džios temdo viena po kitos ne-
sėkmės. Dar prieš olimpiados
atidarymą vienas nelaimingas
atsitikimas nusinešė Gruzijos
sportininko gyvybę, po kelių
dienų tame pačiame kelyje per
pasirengimą dviviečių ledrogių
varžyboms net 8 dalyviai susi-
žeidė. Šimtai protestuotojų pri-
vertė organizatorius pakeisti
olimpinio deglo nešimo kelią.
Olimpinės ugnies uždegimo aki-
mirką sutrikdė techninis gedi-
mas. Grupės ,,Alexisonfire” kon-
certas, skirtas olimpinėms žai-
dynėms, taip ir neprasidėjo, kai
sugriuvo prie scenos buvusi užt-
vara ir buvo sužeista 20 žmonių.
Organizatoriai tikina, jog daro
viską, kad panašios nelaimės
nepasikartotų, tačiau tokie atsi-
tikimai ne vienam kelia susirūpi-
nimą dėl tinkamo pasirengimo
olimpiadai.

Redaktorė Loreta Timukienė

Džiovinti vaisiai –
žiemos maistas

Pasak mitybos specialistų, džio-
vintų vaisių pravartu daugiau vartoti
šaltuoju metų laiku, nes tai pats na-
tūraliausias maisto papildas, stipri-
nantis organizmą, jo imuninę sis-
temą. Mikroelementų kiekis džiovin-
tuose vaisiuose, palyginti su švie-
žiais, yra keliskart didesnis: užtenka
jų suvalgyti porą šimtų gramų ir
organizmas bus aprūpintas visą parą.

Džiovintuose vaisiuose išlieka ne
tik mineralinės druskos, bet ir vita-
minai, skaidulos, natūralus cukrus.
Juos ypač gerai vartoti dėl sudėtyje
esančios ląstelienos, labai reikalingos
virškinamajam traktui. Atsargiai
duokite šių vaisių vaikams: turite
būti tikri, kad nėra jiems alergiški.

Prieš valgant džiovintus vaisius
būtina nuplauti iš pradžių karštu,
paskui šaltu tekančiu vandeniu.

,,Lietuvos sveikata”

Mikčiojimą gali lemti
genai

Mokslininkai išsiaiškino, kad
mikčiojame ne dėl nervingumo, o kad
tai – paveldima liga, tad atrasti genai
gali paskatinti naujų vaistų sukū-
rimą.

Maždaug 1 proc. žmonijos mik-
čioja ir ilgą laiką buvo manoma, kad
tai nervinės įtampos požymis. Tačiau
dabar mokslininkai išsiaiškino, kad
mikčiojimą galima pagydyti pakei-
čiant jį sukeliančius genus, rašo „The
Daily Telegraph”. Amerikos naciona-
linio kurtumo ir kitų bendravimo
sutrikimų instituto (angl. NIDCD,
National Institute on Deafness and
Other Communication Disorders)
mokslininkai teigia, kad jie atrado
3 genus, sukeliančius mikčiojimą.
Tai pavyko ištyrus savanorius iš Pa-
kistano, JAV ir Didžiosios Britani-
jos.

„Šimtus metų mikčiojimo prie-
žastis buvo mįslė ne tik medikams,
mokslininkams, bet paprastiems
žmonėms”, – cituojamas NIDCD va-
dovas dr. James Battey. „Tai pirmoji
studija, išskyrusi specifinius genus,
sukeliančius mikčiojimą. Šiuo metu
mikčioja 3 mln. amerikiečių, ir tiki-
mės, kad atradimas praplės mūsų
galimybes gydyti šį sutrikimą”, – pri-
duria jis.

Mikčiojimas – tai kalbėjimo su-
trikimas, kai žmogus kartoja arba
ištęsia garsus, skiemenis ar žodžius,
taip suardydamas normalią kalbos
tėkmę. Tai žmonėms gali trukdyti
bendrauti ir sumenkinti gyvenimo
kokybę. Iki šiol suaugę pacientai,
kurie mikčiojimą bandė įveikti nau-
dodami nervinės įtampos mažinimo
strategijas, reguliuodami kvėpavimą
ir kalbos tempą bei naudodami tam
tikrus elektroninius prietaisus, su šia
negalia susidorodavo gana gerai.
Tačiau pastebėjus, kad mikčiojimas
perduodamas kitiems šeimos na-
riams, pradėta ieškoti tai perduo-
dančių genų. Tyrimas paskelbtas
žurnale „New England Journal of
Medicine”.

lrt.lt
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„Tikrosios Europos valstybių
ūkio problemos, ypač mažas produk-
tyvumas ir didelis nedarbas, auto-
matiškai nedings įšvirkščius joms
finansų pagalbos”, – rašo Taivano
dienraštis „Jingji Ribao” ir teigia,
jog „Europos Sąjungai verkiant rei-
kia struktūrinių mechanizmų, kad
ilgainiui tokių krizių išvengtų”. Tai-
vano sostinės Taipėjaus laikraštis
priduria, jog „turtingosios Bendrijos
šalys kaip Prancūzija ir Vokietija čia
turi ypatingą atsakomybę”.

Šias mintis kartoja ir dažnas
Europos laikraštis, tačiau Londono
„Financial Times” sudėlioja štai
tokius dalykus: „Viskas prasidėjo
Atėnuose. Tada sunkumai persimetė
į Lisaboną ir Madridą. Tačiau būtų
didelė klaida manyti, kad ši rimta
skolų krizė pasitenkins griaudama
tik silpnesnes eurozonos ekonomi-
kas. Tai ne tik Viduržemio jūros re-
giono problema, o Vakarų pasaulio
biudžeto krizė. Ir jos pasekmės bus
daug sunkesnės, negu dauguma in-
vestuotojų šiuo metu mano. Proble-
mos su valstybės įsiskolinimu visur
tos pačios, tik mastai skiriasi. Kaž-
kaip simboliška, kad krizė prasidėjo
Graikijoje, Vakarų kultūros lopšyje.
Greitai ji peržengs Lamanšo sąsiaurį
ir pasieks Didžiąją Britaniją. Tačiau
esminis klausimas tas, kada ji pasieks
paskutinį Vakarų galybės bastioną
anoje Atlanto pusėje, – rašo „Finan-
cial Times”.

Panašiai ir Bairoito dienraštis
„Nordbayerischer Kurier” būgš-
tauja, jog „valstybių krizė po finansų
krizės gali būti megakatastrofos,
kurios nebesuvaldys niekas, pradžia.
Vien Vokietijos bankai yra Graikijos,
Ispanijos, Italijos ir Airijos skolinin-
kams paskolinę šimtus milijardų
eurų”.

O Rostoko dienraščio „Ostsee-
Zeitung” nuomone, „Graikijos krizė
– daugiau negu tik vienos valstybės
nesugebėjimo tvarkytis išraiška. Tai
netikusių Europos Sąjungos vidaus
darinių požymis”.

Šiai nuomonei pritaria Stambulo
dienraštis „Aksam”. Pasak jo, „pa-
dėtis tokiose šalyse kaip Airija,
Graikija, Ispanija ir Portugalija kelia
didelio rūpesčio. Gaila, tačiau Euro-
pos Sąjungoje nėra mechanizmo ši-
tokioms problemoms spręsti. Bend-
rijoje nenumatyta jokių gelbėjimo
galimybių. Šių valstybių biudžetų
skylė siejasi ir su jų neigiama preky-
bos pusiausvyra Vokietijos atžvilgiu.
Berlynas turi didelį perteklių, ir dau-
guma jo eksportų į – eurozonos šalis.
Todėl ir Vokietija turi būti sprendimo
dalimi”, – rašo Turkijos dienraštis.

Kad Vokietija privalo dėtis prie
gelbėjimo, sutinka ir kai kurie Vo-
kietijos laikraščiai. Jau minėtasis
„Nordbayerischer Kurier” cituoja
kanclerės Angelos Merkel mintį, jog

„Graikija nebus palikta vienų viena”,
ir priduria, jog „kitos išeities kanc-
lerė neturi”.

Paryžiaus dienraštis „Monde”
rašo, jog „nepraėjo nė metai, kada
valstybės didžiulėmis sumomis gel-
bėjo bankus, o dabar šitie bankai
puola įsiskolinusias valstybes. Tai –
viena karčiųjų pamokų iš padėties
Graikijoje. Kad ši šalis gyvena ne
pagal savo galimybes, tai akivaizdu.
Vis dėlto tikimybė, kad ji nebeįstengs
grąžinti savo skolų, beveik lygi
nuliui. Tačiau tai netrukdo finansų
rinkoms lažytis dėl bankroto rizikos.
Rezultatas tas, kad spekuliacijos apie
valstybės pajėgumą grąžinti savo sko-
las paaštrina tos valstybės problemas
ar netgi pirmiausia iš viso jas suke-
lia”, – kone sąmokslo teorijos dvasia
porina šiaip jau prestižiniu laikomas
Prancūzijos dienraštis.

Jokio svetimųjų sąmokslo čia
neįžiūri Budapešto dienraštis „Nep-
szabadsag”. Jam tik rūpi, „ar Grai-
kijos visuomenė supras, kokiame
mėšle ji tūno. Dėl šios krizės negali-
ma kaltinti jokių išorinių jėgų, jokių
gudrių spekuliantų. Mums Vengrijoje
ši padėtis baisiai pažįstama: vyriau-
sybė bando paskutiniu kvapu išsi-
laikyti virš vandens. Tačiau galima
abejoti, ar jos pastangas dar palaiko
visuomenė”.

Tai, ką Graikijos vyriausybė turi
daryti, dėsto kairiųjų dienraštis
„Frankfurter Rundschau”. Ogi ji
„turi padaryti stebuklą, Graikijoje
suformuoti valstybės išlikimo sąjun-
gą, kuri iš visų piliečių labai daug
pareikalautų. Tuo ji pavojun statys
visus tuos, kurie iš kasdienės korup-
cijos gyvena kuo geriausiai. Vyriausy-
bė gaus pajusti žmonių gatvėje pyktį,
kuris Graikijoje išsilieja tiesiog ritu-
aliniu žvėriškumu. Vyriausybė gali
šitą profsąjungų pasipriešinimą pa-
laužti tik tada, kai iš pasiturinčiųjų
elito pareikalaus ženkliai daugiau
aukų negu iš eilinių darbuotojų ir
tarnautojų”.

Čekijos dienraščio „Hospodars-
ke Noviny” nuomone, „finansiškai
Europa Graikijai padėti negali – tai
draudžia sutartys. Todėl kalbėti gali-
ma tik apie dvišalę paramą. Tačiau
geriausia būtų prašyti Tarptautinio
valiutos fondo Washington pagalbos.

To eurozonos šalys kol kas dar ne-
nori, nes tai reikštų pasiųsti ženklą,
kad eurą įsivedusios šalys nepajėgia
su savo problemomis susidoroti”.

Vis dėlto Prahos verslo dienraštis
ragina šia galimybe pasinaudoti, o
Nancy miesto Prancūzijoje dienraštis
„L’Est Republicain” šiaušiasi. Ir
kaip tik dėl minėtos priežasties, jog
„tai reikštų priimti Washington re-
guliuojamą ekonomikos valdymą.
„Tai būtų pažeminimo viršūnė!” –
sušunka Prancūzijos dienraštis, išsa-
kydamas gana tipiškas savo krašto
žmonių nuotaikas.

Lrt.lt

BIUDŽETO IR SKOLŲ KRIZĖ –
PASAULINĖ

Sunkmečio dovanos
ANDRIUS NAVICKAS

Jau Bažnyčios Tėvų raštuose ankstyvojoje krikščionybėje atrastume
teiginį, kad kančias ir negandas turime priimti ne kaip Dievo baus-
mę, bet kaip dovaną.

Ir ne gailėtis savęs, bet klausti – kokią žinią ar pamoką man teikia
Kūrėjas? Deja, ši išmintis pernelyg retai prisimenama mūsų laikų pasau-
lyje, garbinančiame veikimo ir vartojimo stabus. Naujoji stabmeldystė ne-
kenčia silpnumo ir laimę tapatina su neriboto vartojimo šėlsmu.

Kiekviena stabmeldystė žada žmogui saugumą ir aiškumą, bet iš tiesų
neišvengiamai nuvilia, sujaukia ir nuskurdina. Vartojimo šėlsmo ideologi-
ja neišvengiamai turėjo patekti į akligatvį.

Tuščiai svarstoma, esą dėl pasaulinės finansų krizės kaltas vienas ar
kitas bankas. Kaltas godulio ir savanaudiškumo kurstymas, neišvengia-
mai vedantis į savigriovą. Buvome taip apakinti vartojimo blizgesio, jog at-
rodė, kad krizė trenkė it žaibas iš giedro dangaus.

Šis žaibas daug ką pakeitė ir iškėlė nemalonių klausimų. Kilo nauja
didžiulė emigracijos banga, greičiau už gripą paplito nedarbas, daug žmo-
nių pasijuto skurdžiais. Nors nedrąsiai spėliojama, kad sudėtingiausias
krizės laikotarpis jau praeityje, mano įsitikinimu, nuo krizės viruso išsigy-
dysime tik tada, kai sugebėsime atpažinti ir priimti krizės dovanas.

I. Iš sovietmečio paveldėjome įsitikinimą, kad už viską yra atsakinga
valdžia. Iškilus sunkumui, įprastinė reakcija – reikalauti, jog valdžia tuoj
pat jį išspręstų, ir plūstis, kad ji abejinga. Tačiau juk dažniausiai patys ga-
lėtume įveikti problemas ar bent pradėti jas spręsti.

Reikia tik mūsų ryžto ir pastangų, o ne valdžios įsikišimo. Tikrai
negerai, kad sunkmečiu valdžia pernelyg mažai rūpinasi vargstančiais.
Tačiau tai atveria plačias galimybes krikščioniškai artimo meilei.

Tiek daug žmonių aplink, kuriems galėtume padėti taip, kaip nesuge-
bėtų jokia valstybės įstaiga. Taigi turime progą išbandyti ir įsitikinti, ar
mūsų artimo meilė tėra tik skambus šūkis ar tikras įsipareigojimas.

II. Nesunku mylėti Tėvynę, kai ji apiberia gėrybėmis, kai joje viskas
gražu. Sunkmečio, politinės sumaišties laikas – tai kartu ir galimybė
pasitikrinti, kiek sugebame būti ištikimi savo valstybei, kai ji tampa ne
tokia patraukli.

Ar sugebame atskirti politikus, neretai klystančius ir pamirštančius
tarnauti bendrajam gėriui, ir valstybę, per kartų kartas esančią mums
namais?

Valstybė stipri ne todėl, kad ją valdo sąžiningi ir išmintingi politikai.
Daug svarbiau, kas vyksta šeimose, bendruomenėse – kaip auklėjama jau-
noji karta. Kokias vertybes jiems norime išugdyti? Ar sugebame atrasti
laiko bendruomenės poreikiams?

Ar nepritrūkstame dėmesio kaimynams, bendradarbiams, giminai-
čiams? Tikrasis valstybės kūrimas ir stiprinimas vyksta nesiskelbiant, ir
ši kasdienė kantri veikla paprastai net svarbesnė, nei kuris nors politikų
priimtas įstatymas.

III. Krizė dar kartą paliudijo Jėzaus žodžius, jog medžiaginis turtas,
kurį stengiamės kaupti ir gausinti, nepatikimas ir netvarus. Išlieka tik
turtai, kaupiami ne piniginėse, banko sąskaitose, o širdyse.

Jei laikysimės įsitvėrę pinigų ar galios, neišvengiamai liksime nuvilti.
Amžiams liks tik tai, ką esame paaukoję kitiems, kas subrendo, kai suge-
bėdavome išsiveržti iš egocentrizmo narvo.

Viena vertus, sunkmetis atskleidė, jog ne tik puikiai išgyvename be
daugybės blizgučių, prie kurių buvome pripratinti, bet net ir išsilais-
viname nuo vartotojiškos visuomenės primesto gyvenimo būdo bei ritmo.
Kita vertus, net tada, kai ėmėme stokoti to, kas ne prabanga, o būtinybė,
kartu buvome priversti iš naujo perskaityti Evangelijos žodžius, kad žmo-
gus gyvas ne vien duona. Ar tikrai tuo tikime? O gal dabar puiki proga šią
Viešpaties ištarmę įšaknyti savo gyvenime?

Kiekvienas sunkmetis – išbandymas ir Dievo pedagogikos dalis. Gal
tai vienintelis būdas vis labiau klystančius sugrąžinti į gyvybės kelią?

Tad pažvelkime į dabarties problemas, sunkumus kaip į dovaną. Tik
tada nebereikės „kartoti kurso” kenčiant nuo panašių krizių ateityje.

,,Artuma”

SU ŠIMTINE Į ANTRĄ ,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ!SU ŠIMTINE Į ANTRĄ ,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ!
Vasario mėnesio mėnesį prisiminkime mūsų tėvynės Lietuvos ir išeivijos rūpesčius.
Šį mėnesį šalia kitų aukų, skirkime savo auką ir Draugo fondui, kuris padeda išlaikyti vienintelį

išeivijoje dienraštį ,,Draugas”, kuris 2009 m. sėkmingai atšventė šimto metų sukaktį.
DF aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių.
Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629
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Parama skurstantiems Lietuvos vaikams
dar labai reikalinga

ALDONA KAMANTIENÈ

Gražų vasario 14 dienos sekma-
dienį po 11 val. šv. Mišių Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio misijoje vyko
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
(VVM) metinis pranešimas visuome-
nei. Jau dvylikti metai, kai organiza-
cija išsilaiko iš visuomenės aukų.
Kiek jų surenkame, tiek galime pa-
remti mūsų remiamus centrus Lie-
tuvoje. Esame įsitikinę, kad žmonės
turi žinoti, kur ir kaip jų suaukoti
pinigai yra išleidžiami. Kitas klausi-
mas, ar dvyliktuosius metus gyvuo-
janti organizacija dar iš viso yra
reikalinga?

Trys svarbiausi tikslai

Pranešimo klausytis susirinko
daugiau žmonių, negu tikėtasi, todėl
skubiai reikėjo pristatyti daugiau
kėdžių. Po gausių vaišių viena iš
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
Tarybos narių, valdybos narė bei pro-
gramų koordinatorė Lietuvoje Rita
Venclovienė padarė sklandų ir nuo-
seklų pranešimą, primindama orga-
nizacijos tikslus. ,,Tikslai susideda iš
trijų dalių, – sakė kalbėtoja, – finan-
sinės ir materialinės, auklėjimo pro-
gramų paruošimo bei centrų įparei-
gojimo jas vykdyti ir Amerikos lietu-
vių jaunuolių savanorių paruošimo
darbui dienos centruose Lietuvoje.”

Venclovienė priminė, jog šiuo
metu remiami 11 centrų, išsisklai-
džiusių po plačią Lietuvą. Paramos
reikalingumą vaikams nustato vieto-
vių savivaldybių, mokyklų socialinių
darbuotojų bei dienos centrų vadovy-
bės. Dažniausiai į dienos centrus
ateina pažeisti vaikai, iš iširusių šei-
mų, kuriose vyrauja įvairios priklau-
somybės: alkoholis ar narkotikai ir
nedarbas. Vaikai išgyvena smurtą,
nuolatinius barnius, saugumo stoką.
Atėję iš mokyklos, centruose vaikai
yra pamaitinami, prižiūrima jų pa-
mokų ruoša, einama ,,Vaiko vartai į
mokslą” pateikta auklėjimo progra-
ma. Be minėtų apčiuopiamų tikslų
vaikai čia randa meilę, saugumą, so-
cialinių įgūdžių patyrimą, sveikus už-
siėmimus bei žaidimus. Keliuose cen-
truose susitinkama su vaikų motino-
mis, su kuriomis vadovės bendrauja,
kalba apie jų pačių ir jų vaikų proble-
mas.

R. Venclovienė priminė, kad die-
nos centruose dirba patikimos moky-
tojos ir socialinės darbuotojos. Joms
talkina savanoriai. ,,Turime vieną
apmokamą centrų koordinatorę, kuri

reikalauja ir gauna iš centrų smulkią
ataskaitą ir metų veiklos aprašymą,
kurie yra perduodami ‘Vaiko vartai į
mokslą’ organizacijai”, – sakė pra-
nešėja.

Padėkota padaliniams,
Lietuvių Fondui ir pavieniams

geradariams

Kadangi tą popietę organizacijos
iždininkas Ramojus Vaitys turėjo ki-
tų įsipareigojimų, R. Venclovienė
trumpai paminėjo ir apie finansinę
paramą dienos centrams. Pereitais
2009 metais centrams buvo išdalinta
58,750.00 dol., o į Lietuvos bankus
persiųsta 65,090.00 dol. Lito ir dole-
rio vertei krentant, 2010 metams nu-
matyta skirti 63,100.00 dol. Cent-
rams pinigai skirstomi pagal vaikų
skaičių ir centrų būklę.

Rita padėkojo mūsų organizaci-
jos ,,Vaiko vartai į mokslą” padali-
niams Amerikoje, pvz., Sunny Hills,
Florida valstijoje, Detroit, Cleveland,
Washington, DC ir Philadelphia mies-
tuose. Dėkojo Lietuvių Fondui, kuris
šiais metais padėjo įrengti naują die-
nos centrą Jonavoje. Padėkojo ir vi-
sam būreliui mezgėjų, kurios vaikus
sušildo savo numegztomis kepurė-
mis, šalikais, šliurytėmis bei megz-

tiniais. Tos dovanėlės vaikus ne tik
sušildo fiziškai, bet ir dvasiškai, nes
vaikas sužino, kad kažkas ten toli juo
rūpinasi ir jį myli.

Kalbėtoja taip pat užsiminė, kas
per šiuos 12 metų centruose pasikei-

tė. Rita pažymėjo, kad į centrus atei-
na jaunesni vaikai, kuriuos yra leng-
viau paveikti į gerąją pusę. Daugiau
motinų pradeda ateiti į vaikų ruošia-

mas šventes ir joms skiriamus psi-
chologinius pokalbius. Buvę centrų
auklėtiniai įstoja į profesines mokyk-
las, kolegijas ir net universitetus.
Smagu, kai buvę centrų auklėtiniai
grįžta laisvalaikiu dirbti savanoriais.

Savo pranešimą Rita baigė padė-
kodama rėmėjams už jų dosnumą ir
kvietė daugiau žmonių jungtis į šį pras-
mingą darbą padėti skurstantiems
Lietuvos vaikams, kuriems pagalbos
reikalingumas vis dar nemažėja.

Prasmingi seminarai

Kita organizacijos valdybos narė,
tarybos sekretorė ir puiki ,,Vaiko var-
tai į mokslą” korespondentė Ramunė
Kubiliūtė papasakojo apie kas antri
metai ruošiamus seminarus centrų
vadovams, darbuotojams ir savano-
riams.

Seminarai vyksta Palaimintojo
Jurgio Matulaičio namuose, Kaune.
Iš kiekvieno centro kviečiami keturi
dalyviai, nes daugiau dalyvių būtų
sunku sutalpinti. Anksčiau semina-
rus ruošdavo į Lietuvą tam tikslui at-

vykusios organizacijos valdybos na-
rės. Dabar juos ruošia ir programa,
paskaitininkais ir dalyviais rūpinasi
,,Vaiko vartų į mokslą” koordinatorė

Lietuvoje Žydrūnė Liobikaitė su savo
pagalbininkėmis.

,,Vaiko vartai į mokslą” organi-
zacija, matydama šių seminarų pras-
mę, padengia visas seminaro išlaidas,
dalyvių maistą, nakvynes ir kelionę.
Pageidaujama, kad dalyvautų bent
vienas seminaro talkininkas iš JAV.
Šiais metais seminare žada dalyvauti
,,Vaiko vartai į mokslą” Tarybos pir-
mininkė Dalia Anysienė.

Atsiliepimai apie šiuos semi-
narus yra puikūs. ,,Dalyviai išklauso
gerų paskaitininkų, dalijasi patirtimi
su kitų centrų darbuotojomis, semia-
si jėgų tolimesniam darbui”, – pra-
nešimą baigė R. Kubiliūtė.

Savanorės: ,,Ne tik davėme
vaikams, bet ir pačios daug

gavome”

Aldona Kamantienė pristatė
,,Vaiko vartai į mokslą” buvusias sa-
vanores: Vidą Kazlauskaitę ir Viją
Sidrytę, kurios buvo pirmosios sava-
norės dviejuose Vilniaus centruose
prieš dešimt metų. Tuo metu jos dar

Savanorės, dirbusios VVM remiamuose centruose Lietuvoje 2000 m. ir 2009
m. vasarą, kartu su VVM valdybos narėmis. Iš k.: Rita Venclovienė, Vija Sid-
rytė, Andrytė Siliūnaitė, Vida Kazlauskaitė ir Aldona Kamantienė.

VVM valdybos narė Regina Kučienė ir talkininkė Raminta Marchertienė prie
aukų stalo, rėmėja/narė Irena Kriaučeliūnienė.

Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

Vija Sidrytė kalba apie savo savanoriavimo įspūdžius Lietuvoje.
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Saulutė linksmai šviečia, paukš-
teliai gražiai čiulba, drugeliai smagiai
skraido, o Jūs einate sau linksmai ir
nerūpestingai ir staiga pastebite, jog
tiesiai po Jūsų kojomis (tiesiog gatvė-
je, ant šaligatvio) guli milijonas. Mi-
lijonas nesvarbu ko – litų, eurų, dole-
rių, svarų ar kokių nors ten šveicariš-
kų frankų. Milijonas – ir gatvėje mili-
jonas. Ir Jūs pakeliate tą milijoną
(nesvarbu ko), švelniai, švelniai pa-
sūpuojate, glaudžiate prie krūtinės ir
negalite atsidžiaugti nežemiška pa-
laima, kad Likimo valia staiga nei iš
šio, nei iš to atsiradote.

Ar teko Jums kada nors susap-
nuoti tokį, pavyzdžiui, sapną? Jeigu
neteko, tai Jūs labai daug praradote.
Vieni milijonus ,,užkala” gyvenime,
kiti – žarsto sau juos sapnuose, o kai
kam į juos net seilės pavarvinti ne-
tenka. Nėra teisybės po saule, pasa-
kytų šiuo atveju Pamokslininkas.

O ar žinote, kaip vadinasi toks
nei iš šio, nei iš to Jums nukritęs į
rankas (ar po kojomis) milijonas ar
dar kažkiek? Jeigu nežinote, pasaky-
sime, patarsime ir painformuosime.
Tai yra ne kas kita, kaip dyki pinigai.

Dyki pinigai!.. Kas apsakys, kas
aprašys tą džiaugsmingą širdies vir-
pulį, kai Likimo pasiuntinys Jums
perduoda į rankas tokius pinigus kur
nors toli nuo smalsių akių!? Kas ap-
rašys ar apsakys tą jaudinančią mi-
nutę, kai Jūs gavote tą Likimo dova-
ną, laimingai, nekliudomi atsisveiki-
note su Likimo pasiuntiniu ir netruk-
domi parsinešėte tą dovaną namolei
ar saugiai padėjote į banką!?

Gyvenime (o ne sapnuose) kar-
tais pasitaiko ir tokių, čia nupasakotų
akimirkų. Deja, kartais pasitaiko ir
taip, kad tokias šviesias ir jaudinan-
čias akimirkas sudrumsčia, sujaukia
ir nuo kojų ant galvos apverčia atsi-
beldę įstatymo sargai, kurie puola
kaip žvėrys į Jūsų kabinetą ir šoka
ant Jūsų, ką tik palepinto Likimo.
Lyg gauja alkanų hienų ant nusmur-
gusio liūto išlupa Jums iš rankų tei-
sėtą Jūsų grobį ir, išstūmę antran-
kiais nepatogiai surakintomis ranko-
mis iš tokio saugaus ir patogaus Jūsų
kabineto, veda ten, kur patogumai ne
per patogiausi, o Likimo dovana įra-
šoma į kratos protokolą kaip įkal-
tis.

Mūsų laikraščio amžinai nenu-
stygstantis korespondentas ir įgalio-
tasis intervjuveris Juozas Grevelda
aplankė vieno tokio Likimo numylėti-
nio viršininką, kolegą ir partijos bi-
čiulį ir paprašė jį pasidalinti bran-
džiomis ir išsamiomis mintimis apie
Likimą, jo dovanas ir grimasas. Juo-
zas kalbasi su Algiu Čapliku, Lie-
tuvos Respublikos vyriausiuoju svei-
katos puoselėtoju ir tautos sveikatos
sargu. Jam išmintingai (ir išradingai)
vadovaujant, LR Sveikatos ministeri-
ja padarė itin pelningą biznį: nupirko
iš kažkurios pakampės Olandijoje
krūvą mažne sugedusių priešgripinės
vakcinos dozių, už kurias sumokėjo
kažkiek milijonų ir kurios kažkam
ten, Olandijoje, atsikliuvo kaip tos Li-
kimo dovanos, o Lietuvoje į tokius,
atsiprašant, vaistus, nė vienas gydy-
tojas nė skersa akimi pasižiūrėti
nenori. Neina jie, rakaliai, skiepytis,

ir gana. Nors tu juos mirtinai už-
graužk – kaip sąžinė Harpagoną!

Ministras, nors šiaip jau žodžio
žurnalistams nešykšti, apie savo nau-
jąją aferą atvirauti buvo tikrai nelin-
kęs. Liūdnai atsidusęs, prisipažino
vyras kur kas didesnį rūpestį beturįs
– jo dešiniąją ranką, viceministrą Ski-
ką Specialiųjų tyrimų tarnybos parei-
gūnai supakavo kaip šeimininkė
šiukšles į maišą ir išsivedė nežinia
kur.

– Aš tikrai nežinau, kas čia de-
dasi! – su ašaromis akyse prisipažino
ministras. – Mano ministerijoje tas
niekšas, sukčius ir vagis be mano ži-
nios kyšius imti pradėjo! Ką galima
kalbėti apie garbę, sąžinę, moralę ir
padorumą, jeigu jis, tas niekšas, tas
vagis, man nežinant, už nugaros nu-
gvelbė ištisus 20,000 litų! Ar tamstos
žinote, kaip smagiai paūžti galima už
20,000!?

J. G.: Nejaugi padėtis iš tikrųjų
tokia dramatiška? Ar Jūs nesureikš-
minate tokio nereikšmingo to kyši-
ninko poelgio? Juk judviejų rango pa-
reigūnams, Seime svarstantiems ir
žarstantiems milijonus, tokia suma
galėtų būti nebent arbatpinigiai? Kas
Tamstai labiau užkliuvo šioje istorijo-
je – pats kyšis ar jo dydis?

A. Č.: Nei kyšis, nei dydis, dorai,
garbingai ir atsakingai Jums atsaky-
siu. Man užkliuvo tai, kad tas nevido-
nas už mano nugaros išdrįso tą kyšį
paimti, man iš anksto nepranešęs!
Kas darosi šiais baisiais laikais!? Kas
gi darosi!? Nebeliko nei subordinaci-
jos, nei pavaldumo, nei paprastos
tvarkos. Na, aš dar suprasčiau, jeigu
jis kyšį būtų išreikalavęs, išlupęs, iš-
šantažavęs iš kurio nors rajono ligon-
nės, kurios steigėjas būtų to rajono
savivaldybė. Bet dabar, kai jis tą kyšį
išlupo iš ministerijai, tai yra, man,
ministrui, pavaldžios institucijos,
toks niekšiškas poelgis pralenkia vi-
sas valdininkų niekšybes, kurios
buvo padarytos nuo pat Nepriklau-
somybės atkūrimo akimirkos!

J. G.: Kažkaip nelabai aišku, už
ką Jūs koneveikiate tą nelaimėlį ar
nenaudėlį – kaip Tamstai labiau pa-
tinka. Na, paėmė, tai paėmė. Ar taip
jau labai svarbu iš ko?

A. Č.: Kaip tai nesvarbu!? Juk,
galima sakyti, jis tą kyšį tiesiog iš
mano kišenės pavogė. Tokie atvejai
neleistini, negeistini ir netoleruotini,
ir baigtas kriukis! Ir taškas. Ir visų
diskusijų pabaiga.

J. G.: Atrodote tikrai ne juokais
įpykęs?

A. Č.: Dar ir kaip ne juokais. Aš
tiesiog plyšte plyštu iš piktumo. Kiti
ministrai per artimiausią Vyriausy-
bės posėdį mane špygomis užbadys.
Įmanyčiau, tai pats jį įskųsčiau.
Šaukštai dabar, žinoma, jau po pie-
tų.

J. G.: O gal dar ne viskas pražu-
vo? Gal dar teisme STT kaltės neįro-
dys?

A. Č.: Kur tau neįrodys! Kad Jūs
žinotumėte, kaip STT tardytojai ma-
ne kvotė ir tardė, vėtė ir mėtė. Ne
pyragai pas juos atsidūrus, turiu pri-
pažinti. Dabar jau suprantu, kaip jau-
čiasi nelaimingų nusidėjėlių sielos,
velnio naguose atsidūrusios.

J. G.: Ar Jūs tikrai tikite Dievą?

A. Č.: Kad aš žinočiau. Kai da-
viau priesaiką Seime, lyg ir tikėjau. O
vėliau per tą kasdienybę kažkaip
nepastebimai mano širdyje toje vieto-
je, į kurią tai trumpai priesaikos aki-
mirkai patalpinau mūsų Viešpatį,
kažkaip nepastebimai ir klastingai
įsikūrė nelabasis. Dabar ir pats nepa-
sakyčiau, kaip jam tai pavyko. Gal
mane kokiu nors niekučiu suviliojo ar
suvedžiojo, nė pats dabar jau nebeži-
nau.

J. G.: O gal dar nevėlu apgailėti
savo nuodėmes ir pasiryžti vėl Dievui
tarnauti? Gal dažniau reikėtų tą
paskutinįjį priesaikos sakinį karto-
ti?

A. Č.: Na, jau, na, jau. O kaip
tada aš valstybę valdysiu? Kaip su-
derinsiu tą begalę skirtingų interesų
– darbuotojų ir darbdavių, girtuoklių
ir jų girdytojų, studentų ir dėstytojų,
verslo magnatų ir partijų vadovų? Ko
gero, reikia visai proto netekti, kad iš
manęs to pareikalautumėte. Gal jau
tamsta su savo protu susipykęs bū-
site?

J. G.: Gal sugrįžtume prie mūsų
temos? Apie ką Jus kamantinėjo tar-
dytojai?

A. Č.: Negaliu sakyti, neprisi-
menu nieko, išskyrus tai, kad pabai-
goje manęs prašė pasirašyti, kad žur-
nalistams nieko nepasakosiu – tardy-
mo ir savo interesais.

J. G.: Tai gal bent prisimenate,
kiek valandų truko tas pokalbis?

A. Č.: Tikrai neprisimenu. Tik-
rai, tikrai. O apskritai, tai dabar ne
Jūs man galvoje, kai ir mane patį į
valdiškus namus svečiuosna kviečia.

J. G.: Ačiū už pokalbį.

Kas čia dedasi!?
Iš politinės satyros ciklo „Seimo portretai”
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buvo gimnazijos mokinės, o šiandien
Vida yra vidurinės mokyklos mokyto-
ja, Vija – logopedė. Abi dirba Čikagos
apylinkėse savo pasirinktose srityse.
Buvusios savanorės prisiminė, kaip
atrodė jų tuometinis darbas ir ten
sutikti vaikai prieš dešimt metų. Jos
padrąsino jaunimą nedvejoti ir bent
vieną vasarą padirbėti dienos cent-
ruose, praturtinant vaikų ir savo
gyvenimus. Jos tvirtino, kad jos ne
tik davė vaikams, bet ir pačios daug
gavo kurdamos savo ateitį.

Pereitą 2009 metų vasarą net ke-
turios savanorės vyko dirbti į Lietu-
vą. Tai: Vaiva Lagūnavičiūtė, Emilija
Pranckevičiūtė, Vija Lietuvninkaitė
ir Andrėja Siliūnaitė. Lagūnavi-
čiutės, kuri darbavosi Vilniaus ,,Vil-
ties angelo” dienos centre ir kuri dėl
mokslo įsipareigojimų negalėjo po-
pietėje dalyvauti, pranešimą per-
skaitė jos mama. Ji pastebėjo, kad
darbas dienos centre Vilniuje Vaivą
labai praturtino.

Andrėja parodė įdomių skaidrių
rinkinį iš pereitos vasaros darbo
Žemaičių Kalvarijoje, dalijosi savo
įspūdžiais apie darbus ir gyvenimą
tolimame Žemaitijos kaimelyje. Su ja
darbavosi Emilija ir Vija, kurios dėl
studijų taip pat popietėje negalėjo da-
lyvauti. Andrėja tvirtino, kad jų ne-
išgąsdino palyginti primityvus gyve-
nimas kaimelyje. Jų draugai nori pa-
sekti mergaičių pėdomis ir jau ruo-
šiasi išbandyti savo jėgas ir padėti
vaikams. Andrėjos pasakojimas ir
skaidrės paliko gilų įspūdį klausyto-
jams. Stebėtinai malonu, kad savo
ilgoką pranešimą jaunoji savanorė ne
skaitė, o laisvai ir taisyklingai kal-
bėjo, kartas nuo karto pažvelgdama į
ekrane rodomas skaidres.

Ateinančią vasarą savanoriš-
kiems darbams į Lietuvą ruošiasi
vykti Daiva Jarašiūtė ir Analise Stei-
naitė, abi iš Denver, Colorado valsti-
jos.

Užtarnautas ,,Lietuvos Vyčių”
apdovanojimas

Po pranešimo žmonės neskubėjo
skirstytis namo. Dar vaišinosi ir dali-
josi įspūdžiais apie išgirstą praneši-
mą. Kas norėtų gauti daugiau infor-
macijos apie ,,Vaiko vartai į mokslą”
organizaciją ir jos atliekamus darbus,
prašome apsilankyti interneto sve-
tainėje adresu: http://www.childgate.
org

Tą patį sekmadienį Lietuvos Vy-
čiai savo metinėje puotoje apdovano-
jo organizaciją ,,Vaiko vartai į mok-
slą” žymeniu už Lietuvos žmonių,
ypač vaikų, gyvenimo gerinimą. Puo-
toje dalyvavo Tarybos pirmininkė D.
Anysienė, organizacijos kopirminin-
kė Aldona Vaitienė ir iždininkas
Ramojus Vaitys. Apdovanojimą priė-
mė ir padėkos žodį tarė Aldona Vai-
tienė.

Lietuvos Vyčių apdovanojimas ,,Vai-
ko vartams į mokslą” – už Lietuvos
žmonių, ypač vaikų, gyvenimo geri-
nimą. Jurgio Anyso nuotr.
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Vilnius, vasario 22 d. (ELTA) –
,,Sodros” pertvarkoje numatyta pen-
sinį amžių ilginti iki 65 metų, įmokų
surinkimą perduoti Valstybinei mo-
kesčių inspekcijai, neskirti naujų pir-
mojo ir antrojo laipsnio valstybinių
pensijų, draudimą nuo nelaimingų
atsitikimų darbe perduoti privačioms
draudimo bendrovėms, Lietuvos dar-
bo biržai ir ,,Sodrai” suteikti biudže-
tinių įstaigų statusą.

Siūloma asmenims, kurie turi
specialiuosius poreikius, ne mokėti
piniginę išmoką, o suteikti paslaugą.
Nuo 2012 m. numatoma motinystės
išmokų pasirinkimo galimybė: mote-
rims, nusprendusioms išeiti atostogų
vieneriems metams, mokėti 100 proc.
atlyginimo, arba jeigu motinystės
atostogų būtų einama dvejiems me-
tams – 60 proc. mokėti pirmaisiais
metais, o antraisiais – 40 proc. Be to,
iki 2012 m. individualiosioms įmo-
nėms, kurios pagal dabartinę tvarką
turi mokėti socialinio draudimo įmo-
ką, nepriklausomai, ar veikla pelnin-
ga, ar ne, draudimas būtų leidžiamas
mokėti savanoriškai.

Apie šiuos ,,Sodros” pertvarkos
pakeitimus po Vyriausybės pasitari-
mo pranešė socialinės apsaugos ir
darbo ministras Donatas Jankaus-
kas. Juos planuojama įgyvendinti

2011–2012 m. Tiesa, jis neįvardino,
kokį finansinį poveikį tai galėtų turėti.

D. Jankausko teigimu, pensinį
amžių siūloma vėlinti po pusę metų
kasmet, kol kas nekalbama apie pen-
sinio amžiaus vėlinimą iki 67 metų
amžiaus ribos. Kalbant apie jį reikia
galvoti ir apie demografinę padėtį,
gyventojų užimtumą, migraciją ir ki-
tas priemones. Viskas bus daroma de-
rinant, o ne jėga, sakė ministras.

,,Ministerijos siūlymuose numa-
toma, kad kiekvienais metais po pusę
metų bus pridedama tiek vyrams,
tiek moterims. Tai reiškia, kad vyrų
65 metų pensinio amžiaus riba būtų
pasiekta per 5, moterų – per 10 metų
nuo įgyvendinimo pradžios. Jeigu
pradėtume 2011 m., tai 65 amžiaus
ribą pasiektume 2021 m.”, – sakė D.
Jankauskas.

Šiuo metu moterys į pensiją išei-
na 60 metų, vyrai – 62,5 metų. Pasak
D. Jankausko, po 10 metų, kai bus il-
ginamas amžius, jis suvienodės ir vi-
siems turėtų būti 65 metai.

Dar dėl šių pasiūlymų turės ap-
sispręsti ne tik Vyriausybė, bet ir Sei-
mo frakcijos, socialiniai partneriai.
,,Sodros” pertvarkos programą, anot
socialinės apsaugos ir darbo minist-
ro, Vyriausybė turėtų patvirtinti per
kelias savaites.

Siùloma ilginti pensinî amžiû

* Po sekmadienį atliktos originaliosios programos Vancouver žiemos
olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo šokių ant ledo varžybų pirmaujančiais ta-
po praėjusių metų pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojai kana-
diečiai Tessa Virtue ir Scott Moir. EPA nuotr.

Valstybinê pensijâ ketinama skirti
JAV gyvenançiam rezistentui

I. Degutien∂ su JAV ambasadore
aptar∂ moter¨ teises

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vancouver olimpiada

Vilnius, vasario 22 d. (ELTA) – Sostinės parodų centre ,,Litexpo” vyko 11-oji
tarptautinė Vilniaus knygų mugė – vienas iš svarbiausių kultūros ir knygų leidybos
verslo renginių Lietuvoje. Joje vyko knygos ,,Kaip atrodo dvasios? Ir kiti didieji
mažųjų klausimai, į kuriuos atsakė kunigas Antanas Saulaitis, SJ” pristatymas.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

* Po aštuntosios Vancouver žiemos olimpinių žaidynių varžybų dienos
medalių lentelėje pirmaujančią vietą išsaugojo JAV rinktinė. Jos sportininkai
jau iškovojo 6 aukso, 7 sidabro ir 10 bronzos medalių.

Antrą vietą užima Norvegijos sportininkai, turintys 5 aukso bei po 3 si-
dabro ir bronzos medalius. Trečioje vietoje – Vokietijos atstovai, iškovoję 4
aukso, 6 sidabro ir 4 bronzos medalius. Per 8 varžybų dienas išdalyti 44 me-
dalių rinkiniai iš 86. Medalius jau iškovojo 26 šalių sportininkai (aukso – 16).

BNS

Vilnius, vasario 22 d. (BNS) –
Vyriausybė ketina skirti pirmojo laips-
nio valstybinę pensiją Jungtinėse
Amerikos Valstijose gyvenančiam bu-
vusiam ginkluoto pasipriešinimo (re-
zistencijos) dalyviui Petrui Naruške-
vičiui.

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo (LGGRT) cent-
ras siūlo skirti valstybinę pensiją bu-
vusiam Vietinės rinktinės kariui P.
Naruškevičiui nuo kovo 1 d.

Anot LGGRT centro, 1925 m.
tuometinėje Rokiškio apskrityje,
Obelių kaime, gimęs P. Naruškevičius
1944 m. vasarį įstojo į Lietuvos vieti-
nę rinktinę Rokiškyje, vėliau kariai

buvo perkelti į Suvalkų Kalvariją.
Tų pačių metų gegužę vokiečiai

karius nuginklavo, nuvežė į Mari-
jampolę ir, pakeitę uniformas, išvežė į
Vokietiją. P. Naruškevičius buvo pa-
skirtas į statybos būrį. Dirbo Berly-
ne, Silezijoje, Hanau, kol 1945 m. ge-
gužę išlaisvino JAV kariuomenė.

Porą metų P. Naruškevičius išbu-
vo stovykloje, vėliau išvažiavo į Ang-
liją. Ten pragyvenęs dvejus metus, iš-
vyko į Kanadą. 1950 m. persikėlė į
JAV, kur gyvena iki šiol.

Pirmojo laipsnio valstybinės pen-
sijos dydis – 800 litų, antrojo laipsnio
valstybinė pensija yra dvigubai ma-
žesnė ir siekia 400 litų.

Vilnius, vasario 22 d. (Delfi.lt) –
Buvęs Lietuvos valstybinio komercinio
banko (LVKB) tarybos pirmininkas
Gintaras Petrikas iššvaistė banko turtą
suteikdamas su susivienijimu EBSW
susijusioms bendrovėms kreditus be
turto įkeitimo ar kitų garantijų. Tai
nusprendė Vilniaus apygardos teismas,
38 metų G. Petrikui skyręs 5,6 metų
laisvės atėmimo bausmę ir iš jo Turto
bankui priteisęs daugiau kaip 18 mln.
litų. Paskelbęs nuosprendį teismas G.
Petrikui pritaikė amnestiją, todėl jam
bausmė sumažėjo šeštadaliu, bet ne
mažiau kaip vieneriais metais.

Kaip pabrėžė kaltinamąjį nuo-
sprendį paskelbęs Vilniaus apygardos
teismo teisėjas Vladislavas Lenčikas, G.
Petrikas su bendrininkais organizavo
svetimo turto iššvaistymą – jis pasinau-
dodamas savo autoritetu ir įtaka nuro-
dydavo išduoti kreditus be turto įkeiti-
mo. Pasak teismo, svetimą turtą G. Pet-
rikas iššvaistė kartu su banko valdybos
pirmininku Algimantu Bartusevičiumi
(jis yra miręs), jo pavaduotoja ir Pasko-

lų komiteto pirmininke Kristina Daba-
šinskaite bei bendrovės „Custos” direk-
toriumi Eduardu Guralija.

Kadangi G. Petrikas yra suimtas
pagal kitoje byloje priimtą kaltinamąjį
nuosprendį dėl investicinės Kauno hol-
dingo bendrovės turto iššvaistymo, nu-
teistasis toliau lieka nelaisvėje. Tiesa,
kalėti jam liko jau nedaug – į bausmę
buvo įskaičiuoti 3 metai ir 4 mėnesiai,
kuriuos jis praleido už grotų JAV.

Išklausyti nuosprendžio G. Petri-
kas iš Pravieniškių pataisos namų ne-
buvo atvežtas – iš anksto teismui pa-
teikė prašymą nedalyvauti nuospren-
džio paskelbime. Nuosprendį nuteista-
sis dar galės apskųsti apeliacine tvarka.

Valstybės kaltintojas teisme pažy-
mėjo, kad dvi EBSW bendrovės buvo įs-
teigtos tik tam, kad gautų paskolas iš
banko ir taip padengtų kitus kreditus.
Pasak prokuroro, šios bendrovės iš tik-
rųjų nevykdė jokios veiklos, todėl jos
apskritai net negalėjo gauti paskolų
bankuose.

G. Petrikas kal∂s 5,6 metû

Vilnius, vasario 22 d. (Delfi.lt) –
Seimo pirmininkė Irena Degutienė
priėmė Jungtinių Amerikos Valstijų
ambasadorę Lietuvoje Anne Eliza-
beth Derse. JAV ambasadorė pristatė
Seimo pirmininkei jos atstovaujamos
šalies siūlymą Demokratijų bendrijos
rėmuose įkurti aukšto lygio moterų
lygybės darbo grupę, kuri remtų pas-
tangas gerinti moterų padėtį nede-
mokratinėse valstybėse.

Seimo pirmininkės sekretoriatas
praneša, kad Demokratijų bendrija,
kuriai iki 2011 metų pirmininkauja
Lietuva – tai tarpvyriausybinė struk-
tūra, kurios veikloje gali dalyvauti
demokratiją sukūrusios ir ją kurian-
čios valstybės. Jos tikslas – pasauli-
niu mastu stiprinti ir gilinti demo-
kratijos normas ir praktikas. Demo-
kratijų bendrijos veikla remiasi Jung-
tinių Tautų chartija ir Visuotine žmo-
gaus teisių deklaracija. Šiuo metu

Demokratijų bendrijos narėmis yra
daugiau nei 100 valstybių.

Seimo pirmininkės nuomone,
toks JAV siūlymas yra sveikintinas. I.
Degutienė pabrėžė, kad Lietuvos Sei-
me yra nemažai veiklių parlamenta-
rių, kurios jau ir dabar aktyviai daly-
vauja tarptautiniuose renginiuose ir
programose, svarstančiose moterų ly-
gybės ir dalyvavimo politikoje klausi-
mus.

„Šios Seimo narės galėtų įsijung-
ti į tokią programą ir dar aktyviau
prisidėti prie moterų teisių stiprini-
mo nedemokratiškose ar demokrati-
jos keliu dar tik pradėjusiose žengti
valstybėse”, – sakė Seimo pirmininkė
I. Degutienė.

Lietuvos parlamento vadovės ir
JAV ambasadorės susitikime buvo
aptarti ir kiti dvišalio bendradarbia-
vimo klausimai.



Vilnius, vasario 22 d. (BNS) –
Gelbėtojai ieško mažiausiai keturių
žmonių, kurių buvo pasigesta po to,
kai Portugalijos kurortinę salą
Madeirą nusiaubė potvyniai ir purvo
nuošliaužos, nusinešusios bent 42
žmonių gyvybes.

Gelbėtojai toliau ieško potvynio
aukų po purvo ir akmenų nuošliau-
žomis. Regiono sostinėje Funšalyje
purvo nuošliaužos užgriuvo automo-
bilius, apgadino pastatus, užkirto ke-
lius bei sugriovė tiltus. Baiminamasi,
kad aukų skaičius gali didėti, nes
gelbėtojai dar nesugebėjo pasiekti
trijų atokių salos regionų. 

Sunkioji technika valo riedulius
ir purvą, kuriuos į Funšalio ir kitų

gyvenviečių gatves bei kelius sunešė
galingi vandens srautai. Žaibiški pot-
vyniai vertė iš kojų žmones, užliejo
namus ir blaškė automobilius.

Pasak vietos gyventojų, praeitą
savaitgalį siautėjusi audra buvo
smarkiausia, kiek mena žmonės. Pa-
reigūnai nurodė, kad per aštuonias
valandas saloje iškrito mėnesio lie-
taus norma. Siautėjant potvyniui,
buvo sužeisti daugiau nei 120 žmo-
nių.

Portugalijos ministrų kabinetas
dėl šios nelaimės šalyje paskelbė trijų
dienų gedulą. Lisabona suteiks Ma-
deirai finansinę paramą, kuri padės
atstatyti daugelį nuniokotų kelių ir
sugriautų tiltų.
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VARŠUVA
Lenkijos Helsinkio žmogaus tei-

sių fondo atstovai paskelbė naują in-
formaciją, patvirtinančią, jog šioje ša-
lyje CŽV lėktuvai leisdavosi – pirmą
kartą tai patvirtinta oficialiai, rašo
Lenkijos naujienų agentūra PAP.
Fondas informaciją surado Lenkijos
aeronavigacijos paslaugų agentūros
pranešime apie šešis amerikiečių lėk-
tuvų skrydžius į Šymanų oro uostą
Varmijos ir Mozūrų vaivadijoje 2003
metų vasario – rugsėjo mėnesiais. 

VIENA
Rusija per Europos saugumo

ir bendradarbiavimo organizacijos
(ESBO) žiemos Parlamentinę Asamb-
lėją išsakė ,,pasipiktinimą” NATO
nesugebėjimu apriboti opiumo augi-
nimo Afganistane, sakė Rusijos dele-
gacijos vadovas. ESBO Parlamentinės
Asamblėjos sesija prasidėjo vasario
18 d. Austrijos sostinėje Vienoje.

BRIUSELIS
Europos Sąjungoje bus įkurta

nauja žvalgybos valdyba prie ES
diplomatinės tarnybos (External Ac-
tion Service, EAS), praneša ,,EUob-
server”. Ji bus sudaryta iš trijų da-
bartinių žvalgybos padalinių. ES už-
sienio reikalų ministrė Catherine
Ashton rengia atitinkamą pasiūlymą
dėl naujos tarnybos steigimo. Mano-
ma, kad visi reikalingi dokumentai
bus parengti 2010 m. kovą. Naujoji
žvalgybos valdyba bus sudaryta iš
Jungtinio operatyvinio centro prie
ES Tarybos, Stebėjimo skyriaus,
tvarkančio ES saugumo ir gynybos
dalinio veiklą, ir Krizių centro prie
Europos Komisijos.

KIJEVAS
Ukrainos ministrė pirmininkė

Julija Tymošenko pareiškė atsiim-
sianti ieškinį teisme, kuriuo siekė
užginčyti opozicijos vadovo Viktor
Janukovyč pergalę prezidento rinki-
muose. Premjerė paaiškino, kad teis-
mas iš esmės atsisakė svarstyti įrody-
mus, kuriuos surinko jos komanda, ir
atmetė šį prašymą. ,,Šiomis aplinky-
bėmis mes paprasčiausiai nematome
prasmės tęsti bylos svarstymą”, –
teigė J. Tymošenko. 

MASKVA
Maskvoje per keturias dienas iš-

krito beveik pusė metro sniego, pra-
neša lenta.ru. Pranešama, kad snie-
gui valyti pasitelkta 15,000 specialio-
sios technikos, 8,400 savivarčių,
1,100 kiemsargių brigadų, kuriose iš
viso – 5,500 žmonių. Maskvos valdžia
paragino sostinės gyventojus nesi-
naudoti asmeniniu transportu.

TEHERANAS
Iranas pristatė pirmąjį šalyje

pastatytą eskadrinį minininką. Lai-
vas, kuriame įrengta šiuolaikinė ra-
darų sistema ir raketos, pradėtas
naudoti Persijos įlankoje, praneša
agentūra AFP. Karo laivo ,,Džama-
ranas” pristatymo iškilmėse dalyva-
vo ne tik aukščiausi kariniai atstovai,
bet ir Irano dvasinis vadovas, ajatola
Ali Chamenei.

WASHINGTON, DC
Pagal konservatorių aktyvistų

neoficialaus balsavimo rezultatus
kandidatu į JAV prezidentus nuo
Respublikonų partijos per 2012 metų
rinkimus turėtų būti keliamas kon-
greso narys Ron Paul. Už jį atidavė
balsus 31 proc. apklaustų Konser-
vatorių politinio veikimo konferenci-
jos (Conservative Political Action
Conference) dalyvių. Po jo eina du
buvę gubernatoriai: Mitt Romney iš
Massachusetts, surinkęs 22 proc.
balsų, ir Sarah Palin iš Aliaska val-
stijos su 7 proc. Už dabartinį Mine-
sotos gubernatorių Tim Pawlenty
balsavo 6 proc. 

* * *
JAV erdvėlaivis ,,Endeavour”

sėkmingai nutūpė Florida valstijoje
po dvi savaites trukusios misijos,
kurios metu Tarptautinėje kosminėje
stotyje (TKS) buvo pritvirtintas nau-
jas modulis. 

* * *
Amerikiečiai diplomatai ragina

Kubą išlaisvinti JAV pilietį, kuris yra
sulaikytas nuo gruodžio, tačiau jam
nepateikti jokie kaltinimai, pranešė
BBC. Alan Gross paleidimas buvo ap-
tartas per derybas Havanoje apie
migraciją. Kubos prezidentas ameri-
kietį apkaltino šnipinėjimu, tačiau jo
šeima teigė, kad vyras tik dalino ry-
šių prietaisus žydų bendruomenėms.

Madeiros saloje potvyniai
nusinešè 42 gyvybes

Nepalo sostinèje streikuoja rojalistai

Vilnius, vasario 22 d. (BNS) –
Nepalo nuverstą karalių palaikančiai
partijai paraginus surengti streiką,
sostinės Katmandu gatvėse savaitės
pradžioje nedirbo parduotuvės ir
nevažinėjo automobiliai, o toks roja-
listų protestas buvo surengtas pirmą
kartą nuo monarchijos panaikinimo
šioje Himalajų valstybėje.

2008 metais speciali asamblėja,
kurioje daugumą sudarė buvę suki-
lėliai maoistai, panaikino 239 metus
gyvavusią monarchiją ir paskelbė
Nepalą, kurio dauguma gyventojų
yra hinduistai, sekuliaria respublika.
Tokiu būdu buvo galutinai baigtas
dešimtmetį vykęs pilietinis karas,
nusinešęs daugiau nei 13,000 žmonių
gyvybių.

Streiką organizavusi dešiniosios
pakraipos partija „Rastriya Praja-
tantra” reikalauja surengti referen-

dumą dėl galimybės atkurti monar-
chiją ir grąžinti Nepalui hinduistinės
valstybės statusą.

„Žmonėms turėtų būti leista pa-
sirinkti referendume”, – sakė tos
partijos vadovas Kamal Thapa.

Pasak apžvalgininkų, Nepalo ro-
jalistų pozicijos pastaruoju metu stip-
rėjo. „Jie naudojasi pakrikimu poli-
tikoje ir žmonių nusivylimu dabarti-
niais vadovais, – sakė Kunda Dixitas,
savaitraščio ‘Nepali Times’ redakto-
rius. – Hinduistinės monarchijos nu-
vertimas ir sekuliarios respublikos
įkūrimas žmonių gyvenimo nepage-
rino.”

Nepalą nuo praėjusių metų kre-
čia politinė krizė, nes maoistai pa-
sitraukė iš vyriausybės, kilus nesuta-
rimams su šalies prezidentu dėl pla-
nuoto ginkluotųjų pajėgų vado nu-
šalinimo.

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

Madeiros saloje – sumaištis.                                            ,,Reuters” nuotr.

Tęsiasi neramumai Katmandu gatvėse.                            SCANPIX nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

PASNINKO VERTĖ IR PRASMĖ

Kupinas Šventosios Dvasios Jė-
zus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį ve-
džiojo po dykumą keturiasdešimt die-
nų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis
nieko nevalgė per tas dienas ir, joms
pasibaigus, buvo alkanas. Tuomet
velnias jam tarė: „Jei tu Dievo Sūnus,
liepk šitam akmeniui pavirsti duo-
na”. Jėzus jam atsakė: „Parašyta:
‘Žmogus gyvas ne viena duona!’”.

Tada velnias, pavedėjęs jį aukš-
čiau, viena akimirka parodė jam visas
pasaulio karalystes ir tarė: „Duosiu
tau visą jų valdžią ir didybę; jos man
atiduotos, ir kam noriu, tam jas
dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant že-
mės pagarbinsi mane, visa bus tavo.”
O Jėzus jam atsakė: „Parašyta: ‘Vieš-
patį, savo Dievą, tegarbink ir jam vie-
nam tetarnauk!’”.

Dar nusivedė jį velnias į Jeru-
zalę, pastatė ant šventyklos šelmens
ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk nuo
čia žemyn, nes parašyta: ‘Jis palieps
savo angelams sergėti tave’ ir dar:
‘Jie nešios tave ant rankų, kad neuž-
sigautum kojos į akmenį.’” Jėzus jam
atkirto: „Pasakyta: ‘Negundyk Vieš-
paties, savo Dievo!’”. Visokius gundy-
mus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo
iki laiko. (Lk 4, 1-13)

Bažnyčios liturgija įžengė į Ga-
vėnios metą – pasiruošimą Kristaus
prisikėlimo šventei. Gavėnia taip pat
primena keturiasdešimt mūsų Vieš-
paties pasninkavimo dykumoje dienų
prieš jam pradedant viešąją misiją.
Kaip Mozė prieš priimdamas Įstaty-
mo plokštes (žr. Iš 34, 28) ir Elijas
prieš susitikdamas su Viešpačiu ant
Horebo kalno (žr. 1 Kar 19, 8), taip ir
Jėzus malda bei pasninku ruošėsi mi-
sijai, kurios pradžia buvo sunkios
grumtynės su gundytoju.

Mūsų dienomis pasninkas tapo
dviprasmiška praktika. Senovėje bu-
vo žinomas tik religinis pasninkas.
Šiandien egzistuoja politinis ir socia-
linis, higieninis ir ideologinis, esteti-
nis ir patologinis pasninkas. Be abejo,
yra dar ir neišvengiamas pasninkas
daugybei mūsų planetos žmonių, ne-
turinčių ko valgyti ir gerti. Tačiau,
kaip suprantame, šie pasninkai netu-
ri nieko bendro su religija ir askeze.

Pasninkas tikrai prisideda prie
kūno sveikatos ir tobulumo, tačiau
tikinčiajam tai pirmiausia yra „tera-
pija”, padedanti išsilaisvinti iš viso,
kas trukdo palenkti savo valią Dievo
valiai.

Šventasis Raštas ir visa krikš-
čioniškoji tradicija moko, kad pas-
ninkas padeda vengti nuodėmės ir
viso, kas į ją lenkia. Todėl išganymo
istorijoje dažnai kviečiama pasnin-
kauti. Jau pirmuosiuose Šventojo
Rašto puslapiuose Viešpats nurodo
žmogui neragauti uždrausto vaisiaus:
„Nuo visų sodo medžių tau leista val-
gyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo
medžio tau neleista valgyti, nes kai
tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti.” (Pr
2, 16-17)

Komentuodamas dieviškąjį prie-
saką, šv. Bazilijus Didysis († 379) at-
kreipia dėmesį, jog „pasninkas įsteig-

tas Rojuje” ir „šia prasme buvo pir-
masis Adomui duotas įsakymas”. Iš
to jis daro išvadą: „Tad neleisti valgy-
ti yra pasninko ir susilaikymo įstaty-
mas.” Kadangi visi esame slegiami
nuodėmės ir jos padarinių, pasninkas
mums siūlomas kaip priemonė at-
naujinti draugystę su Viešpačiu.

Naujajame Testamente Jėzus
atskleidžia giliąją pasninko prasmę
peikdamas fariziejus, skrupulingai
besilaikančius Įstatymo priesakų, bet
širdimi esančius toli nuo Dievo. Tik-
rasis pasninkas, anot Jėzaus žodžių,
veikiau yra vykdyti dangiškojo Tėvo,
reginčio slaptoje ir atlyginsiančio (žr.
Mt 6, 18), valią.

Baigiantis keturiasdešimčiai die-
nų dykumoje jis pats tai įrodo šėtono
akivaizdoje: „Žmogus gyvas ne viena
duona!”. Tad tikrasis pasninkas yra
valgymas „tikrojo maisto”, t. y. vyk-
dymas Tėvo valios (žr. Jn 4, 34). Ado-
mas nepakluso Viešpaties įsakymui
nevalgyti „nuo gero ir pikto pažinimo
medžio”, o tikintysis pasninku įsi-
klauso į Dievo valią, nes pasitiki jo
gerumu ir gailestingumu.

Pasninkas buvo įsišaknijęs jau
pirmųjų krikščionių bendruomenėje
(žr. Apd 13, 3; 14, 23; 27, 21; 2 Kor 6,
5). Bažnyčios tėvai irgi kalba apie
pasninko jėgą: juo tramdoma nuodė-
mė, slopinami „senojo Adomo” geis-
mai, tikinčiojo širdyje atveriamas
kelias į Dievą ir artimą. Pasninką yra
praktikavę ir siūlę kaip dvasinį gin-
klą visų laikų šventieji.

Deja, šiandien ir tarp krikščionių
pasninkas yra nustojęs savo dvasinės
reikšmės: materialinės gerovės siekio
paženklintoje kultūroje jis telaiko-
mas terapeutine priemone kūnui
prižiūrėti. Pasninkas tikrai prisideda
prie kūno sveikatos ir tobulumo, ta-
čiau tikinčiajam tai pirmiausia yra
„terapija”, padedanti išsilaisvinti iš
viso, kas trukdo palenkti savo valią
Dievo valiai.

Be to, sąžiningas pasninko prak-
tikavimas prisideda prie asmens di-
desnės kūno ir sielos vienybės, pade-
da vengti nuodėmės ir suartėti su
Viešpačiu. Kūną maitinančio mate-
rialaus maisto atsisakymas skatina
vidinį nusiteikimą klausytis Kristaus
ir sotintis jo išganomuoju žodžiu. Mū-
sų pasninkas ir malda leidžia Vieš-
pačiui numaldyti gilų alkį, kurį jau-
čiame didžiausioje savo gilumoje, –
Dievo alkį ir troškulį. 

Šiandien tarp visų privalomų
pasninkų ir susilaikymų Katalikų
Bažnyčioje liko tik Pelenų trečiadie-
nio bei Didžiojo penktadienio pas-
ninkas ir susilaikymas nuo mėsos per
visus metus kiekvieną penktadienį,
taip pat vienos valandos susilaikymas
nuo bet kokio maisto, išskyrus van-
denį ir vaistus, prieš priimant Šven-
čiausiąjį Sakramentą.

O ir tos kelios nuorodos šiandien
nėra taip griežtai traktuojamos kaip
seniau, todėl visai teisėtai jaučiame
gėdą vadintis pasninkaujančiais, kai
tuo metu tai, kas mums yra per griež-
ta – valgyti šviežią duoną ir gerti gėlą
vandenį, – milijonams kitų žmonių
jau yra ypatinga prabanga.    Delfi.lt

BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Atgimimo metais Lietuvoje atsi-
kūrė prieškariu veikusios organizaci-
jos, be to, atsirado naujos draugijos.
1989 m. spalio 28 d. Maironio lietuvių
literatūros muziejuje susikūrusi Lie-
tuvos maironiečių draugija nusistatė
svarbiausias savo veiklos kryptis. Tai
patriotiškumo, meilės tėvynei ir jos
istorijai ugdymas. Organizacijai va-
dovauti ėmėsi Panevėžio 2-osios vi-
durinės mokyklos (dabar Vytauto
Žemkalnio gimnazija) direktorius,
mokytojas, lituanistas Eugenijos Ur-
bonas. Pasigilinę į Maironio biografi-
ją, įsitikinsime, jog mūsų tautos dai-
nius Panevėžyje lankėsi Antrojo
pasaulinio karo metais, jis pašventino
Kristaus Karaliaus katedrą, mėgdavo
vaikštinėti taku nuo Senvagės iki šv.
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios.
Kurį laiką gyveno Krekenavoje; čia
daug bendravo su jaunimu, buvo
linksmas, sutikęs užkalbindavo ir
jauną, ir seną žmogų. Eilėraštis „Suo-
lelis miške’’ parašytas gyvenant Kre-
kenavoje.

Dabar maironiečių rasime dauge-
lyje Lietuvos mokyklų. Kyla klausi-
mas, ką gi jie veikia? Pasirodo, jų
veikla plati ir daugiašakė. Jie orga-
nizuoja kraštotyros stovyklas dau-
giausia ten, kur kadaise lankėsi Mai-
ronis. Tokios stovyklos buvo sureng-
tos Betygaloje, Krekenavoje, Troškū-
nuose, Tauragnuose, Tytuvėnuose,
Seiniuose ir kt. Stovyklose surinkta
medžiaga apibendrinama ir išleidžia-
ma. Išleistos knygos: „Punsko ir Sei-
nių krašte’’, „Tauragnuose’’, „Rau-
donė’’ ir kt.

Rengiami Jurginių sambūriai,
baltų vienybės dienos, Maironio gy-
venimo ir kūrybos darbų minėjimai,
skelbiami pavasario balsų konkursai,
įsteigta prof. Vandos Zaborskaitės
premija. Apie 2009 m. premijos lai-

mėtoją Tautvydą Miežinį prof. rašo:
„Labai nudžiugino jo gaivus ir origi-
nalus tekstas. Linkiu jam, kad ir to-
liau eitų pasitikėdamas savimi, klau-
sytų savo širdies ir talentų balso.”
Dabar Tautvydas – Vilniaus pedago-
ginio universiteto studentas.

Maironiečiai daug keliauja po
Lietuvą ir po užsienį. Jie pabuvojo
Taline, Rygoje, Tilžėje, Ragainėje,
Punske, Šveicarijoje, Suomijoje, ke-
liavo Livonijos ordino kelias, pabuvo-
jo Grinvalde, Marianburge, Kara-
liaučiuje, Saremos saloje. Įsimintinos
kelionės po Žemaitiją, Šilutės kraštą,
Dzūkiją ir kt. Išleistas almanachas
„Versmė’’.

Maironiečių puoselėjami rengi-
niai tapo tradicijomis. Jau penkiolik-
tus metus rengiamos dainuojamosios
poezijos ir meninio skaitymo šventės
Vilniaus Žemynos gimnazijoje. Šie-
met 18 kartą maironiečių atstovai va-
sario 10 d. rinkosi į Vilniaus univer-
siteto Filologijos fakulteto Vinco
Krėvės auditoriją, kur surengė kon-
ferenciją „Tu jį nors atmint ar atmin-
si kada, tu, jo numylėta Tėvyne’’ skir-
tą artėjančiam Maironio 150-mečiui
(2012 m. lapkričio 2 d. – A. K.) ir Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo
20-mečiui. Vilniaus, Kauno, Jonavos,
Panevėžio maironiečiai skaitė įdo-
mius pranešimus. Vyko dainuojamo-
sios poezijos ir meninio skaitymo po-
pietė. Maironiečių veikla pasidžiau-
gė VU filologijos fakulteto dekanas
doc. Antanas Smetona, renginyje
dalyvavę Švietimo ir mokslo ministe-
rijos atstovai.

Jau aštuntus metus maironiečiai
Panevėžyje surengė krepšinio taurės
varžybas. Maironiečiai leidžia žur-
nalą „Sandrava”.

Taip pat įdomu sužinoti, ką mok-
sleiviams duoda dalyvavimas mairo-
niečių draugijoje. Tegul kalba jie pa-
tys. „Čia mes suradome draugų, čia
mums gera. Dalyvavimas maironie-
čių sąjūdyje labai prasmingas dau-
geliu požiūrių. Tai sąjūdis, turintis
senas istorines šaknis, puoselėjantis
humanitarinę kultūrą”; „Renkame ir
užrašome savo miestelio istorijas,
fotografuojame įdomesnes namų ar-
chitektūros detalies, rengiame šven-
tes, popietes, draugystės vakarus –
viktorinas, lankome vieni kitus, su-
sitinkame su senais draugias, susi-
pažįstame su naujais. Buvimas drau-
ge mus praturtina sumanymais ir
naujomis mintims, mus vienija poeti-
nis žodis ir jaunatviškas entuziaz-
mas”, – pasakojo maironiečiai ir jų
vadovai. Maironiečiams palinkėkime
tokios pat sėkmingos veiklos, kokią
jie vykdė per 20 metų.

Lietuvos maironiečių
draugijai – 20 metų

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus ir kalendorių „Draugo”
leidybai paremti aukojo: 250 dol. Violeta ir Mindaugas  Gedgaudas,
Newhall, CA; Jonas Talandis, Santa Monica, CA. Po 100 dol.: V. Julia
Vailokaitis, Beverly Shores, IN; I. Rasys, Cambridge, MA; Joana Stoskus,
Palos Park, IL; Regina ir Mindaugas Banionis, Los Angeles, CA; Teresė ir
Vitas Bagdonas, Spring Hill, FL;  Stasys Žukauskas, Chicago, IL. 75 dol.:
Klemensas Stravinskas, Beverly Shores, IN; Teklė Bogušas, Boston, MA. Po
50 dol. Nemira Šumskis, Chicago, IL; Roma ir Saulius Kuprys, Riverside,
IL;  Austė M. ir Charles M. Vygantas, Winnetka, IL; Laima Jarašunas, Santa
Monica, CA;  Donna ir Edmund Kybartas, Santa Monica, CA; Stella Šiaučiū-
nas, Cicero, IL; Birutė V. Kozica,  Daytona Beach, FL; Algis Strimaitis,
Chicago, IL; Maria J. Utz, Evergreen Park, IL; Romualdas  Veitas, Milton
MA; Ada E. Sutkus, Beverly Shores, IN;  Algirdas A. Banys,  Bloomfield
Hills, MI; Rev. I. Urbonas, Lemont, IL; Ilona ir Walter Barkauskas, Whites-
tone, NY; Ona Kartanas, Omaha, NE; Evangelina T. ir Stasys John Kungys,
Fairfield, CA; Vilija Banionis, Cleveland, OH; Antanina ir Domas Vailokaitis,
Los Angeles, CA.

Esame labai dėkingi už paramą.



Italijoje daugiau kaip 110,000
egzempliorių tiražu leidžiamo kata-
likiško dienraščio „Avvenire” penkta-
dienio, vasario 19 d., numerio kultū-
ros skyriaus pagrindinis puslapis
skirtas Dalios Grinkevičiūtės knygos
„Lietuviai prie Laptevų jūros” verti-
mo į italų kalbą pristatymui.

Žurnalistas Edoardo Castagna
straipsnyje, kuris iškalbingai pava -
dintas „Laptevų jūra – lietuvių Auš-
vicas”, apžvelgia Dalios Grin ke vi-
čiūtės atsiminimus apie Stalino laikų
deportacijas. Dienraščio kul tū ros
skyriaus puslapyje taip pat išspaus-
dinta Dalios Grinkevičiūtės nuotrau-
ka bei ištremto vaiko piešinys.

Da lios Grinkevičiūtės atsimini-
mų knyga buvo pristatyta Romoje
praė jusių metų spalio 27 d. 

Sukrečianti, baisi tremties tik -
rovė aprašoma santūriai, siekiama
at sakyti į pamatinius egzistencijos
klau simus. Kur žmogaus ribos? Kaip
jis iš bandomas? Kaip jis elgiasi ri-
binėse situacijose ir kaip išlaikyti

žmogiškąjį orumą bei padorumą?
Kartu tai autentiškas liudijimas

kraupios padėties, kurioje atsidūrė
Lietuva, liudijimas tremtinių bandy-
mo išgyventi, jų būties ir buities.
Autorės žodis taupus, ji niekur ne -
nuslysta į patetiką, smerkimą ir mo-
ralizavimą, todėl šie liudijimai labai
paveikūs. 

Ievos Mus teikytės išverstą knygą
išleido leidykla „Pagine”.

Radio Vaticana info
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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 

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

SIÙLO DARBÂ

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

Experienced window washers
and gutter cleaner needed

for residential homes must have
own vehicle and drivers license

great pay can work close to
home, 4699 Auvergne suite #4

Lisle, IL 60532 
(630) 963-8993

www.draugas.org

Margumynai

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Gavėnios rekolekcijos Putname
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolyne

Savaitgalio rekolekcijos – kovo 26–28 d.

Registracija prasidės penktadienį, 6:30 v.v., pirmoji konferencija 7:15
v.v., baigsis sekmadienį pietumis. Mokestis – su nakvyne 120 dol., be
nakvynės 70 dol. Negalintys dalyvauti pilną savaitgalį, gali registruotis šeš-
tadieniui – nuo 9 val. ryto iki 7 val. vakaro; vienai dienai 60 dol.
Rekolekcijų vadovas kunigas Arvydas Žygas.

Visi kviečiami! Apie savo dalyvavimą pranešti iki kovo 22 d., kartu
su 30 dol. įmokėjimu, kuris atskaičiuojamas nuo mokesčio. Siųsti:

Immaculate Conception Convent – Retreat
600 Liberty Highway
Putnam CT 06260-2503
(Tel.: 860-928-7955)

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 169

Šiuos, atrodytų, neįmanomus
žygius jis darydavo tik tam tikru
metų laiku, kai abu krantus sujung-
davo ledas. Į savo nartų kinkinį at-
rinkęs tik baltapūkius šunis jis išvyk-
davo per pačią pūgą, kad joks ,,gudra-
galvių” rusų pasienietis nesugebėtų
net per žiūronus pamatyti ką nors
įtartino. Į Aliaską pas savo laisvus
giminiečius šis žmogus nugabendavo
poliarinių lapių bei kitokių brangių
kailių, už kuriuos mainais atsivežda-
vo šaudmenų, arbatos, ,,paauksuotų”
indų bei kitų buičiai naudojamų daik-
tų. Žodžiu, tarp giminingų šiaurės
tautų vyko normali prekyba, gal tik
kiek apsunkintomis sąlygomis. Šiems
tikriesiems Čiukotkos gyventojams
jokios sienos, jokios ,,geležinės už-
dangos” neegzistavo. Kiek įstengė, jie
priešinosi užkariautojų primestai
tvarkai ir svetimiems papročiams.
Norėdami kuo greičiau palaužti lais-
vą šių žmonių dvasią, rusai ne vien
anekdotus apie čiukčius kūrė. Jie čia
naudojo tą pačią imperialistinę tak-
tiką, kaip ir okupuotoje Lietuvoje.
Pavergtą tautą jie girdė pigia degtine,
o vaikus, anksti atskyrę nuo tėvų,
nuodijo savo buka, bedvase ideologi-
ja, kad šie pavirstų tikraisiais jų
anekdotų personažais.

Pasibaigus vasarai, šio medžioto-
jo sūnų, dar mažą nesubrendusį ber-
niuką, kartu su kitais mažamečiais
čiukčių vaikais bolševikai išsiveždavo
į Peveką, kur ,,nemokamai” mokė
,,kalbos, kuria kalbėjo Leninas”,
rašto bei kitų mokslų, o svarbiausia –
nusikalstamos komunizmo ideologi-
jos. Vieną dieną, jau gerokai ūgtelėjęs
iki nemažo piemengalio, sūnus neti-
kėtai sugrįžo į tėvų jurtą. Paprastai
jis grįždavo tik trumpiems vasaros mė-
nesiams. Nustebęs tėvas, po kiekvie-
nų mokslo metų vis sunkiau ir sun-
kiau susikalbantis su savo vaiku, pa-
klausė sūnaus, žiūrėdamas jam į akis:

– Kas atsitiko? Ko taip anksti
sugrįžai?

Savo vaike jis išvydo kažkokį sve-
timą sutvėrimą, kuris vietoje atsaky-
mo nei iš šio, nei iš to užsipuolė savo
tėvą kaltindamas:

– Tu esi blogas žmogus! Tu pre-
kiauji su Mūsų Socialistinės Tėvynės
priešais – imperialistine Amerika! Tu
esi liaudies priešas!

– Nutilk!, – neištvėręs čiukčius
piktai subarė ,,jaunąjį leninietį”, kurį
dar visai neseniai laikė savo atžala. –
Kur tau į galvą sugrūdo tokias nesą-
mones?!

– Mokykloje! Aš jiems viską pa-
pasakojau!...

Na, toliau tėvui aiškinti nerei-
kėjo. Jis pats pamatė, kaip dar tolu-
moje prie jų jurtos artėja būrelis gin-
kluotų enkavėdistų. Jie ėjo suimti
,,liaudies priešo”, kurį išdavė nauja-
sis ,,Pavka Morozov” iš Čiukotkos pu-
siasalio. Tada žmoguje kažkas trūko.
Jis suprato, kad kažko brangaus ne-
teko galutinai ir negrįžtamai. Čiuk-
čius stipriai smogė ,,komsomolcui”
per veidą ir kaip mat jį apsvaigino.
Paskui greitai sugriebė dar neat-
gavusį sąmonės komunistinį jaunuolį
už plaukų ir nutempęs čia pat už
kalvos su savo diržu jį pakorė ant
šlaito. Paskui ramiai išėjo ir pasidavė
apstulbusiems enkavėdistams.

Kai man pasakojo savo istoriją,
šis senas tundros gyventojas jau buvo
pakankamai atsėdėjęs lageriuose už

visus nusikaltimus. Sulaukęs Stalino
dvėsimo bei amnestijos, jis, dabar
pasenęs, bet nepalaužtas, su ilgesiu ir
viltimi, kaip ir mes, žiūrėjo į ledinuo-
tojo vandenyno horizontą, mėgin-
damas įžvelgti kitą krantą.

* * *
Kalint Čiukotkos ,,Severny”

lageryje, man teko išgirsti ir daugiau
neįtikėtinų istorijų apie Kitą krantą.
Pasakojo, kaip viena gausi grupė poli-
tinių kalinių, vadovaujamų latvių
pulkininko, išdrįso per užšalusį Be-
ringo sąsiaurį pabėgti į Aliaską. Su
savimi jie negalėjo paimti daug mais-
to, nes lageriuose jo visuomet trūko.
Bet jie įkalbėjo kelis smulkius rusų
vagis (,,sukas”), dirbusius lagerio vir-
tuvėje, nugvelbti kažkiek daugiau
produktų ir bėgti kartu. Kol užteko
maisto, bėgliams sekėsi gan neblogai,
bet į kelionės pabaigą, kai iki išsvajo-
to laisvės kranto buvo likę visai
nedaug, baigėsi maisto atsargos. Tik
tuomet ,,virėjai” suprato, su kokiu
tikslu politiniai (,,mužikai”) įkalbino
juos bėgti kartu. 21 kalinys, daugiau-
sia latviai, kukliai, bet ,,nevegeta-
riškai” maitindamiesi, sėkmingai pa-
siekė Aliaskos krantus, o dviems ,,vi-
rėjams” visgi pavyko išvengti kolegų
likimo. Jie vargais negalais, nusekę ir
išbadėję buvo atrasti sargybinių ir
gyvi sugrąžinti į tą patį lagerį. Čia jie
ilgai visiems su siaubu pasakodavo,
,,kak fašysty naševo Pašku sjeli!”
(,,kaip fašistai suvalgė mūsų Pašką”).

X

Mes žvejojome kasdien, užmes-
dami tinklą po du tris kartus per
dieną. Iš ,,Severnyj” lagerio regulia-
riai atvažiuodavo sunkvežimis su
keturiais kaliniais, kurie pasikrauda-
vo po 2–3 statinaites su šviežia žuvi-
mi ir grįždavo atgal. Iš jų sužinojome,
kad mūsų sugauta kuprė (,,garbuša”)
nepatenka į lagerio virtuvę, o kali-
niams lieka tik prastesnė žuvis –
plekšnė (,,kambala”), gružė (,,by-
čiok”). Supratę, kad enkavėdistai
mus išnaudoja, kad patys tuktų, ap-
vaginėdami kalinius, nutarėme
,,prastos” žuvies į statines nekrauti.
Jas išmesdavome atgal į jūrą, tikė-
damiesi, kad dabar ir kaliniai galės
paragauti skanesnės žuvies. Deja, tik
vėliau sužinojome, kad taip padarė-
me ,,meškos paslaugą” – savo lėkš-
tėse kaliniai daugiau nepamatė jokios
žuvies.

Jautėmės eilinį kartą enkavėdis-
tų apgauti ir pažeminti. Prieš išvyk-
stant, jie buvo žadėję, kad bent pusė
mūsų sugautos žuvies tikrai pateks
ant kalinių stalo.

* * *
Vieną gražią saulėtą dieną iš

mūsų lagerio atvažiavo fotografas su
vienu čekistu – prižiūrėtoju ir nusi-
vedė į tą šalia esantį lagerį. Pastatę
prie vienos baltesnės barako sienos,
lyg sušaudymui, mus nufotografavo.
Baigęs darbą fotografas nusišypsojo
ir pasakė:

– Smatyvajte svoji ,,udočki”, sko-
ro vydyte na svobodu! (,,Susivynio-
kite savo ,,meškeres”, nes jau greitai
išeisite į laisvę!)

Man tai buvo taip netikėta, lyg
perkūnas iš giedro dangaus. 

Bus daugiau.

Knyga apie lietuvių tremtį pristatyta italams
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,,Draugo” knygynèlyje

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

Daktaras Jurgis Gimbutas, Vy -
tauto Didžiojo universiteto auklėti-
nis, statybos inžinierius, liaudies ar -
chitektūros tyrinėtojas, įžymus JAV
lietuvių visuomenės veikėjas. Jurgis
Gimbutas yra namotyros mokslo pra-
dininkas Lietuvoje. Jis paskelbė apie
1,000 įvairios paskirties straipsnių. 

Paminėtinos J. Gimbuto knygos
ir straipsniai, kuriuos rašant daug
tyrimų atlikta Lietuvoje neakivaiz -
džiai, per tūkstančius kilometrų, su -
prantama, padedant Lietuvoje gy -
venantiems bičiuliams. Parašė dvi
bio grafinio turinio knygas: apie pro-
fesorių Steponą Kolupailą (1974 m.,
su J. Daniu), apie profesorių Joną
Šimoliūną (1988 m.). Pastarąją ir
norime pasiūlyti mūsų dienraščio
skaitytojams.

Jonas Šimoliūnas (1878 gegužės
21 d. Jusėnuose, Panevėžio raj. –
1965 vasario 11 d. Čikagoje, JAV)

statybos inžinierius, visuomeni nin -
kas, profesorius.

1918 m. vadovavo Lietuvių eva -
kuacijos komitetui ir iš suomių gautu
laivu pargabeno apie 2,000 karo
pabėgėlių. Grįžęs į tėvynę, pirmaja -
me Lietuvos ministrų kabinete buvo
susisiekimo ministerijos valdytojas.
1918–1919 vadovavo Susisiekimo
ministerijos darbui. Su kitais įsteigė
Lietuvos komercinį banką. M Yčui
išvykus, ėjo susisiekimo ministro pa -
reigas ir evakavo valstybines įstaigas
iš Vilniaus į Kauną.

1920–1922 m. buvo Aukštųjų
kursų Technikos skyriaus vedėjas ir
lektorius. Įsikūrus LU, ėjo ekstraor-
dinarinio profesoriaus pareigas, va -
dovavo Statybos katedrai, dėstė ke-
lių, hidrotechnikos įrengimų, tiltų,
uostų statybos disciplinas, rūpinosi
jaunųjų dėstytojų rengimu, buvo
vienas iš lietuviškos techninės lite-
ratūros ir terminologijos kūrėjų.

Apie šią asmenybę ir pasakoja dr.
J. Gimbutas savo knygoje. Knygoje
daug nuotraukų, įdėta J. Šimoliūno
raštų bibliografija, kai kurių darbų ir
rašytų raštų kopijos, Vardų rodyklė.

Knygą 1988 m. išleido Šaulių są-
junga tremtyje, spaudė M. Morkūno
spaustuvė Čikagoje.

Knygą galite įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 12 dol. Ją gali-
ma įsi gy ti paštu, pridedant 10.25
proc. mo kestį, užsisakant IL valstijo-
je. Per siuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek vie -
ną papildomą knygą – 2.5 dol. mokes -
tis. Prieš perkant prašome paskam-
binti administracijai tel.: 773-585-
9500.

Paruošė L. A.

,,Jonas Šimoliūnas. Inžinierius,
valstybininkas, profesorius”

MONIKA KUTKAITYTÈ
Lrt.lt

Beveik 200 metų skaičiuojantys
D. Poškos Baubliai ap sau goti nuo
atšiaurių oro są lygų. Pasak Baublių
muziejaus vadovės Sonetos Būdvy -
tienės, atšilus orams bus kvie čiami
specialistai, kurie po ilgos pertraukos
juos vėl restauruos. Žadama tvarkyti
ir muziejaus aplinką. S. Būd vytienė
viliasi, kad iki 2012-ųjų, kai bus mi-
nimos 200-osios muziejaus metinės,
vis kas bus sutvarkyta bent taip, kad
„būtų galima sukviesti žmones ir
padaryti šventę”.

Muziejus, esantis Bijotuo se (Ši-
lalės r.) ir priklausantis Šilalės Vlado
Statkevičiaus muziejui, jau nuo 2009
m. spa lio lankytojų nepriima ir, pasak
Baublių muziejaus va do vės, laukia
palankesnių oro sąlygų – tuomet pra-
sidės re konstrukcija.

Prieš keletą metų Baublių mu-
ziejuje lankęsi Lietuvos dailės muzie-
jaus Prano Gu dy no restauravimo
centro specialistai sako ir šiandien
yra pasiruošę restauruoti Baublius.

„Esam lyg ir gavę užsa kymą, bet
buvo pasakyta, kad kol kas nėra
pinigų ir darbai dar nebus vykdomi.
O šiaip mūsų biologai ir medžio spe-
cialistai yra pasiruošę ten vykti ir
dirbti”, – patikino Lie tuvos dailės
muziejaus Pra no Gudyno restauravi-
mo centro Polichrominės medžio
skulptūros ir rėmų restaura vimo
dirbtuvių ekspertė Lai ma Kruopaitė.

Baublių rekonstrukcijai ir aplin-
kos sutvarkymui skirti 3 mln. litų.
Tai, pasak Baublių muziejaus vado-
vės, sudaro Eu  ropos Sąjungos struk-
tū ri nių fondų, valstybės ir dalis Ši -
lalės rajono savivaldybės lėšų.

Žadama pakeisti stiklinius, dar
sovietmečiu pastatytus Baublių
gaub tus, ke ti nama keisti vė dinimo
siste mą, dezinfekuoti ir užkonser -
vuoti medieną.

Kaip komentavo P. Gudy no res-
tauravimo centro Poli chrominės me-
džio skulptūros ir rėmų restauravimo
dirbtuvių ekspertė L. Kruopaitė,
Bau blių medieną labai neigiamai vei-
kia drėgmė: Baublių gaubtai esą yra
labai prasti, nekokybiški – per venti-
liacijos angas ant Baublių lyja ir
sninga. Taip pat Baubliams gyvenimą
trumpina medie nos kenkėjai.

„Pačių Baublių medieną graužia
vabaliukai – jie persi meta į patį
ąžuolą. Ąžuolas, aiš ku, yra atsparus,
bet gon tai – Baublių stogeliai – yra iš
drebulės. Šią medieną labai mėgsta

kenkėjai, jie baigia ją sugraužti. Apie
1974 m. Pa minklų restauravimo
institutas konservavo Baublius – ta -
da jie buvo labai pažeisti kinivarpų.
Buvo viskas antisepti kuota, išnaikin-
ti medienos ken kėjai, bet dabar jie
atsinaujino, nes stogelių gontai yra iš
minkštos medienos ir ant jų lyja.

Drėgmė ir kondensatas sudaro
labai palankias sąlygas ir pačios
medienos irimui, ir veistis kenkė-
jams”, – aiškino specialistė.     

Tvarkys ir muziejaus 
teritoriją

Baublių muziejaus vadovė pasa-
kojo, kad pirmasis darbas, nuveiktas,
kai Baublių muziejus iš Šiaulių
„Aušros” muziejaus perėjo Šilalės
rajo no savivaldybės žinion, buvo šlai-
tų sutvirtinimas.

Taip pat bus tvarkoma Baublių
muziejaus aplinka: va lomi tvenkiniai,
kertami medžiai, tiesiami takai,
įrengtas apšvietimas, žadama at s -
tatyti A. Smetonos laikų mo kyklą,
kurioje bus įrengta ekspozicija D.
Poškai, konferencijų salė, skaitykla.      

„Pačiame Baublyje nėra nieko
išlikę. Mes galvojam surasti, kiek bus
įmanoma, ir padaryti kokias nors
kopijas ar reprodukcijas tų paveikslų,
kurie ten buvę. Nes nieko nėra likę.
O atstatytoje mo kykloje bus ekspozi-
cija apie pa tį D. Pošką”, – planus dės-
tė Baublių muziejaus vadovė.

Bene labiausiai viliamasi, kad
rekonstrukcijos ir aplin kos tvarkymo
darbai iki 2012 m., kuomet bus mini-
mos 200-osios muziejaus įkūrimo
metinės, bus baigti: „Nors kad būtų
galima sukviesti žmones ir padaryti
šventę”.

Apie jubiliejaus paminėjimo kul-
tūrinę programą, pa sak pašnekovės,
dar anksti kalbėti – tam esą reikalin-
gas atskiras pokalbis su Kultūros mi-
nisterija. „Bandysime su de rinti su
Kultūros ministerija, kad sukvies-
tume visos Lie tuvos muziejininkus į
to kią šven tę. Tad dar nėra konk rečių
planų”, – teigė paš ne ko vė.

Vyriausybė yra pritarusi nutari-
mo projektui ir siūlo Seimui Muziejų
metais pas kelbti 2012 m. nes 2012
me tais bus minimas pirmojo vie šojo
Lietuvos muziejaus, įkur   to 1812 me-
tais, Dionizo Poškos Baublių 200
metų jubiliejus.

Šiaulių „Aušros” muziejaus duo-
menimis, vidutiniš kai per metus
Baubliuose ap silankydavo per 6,000
žmo nių. 

Nykstantys Baubliai
laukia šiltesnių orų

Sausio 10-ąją, švenčiant Kristaus
Krikšto sekmadienį, Kauno arkikate-
droje bazilikoje per sumos šv. Mišias
vyko diakonystės ir kunigystės šven-
timai. Gausiai dalyvavusių Kauno
arkivyskupijos bei kitų vyskupijų
dva sininkų, seminarijos vadovybės,
tikinčiųjų bendruomenės, šventina-
mųjų artimųjų akivaizdoje arkivys-
kupas metropolitas Sigitas Tamkevi-
čius diakono šventimus suteikė Neri-
jui Šmerauskui, o kunigų – diako-
nams Petrui Mackevičiui ir Tomui
Trečiokui. Iškilmių pradžioje arki -
vyskupas pakvietė nuoširdžia malda
palydėti pasiryžusius altoriaus tar-
nystei, prašyti Viešpaties, kad savo
pasiryžimą jie garbingai tesėtų per
visą gyvenimą. Šiam džiugiam Baž-
nyčios gyvenimo įvykiui ganytojas
skyrė ir savo pamokslą. Primindamas
Jėzaus krikštą, paskui Evangelijos
skelbimą žmonėms, jų gydymą nuo
visokių negalių, ganytojas sakė:
„Šiandien šventinamieji ryžtasi prisi-
imti paties Kristaus skiriamą atsako-
mybę už Dievo karalystės likimą
mūsų dienomis.” Homilijoje atkreip-

tas dėmesys, jog „kunigo, kaip Dievo
tarno, misija – skelbti ne savo sugal-
votas ar išmąstytas tiesas, bet Dievo
Apreiškimą, tą, kurį Bažnyčia ištiki-
mai saugo”. Ganytojas pabrėžė, jog
kunigai šiandien kaip dvasios vado-
vai, labai reikalingi žmonėms, stoko-
jantiems gerumo, tikėjimo, kad yra
Dievas, į kurį galima atsiremti bet
kuriomis gyvenimo aplinkybėmis.
„Malda palaikykime šiuos vyrus, kad
Viešpats leistų jiems padaryti daug
gerų darbų”, – ragino ganytojas.
Pasibaigus diakono ir kunigų šven-
timų liturgijos apeigoms, pasveikinti
plojimais, kun. T. Trečiokas ir kun. P.
Mackevičius kartu su kitais celebran-
tais – arkivyskupijos augziliaru vysk.
Jonu Ivanausku, prel. Vytautu Stepo-
nu Vaičiūnu, OFS ir kitais dvasinin-
kais aukojo savo pirmąsias šv. Mišias,
kurioms vadovavo arkiv. S. Tamke-
vičius, o diak. N. Šmerauskas jose pa -
tarnavo. Nerijus Šmerauskas diako -
no tarnystę atliks Kaune, Pal. Jurgio
Matulaičio parapijoje.

Kauno arkivyskupijos
informacijos tarnyba

Šventimai arkikatedroje 
bazilikoje
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A†A
ALDONA V

"Jesuit Fathers-Baltic Project", 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439

Rimas Anelauskas, Glendale, CA, Vincas ir Dalia Anelauskai, Los 
Angeles, CA, Mindaugas ir Aldona Bielskai, Berwyn, IL, Algis ir 

, Los Angeles, CA, , Glendale, CA, 
, Los Angeles, CA, Ingrid Jodele, 

Hermosa Beach, CA, , Santa Monica, CA, 
, Glendale, CA, , Westlake Village, 

CA, , La Crescenta, CA, 
, Westlake Village, CA, , Los Angeles, CA, 

, Los Angeles, CA, , 
Rancho Palos Verdes, CA, , 
Santa Monica, CA, , Los Angeles, CA, 

Mylimai mamytei
A † A

MARIJAI BENDINSKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą MIL-
DAI ŠATIENEI, jos vyrui VIKTORUI, anūkams TOMUI
ir DALIAI bei kitiems giminėms.

Svajūnas ir Danutė Mikalčiai
Edmundas ir Virginija Pauliai

Algis ir Vija Pauliai

A † A
BIRUTĖ EMPAKERYTĖ

LUKOŠEVIČIENĖ

Mirė 2010 m. vasario 18 d. po ilgos ir sunkios ligos.
Gimė Lietuvoje, Daržininkų kaime, Žaliosios valsčiuje, Vilkaviš-

kio apskrityje 1930 m. gegužės 8 d. Pradėjo lankyti  Vilkaviškio gim-
naziją. Artėjant karui, drauge su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Pasi-
baigus karui mokėsi Klein Vitenzės gimnazijoje. Su tėvais 1949 m.
emigravo į JAV.  Atvykusi į Ameriką apsigyveno New Britain, Con-
necticut valstijoje. Lankė ir baigė Hartfordo universitetą 1960 m.

1962 m. ištekėjo už Antano Lukoševičiaus ir persikėlė gyventi į
Woodhaven, Niujorką. Daug metų dirbo finansų srityje Niujorke.

Velionė buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė. Visą gyve-
nimą dalyvavo Ateitininkų veikloje, mokytojavo Niujorko Maironio
lituanistinėje mokykloje, daug metų buvo Tautos Fondo tarybos ir
valdybos narė, dalyvavo ir pirmininkavo Niujorko Katalikų Moterų
Kultūros draugijai.

Lankydama gimnaziją Vokietijoje velionė pradėjo rašyti. Jos
straipsniai ir novelės buvo spausdinamos dienraštyje „Draugas”,
žurnale „Ateitis” ir laikraštyje „Darbininkas”. 2002 m. jos novelė
„Kelias nežinion” buvo išleista Lietuvoje.

Giliame liūdesyje liko: vyras  Antanas, sūnus dr. Algirdas su
žmona Maria, anūkai Jonas ir  Arijana ir dukros Audrė ir Asta.

Velionė buvo pašarvota Kodis Funeral Home, Maspeth, NY šeš-
tadienį, vasario 20 d. ir sekmadienį, vasario 21 d. nuo 2 v. p. p. iki 4
v. p. p. ir nuo 7 v. v. iki 9 v. v.

Gedulingos šv. Mišios buvo aukojamos Švč. Mergelės Marijos
Apreiškimo lietuvių bažnyčioje pirmadienį, vasario 22 d., 9:15 v. ryto
Brooklyn, NY. Po Mišių velionė bus laidojama St. Charles  Cemetery,
Long Island, NY.

Nuliūdusi šeima

Mamai
A † A

MARIJAI BENDINSKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą Jaunimo centro
valdybos pirmininkei MILDAI ŠATIENEI ir jos šeimai
bei visiems artimiesiems.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai,
mokiniai ir tėvų komitetas

Mylimai mamai
A † A

MARIJAI BENDINSKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą Jau-
nimo centro valdybos pirmininkei MILDAI ŠATIE-
NEI, jos šeimai ir artimiesiems.

Čiurlionio galerijos valdyba

Autoritetingi mokslininkai ma-
no, kad neseniai kilę skandalai, susi-
ję su klimato tyrimais, apskritai pa-
blogino mokslo reputaciją, rašo britų
visuomeninio transliuotojo BBC nau-
jienų svetainė.

Pasak JAV nacionalinės mokslų
akademijos prezidento Ralph Cice-
rone dėl tokių incidentų kaip „kli-
matogeitas”, žmonės ėmė mažiau
pasitikėti mokslininkais.

Turima omenyje istorija, susi-
laukusi atgarsių artėjant viršūnių
susitikimui Kopenhagoje.

Programišiai paskelbė tūkstan-
čius laiškų ir vidaus dokumentų, ku-
riuos pagrobė iš vieno didžiausių Bri-
tanijos klimatologijos centrų.

Iš šios medžiagos susidarė įspū-
dis, kad kai kurie žymūs klimatologai
sąmoningai iškreipė arba slėpė duo-
menis, taip pat priderino juos prie
savo teorijų.

Sužinoję apie ginčijamą klima-
tologų susirašinėjimą žmonės pradėjo
įtarinėti, kad mokslininkai „nepaiso
žodžio laisvės”, sako R. Cicerone.

Kiti San Diego vykstančios kon-
ferencijos dalyviai, tarp jų vadovau-
jantis Britanijos karališkajai draugi-
jai seras Martin Rees, sutiko su tuo,
kad mokslininkams reikia atviriau
kalbėti apie savo tyrimų rezultatus.

„Yra tam tikrų patvirtinimų, kad

nepasitikėjimas išplito”, – BBC sakė
R. Cicerone. – Manoma, kad moksli-
ninkai nuslopina nuomonių skirtumus
ir, susimokę, naikina konkurentus”.

Neseniai vykusios apklausos,
taip pat surengta pagal BBC užsa-
kymą, rodo, kad skepticizmas klima-
to klausimais dabar itin didelis.

JAV nacionalinės mokslų akade-
mijos prezidentas sieja viešosios nuo-
monės pokyčius su klimatologų elek-
troninių laiškų nutekėjimu ir klaidų,
kurias padarė Tarptautinė komisija
klimato kaitos klausimais viename
svarbiausių pranešimų, paskelbimu.

Pasak jo, šie įvykiai sukėlė domi-
no efektą. Viešosios nuomonės ap-
klausos rodo, kad atsakymai į tokius
klausimus, ‘Kiek jūs gerbiate moks-
lininkus?’ arba ‘Ar jie elgiasi nešališ-
kai?‘ pasidarė labiau neigiami pasta-
raisiais mėnesiais”, – sako R. Cicerone.

Jis įsitikinęs, kad dabar esanti vi-
suomenės pasitikėjimo krizė turi tap-
ti signalu tyrėjams veikti, ir kad pasau-
lyje prasidėjo „epocha, kuriai esant,
žmonės tikisi daugiau skaidrumo.

„Iš mūsų tikimasi, kad mes dau-
giau veiksime atvirai, ir mums tiesiog
reikia prie to įprasti, – mano R.
Cicerone. – Kaip mokslas tobulėja ir
koreguoja pats save, taip ir mūsų
veikla turi tobulėti ir save kore-
guoti”.                                      BNS

Margumynai

Skandalai ir ginčai dėl klimato kaitos 
pakenkė mokslininkams

Margumynai

Citrinų kvapas skatina žmonių dosnumą
Citrininio ploviklio kvapo gali pa-

kakti paskatini žmones būti dosnes-
nius ir geraširdiškesnius, teigiama
JAV ir Kanados mokslininkų atlikto
tyrimo rezultatuose, pranešė „The
Vancouver Sun”.

Utah ir Illinois valstijų bei To-
ronto mokslininkai atliko tyrimą su
28 žmonėmis. 14 jų buvo neiškvėpin-
tame kambaryje, o kiti 14 – kambary-
je, kuriame buvo papurkšta citrinų
kvapo langų valiklio.

Kiekvienam dalyviui buvo duota
12 JAV dolerių, kuriuos jie galėjo sa-
vo nuožiūra pasidalinti su atsitik-
tiniu partneriu, esančiu kambaryje.
Tyrimo rezultatai rodo, kad citrino-
mis kvepiančiame kambaryje žmo-

nės vidutiniškai pasidalijo 5.33 dole-
rio, o nekvepiančiame kambaryje –
2.81 dolerio.

Buvo atliktas dar vienas eksperi-
mentas. Jame dalyvavo 99 studentai.
Dalyvių buvo paprašyta užpildyti
anketas – nuo 1 iki 7 balų įvertinti
savo pasiryžimą paaukoti pinigų ar
laiko labdaros organizacijai „Habitat
for Humanity”.

Citrinomis kvepiančiame kam-
baryje 21 proc. dalyvių teigė esą pa-
sirengę paaukoti pinigų, o nekve-
piančiame kambaryje tokių žmonių
buvo vos 6 procentai. Nė vienas iš
dalyvių nemanė, jog kvapas lėmė jų
sprendimą.

BNS
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�Garbingas svečias monsinjoras
Alfonsas Svarins kas, 28 metus kalin-
tas Sibiro kalėjimuose, trem ti nys,  il -
gametis Lietuvos laisvės, tikėjimo liu -
dytojas bei kovotojas, dabartinis Lie -
tuvos partizanų kapelionas vasario
28 d. lankysis Čikagoje. ,,Draugas”
or ganizuoja susitikimą su garbingu
svečiu ir kviečia tautiečius  minėtą
die ną 2 val. p. p. atvykti į Jaunimo
centro kavinę. Pagerbkime kun. Al -
fonsą Svarinską savo atsilankymu.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte vasario 24 d., trečiadienį, 1
val.  p. p. kviečia į filmų popietę. Bus
ro domas  doku men tinio filmo ,,Sau lė -
lydis Lietuvoje” (apie žydus Lietuvoje
Antrojo pasaulinio karo metu).  Fil -
mai ro domi PLC skaitykloje, šalia Bo -
čių menės.

�Kun. Gin taras Jonikas iš Det -
roit atvyksta vesti Susikaupimo šeš-
tadienį, vasario 27 d., Atei tininkų na -
muose, 1380 Castlewood Dr., Le -
mont, IL. Pradžia – 9 val. r.  Renginį
globoja Akade mi nis skautų sąjūdis ir
Atei tininkų na mų valdyba. Regist -
ruotis prašome pas Vi dą Maleiškienę
tel.: 630-257-8087 arba el. paštu:

vidajonas@sbcglobal.net

�Moterų klubas ,,Alatėja” va sa -
rio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečia Jus, mielos draugės ir bičiu -
lės, į popietę Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre. Mūsų viešnia – psi-
chologė iš Lietuvos Sta sė Stašienė. 

�Lietuvos Respublikos generali -
nis konsulatas Čikagoje kartu su Da -
riaus ir Girėno komitetu Čikagoje bei
Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių
mies tų komitetu kviečia į Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dvide -
šimtmečio minėjimą. Renginio metu
Midway oro uosto Aviacijos veteranų
salėje vyks iškilmingas atnaujintos
Da riaus ir Girėno memorialinės len -
tos iškabinimas. Minėjimas rengia-
mas kovo 11 d., ketvirtadienį, 10 val.
ryte Midway oro uoste, 5700 S. Cicero
Ave., Chicago, IL 60638. Dėl oro uos -
to saugumo reikalavimų į renginį bus
įleidžiami tik iš anksto užsiregistravę
asmenys. Maloniai prašome apie da -
lyvavimą pranešti iki kovo 5 d. elekt -
roniniu paštu: admin@konsulatas.
org arba tel.: 312-397-0382, trump.
nr. 207.

�Primename, kad kandidatus į
Lietuvių Fondo (LF) ta rybą ir Kont -
rolės komisiją galite siūlyti iki kovo 1
d. Rinkimai vyks  gegužės 1 d. LF 47-
ajame metiniame narių suvažiavime
Pa sau lio lietuvių centre.  Daugiau in -
for macijos gausite tel.: 630-257-1616
arba rasite LF internetinėje svetainė-
je: www.lithuanianfoundation.org. 

��Kviečiame į Lietuvos pop sce-
nos princo Ryčio Cicino koncertą,
kuris vyks Pasaulio lietuvių centre
kovo 27 d. 8 val. v. Bilietus galite įsi-
gyti parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir kavi-
nėje ,,Smilga”. Daugiau informacijos
tel.: 773-788-1362 arba tel.: 708-594-
5622.

�Marquette Park apylinkėje
kovo 14 d. po 10:30 val. r. Švč. Mer ge -
lės Ma rijos Gimimo bažnyčioje pa ra -
pijos salėje (6812  S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL) vyks Lietuvos Neprik -

lausomybės minėjimas. Pradžia –
12:30 val. p. p. Pag rin dinė kalbėto-
ja – Danutė Bin dokienė. Mi šių metu
giedos ir meninę prog ramą atliks
solistai Margarita ir Vac lovas Mom-
kai. Akompanuos Jū ra tė Lukminie-
nė.

�Nepriklausomybės dienos mi -
nė jimas ir Boston apygardos suva žia -
vimas vyks Providence, RI  vasario 28
d. Minėjimas prasidės 10 val. r. šv. Mi -
šiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje (350
Smith st. Providence, RI 0202908)
Pagrindinis kalbėtojas – bendruo me -
ni  ninkas Gintaras Čepas. 1 val. p. p.
pra sidės Boston apygardos suvažiavi-
mas. Dalyvauja apylinkių valdybos ir
JAV KV vicepirmininkė Sigita Šim -
ku vienė-Rosen. Daugiau informaci-
jos tel.: 401-831-4270 (Aldona Kairie-
nė).

�Lietuvos Respublikos Neprik -
lauso mybės paskelbimo minėjimas
vyks vasario 28 d. Šv. Petro ir Povilo
parapijoje (216 Ripley Pl., Eli zabeth,
NJ 07206). 11 val. r. – šv. Mišos už
Lie tuvą. Po jų parapijos salėje šventi-
nis minėjimas. Prelegatas – profeso-
rius Rimas Vaičaitis, pasirodys vaikų
choras ,,Varpelis”, jungtinis NY ir NJ
jaunimo choras ,,Vėjas” ir talentinga
dainininkė iš New York Audronė Si -
manonytė. Galėsite papietauti ir ma -
lo niai praleisti laiką. Daugiau infor-
macijos tel.: 732-317-9195 arba tel.:
732-713-5108.

�Greater St. Louis, IL  Lietuvių
Bendruomenė Nepriklausomy bės
die  ną švęs vasario 28 d. 10 val. r.  Švč.
Mergelės Mari jos Ne kaltojo Prasidė-
j imo lietuvių katalikų parapijos salėje
(1509 Baugh Ave., East St. Louis, IL).

��Aleksandras Makejevas, Lietu -
vos pop roko at likėjas, kovo 13 d. 8
val. v. koncertuos Šv. Kazimiero para-
pijos didžiojoje salėje, 2718 St. Geor -
ge St., Los Angeles, CA 90027. Bilieto
kaina – 25 dol. 

�Aktorės Aleksandros Gustai tie -
nės 105 m. gimimo sukakties  minė ji -
mas Lietuvių piliečių draugijos 3
aukšto salėje vyks 2010 m. balandžio
11 d., sekmadienį, 1:30 val. p. p.
Prog ramoje: Romo Šle žo dokumenti-
nis filmas ir Kazio Sa jos vieno veiks -
mo tragikomedija ,,Maniakas”. Re -
žisierius Norbertas Lingertaitis.
Bilieto kaina – 15 dol. (iki 17 m. ne -
mo kamai). Kviečia Boston Lietuvių
Bendruomenė.

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Nuostabus Lietuvos meno meistrų koncertas, skirtas Lietuvos Ne pri klauso-
mybės die nai paminėti, vyko vasario 20 d. Jaunimo cent ro didžio jo je salėje.
Programoje dalyvavo ir Lietuvos primabalerina Eglė Špokaitė su savo šokių
partneriu Martynu Rimeikiu. Baleto šokėjai trumpam buvo nuvykę pasigrožėti
Čikagos centro vaizdais.  Laimos Apanavičienės nuotr. 

Dailininkės Giedrės Žumbakie nės meno darbų parodos
atidarymas įvyks kovo 7 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.

Lietuvių dailės muziejuje, PLC Lemont, IL. 
Parodą globoja ateiti nin kių Korp! Giedra. 

Dėl paramos užsienio lietuvių 
organizacijoms

Informuojame, kad Užsienio rei -
kalų ministerija paskelbė užsienio
lie tuvių organizacijų 2010-ųjų metų
projektų atranką ir kviečia teikti pro-
jektų paraiškas. Konkursas vykdo-
mas pagal Užsienio lietuvių organiza -
cijų projektų rėmimo tvarkos aprašą.

Bus remiami užsienio lietuvių or -
ganizacijų, ugdymo ir kultūros įstai -
gų projektai, kuriais siekiama įtrauk-
ti užsienio lietuvius į Lietuvos poli-
tinį, visuomeninį, ekonominį ir kul -
tūrinį gyvenimą, stiprinti bendruo -
me niškumą, plėtoti lituanistinį švie -
timą per šeštadieninių/sekmadie -
ninių mokyklų veiklą, puoselėti lietu-
višką kultūrą, remti užsienio lietuvių
žiniasklaidą. 

Projektus rekomenduojama sieti
su Lietuvai reikšmingomis sukak-
timis – Lietuvos nepriklausomybės
at kū rimo 20-mečiu ir Žalgirio mūšio
600-osiomis metinėmis.

Didžiausia vienam projektui ski -
riama lėšų suma – 20 tūkstančių litų.

Projektų įgyvendinimo trukmė –
iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Užpildyta projekto paraiškos for -
ma su joje nurodytais priedais turi
bū ti pateikta iki 2010 m. kovo 31 d.

Paraiška pateikiama elektroni-
niu paštu lietuviai@urm.lt ir paštu
(ori ginalas su parašais, 1 egz.) ad re -
su: Užsienio reikalų ministerijos Už -
sienio lietuvių departamentui, J. Tu -
mo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius.

Užsienio lietuvių organizacijų
projektų rėmimo tvarkos aprašą bei
paraišką užsienio lietuvių organizaci-
jų projektams remti galite rasti kon-
sulato tinklalapyje adresu www.
konsulatas.org, skiltyje „Konsulato
naujienos”.

LR Generalinio konsulato  
Čikagoje info

Aleksandra Gustaitienė
Ričardo Šaknio nuotr.

Giedrė Žumbakienė ,,Vidinis pasaulis”. Monospaudinys, koliažas.

Kviečiame kovo 27 d. į Balzeko
lietuvių kultūros muziejų, 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, kur atvykusieji
bus mo komi marginti margučius. 

Su savimi atsinešti 6 kietais iš-
virtus kiaušinius. Įėjimas – 12 dol. su-
augusiems, vaikams iki 12 m. – 5 dol.
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500.


