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Sniego ir šalçio îkaitè – kone visa Europa
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Lietuvos vyskupai aptar∂ ateinançiû metû gaires
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Premjeras A. Kubilius lankosi Izraelyje

Kaunas, gruodžio 20 d. (Bernar-
dinai.lt) – Gruodžio 16 d. Kaune vyko
Lietuvos Vyskupų Konferencijos ple-
narinis posėdis, kuriame buvo aptar-
ta Dievo Gailestingumo metų, kurie
bus minimi 2011-siais, šventimo pro-
grama ir bendradarbiavimas su vals-
tybės institucijomis. Posėdyje dalyva-
vo visi Lietuvos vyskupai ir Apašta-
liškasis Nuncijus Lietuvai arkivysku-
pas Luigi Bonazzi, kuris pasidalino

savo pamąstymais apie vyskupų pa-
skelbtus Dievo Gailestingumo metus,
pasirodžiusią naują Popiežiaus Be-
nedikto XVI knygą ir LR prezidentės
apsilankymą Vatikane.

Posėdžio dalyviai aptarė vykdo-
mus darbus su valdžios institucijo-
mis. Kalbėta apie būtinybę siekti, kad
priimamuose įstatymuose būtų įtvir-
tinta, gerbiama bei užtikrinama sąži-
nės ir tikėjimo laisvė. Taip pat vysku-

pams buvo pranešta apie darbus, ku-
rie vyksta įvairiose dvišalėse darbo
grupėse, suburtose įgyvendinti tarp-
tautinės sutarties tarp Lietuvos Res-
publikos ir Šventojo Sosto bendradar-
biavimo nuostatas. Vyko diskusijos
dėl Bažnytinės Teisės terminų varto-
jimo ir jų pritaikymo naujai pareng-
tam Bažnytinės Teisės Kodekso verti-
mui į lietuvių kalbą.

Posėdžio dalyviams buvo praneš-

ta, kad 2011 m. sausio 10 d. Kaune,
arkivyskupijos salėje, vyks ekumeni-
nė konferencija, kurioje dalyvaus
Maskvos Patriarchato arkivyskupas
Hilarijon, Liuteronų vyskupas M. Sa-
butis, Katalikų Bažnyčios atstovai.
Konferencija skirta šeimos klausi-
mams. Vysk. R. Norvila dalijosi min-
timis apie lapkričio pabaigoje, Briuse-
lyje, vykusį COMECE posėdį.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gruodžio 20 d. (Delfi.lt)
– Sniego negailinti žiema savaitgalį
sukaustė daugelį Europos šalių.
Tūkstančiai keliautojų bejėgiškai ste-
bėjo, kaip vienas po kito atšaukiami
skrydžiai, ir lūkuriavo milžiniškose
automobilių spūstyse. Beveik visos
Europos keliuose automobiliai pavo-
jingai slidinėjo arba negalėjo važiuoti
dėl gausaus sniego. Manoma, kad pa-
dėtis pasitaisys dar negreit.

Kalėdų atostogų jau dabar pa-
skubėję išsirengti keliautojai savait-
galį „atostogavo” ne itin maloniai –
nakvojo ir oro uostuose, ir net savo
automobiliuose, kurie buvo įstrigę
sniegu užverstuose greitkeliuose.

Dėl sudėtingų sąlygų sutriko dar-
bas beveik visos Europos oro uostuo-
se. Jų kilimo ir leidimosi takai virto
lėktuvams itin pavojingomis čiuožyk-
lomis. Daugiausia problemų kilo di-

džiausiuose oro uostuose – ne visi lėk-
tuvai kilo Londone, Kopenhagoje,
Frankfurte ir Paryžiuje.

Žemyninėje Europoje sniegas ir
šaltis labiau trikdė automobilių ir
traukinių eismą. Sniegas pribloškė
prie jo nepratusias Italiją ir Graikiją –
šių šalių keliuose savaitgalį susidarė
milžiniškos spūstys. Keli šimtai žmo-
nių buvo priversti nakvoti tiesiog au-
tomobiliuose.

Sniegas sukėlė sumaištį ir Lietu-
vos keliuose. Sniego debesimis už-
dengta visa Lietuva nuo Nidos iki Vil-
niaus, nesninga tik šiaurėje.

Kaip praneša Lietuvos radijas,
sostinės eismo kontrolės sistema fik-
suoja dėl snygio sulėtėjusį automobi-
lių greitį ir daug automobilių spūsčių.
Kelininkai aiškina, kad gausiai snin-
gant gatvių valyti vis tiek neišeina,
nes tai yra tuščias darbas. Greičiau-
siai turėtų nustoti snigti Suvalkijoje,
tačiau snygis persikels į šiaurinę Lie-
tuvos dalį. Mažiausiai žiemos kritulių
teks šiaurės vakarams. Anot sinopti-
kų, jei nepasikeis vėjo, genančio snie-
go debesis, kryptis, šios šalies dalyje
gali net nesnigti.

Vilnius, gruodžio 20 d. (LR Vy-
riausybės info) – Izraelyje viešintį
Lietuvos premjerą Andrių Kubilių
Romos katalikų bažnyčios Šventojoje
žemėje vadovas – Lotynų patriarchas
Fouad Twal apdovanojo Šventosios
žemės Kryžiaus ordinu, arba Piligri-
mystės kryžiumi.

A. Kubilius pradėjo oficialią vieš-
nagę Izraelyje, kur ketina gerinti dvi-
šalius santykius, artimiau susipažinti
su Vidurio Rytų regiono ir Izraelio
saugumo padėtimi ir ieškoti investici-
jų į aukštųjų technologijų sektorių.

Lietuvos premjeras sekmadienio
rytą atvyko į Jeruzalę, kur dalyvavo

vainiko padėjimo iškilmėse ant sio-
nizmo kūrėjo Teodor Herzl kapo, taip
pat pasodino alyvmedį Tautų giraitė-
je. Vėliau A. Kubilius dalyvavo šv. Mi-
šiose Šv. Išganytojo bažnyčioje, ku-
rias laikė Lotynų patriarchas F. Twal.
Po Mišių patriarchas Lietuvos prem-
jerą apdovanojo Šventosios žemės
Kryžiaus ordinu. Per vėliau vykusį A.
Kubiliaus susitikimą su patriarchu
kabėta apie taiką Šventojoje žemėje ir
apie ypatingus Lietuvos kaip katali-
kiškos šalies ryšius su Šventąja žeme.

Premjeras susitiko su Izraelio
pramonės, prekybos ir darbo minist-
ru Benyamin Ben Eliezer. Pasirašytas
Lietuvos ir Izraelio vyriausybių susi-
tarimas dėl dvišalio privataus sekto-
riaus bendradarbiavimo pramoninių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros srityje. A. Kubilius dalyvavo
apskrito stalo diskusijoje su stam-
biausiųjų Izraelio informacinių tech-
nologijų (IT) bendrovių vadovais.
Premjeras taip pat pusryčiavo su
Lietuvos garbės konsulais Izraelyje.

Premjeras A. Kubilius Izraelyje apdovanotas Piligrimystės kryžiumi.
LR Vyriausybės nuotr.

Sutriko darbas beveik visos Europos oro uostuose. ELTA nuotr.
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Tikriausiai jau daugelio na-
muose puikuojasi papuošta Kalė-
dų eglutė. Ar susimąstėte, iš kur ir
kada atkeliavo paprotys Kalė-
doms puošti būtent žaliaskarę?
Pasirodo, pirmieji pasaulyje tai
padarė ne kas kiti, o mūsų kaimy-
nai latviai – JAV nacionalinė Ka-
lėdų eglučių sąjunga oficialiai pri-
pažino, kad pirmą kartą pasaulyje
eglė buvo panaudota rengiantis
švęsti Kalėdas 1510 m. Rygoje. Ta-
čiau kaimynams tokios garbės
šiukštu nenori atiduoti estai –
pastarieji tvirtina, kad pirklių gil-
dijoje Taline dar 1441 m. buvo pa-
statyta pirmoji Kalėdų eglė. Dar
kiti šaltiniai liudija, kad pirmosios
Kalėdų eglės tradicija priskiriama
Martin Luther, bet istorikai mano,
kad jo eglutė Vokietijoje buvo pa-
puošta keliasdešimčia metų vė-
liau nei žaliaskarė Rygoje. Tačiau
Kalėdų eglė nėra vien puošybos
detalė, krikščionims ji turi svarbią
reikšmę. Bažnyčia aiškina, kad
eglutė simbolizuoja Kristų, o jos
amžinas žaliavimas – amžinojo
gyvenimo viltį.

Redaktorė Loreta Timukienė

Kas yra depresija?
Kas sukelia depresiją?

Nėra vienintelio žinomo ligos su-
kėlėjo. Tai dažnai yra genetinių, bio-
cheminių, aplinkos ir psichologinių
veiksnių derinys.

Moksliniai tyrimai rodo, kad de-
presinė liga yra smegenų sutrikimas.
Galvos diagnostikos technologijos,
pvz., magnetinis rezonansas (MRI),
parodė, kad depresija sergančių žmo-
nių smegenys atrodo kitaip palyginti
su sveikų žmonių smegenimis. Sme-
genų dalys, atsakingos už nuotaikos
kontrolę, mąstymą, miegą, apetitą ir
elgesį, atrodo veikia nenormaliai.
Taip pat svarbūs neuropernešėjai –
cheminės medžiagos, kuriomis sme-
genys „susikalba”, depresija sergan-
čių žmonių smegenyse yra išderinti.

Kai kurie depresijos tipai turi di-
desnę tikimybę atsirasti šeimose, tai
reiškia genetinį paveldimumą. Ta-
čiau lygiai taip pat depresija gali su-
sirgti žmonės, kurių šeimoje nėra sir-
gusių depresija. Genetiniai tyrimai
rodo, kad keletas genų derinyje su ap-
linkos veiksniais gali nulemti depre-
sijos pradžią.

Taip pat trauma, artimo žmo-
gaus netektis, sudėtingi asmeniniai
santykiai ar bet koks kitas stresinis
atvejis gali nulemti pirmąjį depresijos
epizodą. Vėlesni depresiniai epizodai
gali kartotis net ir be jokios priežas-
ties.

Kaip moterys serga depresija?

Depresija yra dažnesnė tarp mo-
terų nei vyrų. Biologiniai, hormoni-
niai ir psichosocialiniai veiksniai, bū-
dingi moterims, gali būti susiję su di-
desniu depresijos atvejų skaičiumi
tarp moterų. Tyrimai parodė, kad
hormonai tiesiogiai daro įtaką smege-
nų cheminei sudėčiai, kuri kontro-
liuoja nuotaiką ir jausmus. Pavyz-
džiui, moterys yra ypatingai depresi-
jos pažeidžiamos po gimdymo, kai
hormonų ir fiziniai pakitimai kartu
su nauja atsakomybe naujagimiui ga-
li itin bauginti.

Kai kurios moterys taip pat gali
būti neatsparios sunkiai priešmen-
struacinio sindromo (PMS) formai,
kuri atsiranda dėl hormonų kaitos
per ovuliaciją ir prieš prasidedant
mėnesinėms.

Kaip vyrai serga depresija?

Vyrai taip pat patiria depresiją.
Jie yra labiau linkę pripažinti nuo-
vargį, susierzinimą, susidomėjimo
praradimą dalykams, kurie anksčiau
kėlė džiaugsmą, tuo tarpu moterys
yra labiau linkusios pripažinti liūde-
sio jausmus, bejėgiškumą ar perdėtą
kaltės jausmą.

Sirgdami depresija vyrai yra la-
biau linkę vartoti alkoholį, vaistus,
gali pasimesti, susierzinti, būti nusi-
vylę, pikti, kartais agresyvūs. Kai ku-
rie vyrai tampa darboholikais, kad
tiktai galėtų išvengti pokalbių apie
depresiją su šeima ir artimaisiais, ar
net įsivelia į rizikingą ir neapgalvotą
veiklą. Daugiau moterų JAV bando
žudytis, tačiau daugiau vyrų miršta
nuo savižudybės.

Kaip vyresni žmonės
serga depresija?

Depresija nėra normali senėjimo
dalis. Tyrimai rodo, kad daugelis vy-
resnių žmonių yra patenkinti savo
gyvenimu, nepaisant padidėjusių fizi-
nių sveikatos sutrikimų. Tačiau jei
seni žmonės serga depresija, liga kar-
tais gali būti nepastebėta, nes vyres-
ni žmonės gali turėti kitokius nei
paprastai, mažesnius ligos požymius,
jie gali būti mažiau linkę patirti ar
pripažinti liūdesį.

Vyresni žmonės gali turėti dau-
giau medicininių problemų, pvz., šir-
dies ligų, insultą ar vėžį, kurie gali
sukelti depresinius požymius, ar var-
toti vaistus, kurių šalutinis poveikis
prisideda prie depresijos atsiradimo.
Nors ir nemažai žmonių galvoja, kad
daugiausiai savižudybių įvyksta tarp
jaunesnių žmonių, vyresni, baltosios
rasės vyrai, 85 metų ir vyresni, yra
tie, kurie dažniau žudosi.

Kaip depresija nustatoma
ir gydoma?

Depresija, net ir sunkiausios jos
formos, yra sėkmingai gydoma liga.
Kaip ir su kitomis ligomis, kuo anks-
čiau gydymas pradedamas, tuo jis
veiksmingesnis ir daugiau tikimybės,
kad kitų depresinių epizodų bus gali-
ma išvengti.

Pirmas žingsnis pagalbos link
yra apsilankymas pas gydytoją. Tam
tikri vaistai ir kai kurios medicininės
ligos, pvz., virusai ar skydliaukės sut-
rikimai, gali sukelti tokius pat požy-
mius kaip depresija. Kai nustatoma
depresija, dažniausi gydymo būdai
yra vaistai ir psichoterapija.

Vaistai

Vaistai nuo depresijos padeda
normalizuoti smegenų chemines me-
džiagas, neuropernešėjus, labiausiai
serotoniną ir norepinefriną. Kiti vais-
tai veikia dopaminą. Mokslininkai,
tiriantys depresiją, išsiaiškino, kad
būtent šie neuropernešėjai daro įtaką
reguliuojant nuotaiką.

Naujausi ir populiariausi vaistų
nuo depresijos tipai yra tam tikri se-
rotonino inhibitoriai (SSRIs) ir api-
ma tokius vaistus kaip „Prozac”,
„Celexa”, „Zoloft” ir kiti. Serotonino

ir norefinefrino inhibitoriai (SNRIs)
yra panašūs į SSRIs ir apima „Effe-
xor” ir „Cymbalta”.

Gerdami visų rūšių vaistus, pa-
cientai privalo gerti nustatytą vaistų
kiekį mažiausiai tris ar keturias sa-
vaites, kad pradėtų jausti vaistų po-
veikį. Nors prie šių vaistų nėra pri-
prantama, skubiai nutraukus jų var-
tojimą, žmogus gali patirti nutrauki-
mo požymius ar net depresijos grįži-
mą.

Kokie yra vaistų nuo depresijos
šalutiniai poveikiai?

Vaistai gali sukelti lengvus ir
dažnai laikinus šalutinius poveikius.
Dažniausi SSRIs ir SNRIs šalutiniai
poveikiai yra:

•galvos skausmas, dažniausiai
laikinas, sumažėjantis laikui bėgant;

•pykinimas, laikinas ir trumpa-
laikis;

•nemiga ir padidėjęs nervingu-
mas (sunku užmigti ar prabundama
nakties metu), gali atsirasti pirmo-
siomis savaitėmis, bet dažnai praeina
laikui bėgant arba sumažinus vaistų
kiekį;

•susijaudinimas;
•seksualinės problemos.

Apie jonažolę

Jonažolė (hypericum perfora-
tum) yra krūminis, laukinis, gelto-
nais žiedais augalas, vartojamas al-
ternatyvioje ir liaudies medicinoje.
Šiuo metu Europoje jis yra naudoja-
mas vidutinio stiprumo depresijai
gydyti, o JAV yra vienas labiausiai
perkamų botaninių augalų.

Siekdamas patikrinti jo veik-
smingumą, Sveikatos nacionalinis in-
stitutas (NIH) atliko klinikinį tyrimą
su žmonėmis, sergančiais depresija.
Tyrimas parodė, kad šis augalas nėra
veiksmingesnis nei placebas (klas-
totė). Tuo tarpu kiti tyrimai rodo,
kad jis gali nepalankiai veikti su ki-
tais vaistais.

Psichoterapija

Kelios psichoterapijos arba „kal-
bėjimo terapijos” rūšys gali padėti
žmonėms, sergantiems depresija.
Vieni terapijos režimai yra trumpa-
laikiai (nuo 10 iki 20 savaičių), o kiti
– ilgesnio laiko, atsižvelgiant į žmo-
gaus poreikius. Dvi pagrindinės psi-
choterapijos – kognityvinė elgesio te-
rapija (CBT) ir interpersonali terapi-
ja (IPT) – yra vienos veiksmingiausių
depresijos gydymo terapijomis būdų.
Mokant naujų mąstymo ir elgsenos
būdų, CBT padeda žmonėms pakeisti
neigiamą mąstymą ir elgseną, kurie
prisideda prie depresijos. IPT padeda
žmonėms suprasti ir dirbti su nelabai
nusisekusiais ar problemiškais asme-
niniais santykiais, kurie gali būti de-
presijos priežastis ar ją pagilinti.

Lengvo–vidutinio depresijos ly-
giui gydyti psichoterapija gali būti
geriausias gydymo būdas. Tačiau di-
džiajai depresijai ar kai kuriems žmo-
nėms vien psichoterapijos gali neuž-
tekti. Tada psichoterapijos ir vaistų
derinys yra tinkamiausias būdas.

Elektrokonvulsinė terapija

Esant stipriems depresijos atve-
jams, kai vaistai ir/ar psichoterapija
nepadeda, gali būti naudinga elektro-
konvulsinė terapija (ECT). ECT,
anksčiau žinoma kaip šoko terapija,
kurį laiką turėjo blogą vardą. Tačiau
pastaraisiais metais į ją pradėta žiū-
rėti palankiau – ji gali pagelbėti žmo-
nėms, turintiems Nukelta į 9 psl.

Tęsinys iš gruodžio 14 d.
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Egzorcizmas šių laikų
pasaulyje

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Egzorcizmas (lotyniškai exorcismus reiškia išvadavimą) yra piktųjų
dvasių išvarymo iš tariamai apsėstų žmonių praktika. Jo kilmė
gali siekti dar priešistorinius šamanų apeigų laikus. Egzorcizmas

yra praktikuojamas daugumoje didžiųjų religijų – krikščionybėje, judaiz-
me, islame.

Prieš porą metų – 2008 m. sausio 19 d. – žiniasklaidoje skaitėme, kad
Lietuvos egzorcistai būrėsi į sąjungą (Lietuvoje – asociaciją). Katalikų
Bažnyčia palaimino egzorcistų prašymą. Į sąjungą susibūrę egzorcistai ti-
kisi ne tik dalytis savo patirtimi, bet ir ištiesti vienas kitam pagalbos ran-
ką išvarant piktąsias dvasias. Rašyta, kad Bažnyčios hierarchai tikisi, jog
šalies egzorcistus suvienysianti organizacija padės palaikyti ryšį su kitų
kraštų kovotojais su piktosiomis dvasiomis. Pranešime minimas Kurtu-
vėnų miestelio prie Šiaulių klebonas Kęstutis Daknevičius, vienas iš šešių
Lietuvos egzorcistų. Jis tikino, kad piktųjų dvasių apsėdimai šiandien Lie-
tuvoje yra rimta problema.

Kito žinių šaltinio teigimu, egzorcizmas yra oficiali Bažnyčios malda
už savo bendruomenės narį, kenčiantį dėl stipraus piktosios dvasios var-
ginimo. ,,Jį patiriame visi, bet dėl įvairių priežasčių – dažniausiai dėl mū-
sų pačių kaltės – pasitaiko varginimų, pranokstančių žmogaus jėgas. Tada
ir prireikia egzorcisto maldos.” Katalikų Bažnyčioje kunigai egzorcistais
uoliau pradėti skirti po Vatikano II Susirinkimo (1962–1965). Tokį Baž-
nyčios žingsnį skatino padidėjęs žmonių smalsumas burtams, ekstrasen-
sams, okultistams bei magijoms.

Daugelis senųjų kultūrų turėjo blogio dvasių išvarymo ceremonijas.
Iki šių dienų Katalikų Bažnyčia tiki velnio apsėdimu ir ruošia egzorcistus.
Naudojami specialūs ritualai (iš viso 27 punktai), kurių metu Dievo vardu
kalbamos maldos, užkeikimai, tariami specialūs šventi žodžiai ar vardai,
gali būti panaudojamas šventintas vanduo, relikvijos, kryžiuotojo simbo-
lis. Kun. Ramūnas Mizgiris, OFM, išskiria du tikėjimo lygmenis: liaudiš-
kąjį (burtininkavimą, magiją, egzotinį dvasingumą) ir intelektualinį (lite-
ratūrą, filosofiją, teologiją). Liaudišku lygmeniu dabartinė padėtis beveik
niekuo nesiskiria nuo viduramžių laikų. ,,Visiškai kitokie intelektualinio
ir kultūrino lygmens reikalai. Čia viešpatauja absoliuti tyla apie demoną.
Priešas daugiau neegzistuoja… Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl kai
kam sunku tikėti demonu, yra ta, kad demono ieškoma knygose, tuo tar-
pu demoną domina ne knygos, bet – sielos. Jis sutinkamas ne lankant uni-
versitetus, bibliotekas ar akademijas, bet apsėda sužalotus ir apgautus
žmonių gyvenimus” (www.bernardinai.lt, 2007 m. sausio 8 d.).

Popiežius Paulius VI patvirtino biblinį ir tradicinį mokymą apie šį
tamsų veikėją ir priešą, vadinamą demonu. Žinoma, matyti šį nupuolusį
kūrinį visur yra tiek pat reikšminga, kaip jo niekur nematyti. Katalikų
Bažnyčios katekizme sakoma, kad reikia nemažai blaivaus mąstymo ir
Dievo malonės, kad nepakliūtumei į piktojo pinkles. ,,Tad visai supranta-
mas šiandieninis Bažnyčios atsargumas, neleidžiantis kunigui atlikti
didžiojo egzorcizmo be vyskupo leidimo”, – aiškina kun. Mizgiris.

Tas rūpestis ir atsargumas atsispindėjo JAV vyskupų dviejų dienų
uždaroje konferencijoje, įvykusioje Baltimore mieste 2010 m. lapkričio
mėnesį. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 100 vyskupų ir kunigų iš viso
krašto. Jie ne tik prisiminė biblinę egzorcizmo istoriją, bet ir atnaujino
turėtas gaires vyskupijoms. OSV savaitraščio žiniomis (2010 m. gruodžio
5 d.) visame krašte yra tik saujelė paruoštų egzorcistų, kurie susilaukia
prašymų ar pasiteiravimų iš visur. Springfield, Illinois vysk. Thomas Pap-
rocki, šios konferencijos organizatoriaus, teigimu, Bažnyčios kanonai rei-
kalauja, kad vyskupai duotų leidimą kunigui atlikti egzorcizmą. Tad svar-
bu vyskupams būti su šiomis apeigomis susipažinusiems ir pasiruo-
šusiems. To paties OSV katalikų savaitraščio sukaupta informacija sako,
kad egzorcizmas buvo oficialiai įsteigtas 1614 m. ir Vatikano atnaujintas
1998 m. ,,Bažnyčia egzorcistus skatina būti skeptiškiems, – teigia kun.
Jeffrey Grob, Čikagos arkivyskupijos egzorcistas. – Pradedama su prielai-
da, kad yra tam tikra natūrali, fiziologinė priežastis padėčiai išaiškinti.”
Stengiamasi surasti esamos problemos šaknis. Kun. Gary Thomas, egzor-
cistas iš San Jose, CA, prideda, kad labai svarbu asmeninis pokalbis su
tariamai apsėstuoju. Taip pat reikia pasikliauti profesionalų paslaugomis,
įskaitant gydytoją, klinikinį psichologą bei psichiatrą.

Velnio apsėdimo ženklai neturi logiško paaiškinimo. Tokiais ženklais
gali būti svetimos, niekad nesimokytos ir negirdėtos kalbos mokėjimas,
sugebėjimas atskleisti paslaptis, apie kurias apsėstasis nieko nežinojo ir
neturėjo būdų to sužinoti, stebėtinos jėgos proveržiai. Dažniausiai nus-
tatoma, kad yra kitų paaiškinimų, neįveliant į tai paties velnio. Kun. Tho-
mas mano, kad ruošiant kunigus, juos reikia supažindinti su velnio apsė-
dimo galimybėmis tarp jiems patikėtų tikinčiųjų. Kun. Grob galvoja, kad
šių laikų visuomenė yra pripratusi prie greito, tiesiog žaibiško, problemų
išsprendimo. ,,Velnio apsėdimo atvejai yra reti, bet tai nereiškia, kad nėra
daugybės kitų sunkumų tikinčiųjų gyvenime, – pastebi jis. – Į egzorcizmo
prašančiuosius reikia atsiliepti su meile ir pastangomis jiems padėti su
turimais sunkumais.” Jau minėtas vysk. Paprocki yra susirūpinęs, kad
egzorcizmui gali būti teikiama per daug dėmesio. Toks dėmesys gali tikin-
čiuosius atitraukti nuo blogio matymo ir supratimo mūsų kasdieniniame
pasaulyje. ,,Kasdien visi susiduria su pasirinkimu tarp gėrio ir blogio.
Ieškant atsakymų, nedera jų ieškoti ypatingame egzorcizme, bet reikėtų
labiau pasikliauti sakramentais, malda ir pasiaukojimu… Prasmingiau
yra prieiti išpažinties ir susitaikyti su Dievu, negu gauti egzorcizmą”, –
ganytojiškai pataria vysk. Paprocki.

INGA SAUKIENÈ

Emigracijos mastai iš Lietuvos
įgauna neįtikėtiną pagreitį. Apie pla-
nus išvykti užsimena net tie, kurie
anksčiau tikino niekada nepaliksian-
tys tėvynės. Jaunimas, anksčiau no-
rėjęs užsienyje gauti tik aukštojo
mokslo diplomą, šiandien apie grįži-
mą kalba atsargiai. Nors valdininkai
tikisi, kad sunkumai susirasti darbą
ir mažėjančios socialinės išmokos
žmones pargins atgal, patys emig-
rantai tikina grįžti nematantys jokių
prošvaisčių. Turint tik laikiną darbą
ar gyvenant vien iš pašalpos, Ang-
lijoje ir Airijoje vis dar nereikia
mąstyti apie tai, už ką reikės pirkti
duonos.

Į Airiją atvyksta vis
vyresni žmonės

Anot Dublino Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkės Rasos Raižienės,
nors Airijoje darbo rinka yra kritinė-
je padėtyje, o valdžia diskutuoja apie
būtinybę mažinti minimalų atlygi-
nimą, pašalpas, sėkmės ieškančių
lietuvių čia vis daugėja. „Man asme-
niškai taip pat baisu, kad Lietuva
baigia ‘išsivaikščioti’. Tačiau tokia
realybė – patriotizmas baigiasi, kai
prasideda skurdas. Kaip bemylėtume
savo šalį, reikia išlaikyti šeimas, iš-
auginti vaikus. Nuolat tenka susitik-
ti ir bendrauti su neseniai atvyku-
siais tautiečiais. Jų amžius įvairus,
dažniausiai – nuo 22 iki 40 metų.
Pastebėjau, kad vis daugiau Airijoje
apsigyvena vyresnio amžiaus lietu-
vių. Prieš 5–6 metus bažnyčioje ar
pas draugus tik retkarčiais sutikda-
vome trumpam pasisvečiuoti atvyku-
sį senolį. Dabar tokių močiučių ir se-
nelių yra tikrai daug. Vieni padeda
auginti anūkėlius, kiti dar kokį dar-
belį turi, o treti tiesiog džiaugiasi
galėdami būti su vaikais. Įsitvirtinę,
pasijutę saugūs, žmonės nori turėti
šalia visą šeimą”, – teigė pašnekovė.

Susirasti darbą Airijoje šiuo me-
tu yra labai sunku net senbuviams.
Sugriežtėjo ir reikalavimai – darb-
daviai reikalauja mokėti anglų kalbą,
o neretai ir turėti tam tikrą išsilavi-
nimą. Kita vertus, daugybė lietuvių
dirba turėdami tik mažas anglų kal-
bos žinias ar visai nemokėdami kal-
bos: uždarbiauja tvarkydami namus,
pjaudami žolę ir pan. Taigi išgyventi
čia, lietuvės teigimu, įmanoma, tik
jau ne kiekvienas sukrapšto pinigų,
kuriuos galėtų siųsti Lietuvoje liku-
sioms šeimoms. (...)

Emigrantų bendruomenės pir-
mininkė pripažįsta, kad į Lietuvą
šiuo metu gali grįžti tik labai drąsūs
žmonės. Tokie, kurie bet kokia kaina
pasiryžę nugalėti sunkumus arba tu-
ri planų dėl nuosavo verslo. Juoda ne-
viltis, galinti parginti į niekur, apima
nebent ką tik atvykusius, kurie už
skolintus pinigus atskrido aklai ieš-
koti darbo. Anot pašnekovės, šian-
dien į Airiją galima vykti tik iš anksto
užsitikrinus darbą.

Jai pritaria Lietuvių Bendruo-
menės Airijoje pirmininkė Daina Pet-
rauskienė. „Padėtis čia, Airijoje, yra
nebelinksma, bet tikrai nėra tokia
bloga, kokia ji piešiama. Darbų nėra
gausu, tačiau žmonėms nereikia bi-
joti, kad jie neišgyvens. Daugelis dar-
boviečių sumažino darbo valandas ir
yra mokamas mažiausias darbo

užmokestis už valandą. Tačiau žmo-
nės darbus turi. Pašalpos truputį ap-
karpytos, tačiau galima iš jų pragy-
venti ir netgi atostogoms susitaupyti.
(...) Darbe sutinku daug tautiečių.
Dar nė vienas nepasakė, kad galbūt
skris į tėvynę, nes sunku čia darosi”,
– pasakojo moteris.

Labiausiai žeidžia tautos
išdavikų vardas

„Esu girdėjusi daugybę istorijų
apie miegančius gatvėje, prašančius
pagalbos nusipirkti bilietą atgal. To-
kia realybė skaudina – kai žmogus,
palikęs šeimą ir vaikus, priverstas
vykti, kaip pasakytų mūsų senoliai,
‘laimės ieškoti’. Deja, šiandien ieško-
ma ne laimės, o duonos. Airijoje gyve-
na daug puikių, išsilavinusių lietu-
vių. Ne vienas jų prisimena laikus,
kai negalėjo savo vaikui nupirkti ska-
nesnio maisto ar sergantiems tėvams
brangių vaistų. Ir vis dėlto daugelis iš
jų nekeikia Lietuvos. Žinote, ką jie
daro? Kuria lietuviškas mokyklas,
bendruomenes, rengia įvairius rengi-
nius, steigia teatrus, kas sekmadienį
skuba į lietuviškas mišias Dubline, o
savo vaikučius, dažnai jau gimusius
Airijoje, nuo pirmųjų gyvenimo dienų
moko kalbėti gimtąja lietuvių kalba...

Tuo tarpu Lietuvoje mūsų ma-
moms ne kartą teko braukti ašarą iš-
girdus, kaip išvykusieji vadinami tau-
tos išdavikais, pardavusiais Lietuvą.
Gal nuskambės grubiai, bet, mano
nuomone, išvyksta tie, kurie išdrįsta
tokiu būdu ieškoti išeities. Prieš me-
tus, per klasės draugų susitikimą,
viena buvusi klasiokė manęs paklau-
sė: ‘Rasa, ar ir gyvendama Lietuvoje
buvai tokia patriotė?’ Susimąsčiau.
Nuo pat mažens tėvai skiepijo meilę
Lietuvai, Dievui ir šeimai. Bet kai
gavusi algą svarstai – mokėti už ko-
munalines paslaugas ar pirkti dukrai
vaistukų, kai kaskart, eidama į par-
duotuvę, mintyse meldiesi, kad duk-
relė nepaprašytų šokolado, apie kokį
patriotizmą galime kalbėti?” – atvira-
vo pašnekovė.

Anglijoje laiko geresnės
socialinės sąlygos

Jungtinės Karalystės Lietuvių
Bendruomenės pirmininkės Renatos
Retkutės teigimu, sunkiausi buvo
2008 metai, kai Anglijoje nuvilnijo
bedarbių cunamis. „Tarptautinės
darbo tarnybos duomenimis, prieš
Kalėdas bedarbių skaičius buvo iš-
augęs iki 2 milijonų. Pirmiausiai kri-
zė pakirto statybų verslą, kuriame
lietuviai buvo neblogai įsitvirtinę –
nemažai lietuvių užėmė atsakingas ir
vadovaujančias pareigas, kiti turėjo
įkūrę nuosavas statybų kompanijas,
treti vertėsi nekilnojamo turto preky-
ba. Kita lietuvių užimama niša, ap-
tarnavimo ir paslaugų sfera, taip pat
patyrė krizės padarinius, bet jie ne-
buvo tokie ryškūs. Tuo tarpu pramo-
nė, kurioje dirba nemažai lietuvių,
2010 metais ne tik atsigavo, bet ir pa-
tyrė didžiausią augimą per pastaruo-
sius 16 metų”, – aiškino pašnekovė.

Žinoma, nukentėjusių nuo krizės
ir netekusių darbo lietuvių yra be-
galė, tačiau jie, anot moters, nesi-
ruošia grįžti į Lietuvą, nes Jungtinė
Karalystė suteikia jiems geresnes so-
cialines sąlygas: pašalpos, būsto nuo-
mos atlyginimas, Nukelta į 11 psl.

EMIGRANTAI: PATRIOTIZMAS
BAIGIASI, KAI PRASIDEDA
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Kunigystės kelią pasirinkot,
Kelias akmenuotas ir slidus,
Tikėjimo, kantrybės sėklą
Mūsų širdyse pasėjęs,
Ir toliau mus veskite

į Viešpaties namus.

Gruodis, žiema, Adventas. Lau-
kimas. Š. m. gruodžio 5 d., antrojo
Advento sekmadienį, Šv. Antano lie-
tuvių parapijoje vyko ypatinga šven-
tė. Šią dieną mūsų šventovėje parapi-
jos klebonas kun. Gintaras Antanas
Jonikas davė klebono priesaiką. Iškil-
mingos šv. Mišios pradėtos giesme
,,Pulkim ant kelių”, kurią giedojo
Laura Alkevičius, Stasė Bitlerienė,
Juliegha Noruševičiūtė, Zita Skučie-
nė ir seselė vienuolė Zosė Strakšytė.

Vargonavo Erik Bak. Pagrindines
padėkos šv. Mišias už dvasios vado-
vus ir kunigystės sakramentą atnaša-
vo prelatas Edmundas J. Putrimas,
Lietuvos vyskupų konferencijos dele-
gatas užsienyje. Jam asistavo prela-
tas Donald F. Hanchon, Detroit piet-
vakarių vikariato vikaras ir Holy
Redeemer klebonas, bei Šv. Antano
parapijos klebonas kun. Jonikas. Pas-
tarasis pasveikino svečius dvasinin-
kus ir padėkojo jiems už dalyvavimą
jo ypatingoje šventėje.

Savo pamoksle prelatas Putri-
mas tęsė Advento rekolekcijų temą:
,,Aš atiduodu save aukštesniam tiks-
lui”. Prelatas minėjo, kad šį sekma-
dienį švenčiame antrojo Advento sek-
madienį ir laukiame Kristaus gimimo
šventės. Kiek metų ši katalikiškam
pasauliui svarbi šventė tapo visuome-
nės švente. Todėl turime atsiminti
tikrąją Kristaus gimimo šventės reli-
ginę reikšmę, turime nuolat ieškoti
Jėzaus Kristaus atsiliepimo mūsų
širdyse. Atsiverskite, nes atėjo Dievo
karalystė, – ragino prelatas. Baigda-
mas – jis pasveikino prelatą Hanchon
už jo dalyvavimą ir kun. Joniką su
klebono priesaikos priėmimu. Prela-
tas Putrimas padėkojo Detroit arki-
vyskupijai už kun. Joniko paskyrimą
klebono pareigoms.

Po pamokslo vyko mūsų Šv.

Antano parapijos klebono įšventini-
mas. Prelatas Hanchon pakvietė kun.
Joniką duoti priesaiką. Prie altoriaus
liudyti šį įvykį buvo pakviesta ir pa-
rapijos taryba. Prelatas Hanchon pri-
ėmė kun. Joniko priesaiką, visi trys
dvasininkai pasirašė oficialius doku-
mentus. Tikinieji gausiai plojo.

Liturginius skaitinius skaitė Al-
gis Kaunelis. Aukas prie altoriaus
nešė Antanas Strakšys, Patricia Kau-
nelis ir šių eilučių autorė. Bažnyčioje
buvo pakabintas didžiulis plakatas su
užrašu: ,,Sveikiname mūsų naują
kleboną kunigą Gintarą Antaną Joni-
ką.”

Po šv. Mišių visi maldininkai
pasiliko bažnyčioje, kur vyko trumpa
klebono kun. Joniko pagerbimo pro-
grama. Buvo padaryta visų šios šven-
tės dalyvių bendra nuotrauka. Para-
pijos tarybos komiteto ir visų parapi-
jiečių vardu Antanas Strakšys pasvei-
kino naują kleboną, primindamas,
kad tai labai atsakingos pareigos, ir
kad su visų parapijiečių geranorišku
darbu ir Dievo pagalba mūsų parapi-
ja turi klestėti. Buvo gauti raštiški
sveikinimai iš parapijos tarybos ko-
miteto ir parapijiečių, ,,Lietuvos vy-
čių” 102 kuopos, veikiančios prie Šv.
Antano parapijos, ,,Lietuvos vyčių”
Vidurio centro rajono pirmininko
Michael F. Petkaus, kartu su šv. Mišių
užsakymu Romoje kun. G. A. Joniko
naujų pareigų proga ir iš ,,Lietuvos
vyčių” Centro valdybos pirmininkės
Bernice Aviža bei visų ,,Lietuvos vy-
čių” organizacijos narių JAV. Taip pat
gauti sveikinimai iš bažnyčios kai-
myninių verslininkų ,,Southwest
Housing Solutions’’ direktoriaus
Timothy Thorland ir restorano ,,Me-
xican Town” savininkės Colleen Di-
Mattia. Šių eilučių autorė įteikė visus
sveikinimus, kurie buvo sudėti į spe-
cialią sveikinimų knygą kun. Joni-
kui. Žodžiu naują kleboną pasveikino
Lietuvos Respublikos garbės kon-
sulas Detroit Algis Zaparackas. Jis
dėkojo Lietuvos vyskupų konferenci-
jai, ypač prel. Putrimui bei Detroit
arkivyskupijai, paskiriant kun. G. A.
Joniką klebono pareigoms.

Šiais metais Šv. Antano parapija

Šv. Antano lietuvių parapija turi kleboną

švenčia savo garbingą 90-ają gyvavi-
mo šventę. Dėkojame mūsų kaimy-
nams agentūrai ,,Southwest Housing
Solutions” už jų paramą. Parapijos ta-
rybos komiteto renginių vadovė ir šių
eilučių autorė naujam klebonui prise-
gė rožę su gintarine varpa, specialiai
sukurtą menininkės Valerijos Ruz-
gienės iš California. Apjuosė naują
specialiai išaustą juostą: ,,Sveikina-
me kleboną kunigą Gintarą Antaną
Joniką – Šv. Antano parapija – 2010.
06. 30” (data, kai Detroit arkivysku-
pas Allen H. Vigneron paskyrė kun.
Joniką parapijos klebonu). Buvo
įteiktas Dayton, Ohio medžio drožėjo
Jurgio Mikalausko šiai ypatingai
šventei išdrožinėtas kryžius. Dar bu-
vo įteiktas Zitos Malakauskienės pro-
ginis skruzdėlynas. Prelatams Putri-
mui ir Hanchon taip pat jų dalyva-
vimui šiose iškilmėse prisiminti buvo
įteikta po iš medžio drožinėtą kry-
žių.

Toliau A. Strakšys perskaitė a. a.
kun. John J. Carberry maldą ,,A
Prayer for Priests”. Zita Skučienė
perskaitė Antano Pečiukėno eiles,
skirtas klebonui. Jaunasis Ričardas
Strakšys skaitė ,,The Word of the
Lord” ir fortepijonu paskambino mu-

zikinį kūrinį. Seselė vienuolė Z.
Strakšytė kun. Jonikui padainavo
solo ,,May the Lord Bless You”. Bai-
giamąjį žodį tarė pats klebonas kun.
Jonikas. Jis padėkojo iškiliems pre-
latams už jų dalyvavimą jo šventėje,
jo priesaikos priemimą ir liudijimą
bei visai Šv. Antano parapijos ben-
druomenei, kuriai klebonas prižadėjo
būti geru kunigu.

Po to vyko kuklios vaišės parapi-
jos salėje. Klebonas kun. Jonikas ir
prelatai buvo sutikti su šampano tos-
tu. Dvasininkai vaišėse dalyvavo
trumpai, nes klebonas kun. Jonikas
turėjo išvažiuoti į savo antrąją para-
piją, Dievo Apvaizdos, kur jo laukė
parapijiečiai ir kur turėjo aukoti šv.
Mišias bei duoti klebono priesaiką.
Kartu su klebonu kun. Joniku išvyko
prel. Putrimas.

Parapijos salėje buvo galima pa-
matyti šių eilučių autorės suprojek-
tuotus kun. Joniko nuotraukų kolia-
žus, kurie bylojo apie mūsų kunigo
dalyvavimą parapijos gyvenime. Bu-
vo gintarinis takas tarp nuotraukų ir
klumpė, simbolizavusi jo kelią ,,Anta-
ninėje”. Nuotraukos buvo iš įvairių
renginių, švenčių ir minėjimų. Ant
pianino buvo padėta kun. Joniko ofi-
ciali nuotrauka bei nuotraukos iš jo
gyvenimo ir kunigavimo Lietuvoje.

Žmonės dar ilgai vaišinosi ska-
niais užkandžiais ir šnekučiavosi.
Pats prelatas Donald F. Hanchon
pabendravo su parapijiečiais. Aukite
Dievo meilėje ir Jam tarnaukite
teisingai ir gerai. Kaip Jėzus Petrui
tarė, ,,Ganyk mano avinėlius… ganyk
mano aveles… ganyk mano avis.”
(Jn. 21,15-17). Taipogi jam sakė: ,,Ir
kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios
avidės; ir jas man reikia atvesti; jos
klausys mano balso, ir bus viena kai-
menė, vienas ganytojas.” (Jn. 10, 16).
Globok ir saugok nuo pavojų mūsų
nedidelę Šv. Antano parapijėlę.

Tegul gerasis Dievulis globoja ir
padeda kun. klebonui Gintarui Anta-
nui Jonikui rūpintis mūsų parapija
taip, kaip ja rūpinosi ankstesni kuni-
gai klebonai: dr. kun. Ignas Boreišius,
kun. Walter J. Stanievičius, Kazi-
mieras Simaitis (Simanavičius) ir
kun. Alfonsas Babonas.

Qui vivat atque floreat a pluri-
mos annos, klebone!

(May he live and flourish for
many years)

Taip buvo pažymėta Šv. Antano
parapijos kun. Joniko klebono prie-
saikos davimo diena.

Iš kairės: LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas, prelatas Edmundas Putrimas, kun. klebonas G. A. Jonikas,
prelatas Donald F. Hanchon ir parapijos tarybos pirmininkas Antanas Strakšys. R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Kun. klebonas G. A. Jonikas.
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Metinis Lietuvių tautodailės instituto
suvažiavimas

RENGINIÛ RENGÈJÛ LANKSTUMAS

ELENA OŽELYTÈ

Lietuvių tautodailės instituto
(LTI) visuotinis metinis narių susi-
rinkimas įvyko 2010 m. spalio 2 d., 2
val. p. p. Toronto apylinkės Anapilio
Parodų salėje.

Susirinkimą atidarė Tarybos pir-
mininkas Laurynas Vismanas, papra-
šęs atsistojimu ir tylos minute pa-
gerbti per praėjusius metus mirusius
LTI narius Reginą Brikienę, Bronių
Krokį ir Aldoną Underienę.

Į susirinkimą atvyko LTI nariai
iš New York, Montreal, Kingston ir
Toronto miestų: dalyvavo 13 narių,
buvo gauta 12 įgaliojimų.

Tarybos pirmininkas Vismanas
priminė, kad savo veikloje turime lai-
kytis savo įstatų. Buvo nutarta išver-
sti LTI įstatus į lietuvių kalbą. 

Pirmininkas perskaitė savo pa-
ruoštus pranešimus: „LTI Valdybos
narių pareigų apžvalga’’ ir „LTI siū-
loma Tarybos struktūra’’ ir pabrėžė,
kad didžiausias stabdis Valdybos
veiklai yra žmonių, kurie galėtų pri-
sidėti prie LTI veiklos trūkumas, ir
priminė, kad į kai kurias pareigas
galima paskirti ir ne LTI narius.

Vismanas pranešė, kad Čikagos
skyriaus pirmininkė Vida Rimienė
atsakė į jo užklausimą apie skyriaus
veiklą, pranešdama, kad Čikagos
skyrius veikia ir atlieka daug darbų. 

Savo pranešime jis taip pat pa-
minėjo, kad New York skyrius su-
rengė verbų gaminimo ir margučių
marginimo kursus vietinėje lietuvių
parapijoje, o New York Maironio litu-
anistinėje mokykloje – margučių mar-
ginimo kursus. Jis taip pat pranešė,
kad į naujus narius buvo priimtos
Irena Laparkienė iš Philadelphia ir
Birutė Pilipaitienė iš Toronto mies-
tų.

Valdybos pirmininkė Danelė
Didžbalienė padėkojo Anapilio sody-
bai už leidimą naudotis sale, Elenai
Oželytei už kruopščiai paruoštą
lankstinuko medžiagą, o Kristinai
Gaputienei – už šio susirinkimo pa-
įvairinimą paskaita „Lietuviški tau-
tiniai drabužiai’’. 

Oželytė sakė, kad jos paruošta
medžiaga LTI lankstinukui nebuvo

įgyvendinta dėl bendradarbiavimo
stokos tarp valdybos narių. Ji sutiko
ir toliau rūpintis lankstinuko išlei-
dimu ir patarė užbaigti lankstinuko
paruošimą iki ateinančios Šokių
šventės Boston mieste.

Iždininkė Ilona Tarvydienė pa-
teikė 2009 m. metinę apyskaitą. 

Toliau buvo pranešimas apie LTI
tinklalapį. Vismanas pranešė, kad
LTI tinklalapio rengimas jau pradė-
tas, susirinkusiems jis parodė keletą
specialisto sukurtų tinklalapio pus-
lapių. 

Jis pabrėžė, kad pagrindinis LTI
tinklalapio tikslas yra suteikti infor-
maciją apie tautodailę ir jos kūrimą
tiems asmenims, kurie tuo domisi,
kad tinklalapis bus ypač naudingas
lituanistinėms mokykloms. 

Tikimės, kad ateityje internete
bus galima rasti mūsų išleistas kny-
gas ir visus LTI archyvus. Aldonos
Veselkienės atsiųstos vaizdajuostės
beveik visos jau įrašytos į tinklalapį.
Taip pat bus įrašytos ir Aldonos
Vaitonienės perduotos Toronto sky-
riaus vaizdajuostės.

Tolimesne tinklalapio plėtra rū-
pinsis tinklalapio komitetas, kurį
sudaro: Danelė Didžbalienė, Kristina
Gaputienė, Laurynas Vismanas ir
Aldona Zanderienė. 

Gintaras Repečka pareiškė, kad
ir jo sūnus gali prisidėti prie LTI tin-
klalapio kūrimo.

Toliau vyko diskusijos. Veselkie-
nė pranešė, kad 2010 m. spalio 6 d.
Vilniaus „Židinyje” bus paminėta
a. a. Anastazijos Tamošaitienės 100
metų sukaktis. Ta proga Valdyba įsi-
pareigojo LTI vardu elektroniniu
paštu pasiųsti sveikinimą į „Židinį’’.

Veselkienė perdavė Institutui iš
„Židinio” gautą kompaktinę plokš-
telę „Sapnas žydinčiame sode” ir
„Lietuvių audiniai’’; ji bus patalpinta
LTI tinklalapyje. Ji taip pat parodė
lankstinuką, kuriame yra minimi LTI
stipendiją gavę „Židinio” studenčių-
audėjų darbai.

Danelė Didžbalienė pasiūlė, kad
LTI įsteigti bet kuriose Toronto lietu-
vių patalpose tautodailės vitriną, ku-
rioje būtų galima išdėlioti įvairius
tautodailės darbus.

Nuotraukoje Lietuvių tautodailės instituto nariai metinio suvažiavimo metu.
E. Oželytės nuotrauka

Perskaičiau žinutę ,,Drauge”
apie 1941 metų sukilimo dokumen-
tinio filmo pristatymą/susitikimą su
jo autoriais. Kada? Sekmadienį, gruo-
džio 19 d., 1 val. p. p., tuo metu, kai
Čikagos apylinkėse vyksta net TRYS
bendruomeninės Kūčios (Pasaulio
lietuvių centre, Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijoje Marquette Park ir
Ateitininkų Jaunimo centre). Galėjo
rengėjai susitikimą bent vakarop
surengti.

Ar organizatoriai neseka rengi-
nių kalendorių? O gal jiems nėra taip
svarbu, ar jų renginyje bus žmonių,

ar ne? Atrodo, kad vis mažiau ir ma-
žiau čikagiečiams rūpi, ką kurią die-
ną kiti rengia, jie tik planuoja savo
renginius ir tikisi, jog gal nors saujelė
žmonių ateis. Mūsų lietuviškas gy-
venimas, ir taip jau seniai tapęs ,,sa-
vaitgaliniu”, dabar pasidarė tikra
renginių konkurencija. Nors Čikagoje
yra tokių, kurie teigia, jog užteks lan-
kytojų visiems renginiams, gal kar-
tais ir rengėjams reikėtų parodyti
tam tikro lankstumo?

Ramunė Kubiliūtė
Evanston, IL

GELBÈKIME SPAUDÂ!
Statistika rodo, kad lietuviškų

laikraščių prenumerata kas metai
žymiai mažėja. Senesnieji, kurie vis
palaiko spaudą, iškeliauja amžiny-
bėn, o jaunoji karta laikraščių ar
knygų beveik visiškai neskaito, nei
savo vaikus skatina mokytis ar kal-
bėti lietuviškai.

Spaudos kioskai užsidaro, nes

nėra pirkėjų. Rašydami testamentus
turėtume nepamiršti spaudos reika-
lų. Lietuvių fondai ,,sėdi” ant suau-
kotų pinigų, o naudoja tik gaunamas
palūkanas. Žinokime, kad spauda pa-
dės išlaikyti lietuvybę. Būkime šių
laikų knygnešiai.

Stasys Prakapas
Toronto, Canada

ŠV. KALÈDOS – JÈZAUS KRISTAUS GIMTADIENIS
Nustebau, kad Šv. Kalėdų atviru-

kus kiekvienais metais atsiunčia ne
krikščioniškus. Šv. Kalėdos yra Jė-
zaus Kristaus gimtadienis. Jis gimė
Betliejuje, ėdžiose. Jam nebuvo vietos
užeigoje. Angelai skelbė, kad gimė
Išganytojas. Nes Dievas taip pamilo
pasaulį. Jis davė viengimį Sūnų, ku-
ris bus mūsų Išganytojas (Jono 3:16).
Jis bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo
Sūnus. Viešpats Dievas duos Jam Jo
tėvo Dovydo sostą (Luk 3:32).

Kristaus gimtadienį švenčiame

jau 2000 metų ir su visa didybe lau-
kiame Jo atėjimo atgal į žemę. Šv.
Kalėdos yra gimtadienio šventė, todėl
reikėtų parašyti nors vieną skyrelį iš
Šv. Rašto apie Kristaus gimimą, dėti
Krikščioniškus paveikslus apie Šven-
tąją šeimą. 

Džiaukitės Kristuje. Linkiu Jums
Dievo palaimos, linksmų šventų Ka-
lėdų.

Rama  Alminauskienė
Bloomington, IN

Apsilankykite www.draugas.org

Vismanas pasiūlė perregistruoti
visus LTI narius, taip pat, kad visi iš
naujo užpildytų narystės korteles. 

Angelė Kazlauskienė pasiūlė LTI
įsipareigoti ir surinkti lietuvių daili-
ninkų nutapytus paveikslus ar su-
kurtus įvairius tautodailės darbus iš
asmenų, kurie nebegali arba nebeno-
ri jų laikyti. Ji asmeniškai pažadėjo
pasirūpinti, kad tie kūriniai būtų iš-
siųsti arba į Lietuvą, arba „Židiniui’’
ar kitoms organizacijoms, kurios
domisi išeivijos meno išsaugojimu.

Ji taip pat perskaitė iš ,,Židinio’’
vedėjos L. Lukoševičienės gautą a. a.
Anastazijos Tamošaitienės atmini-
mui parašytą eilėraštį, kuris bus
skaitomas per dailininkės 100 metų
sukakties minėjimą.

Toliau vyko tarybos ir revizo-
riaus rinkimai. Į tarybą buvo išrinkta
20 narių.

Danelė Didžbalienė atsisakė val-
dybos pirmininkės pareigų, bet su-
tiko perimti LTI tarybos pirmininkės
pareigas.

Revizorei Remigijai Smolskienei
atsistatydinus iš pareigų, nauja revi-
zore sutiko būti Vilija Leknickaitė-
Craig.

Po ilgų diskusijų apie tarybos
struktūrą ir valdybos narių pareigas,
valdyboje buvo pasiskirstyta parei-
gomis taip:

1. Techninio vystymo ir plėtimo
klausimais rūpinsis tinklalapio ko-
miteto vedėjas(a)/koordinatorius(ė);
šios pareigos kol kas liko neužimtos; 

2. Iždininke lieka Ilona Tarvy-
dienė;

3. Sekretore lieka Irena Meik-
lejohn;

4. Vicepirmininkės pareigas su-
tiko užimti Birutė Batraks;

5. Informacijos klausimais sutiko
užsiimti Elena Oželytė;

6. Mokymo ir auklėjimo koordi-
natore ir kuratore sutiko būti Kris-
tina Gaputienė;

7. Valdybos pirmininko pareigos
atiteko Laurynui Vismanui.

Pasibaigus susirinkimui, Kristi-
na Gaputienė skaitė paskaitą „Lie-
tuviški tautiniai drabužiai’’. Kristina
surinko įvairių tautinių drabužių iš
visų Lietuvos apylinkių, jų nuotrau-
kas ji rodė ekrane. Visi klausytojai
labai domėjosi nuotraukomis – vyko
gyvos diskusijos apie tautinius dra-
bužius.



6 DRAUGAS, 2010 m. gruodžio 21 d., antradienis

Briuselis, gruodžio 20 d. (BNS)
– Jungtinės Valstijos vis aktyviau ieš-
ko partnerių kituose pasaulio regio-
nuose, nes Washington nebelaiko Eu-
ropos svarbiausia strategine sąjungi-
ninke, perspėjama naujoje Europos
Sąjungos (ES) ataskaitoje.

Pirmojoje ataskaitoje ES vado-
vams Bendrijos išorės politikos vado-
vė Catherine Ashton pabrėžė, kad

siekdama bendrų tikslų su Washing-
ton, Europa privalo rodyti vienybę,
nes Jungtinėms Valstijoms ,,tebebus
reikalinga stipri ir pajėgi ES”.

C. Ashton nurodė, kad Jungti-
nėms Valstijoms reikalinga pagalba
vykdant pasaulinio masto uždavi-
nius, todėl Washington tikisi, kad ES
,,tvarkysis savo pačios kaimynystė-
je”.

Lietuvos vyskupai aptar∂ ateinançiû metû gaires

ES praranda îtakâ Jungtinèse Valstijose 

Apdovanoti kinematografininkai

Vilnius, gruodžio 20  d. (Delfi.lt)
– Lietuvos teisės aktuose numatytas
reguliavimas, kai Lietuvos piliečio
vardas ir pavardė dokumentuose ra-
šomi tik nacionaliniais rašmenimis, o
užsienio piliečio, sudariusio santuoką
su lietuviu – be diakritinių ženklų,
neatitinka proporcingumo vertinimo,
rašoma ES Teisingumo teismo (ETT)
generalinio advokato išvadoje. Byla,
kurioje prašoma įvertinti vardų ir pa-
vardžių rašymo taisykles numatančių
Lietuvos teisės aktų atitiktį ES teisės
aktams, į ETT atkeliavo iš Vilniaus

miesto I apylinkės teismo. Šiam teis-
mui Lietuvos pilietė Malgožata Ru-
nevič Vardyn skundėsi, kad Civilinės
metrikacijos skyrius atsisakė gimimo
liudijime jos vardą ir pavardę nuro-
dyti lenkų kalbos rašmenimis – Mal-
gorzata Runiewicz, o santuokos –
Malgorzata Runiewicz Wardyn.

Generalinio advokato išvada yra
objektyvus siūlymas ETT, kaip, jo
nuomone, reikėtų spręsti bylą, tačiau
ETT, kuris turi priimti sprendimą
šioje byloje, nesaisto.

Skautai dalys ,,Betliejaus taikos ugnî”

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Jau 12-ą kartą paskelbti Lietuvos ki-

nematografininkų sąjungos apdova-
nojimai. Pagrindinis Lietuvos kine-
matografininkų sąjungos prizas ati-
teko kino operatoriui Audriui Keme-
žiui už profesinį meistriškumą.

Specialūs pažymėjimai skirti ki-
no režisieriui Algimantui Maceinai
už įtaigiai papasakotą asmenybės
tragediją filme ,,Paskutinis”; kino re-
žisieriui Kristijonui Vildžiūnui – už
pasiekimus atskleidžiant svarbią te-
mą filme ,,Kai apkabinsiu tave”; ani-
macinių filmų režisierei Jūratei Lei-
kaitei – už tautinį kūrybos savitumą
filme ,,Taip Laima lėmė”.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejaus apdovanojimas ,,Pėda, pa-
likta Lietuvos kino istorijoje” šiemet
įteikta kino režisieriui Arūnui Žeb-
riūnui. Autorių teisių gynimo agen-
tūros LATGA-A apdovanojimas ,,Auk-
so žvaigždė” – už kūrybinius pasieki-
mus ir nuopelnus kuriant kolektyvinio
autorių teisių administravimo sistemą
Lietuvoje – įteikta režisieriui Gyčiui
Lukšui.

Specialistai mano, kad NATO
nesugeb∂t¨ apginti nuo agresijos

Poeto J. Marcinkeviçiaus bùklè lieka sunki
Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) –

Sunkią galvos ir kaklo traumą paty-
rusio poeto Justino Marcinkevičiaus
būklė po savaitgalio išlieka sunki,
teigia medikai. ,,Kol kas apie gerėji-
mą negaliu taip drąsiai sakyti”,  – sa-
kė Vilniaus greitosios pagalbos uni-
versitetinės ligoninės Antrojo reani-
macijos ir intensyviosios terapijos
skyriaus vedėja Danguolė Kaladienė. 

Anot gydytojos, poeto būklė nuo-

lat keičiasi. J. Marcinkevičius, D. Ka-
ladienės teigimu, yra sąmoningas, ta-
čiau bendrauti negali.

Poetas buvo operuotas, jam su-
tvirtinti kaklo slanksteliai, bet, pasak
medikės, tai visų problemų neiš-
sprendė, nes jam buvo sumuštos sme-
genys. Poetas sunkią galvos smegenų
traumą ir kaklo slankstelio lūžį per
nelaimingą atsitikimą patyrė gruo-
džio 7 d. savo namų laiptinėje.

Vilnius, gruodžio 20 d. (lrytas.lt)
– Norvegų bendruomenė Lietuvoje
surinko daugiau nei 12,000 litų lab-
darai. Lėšos surinktos tradicinio ka-
lėdinio renginio metu, kuriame daly-
vavo apie 70 žmonių, tarp kurių – ir
Norvegijos ambasadorius Steinar Gil.

Tai jau 11-oji Norvegų klubo Lie-
tuvoje organizuojama šventė Vilniu-
je. Antrus metus šventę organizuoja
ir Norvegijos–Lietuvos prekybos rū-
mai. Pirmą kartą norvegiškos Kalė-
dos Vilniuje buvo švenčiamos 1997 m.
Jau tradiciniu tapusio renginio metu
dainuojamos norvegiškos Kalėdų dai-
nos, žaidžiami žaidimai, ragaujami
norvegiški patiekalai. 

„Praėjusių metų Kalėdų šventėje
surinktomis lėšomis prisidėjome prie
mūsų remiamo ‘Lietuvos katalikių

moterų sąjungos vaikų ir jaunimo pa-
ramos centro’, globojančio 20–30 vai-
kų nuo 3 iki 18 metų amžiaus. Cent-
rui nupirkta baldų, kompiuterinės
įrangos, drabužių, metinių bilietų į
vandens atrakcionų parką, iš dalies
finansuotos vaikų vasaros atsotogos
Lenkijoje”, – sakė Norvegijos klubo
Lietuvoje valdybos pirmininkas Jan
Krogh. 

Pasak Lietuvos Norvegijos pre-
kybos rūmų direktorės Ievos Stakė-
naitės, labai svarbu parodyti dėmesį
ir šilumą vaikams, stokojantiems ge-
rovės, bei prisidėti prie turiningo jų
laisvalaikio organizavimo. Kitais me-
tais norvegų bendruomenė dės visas
pastangas, kad suaugę našlaičiai ga-
lėtų patys gauti darbo ir įsilietų į vi-
suomenę kaip pilnateisiai jos nariai.

Už įtaigiai papasakotą asmenybės
tragediją filme ,,Paskutinis” apdova-
notas kino režisierius Algimantas
Maceina. ELTA nuotr.

Atkelta iš  1 psl.
Susitikimo metu pagrindinė te-

ma buvo skirta populizmui, kurio ap-
raiškų pakankamai daug sutinkama
Europoje. Populistinės partijos siekia
patekti į valdžią naudojantis ir spe-
kuliuojant tautiškumo, istorinio pa-
veldo ir tradicinių vertybių sąvokomis. 

Vilniaus arkivyskupas metropoli-
tas kardinolas A. J. Bačkis dalijosi
mintimis, kaip vyksta pasirengimas
Nacionaliniam Gailestingumo Kong-
resui, kuris vyks Vilniuje balandžio
30–gegužės 1 d. Ruošiantis šiam kon-
gresui specialiai yra gaminamos Die-
vo Gailestingumo paveikslo kopijos,
kurios Vilniaus arkikatedroje bus iš-
kilmingai pašventintos 2011 m. sau-
sio 15 d., o sausio 16 d. paveikslai, ly-

dimi kunigų ir jaunimo grupelių, bus
išvežioti į visų vyskupijų katedras. Ta
proga vyskupijų katedrose vyks pa-
maldos, skaitoma konferencija apie
Dievo Gailestingumą bei vyks jauni-
mo rengiamas šlovinimas. Kiekviena
vyskupija rengia gauto Dievo Gailes-
tingumo paveikslo kelionės per para-
pijas planą.

2011 m. bus minimos 20osios
metinės nuo tragiškų sausio 13 die-
nos įvykių. Minint šią skaudžią su-
kaktį ir atsiliepdami į gautą LR Sei-
mo pirmininkės prašymą, Lietuvos
vyskupai sutarė, kad 2011 m. sausio
13 d. 12 val. p. p. skambės Lietuvos
bažnyčių varpai bei Lietuvos bažny-
čiose bus aukojamos šv. Mišios už žu-
vusius.

Norvegû bendruomenè vaikams
surinko daugiau nei 12,000 litû�  

Vilnius, gruodžio 20 d. (BNS) –
NATO yra parengusi Baltijos šalių
gynybos planą, tačiau kai kurie spe-
cialistai mano, kad šių trijų šalių neį-
manoma apginti nuo galimos agresi-
jos, rašo Lenkijos dienraštis ,,Gazeta
Wyborcza”. Dienraštis citavo kelis
naujus organizacijos gynybos planus
išnagrinėjusius specialistus, kurie
mano, kad NATO nesugebės apginti
Lietuvos, Latvijos ir Estijos didelio
masto karinio puolimo atveju.

,,Atsižvelgiant į šių šalių geogra-
finę padėtį ir didumą, jos bus oku-
puotos anksčiau, nei NATO politikai
ir generolai priims gynybinius spren-
dimus”, – sakė vienas iš JAV senato-
rių padėjėjų. 

NATO planuose numatyta, kad
užpulta šalis kurį laiką turėtų gintis
savo jėgomis, tačiau Baltijos šalių ka-
riuomenės neišlaikytų nė paros, tiki-
na vienos NATO šalies generolas. Pa-
gal naująjį planą numatoma, kad Bal-
tijos šalis turėtų ginti dvi divizijos,

permestos jūra ir oru iš Vakarų šalių,
taip pat per Lenkiją. 

Kaip rašo ,,Gazeta Wyborcza”,
diplomatai Briuselyje laikosi nuomo-
nės, kad Baltijos šalių gynybos planas
geras. Tačiau pažymima, kad šios
mažos šalys turi gerus kelius ir ilgą
sieną su Rusija bei Baltarusija. Nuo
Baltarusijos sienos iki Vilniaus gali-
ma nuvažiuoti per pusvalandį, o gali-
mo agresoriaus artilerija ir raketos
gali apšaudyti didžiuosius Lietuvos
miestus nuo pasienio. Tuo tarpu Bal-
tijos jūra plaukiančiai pagalbai gali
tekti įveikti Rusijos karo laivų bloka-
dą. Be to, vienas iš pirmųjų agreso-
riaus žingsnių turėtų būti Lietuvos
sienos su Lenkija uždarymas. Baltijos
šalių gynybos planas geriausias iš vi-
sų galimų, dienraščiui sakė Washin-
gton specialistai. 

Tačiau ,,priešo tankai į Vilnių ga-
li įvažiuoti anksčiau, nei amerikiečių
kariai sulips į laivus Vokietijoje”, –
tvirtina ,,Gazeta Wyborcza”.

Vilnius, gruodžio 17 d. (BNS) –
Lietuvos ir Baltarusijos skautai iš
Lenkijos kolegų pasienyje perėmė
,,Betliejaus taikos ugnį”, kurią skleis
savo šalyse. 

,,Akcijos tikslas – pasiekti kuo
daugiau žmonių ir paskatinti kiek-
vieną aktyviai kurti taiką savo aplin-
koje, siekti pakantumo visoms etni-
nėms, kultūrinėms, politinėms ar re-
liginėms grupėms”,  – teigia Lietuvos
skautai. 

Betliejaus ugnis įvairiuose mies-

tuose bus dalijama vaikų ir senelių
globos namuose, ligoninėse, kalėji-
muose, universitetuose, prie bažny-
čių. Be to, skautai ugnį traukiniais
veš iš Vilniaus į Visaginą ir Klaipėdą
ir ją dalyti stotyse. 

Ši Betliejaus ugnies akcija prasi-
dėjo praėjusio amžiaus devintame de-
šimtmetyje Austrijoje, kai skautai iš
Betliejaus ugnį paskleidė po visą šalį,
o vėliau – po visą Europą. Lietuvos
skautai ugnį toliau perduos kaimy-
nams latviams, o šie – estams.

ES Teisingumo teismui teikiama
nepalanki Lietuvai išvada 

Jau tapusio tradicinio renginio metu dainuojamos norvegiškos Kalėdų dainos, žai-
džiami žaidimai, ragaujami norvegiški patiekalai. lrytas.lt nuotr. 
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LONDONAS
,,WikiLeaks” įkūrėjas Julian As-

sange baiminasi, kad gali būti išduo-
tas Jungtinėms Valstijoms. Netrukus
po to, kai Londone buvo paleistas už
užstatą, jis teigė girdėjęs ,,gandų” iš
savo advokatų JAV, kad šioje šalyje
jam rengiami kaltinimai. Teismas
atmetė Švedijos apeliaciją dėl Julian
Assange paleidimo. Jis išėjo į laisvę
už 240,000 svarų (282,000 eurų) užs-
tatą, jam nustatytos specialios palei-
dimo sąlygos. Be kita ko, J. Assange
privalės nešioti elektroninį sekimo
prietaisą.

* * *
Didžiojoje Britanijoje pirmadienį

buvo suimta 12 asmenų, įtariamų są-
mokslu įvykdyti didelio masto teroro
išpuolį. 17–28 metų vyrai buvo su-
laikyti ,,įtariant teroro išpuolio Jung-
tinėje Karalystėje vykdymu, taip pat
ruošimusi arba kurstymu” jį įvyk-
dyti. Britanijoje šiuo metu paskelbta
,,didelė” teroro išpuolių grėsmė. Šis
lygis yra antrasis didžiausias pagal
penkiabalę skalę. 

BRIUSELIS
Trys iš keturių didžiausių Euro-

pos Sąjungos (ES) šalių pareikalavo
įšaldyti Bendrijos biudžetą, teigda-
mos, kad Briuseliui nederėtų labiau
išlaidauti, kai šalys narės mėgina iš-
bristi iš finansų krizės. Didžioji Bri-
tanija, Prancūzija ir Vokietija, kurias
palaiko Suomija ir Nyderlandai, pa-
reiškė Europos Komisijos pirminin-
kui Jose Manuel Barroso, jog ES biu-
džetas turėtų būti įšaldytas 2013 m.
lygyje, mat ateinančiais metais Bend-
rijos šalys pradės derybas dėl 2014–
2020 m. biudžeto.

VIENA
Federalinio kriminalinio biuro

BKA atstovas Alexander Marakovits
sakė, kad per kratas 107-iuose na-
muose visoje šalyje buvo rasta por-
nografinės medžiagos ir kad šios kra-
tos buvo surengtos po pranešimo iš
Liuksemburgo. Minimi vyrai, kurių
amžius – nuo 18 iki 70 metų, prik-
lauso skirtingoms socialinėms gru-
pėms. Jie yra įtariami parsisiuntę tą
medžiagą iš vieno serverio Liuksem-

burge. Kai kurie jų bandė sumėtyti
pėdas naudodamiesi interneto kavi-
nėmis, sakė A. Marakovits. Vienas
įtariamųjų turėjo net 20,000 nuo-
traukų ir 300 vaizdajuosčių.

MASKVA
Naftos išteklių Rusijoje liko ma-

žiau kaip 50 proc. Apie tai praneša
agentūra ,,RIA Novosti”, remdamasi
medžiaga, kuri paruošta Saugumo
tarybos posėdžiui. Dokumente taip
pat įvertinti planuojami ištekliai –
165 trilijonai kubinių metrų. Taip
pat nurodoma, kad pajėgumų nusidė-
vėjimas elektros energetikos ir dujų
pramonėje sudaro 60 proc., o naftos
gavybos – iki 80 proc. Savo ruožtu
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev per Saugumo tarybos posėdį
pareiškė, kad išžvalgyti dujų ir naftos
ištekliai šalyje nors ir mažėja, tačiau
lieka pakankami. 

BAGDADAS
JAV centrinės žvalgybos valdy-

bos (CŽV) prezidentas Islamabade
Jonathan Banks, atsidūręs triukš-
mingo teisminio skandalo centre, at-
šauktas į tėvynę. Tai pranešė Pakis-
tano žiniaisklaida, remdamasi šalti-
niais šalies specialiosiose tarnybose.
J. Banks, šių metų kovą paskirtas
CŽV rezidentūros Islamabade vado-
vu, tapo pagrindiniu atsakovu teismo
ieškinio, kurį gruodžio pradžioje
prieš jį padavė Pakistano pilietis
Karim Khan. 

WASHINGTON, DC
JAV Kongresas pritarė istori-

niam prezidento Barack Obama pla-
nui pirmą kartą per visą istoriją leisti
lytinės pakaraipos neslepiantiems
homoseksualams tarnauti Amerikos
kariuomenėje. Tai istorinė kampani-
jos už homoseksualų teises pergalė.
Po piktų debatų senatoriai priėmė
įstatymo projektą, kuriuo panaikina-
mas 1993 m. ,,Tu neklausk, o aš ne-
sakysiu” (Don't Ask, Don't Tell) tei-
sės aktas. Šis įstatymas buvo priim-
tas per buvusio demokrato preziden-
to Billo Clinton kadenciją ir reikala-
vo, kad kariuomenėje tarnaujantys
gėjai ir lesbietės neviešintų savo
pakraipos.

Minskas, gruodžio 20 d. (BNS) –
Baltarusijos prezidentas Aleksandr
Lukašenka buvo perrinktas ketvirtai
penkerių metų kadencijai jau per
sekmadienį vykusį pirmąjį ratą,
surinkęs 79,67 proc. balsų, pranešė
šalies Centrinė rinkimų komisija
(CRK). Suskaičiavus visus balsus
paaiškėjo, kad už A. Lukašenka bal-
savo daugiau kaip 5 mln. žmonių, o
rinkėjų aktyvumas buvo 90,66 proc. 

Tuo tarpu milicija suėmė kelis
šimtus protestuotojų, tarp jų – ketu-
ris opozicijos iškeltus kandidatus į
prezidentus. Pareigūnai panaudojo
jėgą, vaikydami masinę demonstra-
ciją prieš numatomą A. Lukašenka
pergalę ginčijamuose rinkimuose. Mi-
licija suėmė mažiausiai 4 iš 9 A. Lu-
kašenka varžovų.

Prezidento pareigų taip pat sie-
kęs V. Nekliajev smarkiai nukentėjo
per susirėmimus su milicija, kurių

metu pareigūnai naudojo garsines
granatas, o kelis protestuotojus su-
mušė guminėmis lazdomis. Įvykiai
Minske priminė panašius milicijos
veiksmus per 2006 m. vykusius prezi-
dento rinkimus, kai masinės demon-
stracijos buvo išvaikytos, o kai ku-
riems opozicijos vadovams net buvo
skirtos laisvės atėmimo bausmės.

Baltarusijos generalinis prokuro-
ras Grigorij Vasilevič pareiškė, kad
per tyrimą bus nustatyta, kiek kaltas
kiekvienas riaušių Minske organiza-
torius, ir atsižvelgiant į tai bus spren-
džiama, ar bus patraukti šie piliečiai
baudžiamojon atsakomybėn. Pasak
G. Vasilevič, teisėsaugos institucijos
,,darė viską, kad užkirstų kelią tokio
pobūdžio neteisėtiems veiksmams”.

Vidaus reikalų ministerijos va-
dovas Anatolij Kulešov pranešė, kad
sulaikyti be valdžios leidimo sureng-
tos akcijos organizatoriai.  Ministras
pareiškė, kad ,,minia daužė ir laužė
viską savo kelyje, priešindamasi tei-
sėtiems valdžios atstovams”. A. Kule-
šovas sakė, kad VRM įtaria riaušių
organizavimu konkrečius žmones,
kurių pavardės kol kas neskelbia-
mos. 

Europos Parlamento pirminin-
kas Jerzy Buzek pareiškė pasipikti-
nimą dėl to, kad buvo sumuštas kan-
didatas į Baltarusijos prezidentus V.
Nekliajev. ,,Reikalauju, kad preziden-
tas Lukašenka nedelsiant nutrauktų
šį smurtą ir nubaustų tuos, kas buvo
su tuo susijęs”, – pažymėjo EP pir-
mininkas. 

JAV taip pat ryžtingai smerkia
smurtą Baltarusijoje rinkimų dieną,
sakoma JAV ambasados Minske pa-
reiškime, paskelbtame diplomatinės
misijos tinklalapyje. ,,Mes itin nuo-
gąstaujame dėl to, kad valdžia panau-
dojo pernelyg didelę jėgą, kad buvo
sumušti ir sulaikyti keli kandidatai į
prezidentus ir naudojamas smurtas
prieš žurnalistus ir piliečių visuome-
nės aktyvistus”, – pažymima pareiš-
kime. JAV ragina Baltarusijos vy-
riausybę ,,laikytis santūriai per likusį
rinkimų procesą, kuriame neturi būti
tolesnio bauginimo ir smurto”.

Baltarusijos prezidentas 
A. Lukašenka perrinktas

Pasaulio naujienos
EUROPA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

Maskva, gruodžio 20 d. (BNS) –
Rusija perdavė Lenkijai 50 tomų Ka-
tynės žudynių tyrimo dokumentų,
pranešė televizija TVN24, remda-
masi Lenkijos užsienio reikalų minis-
terija. Specialistai spėja, jog tarp šių
dokumentų gali būti ir Baltarusijoje
1940 metais nužudytų 4,000 lenkų
karininkų sąrašas. Gautieji doku-
mentai bus perduoti Tautos atmin-
ties institutui.

Lenkijos URM pranešė, jog šie
dokumentai – originalai ir kopijos –
yra ir 1940 metų, ir 1991–2000 me-

tais Rusijos prokuratūros atliktų ty-
rimų aktai. Taip pat jau žinoma, kad
tarp jų yra 1939–1940 metais NKVD
areštuotų lenkų karo belaisvių sąra-
šai.

Lenkijos mokslų akademijos is-
toriko profesoriaus Wojciech Maters-
ki nuomone, tarp gautų dokumentų
gali būti taip vadinamasis baltaru-
siškas sąrašas, kuris yra viena iš
svarbiausių Katynės žudynių paslap-
čių. Pasak mokslininko, baltarusiško-
jo sąrašo ieškota kai kuriuose archy-
vuose, tačiau nerasta, kadangi visi su
žudynėmis susiję dokumentai buvo
perduoti Rusijos vyriausiajai karinei
prokuratūrai ir todėl jis gali būti tarp
gautos medžiagos.

Katynės miškas – viena iš kelių
vietų, kur 1940 metų balandį–gegužę
tuometės Sovietų Sąjungos vadovy-
bės nurodymu NKVD pajėgos išžudė
beveik 22,000 lenkų.

Rusija perdavè Lenkijai Katynès
žudyniû tyrimo protokolus 

Už A. Lukašenka balsavo daugiau
kaip 5 mln. žmonių, rinkėjų aktyvu-
mas buvo 90,66 proc.    ELTA nuotr.
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PRIEŠKALĖDINIS
SUSIMĄSTYMAS

„Kristaus gimimas buvo toksai”
(Mt 1, 18). Žodis „toksai” čia reiškia,
kad Jėzaus gimimas buvo fenome-
nalus, kad Dievo Sūnaus pradėjimas
nebuvo kilęs iš vienas kitą mylinčių
vyro ir moters kūniškos aistros, bet
priešingai – Švč. M. Marija tapo nėš-
čia nuo Šventosios Dvasios išsilieji-
mo. Neturintis į save panašių įvykis
primena svarbų dalyką: kiekvienas
žmogus, kuris su tikėjimu meldžia
Šventosios Dvasios lietaus, tampa ne-
žemišku dirvožemiu, iš kurio išauga
Dievo meile apvaisinti dorybių aug-
menys.  

Mergelei Marijai nežinant, kad Ji
vienintelė bus verta ištarti „Fiat”,
Viešpats ją taip nuostabiai sukūrė,
kad Jis galėjo pagrįstai didžiuotis
kaip vienu didžiausių savo kūrybos
šedevrų. Nekaltai Pradėtoji, Išmin-
ties sostas, Dangaus vartai, Motina
Bažnyčios – tai tik keli Jai skirti ypa-
tingi vardai, kuriuos apvainikuoja –
Motina Sutvėrėjo. Marija savo įsčiose
nešioja ne tik Išganytoją, bet ir patį
Dievą Kūrėją, kuris Ją, kaip ir visus
kitus kūrinius, iš nebūties pašaukė į
būtį.     

Išties sukrečia mintis – Aukš-
čiausias Kūrėjas susimažina iki be-
jėgio kūdikėlio Marijos įsčių tamsoje,
kantriai kelis mėnesius laukia savojo
gimimo, kad išvystų pasaulį tvarte.
Matyt, brangiųjų Marijos ir Juozapo,
piemenėlių ir išminčių pagarba, pa-
rodyta Gimusiajam, atstojo tų tūks-
tančių žmonių meilę ir pagarbą, ku-
rie nesiteikė pas Kristų ateiti ir ne-
buvo verti jos pareikšti.

Žinome, kad tikėjimas užsimezga
iš Dievo žodžio klausymo (Rom 10,
17). Vienas žmogus, neseniai atsiver-
tęs, kalbėjosi su netikinčiu draugu.
„Tai tu įtikėjai Kristų?” – „Taip.”–
„Tai tu turi išties daug apie Jį žinoti.
Pasakyk kokioje šalyje Jis gimė?” –
„Nežinau.” – „Kokio amžiaus Jis
mirė?” – „Nežinau.” – „Kiek pamoks-
lų Jis pasakė?” – „Nežinau.” – „Kaip
žmogus, kuris pareiškia įtikėjęs Kris-
tų, tu žinai tikrai ne kažin ką!” – „Tu
teisus. Man gėda, kad aš tiek mažai
apie Jį težinau. Bet štai ką aš žinau
tikrai. Prieš trejus metus aš buvau
girtuoklis. Prasiskolinęs. Mano šeima
iro. Kas vakarą, kai grįždavau namo,
žmona ir vaikai drebėjo iš baimės. O
dabar mečiau gerti; mes nebeturime
skolų; mūsų namai laimingi. Visa tai
man padarė Kristus. Tiek aš apie Jį
tikrai žinau!”

Štai kas svarbiausia žinoti apie
Jėzų: ne kiek Jis pamokslų pasakė
(gan suktas klausimas: ar įmanoma
juos ir kitus Jo darbus suskaičiuoti
(Jn 21, 25)), bet ką Jis mums visiems
ir man asmeniškai padarė. Vis dėlto
nepateisinama nežinoti, kur Kristus
gimė ir kokio amžiaus Jis mirė. Lai-
mė, kad buvęs girtuoklis atvirai pri-
sipažino, jog jam dėl elementarių
religinių žinių trūkumo yra gėda. Ti-
kėtina, kad po šio pokalbio su ne-
tikinčiu draugu jis dažniau atsivers
Bibliją, taip pat ir katekizmą, idant
pasisėmęs iš šių malonės šaltinių gy-
vojo vandens kitą kartą galėtų savo
atsivertimo istoriją dar įtaigiau liu-
dyti. 

Kristus gimsta ne tik dėl to, kad
mus ant kryžiaus išganytų, bet kad
galėtų mums padėti atkurti gimtosios
nuodėmės sudarkytą mūsų orumą ir
savivertę. Pakvietę Jėzų į savo šir-
dis, amžiais įgyjame vyresnįjį Brolį,
Draugą, mūsų gyvenimo Šeimininką
ir tą nuolankųjį Emanuelį, kuris
viešpataudamas mūsų širdyse visada
nori mus įspėti, kad, kylant į gyve-
nimo puikybės debesis, vargu ar sau-
giai nusileisime ant žemės. Leiskime
savyje dažniau veikti Susitaikymo ir
Eucharistijos sakramentų dovanoms,
ir vis geriau suvoksime, koks neišpa-
sakytai didis turtas – Mergelės Ma-
rijos Širdies ir gyvenimo meilės do-
rybingumas, kuriuo Ji trokšta dalytis
su kiekvienu.

Manau, įprasminsime Kristaus
troškimą prieš Kalėdas vidumi atsi-
naujinti ir suteiksime Marijai dau-
giau džiaugsmo, jei, pasak vieno ra-
šytojo, savęs klausime ir atsakysime:
„O kaip bendrausiu su kiekvienu
sutiktuoju? Tik vienaip. Mintimis
siųsiu jam žodžius: ‘Aš Tave Myliu.’
Nors pasakyti tylomis, šie žodžiai
švies mano akyse, jie išlygins mano
antakius, įspaus šypseną į mano
lūpas ir aidės mano balse – ana širdis
bus atverta... O labiau už visus my-
lėsiu save. Kad ir ką darydamas, aš
stropiai tikrinsiu visa, kas, įeina į
mano kūną, protą, sielą ir širdį. Per-
nelyg neatsiduosiu kūno malonu-
mams, o džiuginsiu jį švara ir nuosai-
kumu. Neleisiu savo protui atsiduoti
blogiui ir panirti į neviltį, o turtinsiu
jį žiniomis ir amžių išmintimi. Nie-
kada savo sielai neleisiu būti perne-
lyg patenkintai savimi – verčiau
maitinsiu ją meditacija ir malda. Nie-
kada savo širdžiai neleisiu būti men-
kai ir piktai, o dalysiu ją kitiems, ir ji
augs šildydama žemę.”

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Prof. habil. med. dr. LEONAS
LAIMUTIS MAÇIÙNAS
Lietuvos katalikû mokslo
akademijos medicinos skyriaus
pirmininkas,
Pasaulinès gydytojû katalikû
federacijos Europos asociacijû
valdybos narys

Šių metų lapkričio 26 d. Pasau-
linės gydytojų federacijos „Už žmo-
gaus gyvybę” Lietuvos asociacijos
Lietuvos Respublikos Seimo Konsti-
tucijos salėje suruoštoje konferencijo-
je „Žmogaus pradžia: gyvybės sam-
prata ir apsauga” buvo svarstomi
svarbūs žmogaus egzistencijos klau-
simai. Konferencijoje dalyvavo dau-
giau nei 80 žmonių – įvairių gyvybės
kultūros puoselėtojų organizacijų
atstovai. 

Pirmininkaujančios med. m. dr.
A. Narvilienė ir med. m. dr. G. Žilins-
kienė nušvietė konferencijos svarbą
saugant gyvybę šiuolaikinėje Lietu-
voje, demografiniams rodikliams kas-
met blogėjant, o ir valstybei lemiant
blogą ateitį. Konferencijos dalyvius
pasveikino J. E. kardinolas A. J. Bač-
kis, pabrėžęs, kad žmogaus gyvybė
turi prigimtinę teisę gyventi nuo jos
prasidėjimo iki natūralios mirties ir
ją visomis išgalėmis reikia puoselėti,
saugoti, ypač dar negimusią, nes ji
negali pati savęs apginti. Seimo na-
riai R. Dagys savo sveikinime pabrė-
žė, kad dabartinė valdžia visomis iš-
galėmis remia gyvybės kultūros šali-
ninkus, o D. Mikutienė – kad ruošia-
masi priimti įstatymus, kurie rems
gyvybės orumą nuo pat jos pradžios. 

Kun. R. Doveika savo pranešime
„Dievo dovana – gyvybės orumas ir
neliečiamumas” kalbėjo apie gyvybės
prigimtį. Dievas sukūrė kiekvieną
asmenį, Jėzus Kristus mus atpirko
dėl to, kad esame pašaukti amžinybės
džiaugsmui. Iš asmens orumo kyla
pagrindinės, Dievo suteiktos žmo-
gaus teisės. Yra svarbus ryšys tarp
gyvybės ir laisvės. Šios gėrybės neat-
skiriamos: pažeidus vieną, pažeidžia-
ma ir kita. Nėra tikros laisvės ten,
kur nemylima ir džiaugsmingai ne-
priimama gyvybė. Gyvybės pilnatvė
pasireiškia tik laisvėje.

Med. m. dr. D. Serapinas, kalbė-
damas apie „Žmogaus embriono ge-
nomą ir jo prigimtį bei apsaugą”, pa-
brėžė, kad, susijungusios vyro ir mo-
ters lytinės ląstelės sukuria jau naują
gyvybę, kurios ląstelė skiriasi savo
chromosomų skaičiumi nuo buvusių
lytinių ląstelių. Ji nuo pat pradžios
plėtojasi savarankiškai į naują žmo-
gų. Taigi prasidėjusi gyvybė nėra ta-
pati moters kūnui ir todėl moteris
neturi teisės lemti jos likimo pasi-
rinkdama abortą. 

Doc. med. m. dr. A. Šaulauskie-
nės pranešime „Žmogaus gyvybės
orumas ir neliečiamumas” buvo plė-
tojama mintis, kad su žmogaus em-
brionu negalima daryti bandymų, nes
jis yra naujos gyvybės pradžia, o tai
reiškia, kad jis pasižymi savo orumu

ir neliečiamumu. Enciklikoje „Evan-
gelium vitae”, nurodoma pagrindinė
mintis apie Dievo numatytą žmogaus
šventumą ir neliečiamumą, nes „tik
Jis vienas yra gyvybės Viešpats nuo
jos prasidėjimo iki natūralios mirties;
niekas negali savintis teisės tiesiogiai
sunaikinti gyvybę”. Abortas, kurio
trokštama kaip tikslo ar priemonėms
„visada yra sunki moralinė netvarka,
kadangi tai yra tyčinis nekalto žmo-
gaus žudymas”. 

Po pranešimų vykusiose diskusi-
jose kalbėjo dalyviai, pritardami iš-
sakytoms mintims ir jas papildydami. 

Po pertraukos posėdžiui pirmi-
ninkavo doc. med. m. dr. A. Šaulaus-
kienė ir gyd. J. Tartilienė. Prof. habil.
med. m. dr. L. L. Mačiūnas pranešime
„Ar gydytojas turi teisę spręsti žmo-
gaus gyvybės lemtį pagal savo sąži-
nę?” kalbėjo apie gydytojo teisę re-
miantis „Žmogaus teisių ir laisvių
konvencijos”, Lietuvos valstybės jau
priimtos 1995 metais, nuorodomis,
kurios pripažįsta kiekvieno piliečio
teisę išpažinti savo religinius įsitiki-
nimus, remti savo elgesį sąžinės nuos-
tatomis, atsisakyti mirties kultūros ir
siekti gyvybės kultūros įgyvendinimo
savo praktinėje veikloje, ypač spren-
džiant su žmogaus gyvybe susijusius
klausimus. Reikia džiaugtis, kad
Europos Parlamento asamblėja 2010
m. spalio 7 d. pagaliau priėmė rezo-
liuciją, įteisinančią gydytojui-akuše-
riui-ginekologui galimybę elgtis pagal
jo religinius įsitikinimus, sprendžiant
gyvybės kultūros įgyvendinimo klau-
simus. Manome, kad ir Lietuvoje tu-
rėtų atsirasti įstatymas, leidžiantis
gydytojui, kaip ir visiems piliečiams,
naudotis „Žmogaus teisių ir laisvių
konvencija”.

Gyd. J. Tartilienės pranešime
„Už žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo
iki natūralios mirties Pasaulio gydy-
tojų federacijos ‘Už žmogaus gyvybę’
Lietuvos asociacijos dvidešimtmetis”
buvo pateiktas organizacijos nueitas
kelias, pasiekimai ir ateities planai.
Pranešėja pažymėjo, kad asociacija
paruošė ir paskelbė 1997 m. krikš-
čionišką Hipokrato priesaiką, pasira-
šytą 42 žinomų Lietuvoje profesorių
medikų. Kasmet yra pažymimos ligo-
nių, gyvybės dienos, skaitomos šei-
mos centruose paskaitos sutuokti-
niams apie natūralų šeimos planavi-
mą. Kasmet yra ruošiamos konferen-
cijos gyvybės kultūros plėtojimo klau-
simais. Rasų kapinėse yra pastatytas
paminklas negimusiai gyvybei prisi-
minti, o Antakalnyje prie moters
klinikos – paminklas „Motinai”. Aso-
ciacijos nariai pranešimus skaito ne
tik Lietuvoje organizuojamose kon-
ferencijose, bet ir užsienyje (Madride,
Varšuvoje, Melburne, Bratislavoje,
Barselonoje, Gdanske ir kt.). Gyvybės
kultūros klausimais daugelį kartų
yra kreiptasi į Lietuvos valdžios insti-
tucijas. Yra išleista leidinių. 

Po diskusijų ir pasisakymų svars-
tyta konferencijos rezoliucija, kuri
buvo priimta visų dalyvavusiųjų. 

Siekiama plėtoti gyvybės
kultūrą
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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

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 52

Atkelta iš 2 psl.  stiprią depresiją, t.
y. tiems, kuriems vaistai ir psichote -
ra pija jau nebepadeda. 

Prieš atliekant ECT, pacientas iš -
geria raumenis atpalaiduojančių vais -
tų, duodama trumpa anestezija. Taip
žmogus nejaučia elektrinių im pul sų.
Pacientas paprastai turi ECT ke lis
kartus per savaitę, dažnai turi ger ti
vaistus nuo depresijos. ECT gali su -
kelti trumpalaikius šalutinius po vei -
kius, pvz., pasimetimą, nesiorien ta -
vimą ir atminties praradimą. Ta čiau
tai paprastai greitai praeina. 

Kaip padėti depresija 
sergančiam žmogui?

Pirmas ir svarbiausias dalykas,
no rint padėti žmogui, sergančiam de -
pre sija, nukreipti pas gydytoją dėl
tin kamo įvertinimo ir gydymo. Pa de -
dant draugui ar artimui, reikia:

•pasiūlyti emocinę pagalbą, sup -
ra timą, kantrybę ir padrąsinimą;

•kalbėtis ir atidžiai išklausyti;
•niekada nesumenkinti žmogaus

iš reikštų jausmų, bet atsižvelgti į re -
alybę ir pasiūlyti viltį;

•niekada nenusisukti nuo iš sa -
ky tų ketinimų apie savižudybę ir iš
kar to pranešti gydytojui ar terapeu-
tui;

•pakviesti draugą ar artimą pa si -
vaikščioti, iškylai ar kitiems už si ė mi -
mams. Stengtis perkalbėti, jei tas
žmo gus atsisako kur nors eiti, bet tuo
pačiu metu per daug neįkyrėti;

•priminti, kad laikui bėgant ir
gy dant, depresija pagerės.

Ką daryti, jei jūs pats 
sergate depresija?

Jeigu sergate depresija, jus gali
ap lankyti nuovargio, beviltiškumo,
ne visavertiškumo jausmai. Gali būti
itin sudėtinga imtis veiksmų ir sau
pa dėti. Tačiau svarbu suprasti ir pri -
pa žinti, kad šie neigiami jausmai yra
dep resijos dalis. Kai pripažinsite savo
dep resiją kaip ligą ir pradėsite gy dy -
mą, neigiamos mintys pamažu apleis.
Kaip sau padėti:

•užsiimti lengvu užsiėmimu ar
spor tu. Nueiti į filmą, susidomėti žai -
di mu ar kitu užsiėmimu, kuris daž -
niau siai atneša malonumą. Dalyvauti

re liginėje, socialinėje veikloje ar ki -
tuo se susibūrimuose;

•užsibrėžti realius tikslus;
•suskaldyti didelius darbus ar

įsi pareigojimus į mažesnius, išmokti
teik ti pirmenybę sau svarbesniems
da lykams ir paprasčiausiai daryti ge -
riau siai tai, ką jūs galite padaryti;

•pasistengti leisti laiką su kitais
žmo nėmis ir susirasti artimą žmogų,
ku riuo galėtumėte pasitikėti. Pa sis -
ten kite savęs neatskirti ir leisti ki -
tiems žmonėms jums padėti;

•tikėtis, kad nuotaika pagerės ne
iš karto, bet palaipsniui. Dažnai gy -
dant depresiją, miegas ir apetitas pa -
gerėja anksčiau nei nuotaika;

•nepriimti svarbių sprendimų,
tol, kol nesijausite gerai. Pasitarkite
apie sprendimus su artimais žmo nė -
mis, kurie padėtų savo objektyvumu;

•atsiminkite, kad teigiamas mąs -
tymas pakeis neigiamas mintis, kai
depresija pasiduos gydymui

Kur kreiptis pagalbos?

Jeigu nesate tikra(s), kur kreip-
tis pagalbos, pasitarkite su savo šei -
mos gydytoju. Kiti sveikatos šalti niai:

•psichikos sveikatos specialistai,
psi chiatrai, psichologai, socialiniai
dar buotojai ar patarėjai;

•sveikatos palaikymo organiza ci -
jos;

•visuomenės centrai;
•ligoninės psichiatrijos skyriai ir

kli nikos;
•psichikos sveikatos programos

uni versitetuose ir medicinos mokyk -
lo se;

•šeimos tinklai, socialinės agen-
tūros ir religinės organizacijos

Ką daryti krizėje?

Jeigu galvojate save susižeisti ar
pa žįstate, kas taip galvoja, iš karto
pa sakykite kitam žmogui ir kreipki -
tės pagalbos paskambindami savo gy -
dy tojui, nuvykdami į ligoninės prii -
ma mąjį ar kreipdamiesi į Na cio nali -
nę savižudybių liniją tel. 800-273-
TALK.

Pabaiga

Parengta pagal CDC 
informaciją

Kas yra depresija?

Tas vėrinys – tai LIE-TU-VA. Iki
šiol mažai kas žinojo vietą šiame
pasaulyje, kuri vadinasi Berisso, bet
dabar ji skamba taip pat tikroviškai,
kaip Alytus ar Marijampolė. Nes ten
gyvena lietuviai. Sunku buvo įsivaiz-
duoti, kad tokiame milijoniniame did-
miestyje kaip Buenos Aires aplink
girdėsi gimtąją kalbą (nesvarbu, kad
su akcentu) ir kažkam tu būsi ste-
buklas, nes esi iš Lietuvos. 

,,Jūs mums atplukdėte Lietuvą’’,
– kalbėjo Buenos Airių lietuviai susi-
tikime. ,,Ambersail’’ apsilankymas iš
Lietuvos priminė jiems tuos laikus,
kai jų tėvai, likimo blaškomi, atplau-
kė į Buenos Aires. Gana simboliška,
kad senajame Buenos Aires uoste,
visai netoli jachtos ,,Ambersail’’ ap-
sistojimo vietos, stovi senasis migra-
cijos tarnybos pastatas su didžiuliais
vartais, pro kuriuos išeidavo visi be
išimties emigrantai, atplaukę į Bue-
nos Aires, taip pat ir mus sutikusių
žmonių tėvai ir seneliai. Iš čia jie
patraukdavo į netoliese esantį imi-
grantų viešbutį, kur pagal procedūrą
jie turėdavo praleisti 2 paras. Po to
juos jau pasitikdavo ir priglobdavo
artimieji, tautiečiai, pažįstami arba...
tik milijoninis svetimas miestas.
Šiame pastate dabar veikia Imigra-
cijos muziejus, pasakojantis ir lietu-
vių migracijos istoriją. 

Susivienijimo lietuvių Argen-
tinoje pirmininkas J. Brazaitis papa-
sakojo apie savo mažamečio anūko
įspūdžius po susitikimo su „Tūks-
tantmečio odisėjos” įgula Buenos
Aires krantinėje. Dar 5 metų neturin-
tis vaikas ne tik išmoko pasisveikinti
lietuviškai: ,,Labas”, bet grįžęs namo
visiems gyrėsi, kad Lietuvoje buvo!
Niekas jo negalėjo įtikinti, kad tai, ką
jis matė, vyko ne Lietuvoje, o Buenos
Aires. Ko gero, ,,Tūkstantmečio odi-
sėjos” misiją ir gylį lietuviai svetur
suvokia kur kas aiškiau nei žmonės
Lietuvoje. 

,,Tūkstantmečio odisėjos” 
sausumos komandos inf.

2009-03-04
Rudenėjančio Punta del Este

grožis

Besirengiančią baigiamajam VI
etapo plaukimui pas Brazilijos lietu-
vius, sustojusią pasipildyti vandens ir
kuro atsargų ,,Ambersail” įgulą ma-
loniai nustebino Urugvajaus kurorto
Punta del Este grožis.

Dėl seklumų neturėjusi galimy-
bių priplaukė Urugvajaus Montevi-
deo uoste, įgula nusprendė plaukti į
už septyniasdešimt jūrmylių esantį
kitą uostą – Punta del Este. Niekas
nesitikėjo, kad čia muitinės pro-
cedūros užtruks apie keturias valan-
das, tačiau Punta del Este grožis
atpirko varginusį laukimą. Buriuo-
tojus nustebino čia įsikūręs jaukus
jachtklubas ir jo įranga, tvarkingas ir
saugus miestas. 

Kurortas, dar neįplaukus į jo
uostą, jau džiugino netikėtais malo-
numais. Pakeliui jachtą ,,Ambersail”
ėmė lydėti didžiulis jūrų liūtas. Kas-
kart vis išnirdamas jis sveikino bu-
riuotojus savo šnypštimu.

Priplaukus mielai nustebino
Punta del Este tvyranti tvarka ir
grožis. Čia jau prasidėjo ruduo, ir
saulė jau nebekaitina kaip vidur-
vasarį, tačiau buriuotojus, ir ypač

tuos, kurie prisijungė prie komandos
prieš savaitę atvykę iš snieguotos
Lietuvos, itin maloniai nuteikė pal-
mių paunksnėje dvidešimt laipsnių
viršijanti šiluma. Vasaros sezonas čia
jau į pabaigą, poilsiautojų nebedaug,
tačiau tie, kurie dar liko, paplūdi-
miuose gali mėgautis šiltu vande-
nynu ir saule. Nors dauguma vilų jau
ištuštėjusios, užrakintomis durimis ir
ant langų nuleistomis žaliuzėmis,
miestas tebėra labai gražiai sutvarky-
tas. Punta del Este įsikūręs iškyšuly-
je, o pakilus į kalną prie švyturio
atsiveria nuostabus vaizdas – prieky-
je, dešinėje ir kairėje apsupęs miestą
alsuoja vandenynas.

Beje, grįžtant prie mūsų palydo-
vo jūros liūto, pasirodo, jis čia – ne
vienintelis. Tarp prieplaukoje susto-
jusių jachtų jų čia nardo kur kas dau-
giau. Vietiniai žuvies ir kitų jūros
gėrybių pardavėjai mielai į vandenį
prieplaukoje mėto smulkesnį grobį,
kurį čia pat gaudo jūros liūtai, suteik-
dami neišdildomų įspūdžių poilsiau-
tojams. Vakarop ,,Ambersail” vėl pa-
kėlė bures ir pajudėjo Brazilijos link,
kur jau šį savaitgalį tikisi susitikti su
didele lietuvių bendruomene ir įteik-
ti Lietuvos Prezidento sveikinimą bei
kvietimą kartu minėti Lietuvos vardo
tūkstantmetį. 

Donatas Brimeris
VI etapo įgulos narys

2009-03-06
Kai ,,į nosį” pūsteli 

40 mazgų vėjas

Keturiasdešimt mazgų vėjas ,,į
nosį” nors kiek paburiavusiam žmo-
gui nėra naujiena. Tik visada žinai
viena – malonu nebus. Nebus malo-
nu, nes bus šlapia, pils, kažkas trūks,
lūš, neišlaikys burės audeklas ar dar
kokių eibių mūsų visų gerbiamas
Senis (suprask – Neptūnas) iškrės. 

Ne išimtis buvo ir šis kartas. Jau
prieš gerą dieną žinojome, kad neiš-
sisuksime nuo ciklono, besiformuo-
jančio ties La Plata. GRIB’as rodė,
kad užpūs 35 mazgų vėjas, vadinasi,
galima tikėtis ir visų 50, mat mūsų
GRIB’as rodo gradientą, bet neskai-
čiuoja audrų. Pasiruošėme. Pasiėmė-
me trečią groto rifą, išsikėlėme ma-
žąjį stakseliuką (J4), mažesnis už jį
jau tik oranžinis štorminukas, mūsų
meiliai vadinamas „Ambulance”. 

Apie 22 valandą. Iš miego pažadi-
no stakselio plakimas. Iš karto aišku
– kažkas ne taip. Po kelių minučių
sekė trumpa Rolando komanda: „Vi-
si, ant denio. Visi kas galit’’. Viskas
aišku – prasidėjo. 

Vėjas į nosį siekia 40 mazgų, lyja,
įspūdingi žaibai – visai greta. Vaizdas
hipnotizuojantis – pirmasis visiškai
horizontalus, antras – voratinklio
formos. Bet nėra čia ko grožėtis, rei-
kia tvarkytis su stakseliu. Vargais
negalais susirenkame stakselį denį
skalbiant sūriam Atlanto vandeniui,
sugrūdame į kajutę. Pusę pasaulio
apkeliavęs ir gerai saulės paragavęs
audeklas neišlaikė. 

Kokpite viskas taip, kaip tokiais
atvejais ir būna: vienuolika šiek tiek
susigūžusių žmogučių skalbiamų se-
nelio Atlanto. Simas vairuoja abiem
rankomis stipriai suėmęs vairą.
Čiurkšlės sūraus vandens – ausyse,
nosyje, akyse, burnoje. 

Bus daugiau.
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Adventas – tai laukimo ir vilties
laikas, kada krikščionys pradeda dva -
sinę kelionę iš tamsos į Dievo spin -
din čią šviesą, vedančią į džiaugs -
mingą Išganytojo gimimo šventę,
šventas Kalėdas. Laukimu ir viltimi
gyvena ir Brighton Park Švč. Mer -
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
parapija, praradusi ne tik kun. Jau -
nių Kelpšą, bet ir nemažą būrį lie tu -
vių, kurie dabar šv. Mišias lanko Švč.
Mergelės Marijos Gimimo pa rapijoje,
Marquette Park. Iš pradžių, tamsy -
bės ir baimės apsuptyje, viskas atrodė
baigta, bet vilties kibirkštėlė vis tiek
neišblėso. Su tvirtu pasiti kėjimu,
Die vo pagalba ir pasiryžimu neati -
duoti šią lietuvių statytą šven tovę
sve timtaučiams, mūsų mažas bran -
duo lėlis keliauja į šviesą ir ne nori
pasilikti šios parapijos istorijos už -
kampyje.

Mūsų Advento kelias šiais metais
įdomus, įvairus, jungiantis ir ragi -
nan tis visus keliauti kartu. Pirmą
Ad vento sekmadienį mus neti kėtai
aplankė neseniai Lietu vo je į kunigus
įšventintas, mums gerai žinomas
kun. Nerijus Šmerauskas iš Lietuvos.
Jis kartu su kun. dr. Kęstučiu Tri ma -
ku atnašavo šv. Mišias mūsų pa ra pi -
jos bažnyčioje. Muziko Algimanto
Barniškio vedamas mūsų parapijos
lietuvių choras, pritariant vargonams
ir gražiems balsams, savo giedojimu
kas savaitę praturtina šv. Mišias. Tai
padeda mums giliau susikaupti ir pa -
tenkinti dvasinį alkį. Mažas, bet

aktyvus lektorių ir kantorių vienetas,
rūpinasi ne tik šv. Mišių skaitiniais ir
giedojimu, bet prisideda puošiant
baž nyčią ir talkina kituose  darbuose.

Šiais metais parapijiečiai ne tik
meldžiasi, bet ir aktyviai dalyvauja
Ad vento žvakių procesijoje prieš šv.
Mi šias. 

Pirmąją Advento žvakę nešė Sa -
lo mėja Daulienė, JAV  LB Brighton
Park apylinkės pirmininkė. Antrą
sek  madienį žvakes nešė  Augustinas
ir Vida Tijūnėliai. Trečią sekmadienį
našlių grupelei atstovavo Mečislovas
Mikutaitis, Stefa Miliauskienė ir Ele -
na Sparkienė. Ketvirtas sekmadienis
buvo skirtas šeimai ir žvakes nešė
Reed ir Dalia Fanelli bei jų vaikai –
Ni cholas, Nicole ir Thomas. Šios šei -
mos tėvelis ir vaikai kas sekma dienį
rūpestingai pa tarnauja šv. Mi šių
metu, o gražiabalsė mamytė solo gie -
da per šventes ar įvairių pasiro dy mų
metu. Didžiuojamės ir širdingai dė -
kojame visiems, kurie prisideda prie
mūsų parapijos veiklos ir padeda mū -
sų lietuviškai parapijai gyvuoti. Su
Dievo pagalba mes galime pa da ry ti
la bai daug.

Maloniai kviečiame visu ap silan -
kyti Brighton Park Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažny čio -
je, 2745 W. 44th Street, Chicago, IL.

Joana Drutytė 
Lektorių-kantorių vadovė

Advento keliu Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija 
žengia į Šv. Kalėdų džiaugsmą

Grupė parapijiečių su kunigais po šv. Mišių Švč. Mer gelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje.

Ad vento žvakių procesija prieš šv. Mi šias Švč. Mer gelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. 

Serijoje „Bernardinai.lt biblioteka” – Gendručio Morkūno eseistikos rinktinė

Gendrutis Morkūnas. Švęsti kos-
mose ir tvarte: eseistika ir bičiulių bei
bendražygių atsiminimai. Sudaryto -
jas Andrius Navickas. – Vilnius: VšĮ
Bernardinai.lt, 2010. – 376 p.

Knyga „Švęsti kosmose ir tvarte”
– tai iškilaus fiziko, talentingo vaikų
bei paauglių rašytojo ir originalaus
pub licisto Gendručio Morkūno
(1960–2009) eseistikos palikimas bei
bičiulių, bendražygių atsiminimai
apie šią ypatingą asmenybę.

Tai serijos „Bernardinai.lt bib-
lioteka” knyga, skirta pagerbti vieną
iš ištikimiausių dienraščio „Bernar di -
nai.lt” autorių Gendrutį Morkūną,
kurio tekstai savo giedrumu ir min -
ties aiškumu visada buvo ir tebėra
tikra atgaiva.

Gendrutis Morkūnas į mūsų lite-
ratūrą atėjo lyg iš niekur, rodos, su
menu, apskritai kultūra nieko ben-

dra neturinčios srities – fizikos. Dar
prieš pradėdamas rašyti kūrinius vai -
kams, publicistiką bei esė, G. Mor kū-
nas jau buvo keliasdešimties straips -
nių, kelių mokslo populiarinimo kny-
gų autorius. Tačiau radio eko logija ir
radiacinė sauga, kurios specialistas
buvo G. Morkūnas, – per siau ros sri-
tys talentingam kūrėjui bei rašyto-
jui.

Jaunajai skaitytojų auditorijai
Gendrutis parašė penkias knygas.
Ke turios iš jų jau išleistos, beveik
kiekviena iš karto pastebėta ir įver -
tin ta: „Vasara su Katšuniu” (2005)
pri pažinta reikšmingiausiu metų
debiutu, „Grįžimo istorija” (2007) ir
„Blusyno pasakojimai” (2008) – ge -
riau sios metų knygos vaikams ir
paaugliams. Išėjus apysakai „Velniš -
kai karštos atostogos” (2009), G.
Morkūnui (po mirties) paskirta Švie -
timo ir mokslo ministerijos Vaikų li-
teratūros premija.

Knygoje „Švęsti kosmose ir
tvarte” surinkta beveik šimtas G.
Morkūno esė. Dauguma tekstų buvo
patalpinti interneto dienraštyje
„Bernardinai.lt”, savaitraštyje „Šiau-
rės Atėnai”, „Selonija.lt”, dienraštyje
„Šiaurės rytai”. Knygoje sudėtos esė,
rašytos 2004–2009 metais. Paskutinė
esė, kuri ir davė pavadinimą šiai
rink tinei, parašyta likus savaitei iki
išėjimo.

G. Morkūno esė neabejotinai
priklauso lietuviškos eseistikos
„aukso fondui”, išsiskiria ypatingu
sti liumi bei žaismingumu.

Knygoje spausdinama G. Mor kū -
no autobiografija, parengta pagal ke-
lis jo interviu, taip pat sesers Angelės
Jasiukėnienės, bendrakursės fizikės
Alinos Momkauskaitės, bendradarbio

fiziko Gintauto Klevinsko, rašytojų
Gintarės Adomaitytės bei Ramutės
Skučaitės, dailininkų Sigutės Ach bei
Kęstučio Kaspara vičiaus, literatūro-
logo Kęstučio Ur bos bei žurnalistės ir
bičiulės Elvyros Kučinskaitės atsi-
minimai apie Gend rutį.

* * *
Kokią knygą turėčiau parašyti,

kad galėčiau sakyti: o dabar galiu ra -
miai mirti? Nelabai žinau, kokia ta
knyga turėtų būti. Gal tokia, kurią
perskaitytų tik du žmonės? Perskai -
tytų ir vienas kitam pasakytų: ši
knyga – man. O antrasis su pirmuoju
sutiktų.

Ir visi trys būtume laimingi.

Gal tada būtų galima mirti?
Nežinau...

Gendrutis Morkūnas

* * *
Evangelijoje yra tas garsus

sakinys: „Jei nepasidarysite kaip
vaikai, neįeisite į dangaus karalystę”.
Kažkuris iš teologų net siūlė jį pa -
skelbti tikėjimo dogma. Esu galvojęs
ir viena, ir kita, kaip čia tuo vaiku
pasidaroma. Ir vis tuščiai, pro šalį.
Turėjo atsirasti Bernardinų pastogė-
je Gendrutis Morkūnas, kad ūmai
praregėtum. Jis visas buvo iš ten, iš
dangaus karalystės slėnių. Šiurpiai
įsivaikinęs. Gyvendamas, rašydamas,
mirdamas.

Kun. Julius Sasnauskas, OFM

* * *
Gendrutis Morkūnas buvo išmin -

tingas, kūrybingas autorius, jam
būdingas nepaprastas pasakotojo ta-
lentas. Į vieną leidinį sutelkta jo
eseistika atskleidžia savitą moks -

Ko tik nesugalvoja žmonės
per Kalėdas ir Naujuosius! Apie
paslaptį, tupinčią sniego pusny-
je. Apie svajonių išsipildymą,
kuris kažkodėl išlenda iš po eg-
lės. Apie nykštukus, kurie kaip
savižudžiai šmirinėja po alkanų
kačių pilnas laiptines. Apie viltį,
kuri būtinai miršta, tiesa, pas-
kutinė. Apie visko pradėjimą iš
naujo, nors dar šįryt užrašų
knygutėje kruopščiai ryškino
nublukusias raides, kuriomis su-
rašytos tikros ir tariamos bran-
giausio žmogaus nuodėmės.

Gendrutis Morkūnas

Ko tik žmonės nesugalvoja. Kad tik nereikėtų žiūrėti vieni
kitiems į akis.
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Vytas Volertas, gyvenantis Delran NJ, kartu su metinės prenume-
ratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Maria Macevicius, gyvenanti Wildomar, CA, pratęsė metinę prenu-
meratą ir paaukojo laikraščio leidybai paremti 100 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Regina S. Hobson, gyvenanti Flossmoor, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.

Liudas Normantas, gyvenantis Hiram, ME, kartu su metinės pre-
numeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Labai ačiū.

Atkelta iš 3 psl. nemokamas mai-
tinimas ir uniforma mokyklą lankan-
tiems vaikams ir kita.

(...)
Jungtinės Karalystės Migracijos

departamento duomenimis, nuo 2009
m. kovo mėnesio iki 2010 m. kovo
mėnesio Dirbančiųjų registracijos
schemoje užsiregistravo 16 tūkst. lie-
tuvių, 5 tūkst. daugiau nei ankstes-
niais metais. Tai rodo, kad emigrantų
srautas iš Lietuvos ne tik kad nema-
žėja, bet nuolat auga. Svarbu ir tai,
kad šie atvykėliai surado savo vietą
darbo rinkoje, nors surasti darbą
nėra lengva. (...)

Prarandame vis geresnius
žmones

Tarptautinės migracijos organi-
zacijos (TMO) Vilniaus biuro vadovė
Audronė Sipavičienė įsitikinusi, kad
priežasčių, dėl kurių verta emigran-
tams negrįžti, padaugėjo, o sąlygų
grįžimui sumažėjo. Juolab kad net
Lietuvos ekonomikos augimo metais,
kai atlyginimai mūsų šalyje augo,
prasidėjusi grįžtamoji migracija ne-
buvo tokia gausi, kaip tikėtasi. „Jei
žmogus kurį laiką dirbo oficialiai, jis
turi tam tikras socialines sąlygas,
kurios yra geresnės nei Lietuvoje.
Jau vien todėl žmogui neverta grįžti.
Be to, pastebime, kad šeimos užsieny-
je pradeda susijungti. Jei tėvai išsi-
veža vaikus bent metams, jie labai
greitai pritampa ir grįžti tampa su-
dėtingiau. Kai atvyksta ir seneliai,
žmonėms visiškai nebėra pas ką grįž-
ti. Mat paprastai žmonės grįžta ne į
Lietuvą, o pas gimines. O kuo pilnes-
nė šeima išvažiuoja, tuo mažiau ga-
limybių, kad ji sugrįš”, – svarstė
pašnekovė.

Anot A. Sipavičienės, ekonomi-
nės priežastys – ne vienintelės, dėl
kurių žmonės išvyksta. Pastebėta,
kad žmonės nebeturi prisirišimo,
jiems nebesvarbu, kur gyventi, todėl

ieškodami darbo migruoja pačios
Europos viduje – iš vienos šalies į dar
kitą. „Viena mokslininkė įvardijo ir
tokią emigracijos priežastį, kaip
socialinė baudžiava. Žmogus išvyksta
ne todėl, kad jis neturi pakankamai
pinigų, bet kad jaučiasi visiškai betei-
sis savo šalyje. Tai ypač jaučiasi
provincijoje, kur eilinis žmogelis, ku-
riam reikia išspręsti paprasčiausią
klausimą, stumdomas nuo vieno ka-
bineto prie kito. Žinoma, užsienyje
taip pat egzistuoja socialinė neteisy-
bė, korupcija ir visa kita. Bet, kaip
pasakė ekonomistas Raimondas Kuo-
dis, užsienyje visa tai tavęs nejaudi-
na, nes tai ne tavo. Tu atvažiavai
dirbti ir užsidirbti”, – teigė TMO
atstovė.

(...)
„Mano visiškai empirinis paste-

bėjimas, kad net tie žmonės, kurie
tvirtino niekada neišvyksiantys, pra-
sitaria jau mąstantys apie tai, nes
nori kur nors pagyventi normaliai.
Per 10 šių metų mėnesių, oficialiais
duomenimis, išvyko 74 tūkst. žmo-
nių. Tai 3,5 karto daugiau nei per
visus praėjusius metus. Kita vertus,
nemaža jų dalis tiesiog deklaravo
savo išvykimą dėl PSD. Taigi tikrieji
migracijos mastai nėra labai aiškūs.
Vis dėlto palyginus 2008 ir 2010 m.
darytas apklausas, žmonių, teigian-
čių, kad jie mąsto apie emigraciją,
padaugėjo”, – tikino pašnekovė. Anot
jos, būsimas emigrantas darosi jau-
nesnis ir labiau išsilavinęs, turi ge-
resnę specialybę. Mat mokslo kaina
Lietuvoje didesnė nei kai kuriose ša-
lyse, o diplomo vertė didesnė užsieny-
je. Taigi kuo toliau, tuo geresnius
žmones prarandame.

Sutrumpinta
Delfi.lt

Inga Saukienė – Lietuvos inter-
netinio dienraščio Delfi.lt žurnalistė,
rašanti socialinės politikos, sveikatos
temomis.

EMIGRANTAI: PATRIOTIZMAS
BAIGIASI, KAI PRASIDEDA SKURDAS

lininko ir kūrėjo žvilgsnį į šiuolaikinį
pasaulį, į kai kurias aktualijas, o ypač
– į amžinas, bendražmogiškas ver-
tybes. Visi G. Morkūno tekstai teikia
nepaprastą estetinį malonumą – tiek
vaikams bei paaugliams, tiek ir suau-
gusiems.

Kęstutis Urba

* * *
Gendrutis ir jo kūryba – tai do va -

na, kurią ne visada esi pasirengęs pri-
imti. Pasakysiu šiek tiek „gendrutiš -
kai” – jautiesi tarsi būtum ne visai
su sišukavęs, per daug skubantis, pa -
me  tęs porą sagų arba pamiršęs tris
pa žįstamus pingvinus iš antro aukš-
to.

Bet... išsivalęs dantis, pažvelgęs į

dangų, nusišypsojęs savo atspindžiui
troleibuso lange, staiga pajunti į širdį
nesutelpantį gerumą ir net drovu –
„ar vertas?” Ar galima taip subtiliai
kalbėti apie tai, apie ką reikėtų
rėkti... O gal geriau nusisukti, ne -
pastebėti, praeiti...

Dabar laikai rankose tekstą?
Istoriją? Sužeistą paukštį? Ir plūsti
ašaromis, nuo kurių gera... Štai toks
apsivalymas. Skaidrumas. Žmogišku-
mas. Ir kartu viskas paprasta – lyg
kaimiška duona su sviestu. Rasotą
ūka notą vakarą. Basomis. Per širdį.
Iki kito žmogaus širdies. Ir taip iki
pat dangaus...

Sigutė Ach, dailininkė 

Bernardinai.lt 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
JUOZAS 

ZUBRICKAS

Jau sueina pirmieji metai, kai negailestin-
ga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą,
tėvą ir senelį.

Už a. a. Juozo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 2010 m. gruo-
džio 26 d., 10:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje,
Marquette Park ir pas tėvus Jėzuitus, 10:30 val. ryto, 2345 W. 56 St.,
Chicago, IL.

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisi-
minti Juozą savo maldose.

Liūdintys žmona, dukra ir sūnus su šeimomis

PADĖKA
A † A

ALDONA BUKAVECKAITĖ
MACKEVIČIENĖ

Palaidota 2010 m. gruodžio 10 d. Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Širdingai dėkojame draugams, giminėms ir pažįstamiems,
dalyvavusiems atsisveikinime ar šv. Mišiose, palydėjusiems į ka-
pines, pareiškusiems užuojautą asmeniškai ar laiškais liūdesio
valandoje.

Nuoširdžiai dėkojame kunigui Jauniui Kelpšui už aukotas šv.
Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje ir sukalbėtas atsi-
sveikinimo maldas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Dėkojame
vargonininkei Jūratei Lukminienei, solistei Genovaitei Bigenytei
ir smuikininkei Dainorai Petkevičiūtei.

Dėkojame visiems už gėles, aukas  Tautos Fondui ir šeimai.
Reiškiame padėką laidojimo namų direktoriui Don Petkus už

nuoširdų patarnavimą.

Liūdintis brolis ir šeima

A † A
ALGIRDAS J. ZIKAS

(ŽIŽNIAUSKAS)

Netikėtai mirė 2010 m. gruodžio 3 d., sulaukęs 76 metų am-
žiaus. Buvo mylimas Dalios (Palubeckaitės) vyras ir brangus pen-
kių vaikų Tėvelis. Spalio mėnesį a. a. Algirdas ir Dalia atšventė
44 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Gyveno Canton, MA.

Gimė 1934 m. balandžio 12 d. Kaune. Su broliu Stasiu ir tė-
vais Elzbieta ir Stasiu Žižniauskais į JAV atvyko 1949 m., gyveno
So. Boston, MA.

Algirdas baigė inžinerijos mokslus Northeastern u-te, Bos-
ton, MA, o Rensseclear Polytechnic Institute įsigijo magistro
laipsnį elektros inžinerijoje. Buvo baigęs ROTC kursą – leitenan-
tas US Army Signal Corps. Dirbo RCA, Foxboro Co ir USAF
Hanscom aviacijos bazėje. Vos prieš mėnesį išėjo pensijon.

Nuliūdę liko: sūnus  Tomas, marti Karen, duktė Gida, žentas
Eric, sūnus Viktoras, marti Erin, duktė Rima, sūnus Jonas, mar-
ti Georgia ir anūkai: Lina, Elytė, Katarina, Žiema, Vyja, Kristė,
Gustas, Lukas, Calie; brolis Stasys, pusseserė Mylita ir giminės
Lietuvoje.

A. a. Algirdas buvo pašarvotas Casper laidojimo namuose, So
Boston. Palaidotas gruodžio 9 d., po Šv. Petro lietuvių bažnyčioje
paaukotų šv. Mišių, Howard Street kapinėse, Northborough, MA.

Prašome a. a. Algirdą prisiminti maldose.

Giliai nuliūdę žmona, vaikai, anūkai, brolis ir kiti gi-
minės
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Mieliems skaitytojams prane-
šame, kad ,,Draugo” redakcija ne-
dirbs gruodžio 24, 27 ir 31 dienomis.
Neišeis ,,Draugo” gruodžio 24 d.,
gruodžio 28 d. gruodžio 31 d. laik-
raščiai. Redakcija sveikina visus skai-
tytojus su artėjančiomis šv. Kalėdo-
mis ir ateinančiais Naujaisiais metais
bei dėkoja vi siems prenumeruojan-
tiems ir skaitantiems ,,Draugą”. 

�,,Seklyčioje” šį trečiadienį,
gruodžio 22 d.,  2 val. p. p. tradicinių
popiečių metu bus rodomas ,,Daina-
vos” ansamblio vyrų vieneto koncer-
to vaizdo įrašas. Tai Ateitininkijos
šimtmečio minėjimui skirto koncerto,
vykusio Kaune 2010 m. rugpjūčio
mėnesį, įrašas.  Visi yra kviečiami. Po
programos bus galima pasivaišinti
,,Seklyčios” maistu.  

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia gruodžio 22
d., trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į
filmų popietę. Bus ro domas doku -
men tinis fil mas ,,Židikai” (Mažeikių
rajonas) iš ciklo ,,Mūsų mies teliai”.
Filmai ro domi PLC skai tykloje, šalia
Bo čių menės.

��Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyriaus sueiga įvyks 2011 m.
sausio 8 d. (šeštadienį) 4 val. p. p.
Ypa tinga sueigos viešnia – Daiva
Mar kelytė, naujos knygos ,,White
Field, Black sheep” autorė. D. Mar -
kelytė pasidalins įspūdžiais, pasi -
rašys knygoje. Sueigos metu knygą
bus galima įsigyti. Sueiga vyks pas fil.

Bielskus, Hinsdale, IL. Dėl tikslaus
ad reso prašome skambinti fil. Jolan -
dai tel. 630-257-2558.

�Koncertinė agentūra ,,Show
cent ras” ir ,,Kunigaikščių užeiga”
kviečia į Naujų metų sutikimą ,,Ge-
riausios balių dainos”, kuris vyks
Pasaulio lietuvių centre gruodžio 31
d. Dalyvaus Artūras Zakarauskas.
Pradžia – 8 val. v.  Bilietus nusipirkti
galite parduotuvėje ,,Lietu vėlė” ar
užsisakyti tel. 847-845-3972. Daugiau
informacijos tel. 708-594-5622

��Kalėdinį koncertą dainininkės
Irena Ašakaitė ir Rūta Morozovaitė
su rengs gruodžio 26 d., sekmadienį,
Lie tuvių namuose, 851 Hollins S.,
Bal ti more, MD 20010. 

��Kviečiame sutikti Naujus me -
tus Detroit Dievo Apvaizdos parapi-
jos kultūros centre, Southfield, MI,
2010 m. gruodžio 31 d. Šventė
prasidės 8 val. v.  Bilietus užsisakyti
ga lite pas Rasą Karvelienę (tel. 248-
380-1363). 

��Kviečiame sutikti Naujuosius
metus! Gruodžio 31 d. 8 val. v. atvy -
kite į 234 Alexander Ave., Howell, NJ
07731. Įspūdingą šventinį vakarą
žada diskotekos vedėjai  iš Con nec ti -
cut Arvydas ir Rimas. Dainuos Do na -
tas Bukauskas. Bus šventinė vaka -
rienė. Vietas užsi sa kyti tel. 732-581-
8796 arba 732-317-9195.

IŠ ARTI IR TOLI...

Los Angeles ,,Spindulio” šokėjai skrenda į
Auralijoje vyksiančias ,,Lietuvių dienas”

Inos ir Mindaugo Petokų nuotr.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO PARAPIJA
6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

Tel.: 773-776-4600; Fax: 773-776-0677

Gruodžio 24 d., penktadienis – Kučių diena (5 val. p. p. šv. Mišios anglų
kalba; 10 val. v. Bernelių mišios lietuvių kalba).

Gruodžio 25 d., šeštadienis – Kalėdos (9 val. r. šv. Mišios anglų kalba;
10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba).

Gruodžio 26 d., sekmadienis – 9 val. r. šv. Mišios anglų kalba; 10:30 val.
r. šv. Mišios lietuvių kalba; 12:15 val. p. p. šv. Mišios anglų kalba.

Gruodžio 31 d., penktadienis – 7:30 val. r. šv. Mišios anglų ir lietuvių
kalbomis.

Sausio 1 d., 2011 m., šeštadienis – 4 val. p. p. šv. Mišios lietuvių kalba.

Sausio 2 d., 2011 m., sekmadienis – 9 val. r. šv. Mišios anglų kalba; 10:30
val. r. šv. Mišios lietuvių kalba; 12:15 val. p. p. šv. Mišios anglų kalba.

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MISIJA (Lemont)
14911 West 127th Street, Lemont, IL. Tel.: 630-257-5613

Gruodžio 24 d., penktadienis – 4 val. p. p. – Kūčių vakaro Mišios mi -
si jo je; 7 val. v. – Kūčių vakarienė misijoje;  11 val. v. Bernelių Mišios Jau -
nimo rūmuose.

Gruodžio 25 d., šeštadienis – 9 val. r. – Kalėdų Mišios Jaunimo rū-
muose; 11 val. r. – Kalėdų Mišios Jaunimo rūmuose; 7 val. v. Mišių nebus.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJA (Brighton Park)  

2745 West 44th Street, Chicago, IL. Tel.: 773-523-1402

Gruodžio 24 d., penktadienis – Bernelių Mišios prasidės 6:30 val. v.
Ka lėdų giesmėmis. Šv. Mišias 7 val. v. aukos kun. Jaunius Kelpšas ir kun. dr.
Kęstutis  Trimakas. 

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ TĖVIŠKĖS PARAPIJA
5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558

Tel.: 708-567-9044 (kun. L. Miliauskas)

Gruodžio 24 d., penktadienį – 5 val. p. p. Šv. Kūčių pamaldos su žva -
kių šviesa ir arfos muzika.

Gruodžio 25 d., šeštadienį – 11 val. r. Šv. Kalėdų pamaldos.

Gruodžio 26 d., sekmadienį – paskutinės 2010 metų pamaldos su šv.
Vakariene.

ZIONO LIUTERONŲ EVANGELIKŲ PARAPIJA
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453

Tel.: 708-422-1433; Fax: 708-422-1485;
El. paštas: zionlithlutheran@aol.com 

Gruodžio 24 d., penktadienis – 6:30 val. v. Kūčios. Iškilmingos žva-kių
šviesos pamaldos su Komunija, dalyvauja choras, solistai, pamokslai lietu-
vių ir anglų kalbomis.

Gruodžio 25 d., šeštadienis – 10 val. r. Jungtinės Kalėdų pamaldos su
Komunija.

Gruodžio 26 d., sekmadienis – 9:30 val. r. pamaldos anglų kalba; 11 val.
r. pamaldos lietuvių kalba

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOJE
(19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130) 

Gruodžio 24 d., penktadienis – Bernelių Mišios 12 val. nakties.
Gruodžio 25 d., šeštadienis – 10:30 val. r. šv. Mišių nebus.

12:15 val. p. p. šv. Mišios anglų kalba.                                

Šventinių Mišių tvarkaraštis 
lietuviškose parapijose

KALĖDINIAIKALĖDINIAI
SVEIKINIMAISVEIKINIMAI

Jaunimo centro taryba ir valdyba šv. Kalėdų ir artėjančių Nau-
jųjų metų proga nuoširdžiai sveikina visus Jaunimo centro narius, Tėvus
jėzuitus ir kun. Antaną Gražulį, SJ, Čikagos lituanistinę mokyklą, Mote-
rų klubą, Čiurlionio galeriją, Lietuvių Operą, tautinių šokių kolektyvą
,,Suktinis”, teatrą ,,Žaltvykslė”, JC darbuotojus, visus mecenatus ir auko-
tojus. 

Šv. Kalėdų proga sveikiname ,,Draugo” redakciją, dėkodami už nuo-
latinę pagalbą reklamuojant  ir aprašant mūsų renginius, ir visus ,,Drau-
go” skaitytojus. 

* * *
Danutė ir Algis Zailskai su šv. Kalėdom ir Naujais metais sveiki-

na gimines, draugus ir pažįstamus. Būkite sveiki ir laimingi.

* * *
Aldona ir Elegijus Kaminskai ir šeima, nuoširdžiai sveikina drau-

gus, gimines ir pažįstamus su artėjančiom šv. Kalėdom ir Naujaisiais
metais.

Čikagos Lietuvių operos sena tradicija – kasmet prieš šv. Kalėdas susirinkti
šventiškam pabendravimui. Šiemet toks renginys vyko Jaunimo centro kavi-
neje, penktadienį, gruodžio 10 d. Pasivaišinę atsineštais patiekalais, pagiedo-
ję kalėdines giesmes, sulaukėme  Kalėdų senio su padėjėja Snieguole ir mai-
šu dovanų.                                              Aurelijos Dobrovolskienės nuotr.


