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JAV Kongresas patvirtino sveikatos
apsaugos pertvarkos îstatymâ

Vilnius, kovo 22 d. (Bernardi-
nai.lt) – Popiežius Benediktas XVI sa-
vo ganytojiškame laiške, kurio buvo
laukiama jau seniai, bet paviešintas
tik kovo 20 d., sakė jaučiantis „gėdą ir
sąžinės graužatį” dėl įvykių, susijusių
su vaikų lytiniu išnaudojimu, teigda-
mas, kad airių vyskupai į šiuos kalti-
nimus reagavo netinkamai ir padarė
„rimtų klaidų”.

„Jūs sunkiai kentėjote ir aš nuo-

širdžiai jūsų atsiprašau”, – sakoma
popiežiaus laiške airių katalikams.

Popiežius sakė, kad kunigai ir ka-
talikiškų organizacijų darbuotojai,
kalti dėl vaikų lytinio išnaudojimo,
„turi atsakyti” už savo nusikaltimus
„prieš tinkamai sudarytus tribunolus”.

„Atvirai pripažinkite savo kaltę,
pakluskite teisingumo reikalavi-
mams, tačiau nepraraskite vilties, jog
Dievas gailestingas”, – sakė popie-

žius, asmeniškai kreipdamasis į
skriaudėjus.

Laiške nebuvo kalbama apie į pe-
dofilijos skandalą įsipainiojusių vys-
kupų atleidimą iš pareigų, nors kai
kurie iš jų jau pasitraukė savo noru.
Nebuvo užsiminta ir apie Airijos Baž-
nyčios pertvarkymą. Tačiau pontifi-
kas paragino Airijos Bažnyčią išsigy-
dyti, pasitaisyti ir atsinaujinti. Kaip
pagrindinę priemonę jis įvardijo nuo-

širdžią atgailą ir maldą.
Popiežiaus laiško mintys buvo iš-

platintos ne tik per katalikų Bažny-
čios informacinius leidinius ar inter-
neto svetaines, per tradicinę radijo ir
televizijos žiniasklaidą, bet ir per so-
cialinius tinklus internete. Paskelb-
tas vaizdo įrašas populiarioje „You-
tube” svetainėje, laiškas visomis še-
šiomis kalbomis paskelbtas „Twitter”
socialiniame tinkle.

•Sveikata. Radikulitas
arba radikulopatija (p. 2)
•Vykti ar nevykti į Mask-
vą? (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Vasario 16–oji Provi-
dence, naujos Boston
apygardos valdybos pirm.
rinkimai (p. 4)
•Daina – neapčiuopiamas
dvasinis turtas (p. 5, 11)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Kovo 11–toji: Laisvė at-
vėrė plačias duris (p. 8–9)
•Lietuvos šaulių sąjungos
įkūrėjo V. Pūtvio ir Kovo
11–osios minėjimas (p. 10)

Užsienio lietuviai
kvieçiami raõyti

Nacionalinî diktantâ

PopieΩius atsiprašè dèl Airijos kunigû vykdyto vaikû seksualinio išnaudojimo

PERIODICALS

N
EW

SP
A

P
ER

-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-

D
at

e
M

ai
le

d
0
3
-2

2
-1

0

ANTRADIENIS – TUESDAY, KOVO – MARCH 23, 2010 • Vol. CI Nr. 55 Kaina 75 c.

Washington, DC, kovo 22 d.
(BNS) – JAV Kongresas kovo 21 d.
patvirtino istorinį sveikatos apsaugos
pertvarkos įstatymą, suteikdamas
prezidentui Barack Obama svarbią
pergalę ir labiausiai priartindamas
Jungtines Valstijas prie sveikatos
draudimo užtikrinimo visiems ame-
rikiečiams.

Atstovų Rūmuose, kuriuose de-
mokratai turi daugumą, šiai per-
tvarkai buvo pritarta 219 įstatymų
leidėjų balsų prieš 212. Tokiu būdu
buvo priimtas Senato anksčiau pa-
tvirtintas įstatymo projektas, pagal
kurį sveikatos draudimas bus užtik-
rintas dešimtims milijonų iki šiol jo
neturėjusių amerikiečių.

Ši pertvarka bus didžiausias so-
cialinės politikos pokytis Jungtinėse
Valstijose per pastaruosius keturis
dešimtmečius.

B. Obama, kuris sveikatos ap-
saugos sistemos pertvarkymą laiko
svarbiausiu savo vidaus politikos už-
daviniu, turėtų pasirašyti pertvarkos
įstatymą šią savaitę, nors jo prieši-
ninkai respublikonai perspėjo, jog dėl
šio žingsnio demokratai brangiai su-
mokės per lapkritį vyksiančius ka-
dencijos vidurio rinkimus.

Šimtams įpykusių protestuotojų
prie Kapitolijaus skanduojant ,,Nu-
žudykit įstatymą” (Kill the Bill), At-
stovų Rūmai taip pat priėmė atskirą
sveikatos apsaugos pertvarkos įstaty-
mo pataisų rinkinį. Nukelta į 7 psl.

B. Obama sveikatos apsaugos siste-
mos pertvarkymą laiko svarbiausiu
savo vidaus politikos uždaviniu.

SCANPIX nuotr.

Čikaga, kovo 22 d. (,,Draugo” info) – Kovo 21 d., sekmadienį, Čikagoje, Jaunimo centre, vyko graži šventė – Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio, ,,Dirvos” 95-mečio ir Amerikos lietuvių tautinės sąjungos (ALTS) 60-me-
čio minėjimas bei premijų įteikimas literatūrinio konkurso „Tūkstantis metų Lietuvai” laureatams. I premija skirta Petrui
Venclovui, II premija – Editai Barauskienei, III premija – Violetai Židonytei. Šventėje dalyvavo pirmos ir trečios premijų
laureatai iš Lietuvos, kartu su jais atvyko Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas ir šio konkurso verti-
nimo komisijos narys Petras Palilionis. Renginyje dalyvavo LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė ir ALTS
pirmininkas P. Buchas. Meninę programą atliko ,,Dainavos” ansamblio vyrai, vadovaujami dirigento Dariaus Polikai-
čio. Laimos Apanavičienės nuotr.

Vilnius, kovo 22 d. (Lietuviams.
com) – Į penktąjį Nacionalinį dik-tan-
tą tradiciškai kviečiami ir užsienyje
gyvenantys lietuviai ar lietuviškai
mokantys rašyti žmonės. Nacionali-
nis diktantas rengiamas savaitraščio
„Atgimimas” kartu su Nacionaliniu
radiju ir televizija vyks kovo 27 d.

Nacionalinio diktanto rašymą
LR Generalinis konsulatas Čikagoje
rengia Pasaulio lietuvių centro Bočių
menėje adresu: 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439. Rašymo laikas –
kovo 27 d., šeštadienis, 11 val. ryto
Lietuvos laiku (4 val. nakties Čikagos
laiku). Bus varžomasi dėl raštingiausio
užsienyje gyvenančio lietuvio vardo.

Visus norintys dalyvauti Nacio-
nalinio diktanto rašyme kviečiami
registruotis iki kovo 25 d. skambi-
nant LR generalinio konsulato Čika-
goje telefonu 312-397-0382 ext. 204
arba rašant elektroniniu paštu agne
@ltconschi.org. Registruojantis pra-
šoma nurodyti savo vardą, pavardę,
adresą, telefono numerį ir elektro-
ninio pašto adresą.
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Andrius Kudirka: Jūsų spe-
cialybė yra anesteziologija ir
skausmo gydymas, šį kartą noriu
paprašyti papasakoti apie radi-
kulitą, arba radikulopatiją.

Renata Variakojytė: Radikuli-
tas, arba radikulopatija yra neuro-
geninis skausmas, kai spinalinių ner-
vų šaknelės patiria dirginimą, kuris
sukelia šaknelės uždegimą. Esant
uždegimui, nervų šaknelė sutinsta,
tampa jautri ir joje atsiranda pato-
loginiai pakitimai, kurie stiprina
skausmą. Tie pokyčiai sukelia ilgai
besitęsiantį, arba lėtinį, neuropatinį
skausmą – radikulopatiją.

– Kas dažniausiai šia liga
serga?

– Radikulopatija nustatoma
12–40 proc. visų, jaučiančių nugaros
skausmą. Nugaros skausmą kai ku-
riame gyvenimo laikotarpyje patiria
net 70 proc. visų žmonių.

– Kokios yra šios ligos prie-
žastys?

– Dažniausios mechaninės prie-
žastys yra tarpslankstelinių diskų
išvaržos (disc herniation), stuburo
osteoartritas arba spinalinė stenozė.
Spinalinė stenozė yra spinalinio ka-
nalo arba nervo išėjimo angos su-
siaurėjimas. To priežastis būna stu-
buro pakitimai, atsirandantys dėl
amžiaus: osteofitai, facetų kapsulės
hipertrofija ir plačios disko išvaržos.

Kitos priežastys gali būti diskų
degeneracija, spondiliolistezė, trau-
ma ir operuoto stuburo skausmo sin-
dromas. Spondiliolistezė yra degene-
racinė stuburo liga, kai slanksteliai
išsiveržia iš pradinės vietos, suspaus-
dami nervų šakneles.

Operuoto stuburo skausmo sin-
dromas yra mišrus nociceptinis, neu-
ropatinis ir simpatinis skausmas.
Jauniems žmonėms radikulitą daž-
niausiai sukelia diskų išvaržos, o vy-
resniems – spinalinė stenozė. Disko
išvaržos dažniausiai pasitaiko 30–50
metų žmonėms.

Spinalinė stenozė ir osteoartritas
atsiranda žmogui peržengus 50 metų
slenkstį. Spondiliolistezės radikulitas
gali pasireikšti bet kuriame amžiuje.

Ūmine disko išvarža serga 1–2
proc. žmonių. Jungtinėse Amerikos
Valstijose dėl šios priežasties yra at-
liekama apie 200,000 stuburo opera-
cijų per metus. Juosmeninėje stuburo
dalyje disko išvaržos dažniausiai at-
siranda L4/L5 lygyje apie 60 proc.
visų atvejų. 30 proc. išvaržų įvyksta
L5/S1 ly-gyje, 9 proc. – L3/L4 lygyje.
Kaklinėje stuburo dalyje radikulitas
dažniausiai pasireiškia 7-toje cervi-
kalinėje nervo šaknelėje.

– Kokia nugaros dalis daž-
niausiai kenčia nuo radikulopa-
tijos?

– Radikulito skausmas būna
įvairus. Jis gali būti aštrus ir nela-
bai, gilus, maudžiantis, deginantis ir
elektrinis. Kartais nutirpimu skun-
džiamasi daugiau negu skausmu.
Skausmas keliauja nervų šaknelės
taku, kitaip sakant, įradijuoja. Stu-
buras skirstomas į 4 dalis: kaklinė
(cervikalinė), krūtininė (torokalinė),

juosmeninė (lumbalinė) ir kryžkauli-
nė (sakralinė). Esant kakliniam ra-
dikulitui, skausmas plinta iš kaklo į
petį, ranką ir rankos pirštus. Esant
juosmeniniam radikulitui, skausmas
plinta iš juosmens į sėdmenis, šlau-
nis, kojas ir kojų pirštus. Esant spon-
diliolistezei, skausmas plinta iš juos-
mens į užpakalinius šlaunies pavir-
šius. Esant disko išvaržai, skausmas
didėja lenkiantis ir sėdint. Skausmas
sumažėja stovint ir atsigulus. Spina-
linės stenozės atveju skausmas stip-
rėja einant, ypač įkalne, ir silpnėja sė-
dint. Spondiliolistezės skausmas di-
dėja lenkiantis.

Nervų šaknelės uždegimą patvir-
tina ligonio apžiūra. Juosmeninį ra-
dikulitą patvirtina teigiamas Lasego
simptomas, raumenų silpnumas ir
asimetriniai refleksai. Atliekant pra-
timus – vaikščiojant ant kojų pirštų ir
ant kulnų – tikrinamas S1-mo ir L5-
to raumenų stiprumas bei tų nervų
jautrumas. Koją pakeliant per klubo
sąnarį ir koją atitiesiant per kelio są-
narį tikrinami L3 ir L4 nervai. Pa-
keltos kojos nuleidimas ir pėdos bei
pirštų atsitiesimas tikrina L5 nervą.

Kaklinį radikulitą patvirtina tei-
giamas Spurling simptomas. Cervi-
kaliniai nervai tikrinami taip: C5-tas
– rankos pakėlimu iki horizontalios
padėties, C6-tas – rankos sulenkimu
per alkūnės sąnarį, C7-tas rankos ati-
tiesimu per alkūnės sąnarį ir C8-tas –
plaštakos ir rankų pirštų lenkimu.
Geriausias radiologinis tyrimas esant
radikulitui yra magnetinio bran-
duolinio rezonanso tyrimas, arba
MRI.

Rentgenogramos gali parodyti
susiaurėjusį tarpą tarp diskų, osteo-
artritą, osteoporozę, slankstelių lū-
žius arba traumas. Tačiau jos nesu-
teikia pakankamai informacijos apie
nervų šakneles.

Elektrodiagnostiniai metodai pa-
deda atskirti periferinę neuropatiją
nuo radikulopatijos ar miopatijos.

– Kaip atskirti nugaros rau-
mens skausmą (arba patempi-
mą) nuo radikulopatijos?

– Nugaros raumenų pertempi-
mas skiriasi nuo radikulopatijos. Li-
gonio amžius dažniausiai yra mažiau
kaip 40 metų. Skausmas jaučiamas
juosmenyje ir sėdmenyse ir neplinta į
kojas. Skausmas yra nuolatinis, spaz-
minis. Didėja judant ir lenkiantis. Pa-
tikrinimo metu gydytojas randa vie-
tinį skausmingumą ir ribotus nuga-
ros judesius.

– Kodėl svarbu sergant ra-
dikulopatiija apsilankyti pas gy-
dytoją?

– Radikulopatijos eiga priklauso
nuo ligos priežasties. Esant disko iš-
varžai, radikulopatijos skausmas gali
žymiai sumažėti po 2–3 mėnesių. Tai
įvyksta maždaug 60 proc. visų atve-
jų. Kitais atvejais skausmas tęsiasi
pusę metų ar daugiau. Tačiau maž-
daug 20 proc. ligonių kenčia lėtinį ra-
dikulopatijos skausmą.

Esant spinalinei stenozei, dėl
nuolatinio nervų šaknelės suspaudi-
mo gali atsirasti raumenų silpnumas,
patologiniai pokyčiai nervų šaknelėje
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Labai norėtųsi, kad Vokieti-
jai atstovaujančio europarla-
mentaro Martin Kastler pasiūly-
mas sekmadienius paskelbti ne-
darbo diena, skirta poilsiui ir
šeimai, sulauktų ne tik Europos
Sąjungos viršūnių, bet ir visų tė-
vų, kuriems šis sumanymas pir-
miausia yra skirtas, dėmesio. M.
Kastler teigia, kad nors laisvas
sekmadienis Europos kultūroje
yra gana įprastas dalykas, kar-
tais tam skiriama per mažai dė-
mesio. „Reikia laiko, kurį galė-
tume skirti savo šeimai, artimie-
siems, pilietinėms ir religinėms
pareigoms. Vargu ar vien darbas
gali paversti mūsų gyvenimą
prasmingu”, – mano 2 vaikų tė-
vas, 35 metų M. Kastler. Jo su-
galvotas šūkis „Sekmadieniais
mama ir tėtis priklauso mums”,
taikytinas ne tik Europai, padėtų
sustiprinti šeimas, bendruo-
menes, plačiąją visuomenę, ga-
liausiai – tautą.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

ANDRIUS KUDIRKA, M.D.

www.seimosgydytojas.com
Tel.:708-349-0747 Orland Park, IL

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
ir lėtinis skausmas. Kojų raumenų
silpnumas sukelia rūpestį dėl nervų
šaknelių būklės. Pėdos atitiesimo su-
trikimas vadinamas ,,foot drop”. Šis
požymis rodo pavojingą L5-tos nervo
šaknelės suspaudimą ar sužeidimą.
Radikulopatija gali būti pirmas pa-
vojingos ligos Cauda Equina Synd-
rome ženklas. Ši liga atsiranda esant
ūminiam spinalinių nervų suspau-
dimui kaudaliniame kanale, kryž-
kaulio dalyje. Cauda Equina Syndro-
me laikomas ,,neurosurgical emer-
gency”, kai yra būtina staigi stuburo
dekompresinė operacija. Dažniausiai
sindromo priežastis yra didelė disko
išvarža, arba mažesnė išvarža, esant
spinalinei stenozei. 70 proc. visų CES
ligonių skundžiasi lėtiniu nugaros
skausmu. Per 24 valandas išsivysto
abipusis radikulitas, kojų silpnumas,
ėjimo sutrikimas ir pilvo skausmas
nuo šlapimo susilaikymo.

– Kokiais būdais galima gy-
dyti radikulopatiją?

– Pirmiausiai skiriami nesteroi-
diniai vaistai nuo uždegimo. Tai ibu-
profenas, diklofenakas, indometaci-
nas, sulindakas, naproksenas ir cele-
koxibas. Skausmui nemažėjant, skiria-
mi gliukokortikosteroidai, pvz., dek-
sametazonas, methylprednisolonas.

Neuropatiniam skausmui mal-
šinti skiriami natrio kanalo blokato-
riai, pvz., lamotridzinas, karbamaze-
pinas ir kiti. Taip pat skiriami kalcio
kanalų blokatoriai gabapentinas ir
pregabalinas. Fizinė terapija ir ypač
McKenzie terapija centralizuoja dis-
ko išvaržą. Šaltis, šiluma, ultragar-
so procedūros sumažina skausmą.
TENS unit ir stuburo tempimo po-
veikis neįrodytas. Aerobiniai prati-
mai stiprina palaikančius stuburą
raumenis. Epidūrinės steroidų injek-
cijos pagreitina sveikimą disko išvar-
žos atveju, o pakartotinėmis injekci-
jomis gydomas spinalinės stenozės
radikulitas. Epidūriniai steroidai
įvairiai slopina radikulopatiją: jie
mažina nervų šaknelės uždegimą,
šaknelės sutinimą, minkština epidū-
rinę fibrozę ir randus, stabilizuoja
įjautrintus nervų paviršius. Radiku-
lopatijos skausmui nemažėjant, ta-
riamasi su neurochirurgu dėl stubu-
ro operacijos. Konsultacijos metu pa-
renkama viena iš kelių dekompresi-
nių operacijų.

– Ar galite pasakyti 3 svar-
biausius faktus apie radikulo-
patiją?

– Atsiradus radikulopatijai, svar-
bu nedelsiant kreiptis pas gydytoją.
Sėkmingiausias gydymas, kada epi-
dūrinės steroido injekcijos suveikia
83–100 proc. veiksmingumu, yra tuo-
met, kai skausmas tęsiasi ne ilgiau
kaip 3 mėnesius. 3–6 mėnesius besi-
tęsiantis skausmas reaguoja į epidū-
rinės injekcijas tik 60–80 proc. visų
atvejų. O radikulopatija sergant dau-
giau kaip pusę metų, po epidūrinių
injekcijų pasveiksta tik 50 proc. lio-
gonių.

Šį pokalbį galima pasiklausyti dr.
Kudirkos tinklalapyje adresu: www.
seimosgydytojas.com (spauskite
,,Podcast”).

Dr. Renata Variakojytė yra anes-
teziologė ir skausmo gydymo specia-
listė. Ji 10 metų dirbo University of Chi-
cago Department of Anesthesia (Assi-
stant Professor). Yra dirbusi Vilniaus uni-
versiteto skausmo klinikoje. Lietuvoje
ketverius metus vedė skausmo gydymo
kursus gydytojams. Šiuo metu yra įkū-
rusi savo privatų kabinetą Palos
Heights, (7600 West College Drive,
Palos Heights, IL, tel.: 708-361-5550),
kur gydo įvairius skausmus.

Dr. Andrius Kudirka kalbina dr. Renatą Variakojytę apie
radikulopatiją, jos priežastis ir gydymo būdus
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Išpažintis ir
susitaikymas

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Kun. Clifford Howell, SJ Šv. Izodoriaus parapijos biuletenyje įdo-
miai aprašo išpažinties istoriją. Jo teigimu, nors mažai kam žino-
ma, išpažinties sakramentas seniau būdavo viešas reikalas. Tai

sunku priimti ypač Amerikoje gyvenantiems, pripratusiems prie įvairių
pilietinių teisių ir privatumo užtikrinimo. Bažnyčios istorijoje šis sakra-
mentas buvo taikomas tik mirtinų nuodėmių atleidimui. Buvo prisilaiko-
ma nuostatos, kad privačiai padarytos nuodėmės galėjo būti privačiai ir
atleistos, bet nuodėmės prieš artimą bei visuomenę – žmogžudystė, prie-
vartavimas, paleistuvystė, melavimas, erezijos – turėjo būti išpažintos vie-
šai, prieš visą tikinčiųjų bendruomenę.

Įsivaizduokite tokią sceną. Visa tikinčiųjų bendruomenė susirenka
bažnyčioje. Ten ant sosto sėdi vyskupas, apsuptas kunigų, diakonų ir kitos
hierarchijos atstovų. Basi nusidėjėliai yra atvedami prie tikinčiųjų, jie
kryžiumi atsigula ant grindų. Jie viešai išpažįsta savo nusikaltimus, o vys-
kupas nusprendžia, ar duoti atleidimą ir kokią bausmę jiems skirti. Daž-
nai bausmė trukdavo metus laiko. Po to nusidėjėliai buvo išvedami iš baž-
nyčios, be teisės į ją grįžti, kol neatliekama atgaila.

Susitaikymo dieną (dažniausiai Didįjį ketvirtadienį) apeigos būdavo
dar iškilmingesnės. Vėl basi, apsirengę prideramais rūbais (ašutinėmis?)
nusidėjėliai suklaupdavo prie bažnyčios durų. Vyskupas kartu su tikin-
čiaisiais melsdavo ir Dievo prašydavo, kad nusidėjėliai būtų priimti į tikin-
čiųjų būrį. Tada vyskupas juos įvesdavo į bažnyčią, už juos meldėsi, Dievui
dėkojo ir, ištiesęs rankas, suteikdamas išrišimą juos laimino. Visa tikinčių-
jų bendruomenė juos džiaugsmingai sutikdavo. Tik po šių apeigų jie galėjo
grįžti į namus, nusikirpti plaukus, apkarpyti savo barzdas, nusimaudyti ir
persirengti kasdieniniais rūbais. Ta diena tikrai būdavo švenčiama
džiaugsmingai.

Šiomis dienomis susitaikymo sakramento apeigos yra pakitusios, bet
užduotis pasilieka ta pati – nuodėmių išpažinimas ir gailėjimasis dėl jų,
atleidimas ir didelis dvasinis džiaugsmas grįžus Dievo malonėn. Čia yra
gera proga prisiminti Bažnyčios mokymą apie susitaikymo (seniau vadin-
to atgailos) sakramentą.

Tridento suvažiavime, vykusiame 1545–1563 m., buvo paskelbta dog-
ma, kad susitaikymas yra įsteigtas paties Dievo. ,,Kam nuodėmes atleisi-
te, tam jos atleistos, ir kam sulaikysite, jos sulaikytos.” (Jon. 20, 23). Vė-
liau, Laterano IV visuotiniame suvažiavime tikintiesiems buvo duotas įsa-
kymas atlikti susitaikymą, lietuvių vadinamą velykine, bent kartą metuo-
se. Kaip sakramentas, susitaikymas susideda iš keleto veiksmų: reikia at-
siminti visas mirtinas nuodėmes, už jas gailėtis, kunigui jas išpažinti, gau-
ti iš jo išrišimą ir atlikti paskirtąją atgailą.

Gerame gailestyje yra pasiryžimas vengti nuodėmių ateityje. Anot
kun. Viktoro Rimšelio, susitaikymas turi didelę reikšmę moraliniame ir
visuomeniniame gyvenime: moralinei asmenybei išugdyti didieji veiksniai
kaip tik slypi išpažintyje – sąžinės sąskaita, nusižeminimas, savųjų nu-
sikaltimų išpažinimas, kunigo patarimai ir moralinis tikrumas (,,Lietuvių
enciklopedija’’, IX tomas, p. 139. Boston, 1956). Bažnyčios įstatymas rei-
kalauja atlikti išpažintį bent kartą metuose apie Velykas. Šių metų Ve-
lykos jau nebetoli. Šiais laikais nerimą kelia Georgetown University su-
rinkti duomenys, rodantys, kad tik ketvirtadalis JAV katalikų išpažintį
atlieka bent kartą metuose. Tačiau 42 proc. apklaustųjų prisipažino išpa-
žinties niekada nėra atlikę.

Įdomu, kad modernioje psichologijoje atleidimas ir susitaikymas yra
pripažįstami kaip svarbūs psichologinės sveikatos veiksniai. Pripažįsta-
ma, kad tai nėra lengvas uždavinys, bet jo teigiamas išsprendimas tikrai
atneš daug naudos pačiam atleidėjui ir kitiems. Religijų istorijos tyrinėto-
jai randa, kad nuodėmių išpažinimas yra praktikuojamas beveik visose
religijose. Rytų apeigų katalikai išpažintį dažniausia atlieka pas kunigą,
bet gali pasirinkti kitą vyresnįjį ar vyresniąją, kuris turi vyskupo įgalio-
jimus klausyti išpažintį. Nors norint išpažintį klausyti nebūtina būti ku-
nigu, tik kunigas gali suteikti išrišimą. Anglikonai išpažintį atlieka ben-
drose pamaldose. Tikintieji savo nuodėmes pripažįsta mintyse ir širdyje.
Esantis dvasininkas tada suteikia visuotinį nuodėmių atleidimą.

Daugelis protestantų bažnyčių yra įsitikinusios, kad nuodėmių atlei-
dimui nereikia tarpininko tarp nusidėjėlio ir Dievo. Jie savo kaltes prieš
Dievą išpažįsta privačioje maldoje. Tačiau kai kur išpažintis ir kito as-
mens atsiprašymas yra reikalaujami, kai buvo nusikalsta prieš žmogų.
Liuteronų tikėjime išpažintis yra panaši į katalikų išpažintį. Tačiau liu-
teronai atmeta katalikų įsitikinimą, kad atleidimui yra reikalinga atgaila.
Mormonai galvoja, kad išpažintis yra svarbi nuodėmėms atleisti. Nusi-
dėjėlis turi prisipažinti nusikaltęs asmeniui (ar asmenims) ir Dievui.

Vienokios ar kitokios išpažinties esama budizme, islame bei judaizme.
Budistai savo nuodėmes išpažįsta savo dvasiniam viršininkui. Islamo
religijoje, kaip ir judaizme, išpažintis atliekama Dievui, o ne kitam asme-
niui. Tačiau nusikaltus prieš kitą asmenį, reikia gauti jo atleidimą.
Judaizme išpažintis atliekama Dievui ir žmogui. Jei nusikalstama asme-
niui, tam asmeniui reikia prisipažinti savo nuodėmę ir gauti jo atleidimą.
Jei asmuo, prieš kurį buvo nusižengta, neatleidžia, nusikaltęs savo išpa-
žintį atlieka viešai, tarp savo bendruomenės narių.

ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Ko gero, Lietuvos užsienio politi-
ka tikrai keičia savo veidą. Daug kam
tai nepatiks, bet net Vytautas Lands-
bergis yra pritaręs ankstesniam pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės spren-
dimui pakviesti į Kovo 11-osios rengi-
nius Rusijos ir Baltarusijos vadovus.
Na, neatvyko ir kas? Pokyčių ženklas
menkas, vos apčiuopiamas, daugiau
numanomas, bet – vis dėlto...

Baltijos šalių vadovai suskato
vykti į Maskvą. Sovietiniais laikais
sklandė tokia mįslė: kas yra žalias,
ilgas ir dešra kvepiantis? Ogi trau-
kinys „Lietuva”, vykstantis į Mask-
vą. Tai šiuo tautine žalia spalva iš-
dažytu traukiniu mūsų valdininkai,
prisikrovę lagaminus dešrų, kumpių,
Stakliškių gėrimų, nuolat važiuodavę
į SSRS sostinę, kad, norėdami gauti
malonių, gardėsiais suminkštintų te-
nykščių nomenklatūrininkų širdis.
Pavykdavo.

Dabar vargu, ar premjeras And-
rius Kubilius, kovo 26-27 d. ketinan-
tis Maskvoje susitikti su Vladimir
Putin, tokiu būdu bandys įgyti kole-
gos palankumą. Laikai keičiasi, ir
nors ne Vilnius diktuoja ekonominio
bendradarbiavimo madas Maskvai, o
greičiau atvirkščiai, abu politikai
kalbėsis kaip lygus su lygiu. Juo la-
biau, kad kvietimą susitikti atsiuntė
V. Putin.

Apžvalgininkai spėlioja, ko jam
reikia. Oficialiai jie dalyvaus Pirma-
jame tarptautiniame Mstislav Ros-
tropovič vardo festivalyje, o premjero
žmona Rasa yra šio korifėjaus para-
mos ir labdaros fondo „Pagalba Lie-
tuvos vaikams” valdybos pirmininkė.
Proga tikrai gera ir ją reikia išnau-
doti. Gali būti, kad V. Putin toliau
plėtos savo pasiūlymą, išsakytą per
vasarį vykusį jo ir Prezidentės susi-
tikimą Helsinkyje, kuris lietė Rusijos
galimybes įsigyti dalį „Mažeikių
naftos” akcijų iš lenkų „PKN Orlen”
ir Lietuvos dalyvavimą statant ato-
minę elektrinę Kaliningrado srityje.

Vilnius švelniai atmetė tokius pa-
siūlymus, tačiau V. Putin mūsų prem-
jerą sutiks irgi ne tuščiomis ranko-
mis: teigiama, kad bus pasiūlyta at-
sukti kranelį naftos tiekimui „Druž-
ba” naftotiekiu, padidinti Elektrėnų
jėgainei reikalingą dujų tiekimą už-
darius Ignalinos AE bei jų kainą
sumažinti iki europinių įkainių. Jei
bus nors vienu klausimu sukirsta
rankomis, manyk, ledai pajudėjo.
Maskva kilniadvasiškai priims Vilnių
į savo bičiulių būrį.

Gerinti santykius būtina visomis
priemonėmis, tačiau politologas Vy-
tautas Radžvilas po konferencijos
Helsinkyje perspėjo, kad tikėti Rusi-
jos premjero pažadais Lietuvai yra
naivu, kol nėra reikšmingų tarpu-
savio santykių poslinkių. Ar tarp tų
poslinkių galėtų būti vieningas Bal-
tijos šalių vadovų sprendimas vykti į
Pergalės 65-čio iškilmes Maskvoje
gegužės 9 d.?

Kaip žinome, mūsų prezidentė
tuo metu lankysis Dubline pas Airi-
joje geresnio gyvenimo ieškančius
tėvynainius. Per šios Pergalės 60-me-
tį prieš penkerius metus Valdas
Adamkus taip pat atsisakė stovėti
Raudonojoje aikštėje. Dalia Gry-
bauskaitė ir Dmitrij Medvedev pernai
rugpjūtį kalbėjosi telefonu, o vėliau
susitiko Berlyne. Iki tol devynerius
metus nebuvo aukščiausiojo lygio

susitikimų tarp Lietuvos ir Rusijos.
Ar pakenktų Lietuvos įvaizdžiui ir
mūsų vertybinėms nuostatoms spren-
dimas pakeisti kelionės kryptį ge-
gužės 9 d.?

Latvijos prezidentas Valdis Zat-
lers, kaip pranešė naujienų agentūra
„MixNews”, nutarė vykti į iškilmes
Maskvoje. Jo nuomone, ši kelionė
padės gerinti dviejų šalių santykius ir
suvienyti Latvijos visuomenę. Tačiau
tautiškai nusiteikę latvių politikai
kritikuoja tokį sumanymą. Susivie-
nijimo „Tėvynei ir laisvei. Judėjimas
už Latvijos nacionalinę nepriklau-
somybę” vienas iš vadovų Maris
Grinblat pareiškė, kad nereikėtų
dalyvauti renginiuose, kurie Latvijos
piliečiams „primena sovietinės oku-
pacijos pradžią”. Laikraštis „Neat-
karigas Rita Avize” tvirtina, kad ši
numatoma kelionė į Maskvą grįsta ne
meile Rusijai, ne noru pagerinti san-
tykius, o troškimu naudotis jos ištek-
liais ir rinka. Įtariama, kad preziden-
tas taip nori pagerinti sunkią eko-
nominę Latvijos padėtį.

Kai prakalbama apie istorines
vertybes, V. Zatlers siūlo istorijos te-
momis diskutuoti ne su Rusija, o ša-
lies viduje. Tuo tarpu Latvijos apžval-
gininkai primena, kad Vaira Vykė
Freiberga dalyvavimas Pergalės pa-
rade prieš penkerius metus ir net
padovanojimas V. Putin knygos apie
šalies istoriją nenuslopino antilatviš-
kos retorikos Rusijoje. Ji dar labiau
sustiprėjo šiomis dienomis po to, kai
Rygoje nuvilnijo latvių SS legiono ve-
teranų eitynės.

Estų pasipriešinimas prezidento
kelionei į Maskvą mažesnis. Toom
Hendrik Ilves sprendimas vykti į iš-
kilmes teisingas, rašo laikraštis
„Eesti Paevaleht”. „Gali būti, kad jis
sukels kai kurių isteriją, bet tai –
kompleksas, kuriuo dažniau užsiima
medikai, – ironiškai pastebėjo žino-
mas estų istorikas David Vseviov. –
Mūsų istorija su Rusija labai skaus-
minga, bet dabar nėra ko mosuoti
kumščiais.” Laikraštis taip pat pri-
mena, kad prieš penkerius metus
tuometinis prezidentas Arnold Ruu-
tel nesiryžo vykti į Maskvą, bet ar dėl
to Estija įgijo daugiau savigarbos?
Akivaizdu, rašo jis, kad santykiai su
Maskva tolydžio šyla po skandalingo
Bronzinio kareivio iškėlimo iš Talino
centro.

Kovo viduryje įvyko Geopolitinių
studijų centro surengta diskusija apie
mūsų užsienio politikos prioritetus.
Jos dalyviai priėjo prie išvados, kad
dabartinei tautinei retorikai Rusijos
atžvilgiu reikalinga pauzė. Per ją mes
įsitikintume, kokie kaimynų tikslai ir
ketinimai, apmalšintume Vakaruose
tvyrančią nuomonę, kad lietuviai
„nuolat neveiksmingai drumsčia van-
denį” santykiuose su Rytais, galė-
tume geriau įvertinti mūsų užsienio
politiką bei jos „pragmatiškąją” kryp-
tį, mūsų tautinių ir istorinių vertybių
vietą šiuolaikinėje interesų kovoje,
neprarandant savigarbos, išdidumo ir
atminties.

Delfi.lt

Česlovas Iškauskas – žurnalis-
tas, ilgametis Lietuvos radijo ir televi-
zijos darbuotojas. Kurį laiką dirbo
televizijoje: ,,Tele-3”, ,,Baltijos TV”,
taip pat „Žinių radijuje”, kur komen-
tavo pasaulio įvykius. Internete veda
savo tinklaraštį (www.iskauskas.lt).

Vykti ar nevykti į
Maskvą?
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Vasario 16–osios renginys
Providence, naujos Bostono

apygardos valdybos
pirmininkės rinkimai

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkè
organizaciniams reikalams

Vasario 28 dieną Providence, RI
Lietuvių Bendruomenės apylinkėje
įvyko šventinis Vasario 16-osios Ne-
priklausomybės dienos paminėjimas.
Jis prasidėjo šv. Mišiomis lietuviškoje
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Mišias at-
našavo kunigas James Ruggieri. Šv.
Raštą ir giesmes visiems susirinku-
siems vedė energingoji šios apylinkės
pirmininkė Aldona Kairienė. Nors
pirmininkė atšventė savo 80-metį,
jos energijos ir greitumo gali pavydė-
ti ir jaunas žmogus. Ji kas mėnesį iš-
leidžia lietuvių žinių biuletenį apie
tai, kas vyksta apylinkėje ir parapijo-
je. Senieji lietuviai, metų naštos pri-
spausti, labai patenkinti šiuo mažu
leidiniu.

Palyginti su pernai metais, daly-
vavusių šventėje sumažėjo: senieji iš-
eina, o jaunų žmonių tikrai mažai
šiame telkinyje. Be vietinių lietuvių
dalyvavo ir keletas svečių iš Boston
miesto ir Cape Cod.

Pasibaigus Mišioms, lietuviai nu-
sileido į bažnyčios salę, kur įvyko mi-
nėjimas. Jau daug metų ši salė yra
papuošta Lietuvos miestų herbų vė-
liavėlėmis. A. Kairienė pradėjo šven-
tinį minėjimą, suteikdama žodį Lie-
tuvos Vyčių 3-os kuopos pirmininkei
Sofijai Sakalienei, kuri nuoširdžiai
pasveikino visus susirinkusius Lie-
tuvos Vyčių kuopos vardu ir pasi-
džiaugė Nepriklausoma Lietuvos val-
stybe. Kaip vėliau pasakojo S. Saka-
lienė, kuopa jungia 40 narių, nors tik
apie 20 aktyvesnių dar lanko susirin-
kimus ir šventes.

Providence apylinkės pirmininkė
perskaitė rezoliucijas ir kreipimąsi į
senatorių ir JAV prezidentą Barack
Obama, kurios buvo palydėtos ploji-
mais. A. Kairienė pristatė pagrindinį
šventės prelegentą, Bostono LB vei-
kėją Gintarą Čepą. Savo pranešime
G. Čepas pasidžiaugė, kad Lietuva
jau 20 metų yra laisva, kad išeivijos

lietuviai daug prisidėjo prie Nepri-
klausomybės iškovojimo, kiek de-
monstracijų ir susirinkimų buvo su-
organizuota siekiant atgauti Lietuvos
Nepriklausomybę. Bendruomeninin-
kas glaustai, bet išsamiai papasakojo
apie LB darbus ir pagrindinius veik-
los barus, organizacijos rūpesčius,
apie koncertus ir renginius Boston
miesto padangėje.

Kaip ir visada, lietuvės moterys
buvo paruošusios skanius lietuviškus
pietus: net dviejų rūšių plokštainį –
su spirgučiais ir be jų, dešros su ko-
pūstais ir, žinoma, įvairių mišrainių
ir silkės pataluose. Saldų stalą dengė

sausainiai, o didelis tortas viliote vi-
liojo paragauti jo prie kavos. Buvo
smagu pasišnekėti su Providence
lietuviais, Kazimieru Navikausku,
kuris visus vaišino savo pagaminta
užpiltine ,,Ant šilumos”.

* * *
Du mėnesius planuotas Boston

JAV apygardos suvažiavimas įvyko
po pietų pertraukos. Buvusiam jos
pirmininkui Mindaugui Žukauskui

sugrįžus gyventi į Lietuvą, jau dau-
giau kaip metai apygarda neturėjo
savo vado.

Krašto valdyba pasirūpino, kad
Boston apygardai priklausančių apy-
linkių valdybos nariai atvyktų į suva-
žiavimą. Jame dalyvavo 3 apylinkių

atstovai, tarp jų net 3 JAV LB XIX
tarybos sesijos nariai: Rima Girniu-
vienė, Regina Balčaitienė ir Algi-
mantas Gustaitis.

Šių eilučių autorė papasakojo
apie LB KV paskutinių mėnesių dar-
bus: į LB gretas priimta dar viena
nauja apylinkė Dallas, TX, suruošta
pirmoji apygardų pirmininkų konfe-
rencija, toliau stiprinama veikla su
apylinkėmis, žiūrima į jų finansinę

atsiskaitomybę, trumpai pakalbėta
apie stažuočių programą.

Apygardos suvažiavime dalyvavo
negausus, bet aktyvus lietuvių bran-
duolys, kuriam pirmininkavo Ginta-
ras Čepas. Buvo pasiūlyta Apygardos
valdybos pirmininke išrinkti dr.
Reginą Balčaitienę, kuri yra aktyvi
Boston lietuvių veikloje, jau kelinta
kadencija yra Boston apylinkės val-
dybos narė, į lietuvišką veiklą žiūri
labai atsakingai. Dr. Balčaitienės
kandidatūrai buvo pritarta vienbal-
siai. To pat susirinkimo metu buvo
pasiūlytas ir Apygardos iždininkas.
Juo išrinktas Cape Cod apylinkės
valdybos narys, iždininkas Algiman-
tas Gustaitis. Susirinkusieji pasveiki-
no naują Bostono apygardos pirmi-
ninkę dr. R. Balčaitienę.

Pasibaigus rinkimams, vyko ap-
dovanojimai. Už visuomeninę ilgame-
tę lietuvišką veiklą JAV LB KV Padė-
kos raštu buvo apdovanotas Algirdas
Dapkus, buvęs Cape Cod apylinkės
valdybos narys, ką tik atšventęs 80
metų jubiliejų (deja, dėl ligos, jis ne-
galėjo atvykti), taip pat tos pačios
apylinkės valdybos pirmininkę Regi-
ną Petrutienę. Prie Padėkos rašto jai
buvo įteikta ir puokštė gėlių.

LB Krašto valdybos vardu dėkoju
visiems dalyvavusiems šiame rengi-
nyje, ypač Providence apylinkės pir-
mininkei A. Kairienei ir jos pagalbi-
ninkams.

Providence LB apylinkė kviečia
visus lietuvius kovo 28 dieną ten pat,
parapijos salėje, į Margučių šventę. O
balandžio 11 dieną Šv. Kazimiero pa-
rapija švęs savo 90-metį. Pagrindinis
šios šventės rengėjas – pirmininkė Al-
dona su savo pagalbininkais.

Cape Cod LB valdybos pirmininkė Regina Petrutienė su valdybos nariais Algi-
mantu Gustaičiu ir Aurelija Borges.

Dalis suvažiavimo dalyvių.
Valentinos Čepienės nuotraukos

JAV LB KV vicepirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, Gintaras Čepas ir Pro-
vidence LB apylinkės pirmininkė Aldona Kairienė.

Nauja Boston apygardos pirmininkė dr. Regina Balčaitienė su Gintaru Čepu
(k.) ir Algimantu Gustaičiu.

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ
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NIJOLÈ BENOTIENÈ

Paskutinė būsimos dainų šventės
Toronto mieste daina, kurios gimimą
paskatino Dalia Viskontienė, bus
,,Nebuvo tai žemė”. Tai daina, iš-
aukštinanti lietuvių sunkumus tau-
tos istorijos vingiuose, o ypač lietuvį
žmogų, kuris, nepaisant, kur begy-
ventų, stengėsi išlaikyti visas verty-
bes, ypač gimtąją kalbą ir dainą. Ne-
buvo tai žemė: Australija, Kanada,
Europa, Amerika, tai buvo žmogus,
kurio dėka bendruomenėse, parapi-
jose, šeimose net trečios kartos pa-
likuonys kalba gimtąja prosenelių
kalba, gieda giesmes, verčia elemen-
toriaus lapus, o dabar repetuoja atei-
nančios IX Dainų šventės išeivijoje
dainas. 

Tereikėjo vieno entuziazmu de-
gančio ir tvirtą tikėjimą turinčio
žmogaus – Ritos Kliorienės, kad po
15 metų ir vėl pradėtų skambėti dai-
na išeivijoje. Reikėjo ir kito, tiek pat
svarbaus asmens, D. Viskontienės,
paskyrusios visą savo gyvenimą cho-
rinei muzikai, kad šventė nesibaigtų,
kad ji kartotųsi. 

Reikia vadovo ir dar kitai šventei
ir visoms būsiančioms ateityje, bet ne
mažiau reikia ir chorų organizatorių,
kurie įkvėptų mus burtis, jungtis,
tikėti ir dalintis daina, nes tas ne-
apčiuopiamas dvasinis turtas liks šir-
dyse visam laikui; jo nepamesime, jo
niekas nepaims;  jo niekas nesupras,
jeigu pats nebūsi dalis to nepakarto-
jamo išgyvenimo. 

Naujas choras iš Seattle –
,,Vakarai”

Seattle lietuvių bendruomenė
maža, tačiau turi didelių organizaci-
nių ir kūrybinių troškimų ir ambici-
jų. Ir štai, tereikėjo vieno žmogaus,

kad jos padangėje pragystų lietuviška
daina. ,,Dainius Vaičekonis garsiai
paskelbė: ‘Laikas. Buriamės.’ Nerei-
kėjo to kartoti keletą kartų. Jau kitą
savaitgalį sklaidėme natomis primar-
gintus lapus, susėdę aplink Vaičeko-
nių fortepijoną”, – apie naujo choro
,,Vakarai” gimimą rašė Nomeda Lu-
koševičienė. ,,Pasirodo, ne tik nori-
me, bet ir galime dainuoti. Pasirodo,
pirma reikia suvaldyti savo emocijas,
nes kai kurių dainų žodžiai taip smi-
go širdin, jog šalia stovinčio norėjosi
paprašyti: ‘Tu tik dainuok, jei aš nu-
tilsiu. Ašaros tiesiog veržėsi iš
akių’”– tolia tęsė ji. 

Pirmasis choro ,,Vakarai” pasiro-
dymas įvyko Roslyn lietuvių kapinai-
čių paminklų šventinimo iškilmėse,
po kurių, paskatinti bendruomenės

narių, dainininkai nusprendė daly-
vauti IX Dainų šventėje Toronto
mieste. ,,Ir pildo mūsų chorvedys re-
gistravimo dokumentaciją ir Dainų
šventės tinklalapyje jau matome ži-
nutę, jog iš Seattle atvyksta mišrus
choras ‘Vakarai’. Negali širdis nesus-
purdėti”, – jausmingai mintimis dali-
josi N. Lukoševičienė, prisimindama
pirmuosius choro žingsnius ir džiau-
gsmą, kuriant muziką. 

,,Šiaurinė” iš Minneapolis 
dalyvaus jau antrą kartą

Choras ,,Šiaurinė” iš Minneapo-
lis miesto, vadovaujamas Laimos
Adomavičienės, į Dainų šventę ruo-
šiasi jau antrą kartą. Energinga va-
dovė neišsigando nei sudėtingo reper-
tuaro, nei gausaus dainų skaičiaus.
Nors pati nėra chorvedė, ji sumaniai
buria savo negausios bendruomenės
dainorėlius ir ruošiasi į Torontą. Re-
peticijas pradėję nuo himnų ir dainų,
kurias jau mokėjo iš praėjusios šven-
tės, toliau mokosi lengvesnes dainas,

Daina – neapčiuopiamas
dvasinis turtas

Amerikoje vyko ir tebevyksta
karšti apsikeitimai nuomonėmis dėl
sveikatos draudimo. Šių dienų Ame-
rikos visuomenėje, kongrese šiuo
klausimu vyrauja skirtingos nuomo-
nės, nors visi pripažįsta, kad reforma
yra reikalinga. 

Algimantas Gečys, norėdamas,
kad ir lietuviai įsijungtų į šių klau-
simų svarstymą, kvietė mus nebūti
pasyviais stebėtojais. Sekant spaudą,
galima pastebėti, kad šiuo klausimu
be A. Gečio su sveikatos reforma ge-
rai yra susipažinęs ir dr. Romualdas
Kriaučiūnas, kurio manymu, ,,disku-
sijos vyksta ne apie reformos reika-
lingumą, bet apie principus, kuriais

reikėtų siekti reformas įgyvendinti”.
Niekam neatsiliepus į A. Gečio

kvietimą pareikšti savo mintis apie
sveikatos reformą šalyje, „Draugo”
vyr. redaktorė kreipėsi į įvairių sričių
žinovus ir pateikė jiems klausimus.
Buvo kreiptasi į teologą, Romos kata-
likų kunigą dr. Kęstutį Trimaką,
šeimos gydytoją Andrių Kudirką ir
lietuvių liuteronų kunigą Valdą Auš-
rą. Ačiū dienraščio redakcijai už su-
teiktą galimybę susipažinti su kal-
bintų žmonių nuomonėmis, kurios
gal ir neturės įtakos pačiai reformai,
bet bus lietuvių visuomenės indėlis.

Antanas Paužuolis 
Čikaga, IL

* * *

Klausėte kunigo/psichologo; gy-
dytojo; rašė kitas psichologas. Kiek-
vieną dieną galima skaityti naujų
žmonių įžvalgas, kiekvienas rašo iš
savo profesinės perspektyvos. Kiti
galimi požiūriai? Gal sveikatos eko-
nomisto? Ligoninės administrato-
riaus? Socialinio darbuotojo? Pacien-
tų?

Pacientų patirtis įvairi: yra pa-
cientų, kurie nėra atsidūrę ant eko-
nominės krizės ribos, bet kabo kaž-
kur per vidurį. Gal kas nors iš jų su-
tiktų atsakyti, pasidalyti savo min-
timis šia tema?

Man būtų įdomu sužinoti JAV
gyvenančių (su žalia kortele ar nese-
niai tapusių JAV piliečiais) lietuvių
nuomonę. Ar jie seka sveikatos refor-
mas? Ar kas pasikeis jų gyvenimuose,
priėmus sveikatos reformą? (Žinoma,
reikia sekti spaudą, kad žmogus susi-
gaudytum, kuris reformos variantas
JAV Kongrese bus priimtas ir kaip jis
bus įgyvendinamas.)

Teko girdėti, kad kai kurie as-
menys per savo darbovietes negauna

sveikatos draudimo, ir jie net neįsigi-
jo ,,krizinio” sveikatos draudimo. Jie
visi man sako: ,,Jei kas bus, važiuosiu
į Lietuvą gydytis”, o aš jų klausiu:
,,Jei būsi kritiškoje padėtyje, kaip
skrisi?” Gal jie mano, kad nuvažiuos
į ligoninę (Cook County, IL ar kokį
kitą ligoninės ,,emergency room”) ir
mokės iš kišenės, o vaikus užrašys į
Illinois sveikatos draudimo progra-
mą? 

Žinoma, tą pačią problemą turi
visi JAV gyvenantys lietuviai (ir
amerikiečiai), kurie buvo atleisti iš
darbo ar turi tik laikinus/kontrakti-
nius darbus, todėl turi iš savo kišenės
mokėti už sveikatos draudimą, turi
su tam tikra baime gyventi be jokio
sveikatos draudimo ar įsirašyti į ko-
kią nors JAV valdišką programą, jei-
gu gali. Gal ateis toks laikas, kai svei-
katos reforma mums visiems užtik-
rins tai, ką visos kitos ,,pažangiosios”
pasaulio šalys, įskaitant Lietuvą,
užtikrina savo gyventojams.

Ramunė Kubiliūtė
Evanston, IL

AÇIÙ UŽ ÎDOMIUS POKALBIUS APIE 
JAV SVEIKATOS REFORMÂ

dainuojamas su publika, o mokyda-
miesi sunkesnių – naudoja įrašus. ,,Iš
mūsų devynių choristų praradome
porą dainininkų, kurie rudeniop iš-
skrido į šiltus kraštus. Bet valio, pri-
sijungė keli nauji žmonės. Atvažiuoti
į šventę planuojame aštuoniese, bet
šiaip padainuoti į repeticijas ateina ir
daugiau ‘prijaučiančių’”, – sako L.
Adomavičienė.

Cleveland ,,Svaja” ruošiasi 
visa širdimi

Danutė Liaubienė – stiprybės ir
tvirtos valios pavyzdys, Cleveland
choro ,,Svaja” vadovė sezono pradžio-
je rašė: ,,Iš karto puoliau prie kūrinio
‘Daina aš gyvenu’, nes man ji turi tik-
rą, realią prasmę mano gyvenime. Jei
ne choras,              Nukelta į 11 psl.

Choras ,,Šiaurinė” iš Minneapolis miesto, vadovaujamas Laimos Adomavi-
čienės.

Choras ,,Vakarai” iš Seattle.
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Lietuva stiprins bendradarbiavimâ 
su Šiaur∂s šalimis

Kaunas, kovo 22 d. (ELTA) –
Lietuvos Caritas per du mėnesius
Haičiui surinko 66,089 litus. Kovo 22
d. nutrauktas lėšų Haičiui paremti
rinkimas per Lietuvos Caritas struk-
tūras. Jau surinktos aukos bus per-
vestos į Caritas Internationalis są-
skaitą Haičiui remti.

Anot Lietuvos Caritas atstovės
Laimos Petraitytės, didesnė aukų da-
lis surinkta per pirmąjį akcijos mė-
nesį. ,,Į specialią banko sąskaitą pi-
nigų pervedė ne tik pavieniai žmonės,
bet ir įmonės. Aukos nukentėju-
siems nuo žemės drebėjimo buvo ren-
kamos ir šv. Mišių metu, aukojo ir
vienuolijos. Atskiri Caritas skyriai
surengė papildomas aukų rinkimo
akcijas. Viena didžiausių buvo suor-
ganizuota Vilniuje, prekybos centre
‘Panorama’. Tąkart Vilniaus arkivys-
kupijos Caritas darbuotojai ir savano-
riai per kelias valandas surinko be-
veik 4,000 litų aukų”, – sakė L. Pet-
raitytė.

Pavieniai asmenys vidutiniškai
aukojo po 100 litų, tačiau nemažai

bu-vo ir itin dosnių aukotojų, skyru-
sių po kelis šimtus ar net tūkstantį li-
tų. Vis dėlto didžiausios įplaukos Ca-
ritas banko sąskaitą pasiekė iš para-
pijų, kuriose rinkliavos organizuotos
šv. Mišių metu.

,,Žmonėms greičiausiai auką pa-
togiau buvo perduoti ššv. Mišių rink-
liavos metu, negu pervedinėti kelis li-
tus į specialiąją sąskaitą. Tačiau visai
nesvarbu, kokiu būdu žmonės auko-
jo. Visų svarbiausia – atjauta net ir
toli nuo mūsų esantiems žmonėms”,
– įsitikinusi Lietuvos Caritas atstovė.

Pasaulio Caritas organizacijos
Haičiui įvairios paramos jau suteikė
už 30 milijonų eurų, 23,5 mln. eurų
suplaukė į Caritas atidarytas banko
sąskaitas įvairiose šalyse. Per pa-
saulio Caritas organizacijas įvairi pa-
rama Haičiui buvo aktyviai teikiama
du mėnesius nuo pirmojo žemės dre-
bėjimo pradžios. Pasaulio Caritas or-
ganizacijų savanoriai Haityje taip pat
dalyvaus 12 mėnesių truksiančioje
šios šalies ūkio atstatymo programo-
je.

Vilnius, kovo 22 d. (President.lt)
– Prezidentūroje surengtoje diskusi-
joje apie smurtą ir patyčias mokyk-
lose dalyvavusi prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pabrėžė, kad patyčios ir pa-
žeminimai tampa ne tik mokyklų, bet
visos visuomenės skauduliu, kurio
įveikti viena valstybė nepajėgi.

Prezidentė ragino už vaikų ir vi-
suomenės saugumą atsakingas mi-
nisterijas į pagalbą pasitelkti įvairio-
se srityse aktyviai dirbančias nevy-
riausybines organizacijas (NVO) ir
paremti jų programas, kurios padeda
spręsti socialines problemas. Prezi-
dentės teigimu, valstybė yra mono-
polizavusi socialinių paslaugų sekto-
rių ir tai trukdo žmonėms gauti grei-
tą ir profesionalią pagalbą.

Šalies vadovė pasirašė memo-
randumą ,,Vaikystė be patyčių”, ku-
riame prieš smurtą ir patyčias susi-
vienijusios valdžios tarnybos ir visuo-
meninės organizacijos įsipareigoja
sutelktomis pastangomis siekti, kad
vaikai augtų saugioje aplinkoje, ku-
rioje nebūtų įžeidinėjimų, skaudini-
mo, smurto ir diskriminacijos. 

„Parašais patvirtintas susitari-
mas visomis įmanomomis priemonė-
mis stabdyti smurto ir patyčių bangą
šalyje – įpareigojimas kiekvienam ne

tik kalbėti apie pagarbą, pakantumą,
draugiškumą, kultūringą elgesį, bet
ir patiems būti asmeniniu pavyz-
džiu”, – pasirašydama memorandu-
mą pabrėžė prezidentė.

Jaunimas nemokès mokesçio ,,Sodrai”

Kiekvienas lietuvis skolingas po 5,700 litû�

Lietuva be patyçiû – îpareigojimas kiekvienam

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, kovo 20 d. (ELTA) – Tuo metu, kai klimato kaita įvardinama didžiau-
siu šių laikų iššūkiu, turime geriausias galimybes sukurti klestinčią, aplinką – tau-
sojančią ekonomiką ir energetiką, teigia aplinkosaugos aktyvistai, kviesdami Pa-
saulinę Žemės dieną paminėti kiekvienam pagalvojant, kaip jis gali prisidėti prie
pokyčių. Pasaulinė Žemės diena yra minima kovo 20-ąją, tuo metu, kai pasaulyje
skelbiamas astronominis pavasaris, o naktis tampa lygi dienai.

Ši Pasaulinė Žemės diena pasitinkama prisimenant, jog vieningo sutarimo dėl
to, kaip Žemę gelbėti nuo taršos, dar nepasiekta. Jungtinių Tautų Kopenhagos su-
sitikimą pasaulio žiniasklaida pakrikštijo ,,didžiuliu šou”, kuriame nepasiektas tei-
siškai įpareigojantis susitarimas, o Kioto protokolas baigia galioti 2012 metais.
Viltys dedamos į susitikimą Kankune, Meksikoje, kuris vyks šių metų pabaigoje. 

ELTOS nuotr. – Vilniuje paminėta Žemės diena.

Vilnius, kovo 22 d. (ELTA) –
Bendradarbiavimo stiprinimas su
Šiaurės šalimis turi išlikti Lietuvos
užsienio politikos svarbiausiu užda-
viniu, teigia prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. Tai, anot šalies vadovės,
Lietuvai leis geriau ginti savo intere-
sus Europos Sąjungoje (ES).

D. Grybauskaitė susitiko su Sei-
mo Europos reikalų komiteto nariais
ir aptarė Lietuvos nuostatą svarbiais
ES klausimais. Per susitikimą pa-
brėžta bendradarbiavimo su Šiaurės
valstybėmis reikšmė.

,,Europos Sąjungoje stiprėja re-
gioninis bendradarbiavimas. Lietuvą,
kaip ir kitas Baltijos valstybes, su
Šiaurės valstybėmis vienija bendri in-
teresai, regiono plėtros galimybės ir
Baltijos jūros problemos. Yra daugy-
bė klausimų, kur Šiaurės šalių patir-
tis mums labai praverstų tiek nacio-
naliniu, tiek savivaldos lygiu. Todėl
Lietuvai yra gyvybiškai svarbu plėsti
bei stiprinti bendradarbiavimą su
Šiaurės šalimis ir kartu ginti bendrus
interesus ES”, – pabrėžė valstybės
vadovė.

Anot D. Grybauskaitės, bendro-
mis jėgomis plėtodami strateginius
infrastruktūrinius projektus Baltijos

jūros regione, susijungsime su Euro-
pos energetikos ir transporto siste-
momis ir padidinsime Lietuvos bei ki-
tų Baltijos valstybių energetinį sau-
gumą.

Per susitikimą, anot komiteto
pirmininko Česlovo Vytauto Stanke-
vičiaus, taip pat aptarta, kaip Lietuva
pasirengusi šios savaitės pabaigoje
Briuselyje vyksiančiam ES Vadovų
Tarybos posėdžiui, kalbėta apie ES
2020 m. programą, kokiomis priemo-
nėmis ES kovoja su ekonomikos kri-
ze. Be kita ko, aptarti klimato kaitos,
žaliosios energetikos, europinio gele-
žinkelio ,,Rail Baltica” ir kiti svarbūs
klausimai.

,,Galiu pasakyti, kad prezidentės
ir mūsų nuomonė, tų tikslų suprati-
mas yra vienodas. Toks apsikeitimas
tam ir reikalingas, kad Lietuvos nuo-
monė būtų sakoma vienu balsu”, –
sakė Č. V. Stankevičius.

Pasiteiravus, ar kalbėta apie Lie-
tuvos pasirengimą 2013 m. pirmi-
ninkavimui ES, Europos reikalų ko-
miteto pirmininkas sakė, kad apie tai
kalbėti dar per anksti. Jo teigimu,
apie tai diskutuoti bus galima tik ta-
da, kai bus aiškus ir patvirtintas bū-
simo ES finansų laikotarpio biudžetas. 

Vilnius, kovo 22 d. (ELTA) – Sie-
kiant sumažinti nedarbą, nutarta, jog
pirmą kartą įsidarbinantis jaunimas
metus nemokėtų pensijų draudimo
mokesčio ,,Sodrai”. Nauja tvarka įsi-
galiotų nuo šių metų liepos 1 d. ir ga-
liotų iki 2012 metų vidurio.

Tam iš principo pritarta Vyriau-
sybės pasitarime. Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai pavesta pateikti
konkretų teisės aktą.

,,Apskritai darbinės patirties ne-
turinčius asmenis siūloma vienerių
metų laikotarpiui atleisti nuo socia-
linio draudimo mokesčio, tai yra pen-
sinio draudimo mokesčio”, – sakė Vy-
riausybės kancleris Deividas Matu-
lionis.

Darbdaviai už jaunuolius mokės
sveikatos, nedarbo, ligos ir motinys-
tės, nelaimingų atsitikimų darbe

draudimo įmokas.
D. Matulionio teigimu, siūlymui,

kad valstybė už jaunuolius mokėtų
pensijų draudimą, buvo nepritarta.
Dėl planuojamos lengvatos Vyriau-
sybės kancleris negalėjo pasakyti,
kiek sumažėtų jaunimo nedarbas, bet
teigė, jog poveikis turėtų būtų ženk-
lus. Tai esą ,,pakankamai rimta pas-
kata verslui samdyti jaunus žmones”.

Šiuo metu pensijų draudimas
,,Sodrai” sudaro 23,3 proc. nuo atly-
ginimo.

Siūlymui atleisti jaunimą nuo
pensijų draudimo ,,Sodrai” dar turi
pritarti Seimas.

Naujausiais statistikos duome-
nimis, šiuo metu apie trečdalis jauni-
mo neturi darbo, šalies nedarbas sie-
kia beveik 14 proc.

Vilnius, kovo 22 d. (ELTA) – Me-
tų pabaigoje valstybės užsienio skola
vienam gyventojui išaugo beveik 72
proc. ir sudarė 5,700 litų.

Finansų ministerijos duomeni-
mis, 2009 m. gruodžio 31 d. valdžios
sektoriui priskiriamų subjektų skola
užsienio kreditoriams buvo per 19
mln. litų.

Iš jų 18,944 mln. litų (99,5 proc.)
sudarė centrinės valdžios ir 99,5 mln.
litų (0,5 proc.) – vietos valdžios skola.
Pernai, palyginti su 2008 m., val-
džios sektoriaus užsienio skola padi-
dėjo 70,6 proc.

85,1 proc. centrinės valdžios už-
sienio skolos sudarė lėšos, pasiskolin-
tos užsienio rinkoje išleidus Vyriau-

sybės vertybinius popierius, ir 14,9
proc. – įsiskolinimas už centrinės val-
džios sektoriui priskiriamų subjektų
gaunamas užsienio paskolas.

Pernai, palyginti su 2008 m., cen-
trinės valdžios skola už vertybinius
popierius padidėjo 53,5 proc., bet
ypač išaugo skola pagal užsienio pa-
skolų sutartis – net 4,5 karto. Iš viso
centrinės valdžios sektorius buvo ga-
vęs 3,283,7 mln. litų vertės užsienio
paskolų, iš jų 99,7 proc. gauta eurais.

71,5 proc. centrinės valdžios sek-
toriaus gautų užsienio paskolų buvo
skirta nacionalinės bendrosios prog-
ramos ir investicijų finansavimui, ki-
tiems investiciniams projektams –
28,5 procento.

Lietuvos Caritas Haiçiui surinko 
per 66,000 litû�

Visuomenė raginama ginti ir saugoti
vaikus nuo smurto apraiškų.  

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.



Washington, DC, kovo 22 d.
(Delfi.lt) – Nusivylę tuo, kad nėra
vykdoma šalies imigracijos sistemos
pertvarka, kovo 21 d. dešimtys tūks-
tančių demonstracijos dalyvių susi-
rinko prie Baltųjų rūmų ir žygiavo
JAV sostinės gatvėmis, mojuodami
Amerikos vėliavomis ir laikydami
plakatus anglų ir ispanų kalbomis,
praneša „Associated Press”.

Iš visos šalies susirinko demons-
tracijai pritariantys žmonės, tikėda-
miesi, kad jų susidūrimas paskatins
Kongresą spręsti šį klausimą. Kai
kurie įstatymų kūrėjai prieštarauja
bet kokiems bandymams padėti ne-
legaliems imigrantams (kurių yra 12
milijonų) tapti JAV piliečiais, kiti
reikalauja, kad pirmiausia būtų
sustiprinta pasienio kontrolė.

JAV prezidentas Barack Obama,
kuris prižadėjo, kad imigracijos sis-
temos pertvarka bus svarbiausias
klausimas pirmaisiais jo darbo me-
tais, norėjo nuraminti sambūrio da-
lyvius vaizdo žinute, kuri buvo rodo-
ma milžiniškuose ekranuose Natio-

nal mall parke. Prezidentas sakė, kad
šiemet jis dirbs su Kongresu, kuriant
išsamų įstatymo projektą, kuris su-
tvarkytų „sugedusią imigracijos sis-
temą”. B. Obama teigia, kad kyla to-
kių problemų, kaip išskirtos šeimos,
darbininkai, pergudraujantys sis-
temą, ir policijos pareigūnai, kurie
stengiasi išlaikyti saugumą bendruo-
menėse.

Kai kurie demonstracijos daly-
viai buvo nusivylę, kad per B. Obama
nurodytą laiką (metus) nebuvo imta-
si daugiau veiksmų. „Suprantu, kad
tai ne vien B. Obama kaltė, – sakė 21-
erių koledžo studentas iš Čikagos
Manuel Bettran. – Esu nusivylęs.
Tikrai norėčiau, kad ne tik jis, tačiau
kiekvienas žmogus į tai žiūrėtų rim-
tai.” M. Bettran atvyko į Washington
sekmadienio rytą, 13 valandų važia-
vęs autobusu. Kaip ir daugelis daly-
vių, jam šis klausimas asmeniškai
svarbus. Kažkada jo tėvai buvo ne-
legalūs imigrantai, tačiau jie sugebėjo
pasinaudoti 1980 m. amnestija.
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LONDONAS
Didžiosios Britanijos  oro ben-

drovės ,,British Airways” darbuotojų
profsąjunga ,,Unite” skelbia, kad iš
2,200 savaitgalį turėjusių dirbti dar-
buotojų į darbą atėjo tik 300. ,,Bri-
tish Airways” darbuotojai streikuoja
dėl darbo sąlygų ir atlyginimų pa-
keitimų. Jie taip pat ketina keturias
dienas streikuoti nuo kovo 27 d.
Tačiau ,,British Airways” teigia, kad
vis daugiau darbuotojų nedalyvauja
streike. Manoma, kad streikas oro
linijų bendrovei kainuos milijonus. 

RYGA
Latvijos užsienio reikalų minis-

tras Maris Riekstins ir kiti Liaudies
partijos ministrai įteikė atsistatydi-
nimo prašymus premjerui Valdis
Dombrovskis, nors jo centro dešinio-
sios partijos ,,Naujasis laikas” atsto-
vai prašė tęsti darbą vyriausybėje. Po
šio žingsnio V. Riekstins sakė, kad V.
Dombrovskis pasinaudojo premjero
galiomis ir paprašė jo ,,sulaikyti savo
atsistatydinimą” siekiant užtikrinti
Latvijos užsienio reikalų politikos
tęstinumą.

REIKJAVIKAS
Islandijos pietuose įvykęs beveik

200 metų snaudusio ugnikalnio išsi-
veržimas sukėlė nerimą dėl galimo
netoliese esančio kito ugnikalnio
didesnio ir pavojingesnio išsiveržimo.
Išsiveržęs Eijafjalajokutlio ugnikal-
nis, esantis šalia to paties pavadini-
mo ledyno, spjaudė į orą išsilydžiusią
lavą ir pelenus, tačiau mokslininkai
sako, jog šis išveržimas palyginti
ramus. Mokslininkai nusprendė, kad
išsiveržimas įvyko šalia ledyno, ledu
nepadengtoje teritorijoje. 

HONKONGAS
Oro užterštumo lygis Honkonge

pasiekė neregėtas aukštumas ir tai
paskatino vyriausybę paskelbti per-
spėjimus žmonėms vengti būti lauke,
pranešė BBC. Aplinkos apsaugos
departamentas teigė, kad oro užterš-
tumo indekso (OUI) parodymai yra
daugiau nei dvigubi, palyginti su

leistina norma, kuriai esant žmonės
gali būti lauke. Kai kurios mokyklos
uždraudė vaikams žaisti lauke, taip
saugodamos jų sveikatą.

BEIJING
Kinijos valstybinė žiniasklaida

užsipuolė Jungtinių Valstijų bendro-
vę ,,Google” ,,painiais ryšiais” su JAV
valdžia, praneša BBC. Kinijos nau-
jienų agentūros ,,Xinhua” teigimu,
,,Google” Jungtinių Valstijų slapto-
sioms tarnyboms teikia paieškos
rezultatų savo sistemoje duomenis.
,,Google” taip pat kaltinama sie-
kianti pakeisti Kinijos visuomenę ir
jai primesti amerikietiškas vertybes.
Tuo tarpu ,,Google” neigia, kad JAV
valdžia daro jai įtaką.

WASHINGTON, DC
Jungtinėse Valstijose mirė gar-

sus politikas Stewart Udall, vado-
vavęs šalies Vidaus reikalų departa-
mentui tuo metu, kai šalį valdė John
Kennedy ir Lyndon Johnson, rašo
,,The Washington Post”. Per savo
politinę veiklą S. Udall garsėjo kaip
aplinkosaugos šalininkas. Jo pas-
tangų dėka buvo parengta ir patvir-
tinta daugelis tų laikų įstatymų aktų,
skirtų kovai prieš gamtos taršą.

* * *
Washington įvyko tūkstantinis

mitingas, kurio dalyviai pareikalavo
iš Jungtinių Valstijų valdžios nu-
traukti karo veiksmus Irake ir Afga-
nistane, rašo ,,The Washington
Post”. Mitingo dalyviai susirinko prie
Baltųjų rūmų, vėliau žygiavo JAV
sostinės centrinėmis gatvėmis. Mani-
festantai nešė kartoninius karstus su
Irako ir Palestinios vėliavomis, taip
pat plakatus, raginančius išvesti ka-
ro pajėgas iš Irako ir Afganistano. 

* * *
JAV prezidentas B. Obama pa-

skelbė internete vaizdo kreipimąsi į
Irano žmones, pranešama BBC tin-
klalapyje. Jame B. Obama pasisako
už glaudesnius JAV kultūrinius ry-
šius su iraniečiais, remia didesnes
iraniečių priėjimo prie interneto gali-
mybes. JAV prezidentas taip pat
tvirtina, kad Amerika siūlo Iranui
diplomatinį dialogą, tačiau Tehe-
ranas toliau renkasi atsiskyrimą. Tai
jau antras panašaus pobūdžio kreipi-
masis, paskelbtas prezidentaujant B.
Obama. 

JAV dešimtys tùkstançiû žmoniû
reikalavo pagalbos nelegaliems

imigrantams

JAV Kongresas patvirtino istorinî
sveikatos apsaugos pertvarkos îstatymâ

Atkelta iš 1 psl.
Senato patvirtintas įstatymas ir

pataisų rinkinys padės pertvarkyti
JAV sveikatos apsaugos sistemą, pra-
ėjus šimtmečiui po tuometinio pre-
zidento Theodore Roosevelt raginimo
skurti nacionalinį požiūrį šioje sri-
tyje. Įvykdžius šią pertvarką, sveika-
tos draudimą turėtų įgyti apie 32
mln. amerikiečių, kurie iki šiol jo
neturėjo.

Respublikonai smerkia šį planą,
o jų įstatymų leidėjai ne kartą lankėsi
Kapitolijaus rūmų balkone pasvei-
kinti protestuotojų, skandavusių
,,Tiesiog balsuokite ne”, ,,Jūs dirbat
mums” ir ,,Lapkritį mes prisimin-
sime”.

Tuo tarpu rūmuose respubliko-
nas Paul Ryan piktinosi, kad naujasis
įstatymas nulems geležinius vyriau-
sybės kontrolės gniaužtus ir sužlug-
dys laisvąją rinką, tačiau dėl jo taip
pat padidės mokesčiai ir bus sukurta
aibė neveiksmingų tarnybų. Respub-
likonai taip pat žadėjo tęsti kovą
Senate ir atšaukti šį mažai populiarų
teisės aktą, jeigu jiems pavyks susi-
grąžinti daugumą per rinkimus lap-
kritį.

Po metus trukusių debatų, kurie
dažnai tapdavo labai įnirtingi, B.
Obama atvėrė kelią į savo pergalę,
pažadėjęs paskelbti prezidento įsaką,
kuriame būtų patvirtintas ilgalaikis

draudimas JAV vyriausybei finan-
suoti abortus. Pastarasis žingsnis
padėjo atsikovoti kai kurių konser-
vatyvių pažiūrų demokratų balsus.

Šis persilaužimas užtikrino, jog
B. Obama sąjungininkai demokratai
galėtų surinkti 216 balsų, reikalingų,
kad būtų priimtas įstatymas, nuo
kurio didžia dalimi priklausys B.
Obama ateities darbų sėkmė ir netgi
jo politinis palikimas.

Tikimasi, kad Senatas šią savaitę
išnagrinės Atstovų Rūmų priimtų
poįstatyminių aktų pataisų rinkinį ir
atskirai juos patvirtins, jeigu bus
pasinaudota galimybe užkirsti kelią
respublikonų vilkinimo taktikai, kuri
galėtų sužlugdyti tų pataisų pa-
tvirtinimą.

Neseniai atliktos gyventojų ap-
klausos atskleidė prieštaringą pa-
veikslą: žmonės nurodydavo tvirtai
palaikantys kai kuriuos sveikatos ap-
saugos pertvarkos įstatymo punktus,
tačiau daugelis jų buvo nusistatę
prieš visą teisės aktą.

Demokratai pabrėžė nepriklau-
somą Kongreso biudžeto valdybos
vertinimą, kad šio įstatymo įgyven-
dinimas per ateinantį dešimtmetį
kainuos 940 mlrd. dolerių, tačiau iki
2019 m. jis turėtų padėti sumažinti
smarkiai išaugusį JAV biudžeto de-
ficitą 143 mlrd. dolerių, o dar per kitą
dešimtmetį – 1,2 trilijono dolerių.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

Demonstracijos dalyviai susirinko prie Baltųjų rūmų.                    EPA nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

KĄ JĖZUS RAŠO MŪSŲ
ŠIRDYSE?

Kokia karūna šį gavėnios sekma-
dienį, likus savaitei iki Verbų, Baž-
nyčia galėjo papuošti Eucharistijos
šventimą, jei ne Evangelijos pagal
Joną ištrauka apie moterį, pagautą
svetimaujant.

Viešpatie Jėzau, tą neužmiršta-
mą ankstų rytą Tu Jeruzalės šven-
tykloje skelbei dieviškojo gailestingu-
mo naujieną. Netikėtai fariziejai kaip
plėšrūs liūtai įsiveržė į šventovės vi-
dų, ir Tau, Mokytojau, paspendė pin-
kles. Jie pas Tave atėjo ne tiesos ieš-
koti, bet su Tavimi susidoroti. Jie
atvedė moteriškę, kuri buvo užklupta
paleistuvaujant, ir primygtinai Tave
klausė: „O Tu ką pasakysi?” (Jn 8, 5).
Žiūrint į šią padėtį pro elementaraus
teisingumo akinius, ji tikrai buvo
kalta ir dėl to verta bausmės. Joks
svetimavimas nepateisinamas, nes jis
– mirtinų nuodėmių sąraše. 

Tačiau kai fariziejai reikalavo
atsakymo, Tu, Viešpatie, juk negalė-
jai jiems tarti: „Gal jūsų atmintis
sutrumpėjo? Visi žinome, kad tokiais
atvejais laikomasi Mozės įstatymo ir
baudžiama mirtimi.” Viešpatie, jei
taip būtum atsakęs, tada Gerosios
Žinios kertinis gailestingumo akmuo
būtų galėjęs pavirsti Tavo paties
suklupimo akmeniu. O jei būtum į
juos prabilęs: „Kas iš jūsų savyje
turite bent kruopelytę gailestingumo,
tikrai neišdrįsite šios vargšės akme-
nimis užmušti.” Bet į tokį atsakymą
jie būtų atkirtę: „Klysti, Mokytojau,
nes mums Mozė liepė vadovautis ne
gailestingumu, o teisingumu!”

Jėzau, kai Tu, užuot iš karto at-
siliepęs, pasilenkei ir pirštu kažką
vedžiojai ant žemės, kai kas iš šalia
stovinčiųjų piktdžiugiškai jau ėmė
trinti rankas, nes manė, kad Tu, ne-
galėdamas tinkamai atsiliepti ir norė-
damas žūtbūt išvengti atsakymo,
pradėjai (iš desperacijos) kažką be-
prasmiškai rašyti. Nors mums ne-
lengva atspėti, ką Tu, Dievo Sūnau,
suspėjai ant smėlio užrašyti, bet gal-
būt tebuvo tik trys žodžiai: „Tiesos
neįmanoma nužudyti.”

Tikėtina, kad šiuos ar panašius
žodžius, Viešpatie, užrašei, nes kai
atsitiesei ir pasakei: „Kas iš jūsų be
nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją
akmenį” (Jn 8, 7), staiga Tavo prie-
šininkai suglumo ir traukdamiesi ša-
lin pripažino savo gėdingą pralaimė-
jimą. Ačiū Tau, Viešpatie, už šiuos
dieviškos išminties žodžius, kurie
išgelbėjo moters gyvybę. Kaip kadai-

se efratiečio Jesės sūnaus Dovydo
paleistas taiklus akmenėlis paguldė
ant menčių milžiną Galijotą, taip
panašiai Tavo žodžių tiesa smigo į
fariziejų širdis ir mirtinai sužeidė jo-
se tūnantį neapykantos slibiną. Ta-
čiau tuo metu Tu dar negalėjai šiuo
savo laimėjimu džiaugtis, nes reikėjo
sulaukti išganingos akimirkos – Tavo
mirties ir Velykų pergalės, kai šie
dabar tolstantieji nuo Tavęs, vėl sug-
rįžtų pas Tave, tik jau esminiai pa-
sikeitę, tai yra išgyvenę lemtingą
atsivertimo lūžį.  

Todėl kai antrą kartą, mūsų At-
pirkėjau, pasilenkei arčiau žemės vėl
kažką rašyti, tų žodžių ant smėlio ga-
lėjo būti ir daugiau, nes kol išsi-
sklaidė visi Rašto aiškintojai bei fa-
riziejai, praėjo daugiau laiko. Galbūt
ant puraus smėlio buvo galima iš-
skaityti: „Tekės ant kryžiaus kraujas,
nuplaunantis visas kaltes... Sugrįš
žmonija pas savo Dievą, nes kito kelio
nėra.”

Kai Tu, Jėzau, baigęs rašyti, at-
sistojai, iš Tavo Širdies išsiliejo gyvo-
jo gailestingumo versmės, nes užuot
teisėtai ir pagrįstai buvusiai sveti-
mautojai taręs kaltinantį žodį, Tu jai
palinkėjai gyventi džiaugsmingoje
Dievo vaikų laisvėje. Viešpatie, Tu
netuščiažodžiavai bandydamas ją
sugėdinti dėl svetimavimo, nes taip
daryti visai nereikėjo. Tu, būdamas
dieviškai įžvalgus, jau anksčiau matei
tos nusidėjėlės vidinį keitimąsi. Ji
pirmoji geriausiai pasinaudojo Tavo,
Viešpatie, žodžiais, bylojančiais apie
nuodėmės slėpinį, esantį jos širdyje.
Ji galėjo sau prisipažinti: „Tikrai esu
didžioji nusidėjėlė. Bet kadangi pir-
miausia nusidėjau Dangui ir Tau, Tė-
ve, todėl mane tegul baudžia ne fari-
ziejai, bet čia pat esantis Tavo Sū-
nus.”

Tokios sukrečiančios (ar pana-
šios) vidinės maldos Tu, Jėzau, ne-
galėjai neišgirsti. Tu nuostabiu būdu
atsiliepei į jos degantį vidinį troškimą
180 laipsnių kampu atsigręžti iš tam-
sos į šviesą. Ji tikrai pasikeitė, nes
savo vidumi atsigręžė į Tave. Todėl,
Viešpatie, ne tiek jai, bet mums – visų
laikų mirtingiesiems – yra skirti šie
žodžiai, kurie mus nuolatos įpareigo-
ja budėti ir melstis: „Eik ir daugiau
nebenusidėk.”  

Taigi svarbiausia ne tai, ką
anuomet Jėzus užrašė ant smėlio, bet
tai, ką Jis dabar rašo mano ir tavo
širdyse.

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

INA DRÂSUTIENÈ
VLF valdybos narè�

Nepriklausomybės atkūrimo
šventės išvakarėse, kovo 9 dieną, Pa-
bradės ,,Ryto’’ gimnazijoje buvo pa-
skelbti ir apdovanoti Vytauto Lands-
bergio fondo (VLF) keturiose Vilnijos
mokyklose surengto moksleivių raši-
nių konkurso ,,Ką gera man suteikė
Kovo 11-toji?” laureatai bei jų moky-
tojai.

,,Man pasisekė. Aš gimiau ir
gyvenu laisvoje šalyje”, – tokius, itin
paprastus žodžius savo rašinyje kon-
kursui parašė Andželika Gaidamovič,
besimokanti lietuviškos Eitminiškių
vidurinės mokyklos Sužionių sky-
riaus 8-toje klasėje. Jos rašinyje yra ir
vingiuotesnių sakinių, labiau pakylė-
tų minčių apie Kovo 11-tąją, apie tai,
ką ji davė Lietuvai ir asmeniškai Vil-
niaus krašto mergaitei Andželikai.
Gražių, teisingų, kartais kiek pate-
tiškų, literatūriškų, tačiau labai šiltų
ir jaudinančių pamąstymų sklidini
visi 27 VLF surengtam konkursui
,,Ką gera man suteikė Kovo 11-toji?”
pateikti Vilniaus krašto moksleivių
rašiniai. Tačiau kaip vaikystės eilė-
raštuke – juos visus sudėjus į vieną
puodelį ir labai gerai sumaišius – išsi-
grynins ta pati mintis: ,,Man pasise-
kė. Aš gimiau ir gyvenu laisvoje šaly-
je.”

,,Žinome, koks jautrus Lietuvos
kraštas yra Vilnija, kokie opūs jos
tautiniai, socialiniai, kultūriniai,
politiniai reikalai. Todėl VLF globoja
ir remia Vilniaus krašto lietuvių mo-
kyklas – nuo Šalčininkų Lietuvos
1000-mečio gimnazijos iki per kelis
kaimus išsibarsčiusios Eitminiškių
vidurinės mokyklos”, – sako VLF
valdybos pirmininkė Gražina Lands-

bergienė.
* * *

Po 1991 m. sausio 13-sios Nor-
vegija apdovanojo prof. V. Landsbergį
norvegų tautos taikos premija – be-
veik 3 milijonais Norvegijos kronų. Ši
suma, V. Landsbergio dar suapvalin-
ta, buvo padėta į Norvegijos banką ir
tų pačių 1991 metų rudenį tapo įkur-
to Fondo pagrindu. Gaunamos palū-
kanos iki šiol atiduodamos Lietuvos
vaikų reikmėms. Didžioji dalis skiria-
ma jų sveikatai – stambiems medici-
nos projektams, ketvirtadalis – talen-
tingų jaunųjų muzikantų rėmimui
(stipendijoms, konkursams, stažuo-
tėms). Laikantis šios nuostatos per
19 metų įgyvendinta nemažai pro-
gramų, Fondo iždą papildė jo valdy-
bos pirmininkės Lietuvos Muzikos ir
teatro akademijos profesorės pianis-
tės ir koncertmeisterės G. Lands-
bergienės bei paties profesoriaus V.
Landsbergio surengtų labdaros kon-
certų metu suaukotos lėšos.

Veiklai plečiantis tolydžio radosi
nuoširdžių Fondo rėmėjų užsienyje ir
pačioje Lietuvoje. Neretas jų skyrė
Fondui tikslines aukas, pvz., gausių
šeimų, našlaičių, studentų rėmimui,
leidybai, moksleivių kompiuterinio
raštingumo skatinimui. Julijos ir
Emilio Sinkių (JAV) lėšomis nupirkti
kompiuteriai teko ir Vilniaus krašto
mokykloms. Laimutė ir Algirdas Ste-
paičiai (JAV) bei Albinas Markevičius
(JAV) jau tradiciškai savo aukas
skiria būtent švietėjiškai veiklai. Jų
dėka Fondas galėjo žengti žingsnį dar
viena kryptimi. VLF jau surengė
vieną studentų ir keturis moksleivių
rašinių konkursus. Temos – aktua-
lios, šiandien net ir skaudžios, gelian-
čios. Studentai apmąstė laisvės ir
vienybės suvokimą, o moksleivių ra-

Kovo 11-toji: Laisvė
atvėrė plačias duris

V. Landsbergio fondo pirmininkė prof. Gražina Landsbergienė.

Gerda Česas, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Eva J. ir Algirdas Skudzinskas, gyvenantys Middletown, DE,
kartu su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu mums atsiuntė ir 50
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Viktorija ir Pranas F. Adomaitis, gyvenantys Crestwood, IL,
užsisakė „Draugą” skaityti dar metams. Atsidėkodami už kalėdinius
atvirukus ir kalendorių paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Stasė Kriaučeliūnas, gyvenanti Highland, IN, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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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

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

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

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG

šinių temos buvo šios: ,,Kokią Lie-
tuvą kurs mano karta?”, ,,Mano kraš-
tas: prieš 15 metų, šiandien, rytoj”,
,,Mano kraštas prieš 17 metų, šian-
dien, rytoj”. Beje, dviejų pirmųjų
moksleivių konkursų rašiniai išleisti
atskira knyga. Ketvirtąjį konkursą
,,Ką gera man suteikė Kovo 11-toji?”
Fondas paskyrė Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 20-mečiui. 

* * *
Jau minėti ištikimieji rėmėjai iš

JAV Stepaičiai bei Markevičius šį
kartą Fondui paaukojo 10,000 JAV
dol. Jie paskirti jaunimo lavinimui,
tautiškumo ir pilietiškumo ugdymui
Vilniaus krašto lietuvių mokyklose.
Dalį šių pinigų (3,040 Lt) savo pro-
jektams dar pernai gavo Pabradės
,,Ryto” gimnazija. Šiemet VLF valdy-
bos posėdžiuose nutarta pritarti ir
visiškai paremti Vilniaus apskrities
viršininko administracijos (VAVA)
lietuviškų Buivydiškių ir Lavoriškių
pagrindinių mokyklų bei Eitminiškių
vidurinės mokyklos tautinio, pilie-
tinio, etnokultūrinio ugdymo progra-
mas bei skirti joms reikalingas lėšas –
Buivydiškėms – apie 4,500 Lt, Lavo-
riškėms – apie 6,000 Lt, Eitminiš-
kėms – apie 5,000 Lt. Už likusius
pinigus šiose keturiose arti Vilniaus
esančiose mokyklose ir buvo sureng-
tas rašinių konkursas ,,Ką gera man
suteikė Kovo 11-toji?”  

* * *
Konkurse dalyvavo dvi autorių

grupės: jaunesniųjų ir vyresniųjų
grupės mokiniai.

Rašinius vertino pedagogės litua-
nistės. Pasak pedagogių, maloniai
nustebino savotiškas ,,atradimas”,
kad daugeliui autorių autoritetas ir
žinių šaltinis yra suaugęs žmogus:
,,mama sakė”, ,,tėčio istorija”, ,,klau-
sinėjau senelės”, ,,mėgstu atsisėsti
šalia mylimo senelio” ir pan. V. V.
Landsbergis išskyrė rašinius, kuriuo-
se vaikas nebijo būti privatus, rašo
savais, neišmoktiniais, nepasiskolin-
tais žodžiais. ,,Gal tokie tekstai ir
nėra pakankamai literatūriški, bet jie
įtaigūs”, – sakė rašytojas. 

Komisijai įsiminė Eitminiškių
vidurinės mokyklos Sužionių sky-
riaus devintokės Daivos Mežonytės
be galo šiltai ir širdingai aprašytas
kuklios, darbščios šeimos gyvenimas
vaizdingoje ežero pakrantėje, viltis,
kad tėvelis vėl turės darbo, vėl bus
lengviau, nes jie nori gyventi čia, Tė-
vynėje, kuri prasideda nuo gimtųjų
namų slenksčio. Pastebėtas Buivy-
diškių pagrindinės mokyklos septin-
toko Luko Langvinio sugebėjimas
žodžiais sukurti nuotaiką, Eitminiš-
kių vidurinės mokyklos dvyliktokės
Alinos Kondratovič emocingas pasa-
kojimas, turtingas žodynas, dialogo
valdymas. 

Vaikai vykusiai panaudojo istori-
jos žinias, suvokė Kovo 11-tosios

svarbą ir jos atneštos laisvės dvasią.
Nors daugumos autorių pavardės ne-
lietuviškos, nors kai kurie patys rašo
esą lenkai ar namie šnekantys len-
kiškai, vis dėlto jie mokosi lietuviško-
je mokykloje, nes laiko savo pareiga
gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti
savo gimtosios šalies praeitį, kultūri-
nes tradicijas, susivokti šiandienos
įvykiuose. 

* * *
Pabradės ,,Ryto” gimnazijoje vy-

kęs laureatų paskelbimas bei apdo-
vanojimas, jų mokytojų pagerbimas
virto gražia, šviesia, smagia ir įsimin-
tina švente ,,Mano Lietuva”. Į ją
atvyko VLF valdybos pirmininkė
prof. G. Landsbergienė, valdybos na-
rės Gražina Vidūnienė ir Ina Drą-
sutienė, Fondo vadybininkė Ona Mi-
liauskaitė, rašytojas, režisierius, dai-
nų autorius ir atlikėjas V. V. Lands-
bergis, buvo svečių iš Vilniaus ir aps-
krities. Prof. G. Landsbergienė nuo-
širdžiai pasidžiaugė rašiniais, pa-
dėkojo autoriams ir jų mokytojams,
papasakojo apie Fondo dėmesį Vil-
niaus kraštui, palinkėjo, kad išsipil-
dytų visos rašiniuose išsakytos ir ne-
išsakytos svajonės. Visi konkurso
dalyviai buvo apdovanoti diplomais,
parašiusiems įdomiausius rašinius
įteikti laureatų ar paskatinimo diplo-
mai bei premijos, mokytojams – pa-
dėkos, knygos. Beje, kiekviena mo-
kykla dar gavo dovanų po nemažą
kalnelį vertingų knygų savo biblio-
tekoms, o jų mokiniai surengė jaudi-
nantį, Tėvynės meile alsuojantį kon-
certą. 

Užsigardžiavimui – trys sakiniai
iš trumpučio Eitminiškių vidurinės
mokyklos Visalaukės skyriaus aštun-
toko Roberto Masevič rašinėlio: ,,Mo-
kytojai mums sako, kad mes – Lie-
tuvos ateitis. Kai pagalvoji, kad esi
atsakingas, pasidaro truputį baugu.
Tad eidamas namo dažnai iš pakelių
renku šiukšles – kad būtų gražiau ir
švariau mano Lietuvoj.”

Kaip kiekvieno žmogaus gyveni-
me gražiausia šventė – gimtadienis,
taip ir tautos istorijoje tarp daugybės
švenčių yra brangiausioji šventė –
Nepriklausomybės diena. Lietuvoje ji
kasmet – kovo 11-ąją, o šiemet Kovo
11-oji – jubiliejinė šventė. Dėka Jūsų
ir Vytauto Landsbergio fondo šiais,
jubiliejiniais metais, Kovo 11-ąją ga-
lime paminėti ypatingai. 

Kiekvienam iš mūsų Tėvynė pra-
sideda žodžiais, mintimis ir kasdie-
niais darbais, pavasarį žydinčiais so-
dais, rudenį liepsnojančiais klevais, o
žiemą – pūgomis, šalčiais žvarbiais.
Nors Jūs visi toli nuo mūsų, bet jau-
čiame, kad Tėvynė Lietuva Jums
labai artima ir brangi, nes Ji – Jūsų
širdyje, sapnuose ir darbuose.

Žodžiais neapsakomas Jūsų ge-
rumas, parodytas mums – Vilnijos
krašto lietuviškų mokyklų moki-
niams ir mokytojams. 

Mes, Eitminiškių vidurinės mo-
kyklos, Lavoriškių pagrindinės mo-
kyklos, Pabradės „Ryto” gimnazijos,
Buivydiškių pagrindinės mokyklos
mokytojai ir mokiniai, džiaugiamės ir
dėkojame už viską: knygas, mokymo
priemones, keliones, pagalbą, skati-
nant rašinių konkurso nugalėtojus.
Jūsų dėka kiekvienai mokyklai su-
teikta galimybė įgyvendinti tautinio
ir pilietinio ugdymo projektus. Pro-
jektams įgyvendinti skirti 23,575 Lt
(10,000 JAV dol.) leis mokiniams ne
tik aplankyti įvairias istorines vietas,
muziejus, dalyvauti švietimo paskai-
tose, žiūrėti mokomuosius filmus, bet
ir naudotis naujausiomis knygomis,

garso aparatūra, kompiuteriais. 
Džiaugsmą ir padėką žodžiais iš-

sakyti labai sunku, tačiau už gerumą
mes stengiamės ir stengsimės atsily-
ginti nuoširdžia pedagogine veikla,
ugdydami jaunąją kartą būti dorais,
sąžiningais savo Tėvynės piliečiais ir
patriotais.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame
Jums už visa, ką įgijome Jūsų dėka.
Sakoma: „Kuo daugiau žmogus išda-
lija kitiems, tuo labiau praturtėja ir
pats.” Ką dovanojote mums, tesugrįž-
ta visų mūsų meile ir šiluma Jums.
Tesugrįžta Jums kažkuo labai bran-
giu – lauktu ar netikėtu džiaugsmu,
gera sveikata, ilgu ir gražiu gyveni-
mu, prasminga veikla, draugiška
artimųjų šypsena... Te Dievo malonė
lydi visus Jūsų žingsnius, siekius ir
darbus, telaimina Jus, Jūsų šeimas ir
artimuosius. Daug laimės, šviesaus
džiaugsmo, ramybės, namų šilumos
linkime mes visi! Tegu šviesi Kovo
11-oji mus jungia visur ir visada.
Tegul Tėvynės likimas pats gražiau-
sias būna prieky, būna ateity...

Gražiausia mūsų Padėka ir lin-
kėjimai Jums visiems!
Eitminiškių vidurinės mokyklos l. e.

direktoriaus pareigas 
Rima Launikonytė

Lavoriškių pagrindinės mokyklos
direktorė Ramunė Katinauskienė

Buivydiškių pagrindinės mokyklos
direktorė Vilma Aponaitė

Pabradės „Ryto” gimnazijos direk-
torė Laima Markauskienė

Vytauto Landsbergio fondo pir-
mininkė Gražina Landsbergienė

Padėka rėmėjams JAV

Pabradės ,,Ryto” gimnazijoje vykęs laureatų paskelbimas bei apdovanojimas,
jų mokytojų pagerbimas virto gražia, šviesia, smagia ir įsimintina švente
,,Mano Lietuva”. 
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Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vl. Pūtvio ir 
Kovo 11-osios minėjimas

ZITA BAGDŽIUVIENÈ

Prieš keletą dešimtmečių Lietu-
vos šaulių sąjunga išeivijoje paminėjo
jos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio
30 metų mirties datą – kovo 5 d.

Nuo to laiko tapo tradicija kiek-
vienais metais kovo mėnesį Vytauto
Didžiojo šaulių namuose ruošti Vl.
Pūtvio mirties metinių minėjimą.

Metams bėgant liūdni prisimini-
mai nyko, ryškėjo paveikslas šviesaus
žmogaus, stiprios asmenybės, ir mir-
ties minėjimas pamažu virto išeivijos
šaulių švente.

Šį mėnesį yra ir didelė Lietuvos
valstybinė šventė – Kovo 11-oji, Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena. Vytauto Didžiojo šaulių rinkti-
nė suruošė šių žymių datų minėjimą
kovo 7 d., sekmadienį.

Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo bažnyčioje, dalyvaujant šau-
liams. Šaulių sąjungos išeivijoje kape-
lionas kun. Jaunius Kelpšas aukojo
šv. Mišias už Vl. Pūtvį ir už mirusių,
žuvusių Lietuvos šaulių atminimą.

Po šv. Mišių įvyko minėjimas
Šaulių namuose. Iškilmingai grojant
orkestrui „Gintaras” buvo įneštos
JAV, Lietuvos, Vytauto Didžiojo šau-
lių rinktinės, jūrų šaulių vėliavos.
Orkestras atliko JAV ir Lietuvos him-
nus. Kunigas J. Kelpšas sukalbėjo
invokaciją.

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės
šaulys Linas Marganavičius trumpai
papasakojo apie Vladą Pūtvį. Jis
pastebėjo, kad daug rašyta, kalbėta
apie Vl. Pūtvį, kaip Lietuvos šaulių
sąjungos įkūrėją, apie tai, kaip jis su
keletu bendraminčių suvienijo Lietu-
vos sūnus, kurie Lietuvai sunkiais
metais stojo į Šaulių sąjungą, kad
galėtų savo krūtine ginti Tėvynę. Jis

sukūrė Šaulių sąjungą, kuri ugdo
meilę Tėvynei, Dievui. Vl. Pūtvis bu-
vo rašytojas, publicistas, filosofas, net
žuvininkystės pradininkas.

Kaip tapo lietuviu patriotu žmo-
gus, gimęs ir augęs lenkomanijos ap -
suptyje.

Vladas Gerardas Putvinskis gimė
1873 m. Rygoje, mirė 1929 m. kovo 5
d. Kaune. Motina buvo grafaitė Ida li -
ja Pliateraitė, tėvas lietuvių bajoras,
dalyvavęs 1863 m. sukilime, nuteis-
tas visam gyvenimui Sibiro darbams.
Tik po 1872 m. amnestijos jam buvo
leista išvykti iš Sibiro be leidimo
gyventi Lietuvoje. Šeima sugrįžo į
savo dvarus Lietuvoje tik po 1880 m.

Vl. Pūtvis augo lenkiškoje aplin-
koje ir kalbėjo lenkiškai. Baigęs gim-
naziją studijavo žemės ūkio mokslus
Halle universitete, mokėsi žuvinin-
kystės Lenkijoje. Studijuodamas susi-
pažino su kitų tautų studentais, ko -
vo jančiais už savo krašto laisvę. Taip
gimė noras tapti lietuviu. Įsigijo
draudžiamos, lietuviškos spaudos ir,
nemokėdamas lietuviškai, pradėjo
mokytis žemaitiškai. O kai vedė Emi -
liją Gruzdytę, nemokančią lietuviš-
kai, abu nutarė būti lietuviais ir ėmė
mokytis lietuviškai.

Nuo tada prasidėjo Vl. Pūtvio lie -
tuviškoji veikla. Per jo dvarą ėjo  di -
dy sis knygnešių kelias. Čia rinkda -
vosi to meto įvairūs veikėjai, rašyto-
jai. Jis įsteigė keletą bibliotekų, jo
dvare veikė dvi slaptos lietuviškos
mo  kyklos.

Sulenkėjusius lietuvių bajorus
erzino Pūtvio lietuviškumas ir pradė-
tos socialinės reformos (nemokamas
gydymas savo darbininkams, dides-
nis atlyginimas ar draudimas bučiuo -
ti ranką). Kai kurių naujovių nesu -
prato nei dvarininkai, nei darbi nin -
kai.

Algimanto Kezio nauja paroda ir knyga
(Kaune atidaryta fotomenininko paroda) 

EDVARDAS ŠULAITIS

Jau senokai neberašėme apie žy -
mųjį fotomenininką Algimantą Kezį
iš garsiojo Stickney miestelio, esančio
visai prie pat Čikagos. Jo namuose-
galerijoje dažnai vykdavo triukšmingi
vakarai, daugiausia traukdavę vadi-
namuosius „tarybukus”.

Tuose namuose virdavo ir A.
Kezio kūrybinė veikla, gimdavo nau-
jos knygos, parodų eksponatai.

Dabar tie šaunūs vakarėliai ne -
be vyksta, tačiau knygos bei paro-
doms skirti didžiuliai rodiniai ten vis
dar ruo šiami. Prieš keletą dienų apsi-
lankius A. Kezio galerijoje teko ste-
bėtis šio jau 80-metį peržengusio vyro
darb štu mu ir užsispyrimu.

Apsilankymo metu teko pama ty -
ti vieną paskutiniųjų jo leidinių – tai
124 psl. didelio formato knyga „Mies-
tavaiz džiai iš pusės pasaulio” (toks
pat pa vadinimas išspausdintas ir an -
g liš kai).

Ši knyga – tarsi katalogas ko vo
16 d. Vytauto Didžiojo universiteto
Menų galerijoje atidarytai jo darbų
parodai, kurioje buvo laukiamas ir
pats fo tomenininkas. Tačiau šį kar tą
jis nusprendė į tolimą kelionę ne si -
leisti: „Broleli, ilgos kelionės ma ne
jau vargina”.

Pavarčius anksčiau minėtą kny -
gą-katalogą, galima pasakyti, kad

šiomis dienomis Kaune atidarytoje
pa  rodoje jos lankytojai susipažins su
dvidešimties valstybių, ku rias auto-
rius, keliaudamas po tolimas pasaulio
vietas, per eilę metų įamžino foto -
nuotraukose, vaizdais.  

Knygoje nuotraukos sudėtos al -
fabetine tvarka, pradedant Anglija,
baigiant Vokietija. Tarp jų yra tolimi
kraštai – Brazilija, Izraelis, Japonija,
Rusija bei kitos valstybės. Šalia kiek -
vienos šalies vaizdų – trumpos apž -
val gos apie tuos kraštus (jas paruošė

Vl. Pūtvis buvo skundžiamas ru-
sų žandarams, buvo suimtas, ištrem-
tas. Į Lietuvą sugrįžo tik po 1917 m.
Apie jį daug parašyta, neįmanoma
visko paminėti. Tai buvo šviesus
žmo gus, dirbęs Lietuvai ir jos tautai.

Kalbėjo ir buvęs tremtinys Leo-
nardas Gogelis. Jis pasidalijo prisi-
minimais apie dienas, lageryje pra-
leistas kartu su monsinjoru Svarins-
ku, pasidžiaugė Čikagoje gyvuojan-
čiomis lietuviškomis organizacijomis.

Pranešėjas Linas paminėjo ir
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dieną – Kovo 11 d., primindamas to
laikotarpio istorinius įvykius:

„1985 m. Sovietų Sąjungos vado-
vo M. Gorbačiovo pradėtos ‘Peres -
troikos’ metu Lietuvoje sustiprėjo su -
vereniteto bei nepriklausomybės
atkūrimo reikalavimai.

1987 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos
laisvės lyga, kurios vadovas Antanas
Terleckas koordinavo disidentų, poli-
tinių kalinių ir tremtinių veiklą,
Vilniuje prie paminklo A. Micke vi čiui
surengė mitingą Molotov-Ri bbentrop
pakto pasmerkimui. 1988 m. birželio
3 d. susibūrė Lietuvos Sąjūdis, kuris
siekė didesnio Lietuvos savarankiš -
kumo, o nuo 1989 m. vasario 16 d.
vie šai siekė ir nepriklausomybės.

1990 m. kovo 11 d. Aukščiausios
tarybos pirmininku išrenkamas pro-
fesorius Vytautas Landsbergis.

1990 m. kovo 11 d. paskelbtas Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimas.

Sovietų Sąjunga priešinosi gali-
mai Lietuvos nepriklausomybei ir tas
pasipriešinimas pasiekė viršūnę 1991
m. sausio 13 d., kai sovietų kareiviai
šturmavo televizijos bokštą.

Netrukus Islandija pirmoji pripa -
žino Lietuvą atkūrus nepriklausomy-
bę.

Visame pasaulyje Lietuvos nepri-

klausomybė buvo pripažinta po 1991
m. rugpjūčio mėnesio pučo Maskvo -
je.”

Sausio 13 d. pačiam kalbėtojui te -
ko budėti prie Parlamento, o va kare
prie televizijos bokšto. Linas pasakė:
„Kaip šiandien prisimenu bokšto
puolimą, kai sovietų tankai apsupo
mus ir pradėjo šaudyti į televizijos
bokštą, stiklo šukės krito ant žmonių,
juos sužalodamos. Tą naktį žuvo 14
žmonių, 702 buvo sužeisti, 52 kulkų
suvarpyti. Atminty išliko paprastų
žmonių ryžtas, drąsa bei noras būti
laisviems. Būdami beginkliai mes
sugebėjome apginti Lietuvos neprik-
lausomybę.”

Minėjimo pabaigoje susirinku-
sieji su susidomėjimu žiūrėjo Lietu-
vos kronikos istorinius kadrus iš
1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioje Ta-
ryboje pamatėme ir išgirdome Vy-
tautą Landsbergį, skelbiantį Lietuvos
nepriklausomybės Atkūrimo aktą.

Meninę dalį atliko pučiamųjų
ins trumentų orkestras „Gintaras”.

Dar ilgai pabendravome ir vaiši-
nomės.

Danutė Bruškys).
Pavarčius šį leidinį, pamačius lei-

dinin sudėtas nuotraukas, paskaičius
minėtas apžvalgas, pasijauti, lyg bū -
tum ten lankęsis ir savo akimis  viską
regėjęs.

Gaila, kad šių knygų pradinis
tiražas gana mažas (tik trys egzem-
plioriai), nes vieno jų atspausdinimas
kainuoja daugiau nei šimtą dolerių.
Tačiau yra galimybė už tą pačią kainą
vėliau atsispausdinti norimą skaičių
knygų.

Tokiu būdu gimsta ir kitos A.
Kezio leidžiamos knygos, kurių per
vienerius metus jis yra išleidęs apie
dešimt. Jeigu jo leidiniai su fo to g -
rafijomis daugiau ar mažiau mums
pažįstami iš įvairių jo parodų, kalen-
dorių, tai jo visuomeniniai, religiniai
bei kultūriniai darbai, daryti ne vieną
dešimtmetį, liks istorijos tyrinėto-
jams tose mažų tiražų knygose. Liks
kaip brangi archyvinė medžiaga, ir
maži tiražai nė kiek nesumenkina jų
vertės.

Buvo rodomi ir filmai

Ne paslaptis, kad A. Kezys ne tik
fotografas. Jis filmo juostoje yra
įamžinęs ir nemažai JAV lietuviškojo
gyvenimo dokumentikos.

Kartu su menininko fotoparoda
Vytauto Didžiojo universiteto Menų
galerijoje, Lietuvių išeivijos institute,
Kaune bus parodyti trys A. Kezio fil-
mai: „Skautų stovykla”, „Lietuviai
Los Angeles” („Lietuviška sala”) ir
„Antras kaimas” (spalvota filmo ver-
sija).

Reikia paminėti, kad kai kuriose
Lietuvos vietose rodomi jo fotodarbai
iš anksčiau ten vykusių parodų. Vie-
na jų buvo surengta Su val kijos mu-
ziejuje, įsikūrusiame Pae žerių dvare,
o jos rodinius žiūrovas gali pamatyti
ir dabar. 

Algimantas Kezys su naujai išleista knyga: ,,Miestovaizdžiai iš pusės pasau-
lio”.                                                                   Edvardo Šulaičio nuotr.

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės
šaulys Linas Marganavičius.

R. Gilienės nuotr.
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Margumynai

Šunys prijaukinti Vidurio Rytuose, ne Azijoje
Šunų (pradedant prancūzų pu-

deliais, baigiant vokiečių aviganiais)
protėviai kilo iš Vidurio Rytų, o ne iš
Azijos, kaip manyta anksčiau. Kaip
praneša „Reuters”, genetinio tyrimo
rezultatai pasirodė žurnalo „Nature”
internetinėje svetainėje. Genetinis
mokslininkų tyrimas taip pat pagrin-
džiamas ir naujausiais archeologi-
niais radiniais.

„Tai reikšminga, nes čia pradėjo
vystytis civilizacija, o šunys – dalis
jos”, – cituojamas vienas iš tyrimo
autorių Robert Wayne, evoliucinės
biologijos profesorius University of
California.

Teigiama, kad šunys prijaukinti
regione, apimantį dabartines Irako, Si-
rijos, Libano bei Jordano teritorijas.

Tyrimo metu buvo lyginama 900
šunų (85 skirtingų veislių) bei 200
laukinių vilkų genetinė medžiaga.
Lyginant viso pasaulio šunis ir vilkus
nustatyta, kad šunys daugiausia uni-
kalių genetinių panašumų turi su Vi-
durio Rytų vilkais. Kiek mažiau
panašumų rasta ir su europiniais vil-
kais. Nors taip pat nustatyta, kad
nedidelis kiekis Rytų Azijos šunų yra
Kinijos vilkų palikuonys, tačiau ši
„išimtis” neleidžia teigti, kad visi
šunys buvo prijaukinti Azijoje.

Mokslininkai taip pat priduria,
kad 80 proc. dabartinių šunų yra ne
priešistorinių vilkų palikuonys, ta-
čiau buvo išvesti antroje XIX a. pusė-
je, vadinamojoje Viktorijos epochoje.

Lrt.lt
Margumynai

Mokslininkai sukūrė 
„neregimąjį apsiaustą”

Vokietijos mokslininkai sukūrė
trijų išmatavimų „neregimąjį ap-
siaustą”, kuris, lauždamas šviesos
bangas, gali padaryti daiktus ne-
matomais. Šie atradimai, skelbiami
žurnale „Sience”, ateityje gali suteik-
ti galimybę nematomais paversti ir
didelius objektus, bet kol kas tyrėjai
teigia nenorintys spekuliuoti apie
galimus pritaikymus.

„Kol kas šie slepiantys prietaisai
yra tik gražus ir jaudinantis pavyz-
dys, rodantis, ką gali keitimo optika”,
– teigė Tolga Ergins iš Karlsruhe
technologijos instituto. Keitimo opti-
ka naudoja tam tikras medžiagas,
vadinamas metamedžiagomis, kurios
leidžia valdyti šviesą.

Savo tyrime T. Ergin ir jo kolegos
neregimajam apsiaustui sukurti nau-

dojo fotoninius kristalus. Naudojant
jį, mokslininkai paslėpė nedidelį iški-
limą aukso paviršiuje. Tai šiek tiek
panašu į mažo objekto paslėpimą po
kilimu, o vėliau iškilimo ir kilimo
pavertimą nematomais. „Apsiaustas”
buvo sudarytas iš specialių lęšių,
kurie iš dalies laužia šviesos bangas.

„Tai labai jaudinantis dalykas,
nes žmonės visada svajojo apie bu-
vimą nematomais arba ‘neregimuo-
sius apsiaustus’. Tai pirmasis šio
principo įrodymas. Jis rodo, kad šis
būdas veikia”, – naujienų agentūrai
„Reuters” teigė T. Ergin. Tačiau jis
pridūrė, kad dar praeis daug metų,
kol naudojant šią technologiją bus
įmanoma pradanginti žmogų ar ma-
šiną.

Lrt.lt

SIÙLO DARBÂ

Crew  People needed 
for Cleaning Company.
Duties include detail cleaning, 
strip & waxing floors, carpet 

cleaning. Starting time is 
6 pm Mon. thru Fri. and must be

available for weekends. 
Heavy lifting required. Apply at

4952 W. 128th Place, Alsip Mon.
thru Fri. from 9 am to 3 pm. 

708-385-3575

Cleaning Company seeking 
Fill-in People – 2 shifts available.

Days 6 am start and Evenings 
6 pm start time. Good driving

record required. Mon. thru Fri. and
must be available on weekends.
Apply 4952 W. 128 Place, Alsip

Mon. thru Fri. from 9 am to 3 pm. 
708-385-3575

Atkelta iš 5 psl.   mano gydymas
būtų žymiai sunkesnis.” Danutė
chorą į Dainų šventę ruošia visa šir-
dimi, ji mokina savo dainininkus my-
lėti ne tik dainą, bet ir įvertinti gy-
venimą, dėkoti už kiekvieną dieną, už
kiekvieną nuskambėjusią gaidą, už
paprastą buvimą kartu.

Chorvedės A. Bužaitės 
,,strategija”

Lietuvos Vyčių choro vadovė
Aušra Bužėnaitė pirmąsias repetici-
jas pradėjo choristams žinoma daina
,,Kur giria žaliuoja”, kad kiekvienas
pasijustų saugiai vėl sugrįžę į chorą.
Po to Aušra pristatė, ko gero, pačią
sunkiausią repertuaro dainą ,,Nebu-
vo tai žemė”.  ,,O kad kas būtų girdė-
jęs mano choristų atodūsius, dejones
ir aikčiojimus, pamačius gaidas ir
pradėjus dainuoti šią dainą. Tai buvo
neįkainojamas momentas, net ir dai-
na gavo pravardę – ‘Halloween’ dai-
na, ‘vaiduokliška’ daina. Bet mes mo-
komės repertuarą tvarkingai, vis pri-
dėdami naujų kūrinių: ‘Linai’, ‘Sau-
lutė tekėjo’, ‘Daina aš gyvenu’. Ne-
lengva dėl sinkopuoto ritmo mano
dainininkams daina ‘Esi dangau’ ir
dėl džiazinio akompanimento ‘Šią
naktelę’”, – apie choro repeticijas ir
atliktą darbą pasakoja A. Bužėnaitė,
vadovaujanti maestro Fausto Strolios
Lietuvos Vyčių chorui. ,,Repeticijose
mes dainuojame, kalbame, juokia-
mės ir būtinai turime kavutės per-

traukėlę, kad atsigautume po pirmo-
sios mokinimosi dalies. O paskui aš
dažniausiai repeticijos pabaigoje, kol
visi rengiasi ir ruošiasi namo, groju
viena iš išmoktų dainų, kad visi namo
eidami dar galėtų mintyse dainuoti
ar niūniuoti melodiją. Ar tai supla-
nuota strategiškai? Taip tikrai,” –
juokiasi Aušra.

Kokia šventė be vaikų!

Kokia šventė, jei joje nebūtų
mūsų vaikų, mūsų ateities? Paskuti-
nėmis žiniomis, į šventę ruošiasi at-
vykti net 17 vaikų chorų. Vieni gau-
sūs dalyvių, kiti žymiai mažesni, bet
garbingai atstovaujantys savo mies-
tui. Vienas iš tokių chorų – tai Čika-
gos lituanistinės mokyklos vaikų
choras, kuriam vadovauja Jolanta
Banienė. Nors mokykloje mokosi 320
mokinių, į šventę dėl įvairių prie-
žasčių galės atvykti tik mažas būrelis
vaikų, kurie renkasi ne tik pamokų
metu, bet ir papildomoms repetici-
joms ir tikisi, kad išvyka į Torontą ir
dalyvavimas Dainų šventėje ilgam
išliks jų širdutėse.

To paties tikisi ir šventės organi-
zatoriai, kad jaunimui liks prisimini-
mai, kviečiantys juos ateityje orga-
nizuoti tokias šventes, kurti, gražinti
mūsų lietuvišką gyvenimą išeivijoje,
kaip darė pirma mūsų ėję iškilūs vei-
kėjai, įrodydami, kad nebuvo tai že-
mė, nulėmusi išeivijos tvirtą valią, tai
buvo žmogus.

Daina – neapčiuopiamas
dvasinis turtas

Čikagos lituanistinės mokyklos vaikų choras, kuriam vadovauja Jolanta Ba-
nienė.

A † A
Dr.  LAIMUTĖ GRINIŪTĖ

ŠMULKŠTIENĖ

Mūsų mylima Laimutė mirė 2010 m. kovo 17 d., sulaukusi 98
metų amžiaus.

Gimė  1911 m. gegužės 14 d. Lietuvoje, Šiaulių mieste. Ameri-
koje išgyveno 60 metų

Gyveno Melrose Park, IL. Anksčiau Čikagoje, Marquette Park
apylinkėje.

Nuliūdę liko: mirusio vyro Liudviko Šmulkščio sūnūs Julius ir
Liudas, jų žmonos Nijolė ir Rūta su šeimomis; velionės sesuo Jūratė
Dobrovolskienė su šeima Lietuvoje; dviejų mirusių seserų: Aldonos
Briškaitienės ir Praurimos Murinienės šeimos, gyvenančios Ameri-
koje; dviejų mirusių brolių: Vytauto šeima Kanadoje, Manigirdo –
Šiauliuose ir daug kitų giminių.

Velionė buvo našlė pirmo vyro Petro Glemžos.
A. a. Laimutė buvo akių daktarė ir daug metų priiminėjo pacien-

tus Čikagoje. Ji priklausė varpininkams, medikų Korp. Ąžuolas,
Valstiečių liaudininkų ir profesinėms gydytojų draugijoms (lietuvių
ir amerikiečių).

Velionė pašarvota pirmadienį, kovo 22 d., nuo 3 val. p. p. iki 8
val. v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.,
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvių rytą, antradienį, kovo 23 d., 9:30 val. ryto velionė
palydėta į Pal. J. Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a. a. Laimutė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” organi-
zacijai.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

www.draugas.org

Internete paskelbtas Katekizmas kinų kalba
Šventojo Sosto oficialiame inter-

netiniame puslapyje www.vatican.va
paskelbtas ištisas Katalikų Bažnyčios
Katekizmo tekstas tradiciniais kinų
rašmenimis.

Per ateinančius kelis mėnesius

tame pačiame internetiniame pus-
lapyje bus paskelbti taip pat Vatikano
II Susirinkimo ir Kanonų teisės ko-
dekso tekstai ta pačia kalba.

,,Vatikano radijas”
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��Kviečiame į filmų popietę. Ko -
vo 24 d., trečiadienį, 1 val. p. p. rody -
sime meninio filmo ,,Amadeus” (W.
A. Mozart gyvenimas ir kūryba) ant -
rąją dalį. Filmai rodomi Pa saulio
lietuvių cent ro skai tykloje. Ma loniai
kviečia JAV LB Lemonto socialinių
reikalų skyrius.

�FSS Čikagos skyrius ruošia ve -
lykinių margučių marginimo vaka ro -
nę, kuri vyks kovo 26 d., penktadienį,
6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro
apa tinėje valgykloje, Lemont. Apie
da    lyvavimą prašome pranešti Jo lan -
dai iki kovo 24 d. tel.: 630-257-2558.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus penk-
tadienį, kovo 26 d., nuo 6 val. v. iki  7
val. v. dalyvauti maldoje ,,Viena tylios
maldos valanda”, kuri vyks Sisters of
St. Casimir Chapel, 2601 W. Mar -
quette Rd., Chicago, IL. Po maldos –
užkan džiai. Tokios tylios maldos va -
landos bus ruošiamos ir balandžio 30
d. bei gegužės 28 d. Daugiau informa-
cijos suteiks seselė Janine Golubickis
tel.: 630-243-8349.

�Kovo 28 d., Verbų sekmadienį,
Lietuvos Dukterys po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje ruošia  tortų ir pyragų išpar-
davimą Pasaulio lietuvių centro di -
džio joje salėje, Lemont. Atvykite ir
nusipirkite skanų tortą ar pyragą,
tuo paremsite draugiją ir pasipuošite
savo Velykinį stalą.

�Moterų klubas ,,Alatėja”  kvie -
čia kartu su jomis ir su aktore Audre
Budryte praleisti Verbų sekmadienio
popietę, kuri vyks kovo 28 d. 1 val. p.
p. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen-
tre. Auka – 10 dol.

��Dailininkės Aušrinės Kerr pa -
ro dos ,,Autobiografinės kryžkelės”
ati darymas Čiurlionio galerijoje, Jau -
nimo centre vyks balandžio 2 d.,
pen k ta dienį. Pradžia 7:30 val. v. Ati -
da ryme dalyvaus autorė. Muzikinę
programą atliks jaunasis pianistas
Charlie Clarke.

��Švč. Mergelės Marijos Nekal to -
jo Prasidėjimo parapijos (Brighton
Park) Šv. Velykų savaitės pamaldų
tvar ka: Verbų (Palmių) sekmadienis
– verbų šventinimas ir šv. Mišios 10
val. r.; Paskutinės vakarienės šv. Mi -
šios – balandžio 1 d. 6 val. v. (anglų,
lietuvių, ispanų kalbomis); Ge rasis
penktadienis – Kristaus kan čios pa -
mal dos – balandžio 2 d. 12 val. p.p.
(lie tuvių kalba); Šv. Šeštadienis – Ve -
lyknaktis – balandžio 3 d.  8 val. v.
(trim kalbom); Kristaus Prisikėlimas
– balandžio 4 d. 10 val. r. (lietuvių
kal ba).

�Gavėnios rekolekcijos Nekal tai
Pra dė  tosios Švč. Mergelės Marijos
seserų vienuolyne, Put nam, CT vyks
kovo 26–28 dienomis. Rekolekcijų
vadovas – kun. Arvydas Žygas. Regis -
tracija – kovo 26 d. 6:30 val. v.
Rekolekcijos prasidės kovo 26 d. 7:15
val. v. ir baigsis sekmadienio, kovo 28
d., pietumis. Mokestis su nakvyne –
120 dol., be nakvynės – 70 dol. Ga-
lima registruotis tik šeštadienio, kovo
27 d. rekolekcijoms (kaina – 60 dol.).

Apie dalyvavimą pranešti ir 30 dol.
registracijos mokestį atsiųsti adresu:
Immaculate Con cep tion Convent, 600
Liberty Hwy., Putnam, CT 06260. Tel.
pasiteiravi mui: 860-928-7955.

�Lietuvių klubo (St. Petersburg,
FL) valdyba, kovo 25 d., ketvirtadie-
nį, 2 val. p. p. klubo patalpose rengia
velykinę mugę. Atvykę galėsite įsigyti
skanių vely ki nių kepsnių ir kitų gar-
dumynų. Kaip ir pereitų metų mugė-
je, visi bus pavaišinti. Kviečiame
mar gučių margintojus paaukoti klu-
bui po keletą margučių ir tuo būdu
praturtinti velykų mugę.

�Lietuvių klubo (St. Petersburg,
FL) Kultūros būrelis rengia du dainų
ir arijų koncertus klubo didžiojoje sa-
lėje. Pirmasis koncertas vyks kovo 27
d., šeštadienį, 6 val. v., antrasis – ge-
gužės 29 d., šeštadienį,  6 val. v. Salėje
žiūrovai sėdės prie stalų. Bilietai į
koncertus  – 10 dol. as me  niui (7 dol.
studentams). Birželio 4–6 dienomis
St. Petersburg Opera rodys Bizet
ope rą ,,Carmen” Paladium teat re,
253 Fifth Ave. N.  St. Petersburg, FL
33701. Prieš minėtus koncertus į šį
spektaklį bus galima nusipirkti bilie-
tus su 10 proc. nuolaida.

�Pagal seną tradiciją Nevėžio/
Ne ringos tunto (Worcester, MA) orga-
nizuojama Kaziuko mugė vyks ba -
landžio 11 d. Maironio parko salėje.
Mu gės pradžia – 12 val. p. p. Nuo
12:30 val. p. p. jūsų lauks gardūs pie -
tūs, pyragai, kavutė.  Daugiau in for -
macijos tel.: 508-755-0400 (Irena
Mar kevičienė) arba el paštu:

IreneMark@aol.com

�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). 

�Maironio parke, 52 S. Quin sig -
amond Ave., Shrewsbury, MA 01545,
balan džio 25 d., sekmadienį,  2 val. p.
p. vyks Romo Dambrausko koncer-
tas. Bilietai – 15 dol. Daugiau infor-
macijos suteiks Irena Markevičienė
tel.: 508-799-5469

�Informuojame, kad Užsienio
rei kalų ministerija paskelbė užsienio
lie tuvių organizacijų 2010-ųjų metų
projektų atranką ir kviečia teikti pro-
jektų paraiškas. Pa raiška turi bū ti
pateikta iki 2010 m. kovo 31 d. el.
paš tu lietuviai@urm.lt ir paštu (ori -
gi nalas su pa ra šais, 1 egz.) ad re su:
Už sienio reikalų mi nisterijos Už -
sienio lietuvių departamentui, J. Tu -
mo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius.
Daugiau informacijos rasite tinklala -
pyje adresu www. konsulatas.org,
skiltyje „Kon sulato naujienos”.

Perku Vizgirdos, Rimšos,
Domšaičio, Kasiulio,
Žoromskio ir Varno 

tapybos darbus. 
Tel.: 708-349-0348

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

2010 m kovo 16 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, susirinkę buvę Pa-
baltijo universiteto auklėtiniai ir svečiai paminėjo Pabaltijo universiteto
įsteigimo 64-tųjų metų sukaktį. Paskaitos visuose fakultetuose pradėtos 1946
m. kovo 14 d., todėl ta diena yra laikoma universiteto įkūrimo data. Iškilmin-
gas Pabaltijo universiteto atidarymas įvyko 1946 m. gegužės 25 d., dviejų
dienų pavasario šventės metu. 

Pabaltijo universitetas, pradėjęs savo darbą Hamburg (pokario Vakarų
Vokietijoje), turėjo stiprų mokomojo personalo branduolį. Jį sudarė Lietuvos,
Latvijos ir Estijos universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai. Sėk -
mingas darbas tęsėsi trejus su puse metų. Paskaitos baigtos 1949 m. rugsėjo
17 d. 

Lotynų posakis teigia: ,,Finis coroneat opus” (,,Pabaiga vainikuoja dar -
bą”). Todėl minėdami Pabaltijo universiteto įsteigimo sukaktį mes, buvę šio
universiteto auklėtiniai, nepaliaujame dėkoję mūsų universiteto profeso -
riams, kurie su pasišventimu dirbo savo krašto jaunimo ateičiai. Po univer-
siteto uždarymo ir emigracijai išsklaidžius buvusius profesorius ir studentus
po įvairius kraštus universiteto prisiminimai ir draugystės nenutrūko. Pabal -
tijo universiteto kolegiškas solidarumas tebelydi mus iki šios dienos.

P.J.

Cook County iždininkė Maria Pappas kovo 8 d. Cook County Treasurer
patalpose surengė Čikagos ir jos apylinkių visuomenės ir kultūros veikėjų pa -
gerbimą „Awards of Excellence Ceremony”, kuriame buvo pagerbta beveik
trisdešimt asmenų ar organizacijų, tarp jų ir lietuviai – Salomėja Daulie-
nė ir Mindaugas Baukus.

S. Daulienė su ja atėjusiais pasveikinti  anūkais (pirmoje eilėje iš kairės):
Daiva, Aru ir Gintare Dauliais, marčia Audra Kubiliūte-Dauliene ir sūnumi
Vitu. Žymenį įteikė Maria Pappas (antroje eilėje antra iš dešinės).

Nuotr. iš šeimos albumo

Balandžio 18 d., sekmadienį, 2 val. p. p. 
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre 

vyks vienos dalies spektaklis 
,,Bona Sfor ca. Atsisveikinimas”

Pabaltijo universiteto auklėtiniai ir svečiai paminėjo Pabaltijo universiteto
įsteigimo 64-tųjų metų sukaktį.                                 Vytauto Šuopio nuotr.

Po spektaklio – poetės
Liūnės Sutemos

pagerbimas,
kompaktinės plokštelės
,,Tebūnie” pristatymas.

Atlikėja –Šiau lių dramos  teatro

aktorė 

Olita Dau tar taitė


