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Lietuvos dviratininkè iõ Kinijos grîño su medaliais

Lietuva Europos Komisijai apskund∂ „Gazprom”
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Susir∆pinta d∂l aukšt¨ šildymo kain¨
Vilnius, sausio 25 d. (LR Vy-

riausybės info) – Smarkiai padidėjus
sąskaitoms už šildymą, premjeras
Andrius Kubilius sušaukė pasitari-
mą. Gruodžio mėnesį nukritusi oro
temperatūra vidutiniškai 2,5 karto,
palyginti su lapkričiu, išaugino šilu-
mos suvartojimą šalies daugiabučiuo-
se namuose. Didžiulių sąskaitų už šil-
dymą išgąsdinti gyventojai reikalauja
išsiaiškinti, ar šilumos tiekėjai ne-
sukčiauja. Kai kurie Vilniaus gyven-
tojai už praėjusių metų gruodį gavo ir
po 700 litų siekiančias šildymo są-
skaitas.

Ministras pirmininkas A. Kubi-
lius, duodamas interviu Lietuvos ra-
dijui, kalbėjo apie aukštas šilumos
kainas Vilniuje. Jis teigė, kad Vy-
riausybė neturi daug įtakos šilumos
ūkiui, nes jį valdo savivaldybės, ku-
rioms reikia bandyti susitarti su kai-
nas nustatančiais šilumos tiekėjais, o
kainos yra tvirtinamos nepriklauso-
mos Valstybinės kainų ir energetikos
komisijos. Ministras pirmininkas nei-

giamai vertina Vilniuje platinamus
propagandinius lapelius, kaltinan-
čius valdžią dėl šilumos kainų, taip
pat tai, kad žmonės neturi informaci-
jos apie šilumos sunaudojimo kiekį ir
mokesčius už ją.

Vilniaus šilumos ūkyje, priešin-
gai negu kitose savivaldybėse, nevyk-
domi teisės aktų reikalavimai, nu-
matantys, kaip turi atrodyti pateikia-
mos sąskaitos už šildymą, nuspręsta
valstybės institucijų atstovų pasita-
rime. Per pasitarimą sutarta, kad
vartotojams bent jau internete turės
būti pateikiama informacija, kiek jų
namas ar namų ūkis suvartoja šilu-
mos. Šilumos tiekimo įmonėms siū-
loma viešinti finansinės veiklos re-
zultatus, o gyventojams, norintiems
gauti mažesnes sąskaitas už šildymą,
siūloma apšiltinti savo būstą.

Premjeras kaltina bendrovę ,,Vil-
nius energija” neetišku politikavimu,
kartu su sąskaitomis platinant ir laiš-
kus, esą dėl išaugusių kainų kalta
valstybė.

Ministras pirmininkas Andrius Kubi-
lius Lietuvos radijui kalbėjo apie
aukštas šilumos kainas Vilniuje.

Delfi.lt nuotr.

Vilnius, sausio 24 d. (ELTA) –
Sveikatos problemos Lietuvos dvira-
tininkei Simonai Krupeckaitei nesu-
trukdė iškovoti dviejų medalių trečia-
jame pasaulio dviračių treko taurės
varžybų etape Kinijos sostinėje Bei-
jing. Į Lietuvą sugrįžusi 28-erių me-
tų sportininkė sakė, kad sveikata su-
šlubavo jau nuvykus į Beijing, ypač
sunku buvo paskutinę, trečią, varžy-
bų dieną.

S. Krupeckaitė sprinto rungtyje
iškovojo sidabro medalį, o komandų
sprinto lenktynėse su Gintare Gaive-
nyte pelnė bronzą. Keirino rungtyje
pasaulio čempionė liko šešta. Sporti-
ninkė teigė, kad savo pasirodymą šio-
se varžybose vertina pakankamai ge-
rai. ,,Ypač patenkinta rezultatu
sprinto rungtyje, nes iš gana žemos
vietos atrankos varžybose pakilau iki
antrosios vietos. Keirino rungtis klos-
tėsi gerai, bet pabaigoje jėgų nebeuž-
teko”, – sakė Lietuvos dviračių treko
rinktinės narė.

S. Krupeckaitė pasidžiaugė, kad
pavyko pakilti olimpinių žaidynių ko-
mandų sprinto rungties atrankos įs-

kaitoje. ,,Tačiau konkurencija ko-
mandų sprinte gana didelė, varžovės
tiesiog mina ant kulnų. Atsipalai-
duoti tikrai negalima. Tikiuosi, kad
viskas bus gerai, nes mūsų rezultatai
gerėja”, – sakė iš Utenos kilusi dvira-
tininkė.

Ukrainietės Liubov Šuliko perga-
lė sprinto rungtyje Simonos nenuste-
bino. ,,Ji yra labai stipri varžovė”, –
pažymėjo geriausia 2009 ir 2010 me-
tų Lietuvos sportininkė.

S. Krupeckaitė sakė, kad varžy-
bose Beijing, kaip ir kituose pasaulio
taurės varžybose, dalyvavo beveik vi-
sos stipriausios pasaulio dviratinin-
kės. S. Krupeckaitė turėtų dalyvauti
ir paskutiniajame, ketvirtajame, pa-
saulio taurės varžybų etape, kuris va-
sario 18–20 dienomis vyks Manches-
ter mieste (Anglija). Lietuvos dvirati-
ninkė sakė, kad pagrindinis tikslas
šiose varžybose – surinkti kuo dau-
giau taškų olimpinės atrankos įskai-
tai. Svarbiausios dviračių treko sezo-
no varžybos – kovo 23–27 dienomis
Apeldorne (Olandija) vyksiantis pa-
saulio čempionatas.

Vilnius, sausio 25 d. (Delfi.lt) –
Energetikos ministerija pateikė Eu-
ropos Komisijai (EK) skundą, kuriuo
yra siūloma atlikti tyrimą dėl „Gaz-
prom” piktnaudžiavimo vyraujančia
padėtimi. Skunde ministerija reika-
lauja įpareigoti „Gazprom” taikyti
skaidrią, sąžiningą bei nediskrimina-
cinę gamtinių dujų tiekimo politiką.

Lietuva nusprendė vykdyti dujų
ūkio pertvarką pagal Europos Sąjun-

gos (ES) nurodymą, pagal kurį tie
patys akcininkai negali valdyti ir du-
jų skirstymo, ir dujų tiekimo. Tai su-
kėlė „Gazprom” nepasitenkinimą –
bendrovė teigia nemažinsianti dujų
kainos Lietuvai. Lietuvą užsipuolė ir
Rusijos premjeras Vladimir Putin.
Lietuvos premjeras Andrius Kubilius
tai pavadino „šantažu”.

„Manytume, jog ekonominiu ir
politiniu spaudimu ‘Gazprom’ siekia

užkirsti kelią pilnavertės konkuren-
cijos tarp gamtinių dujų tiekėjų atsi-
radimui. Tokiais veiksmais yra at-
metama tikros konkurencijos galimy-
bė ir trukdoma susikurti europinei
dujų rinkai. Būdama ES nare, Lietu-
va privalo įgyvendinti ES nurodymą.
Iki šiol nėra buvę, kad trečiosios ša-
lies monopolinė įmonė spaustų ES
valstybę narę už pagrindinių ES prin-
cipų – vieningos rinkos, konkurenci-

jos skatinimo ir vartotojų siekių ap-
saugos – įgyvendinimą” – teigė ener-
getikos ministras Arvydas Sekmokas.

Ministerija nurodo, kad EK yra
taikiusi griežtus apribojimus trečiųjų
šalių įmonėms piktnaudžiavusioms
vyraujančia padėtimi. Pavyzdžiui,
2009 m. EK už piktnaudžiavimą nu-
baudė „Intel” 1,06 mlrd. eurų (3,66
mlrd. Lt) bauda.

S. Krupeckaitė iš pasaulio taurės var-
žybų Kinijoje grįžo su dviem meda-
liais.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Redakcijos žodis

Lietuvoje žmonės, gavę sąs-
kaitas už gruodžio mėnesio šil-
dymą, stvėrėsi už galvų. Ne vie-
nam prireikė vaistų nuo širdies.
Kaip, per mėnesį gaunant 500
litų pensijos, susimokėti už šil-
dymą, kai juodu ant balto sąs-
kaitoje parašyta 350 Lt? Atrodo,
išeitį rado Aplinkos ministerija,
paskelbusi vajų ,,Kalėdinė eglu-
tė – namų šilumai”. Nupuoštos
Kalėdų eglutės 11 šalies miestų
buvo rinktos į specialias talpas
nuo sausio 6-osios iki 14-osios.
Ministerija praneša, kad vajaus
metu surinkta daugiau kaip 500
kubinių metrų nupuoštų šven-
tinių eglučių. Aktyviausi buvo
sostinės gyventojai, surinkę be-
veik 350 kubinių metrų. Suneš-
tos eglutės bus susmulkintos
bendrovėje „Bionovus” ir virs
ekologišku biokuru. Iš pagamin-
to biokuro užteks metus šildyti
600 kvadratinių metrų plotą.
Gal, sakau, dažniau švęskime Ka-
lėdas, kad žmonės galėtų Lietu-
voje šilčiau gyventi?

Redaktorė Laima Apanavičienė

SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

ANTANAS PAUŽUOLIS

Prisimename dažnai dainuotą
dainą „Skuba mūsų dienos, skamba
mūsų dainos margame pasaulyje po
visas šalis.” Prabėgo senieji metai ir
nusinešė neužbaigtus darbus. Ką
atneš Naujieji? Ką nuveiksime šiais
metais? – parodys ateities darbai.
Darbščioji Čikagos skyriaus filisterių
valdyba, vadovaujama vs. fil. Jolan-
dos Kerelienės, jau yra numačiusi
daug užsiėmimų.

Pirmoji šių metų sueiga įvyko š.
m. sausio 6 d. filisterių Danguolės ir
Pijaus Bielskų namuose. Į sueigą bu-
vo pakviesta jauna rašytoja, skautė
dr. Daiva Markelytė, parašiusi labai
populiarią knygą anglų kalba ,,White
Field, Black Sheep” („Baltos pievos,
juodos avys”).

Kadangi Daiva užaugo tunte
„Aušros vartai”, gyveno Cicero mies-
te, dauguma ją pažįsta, todėl ir į
sueigą atvyko daug filisterių. Sueigai
vadovavo dr. fil. s. Vilija Kerelytė. Ji
pakvietė filisterių Čikagos skyriaus
valdybos pirmininkę vs. fil. Jolandą
Kerelienę, kuri, pasveikinusi rašytoją
ir gausiai susirinkusius filisterius,

papasakojo apie šių metų veiklos pro-
gramą, patardama sekti spaudą dėl
sueigų vietų ir datų.

Svarbiausios šių metų sueigos
bus: priešvelykinis religinis susikau-
pimas; vasaros iškyla prie ežero ir
Studijų dienos kartu su metine vaka-
riene, kuris įvyks spalio 14–16 d. Car-
melite Spiritual Center, Darien, IL.

Toliau dr. fil. s. Vilija pristatė ra-
šytoją dr. Markelytę, pabrėždama,
kad Daiva profesoriauja Eastern
Illinois University, dėsto anglų kalbą
ir literatūrą. Jos rašiniai yra pa-
skelbti „Chicago Tribune Magazine”,
„Chicago Reader”, „American Lite-
rary Review” ir lietuvių laikraščiuo-
se. Naujoji Daivos knyga yra jos
išgyvenimai ir prisiminimai, kuriuos
patyrė kiekvienas jaunuolis/jaunuolė,
susidūręs su dviem kultūromis.

Dr. Markelytė padėkojo filisterių
valdybos pirmininkei už pakvietimą
pašnekesiui. Ji sakė, jog jai labai malo-
nu dalyvauti skautų suėjimuose, nes

Akademinio skautų sąjūdžio
filisterių Čikagos skyriaus

pirmoji sueiga

užaugo Cicero mieste, kur skautiška
veikla buvo labai judri. Be to, ji daug
metų stovyklavo „Rako” stovykloje.

Į klausimą, kas paskatino para-
šyti knygą, dr. Daiva atsakė, jog jau
nuo pat vaikystės buvo knygų „pelė”.
Tėvų namų lentynos „lūžo” nuo
knygų. Anksti išmokusi skaityti,
žiūrėjo į juodas raides ir svajojo apie
rašymą. Knygų perskaitė šimtus, ji
nuolat žiūrėjo į jų baltus lapus,
kuriose buvo tūkstančiai juodų rai-
džių ir „ganė” jas. Išėjusi į gyvenimą,
pabandė įgyvendinti vaikystės sva-
jonę. Tad knygos pavadinimas atsira-
do beskaitant knygas.

Dr. Daiva pabrėžė, kad ji daug
neskaitys knygos ištraukų, nes neno-
rinti atimti iš skaitytojų malonumo
patiems jas perskaityti vėliau. Dr. fil.
s. Vilija Kerelytė už pabertus jaunys-

tės išgyvenimus dr. Daivai įteikė
didelę žydinčių gėlių puokštę.

Kadangi knyga sukėlė nemažą
norą patiems „paganyti” savo akis,
tarp susirinkusiųjų atsirado daug
norinčių įsigyti šią jaunyste „kve-
piančią” knygą. Dr. Daiva įsigiju-
siems knygą joje pasirašė.

Valdybos pirmininkė ir dalyviai
buvo labai dėkingi filisteriams Dan-
guolei ir Pijui už suruoštas vaišes ir
galimybę pasinaudoti šiltais jų na-
mais, kada lauke siautė šaltis. Valdy-
bos pirmininkė vs. fil. Jolanda Kere-
lienė padėkojo dr. Daivai, visiems fi-
listeriams už gausų dalyvavimą.
Sueiga uždaryta mintimis: „Prisimi-
nimų ilgesio upė nuplaukė per
laukus, ošiančius ‘Rako’ stovyklos
miškus, taip pat negalime pamiršti
jaunystės laikų, kada mes augome
‘pasakų’ šalyje ir trindami mokyklų
suolus ganėme baltose knygose
juodąsias ‘avis’.”

Rašytoja Daiva Markelytė Filisterių skautų sąjungos sueigoje skaito ištraukas
iš savo naujos knygos ,,White Field, Black Sheep”. Šalia sėdi fil. Taiyda
Chiapetta.

Rašytoja Daiva Markelytė FSS sueigoje 2011 m. sausio 8 d. po savo knygos
,,White Field, Black Sheep” pristatymo buvo apdovanota gėlėmis. Šalia – FSS
Čikagos skyriaus valdybos pirm. dr. Vilija Kerelytė.

FSS Čikagos skyriaus sueigoje Daivos Markelytės skaitymo iš jos naujos kny-
gos ,,White Field, Black Sheep” klauso (iš k.) Emilija Paužuolienė, fil. Jolanda
Kerelienė, FSS Čikagos skyriaus pirmininkė, fil. Antanas Paužuolis ir fil.
Kęstutis Ječius. fil. Jūratės Variakojienės nuotr.
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Pasigendu išėjusio draugo
ir po metų

ALEKSAS VITKUS

Rašau šiuos žodžius, kai už lango krenta baltos snaigės ir graudžiai
rūstaudamas ir blaškydamas paskutinius lapus ūbauja vėjas, o
mintys nenumaldomai vis grįžta prie prieš metus į amžinybę išėju-

sio mano gero draugo Liudo.

Vos ne kasdien miršta koks nors ypatingai didis žmogus, pasižymėjęs
išradimais, parašytais veikalais ar kokiais kultūriniais ar politiniais pa-
siekimais. Nedrįstu prie tokių priskirti savo draugo Liudo Kirkaus, kurio
draugyste džiaugiausi daugiau negu 60 metų. Liudas stebuklų šioje žemė-
je nepadarė, bet savo gyvenimo pavyzdžiu nepamirštamai palietė ne tik
mane, mano šeimą, bet ir gausius savo draugus ir pažįstamus. Jo malonų
ir draugišką būdą bei paslaugią asmenybę visuomet labai branginome, ir
dar ilgai, mes likusieji, prisiminsime.

Draugas, su kuriuo po šv. Mišių Lemonto misijoje ir įprastos pabend-
ravimo kavutės atsisveikinome, nieko blogo nenujausdami, vienas kitam
sakydami „iki kito”, jau išėjo. Juk buvo sveikas, nesiskundė, neatrodė tu-
rįs kokių sveikatos problemų.

Gal todėl per koplyčioje vykusį su Liudu atsisveikinimą aš lyg ir burno-
jau prieš Dievą, sakydamas: „Mes visi gimstame su laikinais kūnais, kurie
yra mums duoti džiaugtis gyvenimu, patirti žinojimo troškimą, daryti gera
mūsų artimiesiems ir garbinti Dievą. Bet kai gyvenimo džiaugsmas tampa
kančia, kai, užuot padėję kitiems, mes pradedame tapti kitiems našta, Die-
vas suranda sprendimą, ir tuomet Jis mus pasiima pas save. Bet Liudas juk
nieko neapsunkino, tik padėjo, tai kodėl Dievas iš mūsų taip staiga atima
sveikai atrodantį žmogų?”

Nesuprasime, nes tokia jau Dievo valia. Kai buvome gerokai jaunesni,
melsdavomės, prašydami Dievą mūsų artimuosius apsaugoti nuo staigios ir
netikėtos mirties, o dabar, prisipažinkime, staigią mirtį, nors ir skaus-
mingą, pasiliekantiems laikome Dievo palaima. Tad kartu su pranašais
kartais ir kalbame: „Žmogau, nežinai nei dienos, nei valandos...”

A. a. Liudas gimė Radviliškyje 1922 m. gegužės 26 d. Ten baigė vieti-
nę progimnaziją, toliau tęsė mokslus Šiaulių ir Linkuvos gimnazijose. 1944
m. baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. Man, lankiusiam tą pačią
mokyklą, neteko su juo tuomet susitikti, nors tikrai vaikščiojome tais pa-
čiais koridoriais. Mat jis – mechanikas, o aš – elektrikas.

Liudas, panašiai, kaip ir mes visi kiti, dėl artėjančio fronto 1944 m. va-
sarą su tėvais, vyresniu broliu Broniumi ir seserimi Leonida pasitraukė į
Vokietiją, kur paskutinius karo metus praleido Silezijoje (dabartinėje Len-
kijoje), dirbdamas prie geležinkelio. Priartėjus frontui, turėjo trauktis to-
liau į Vakarus, kol šeima apsistojo Memmingen lietuvių pabėgėlių stovyk-
loje.

Sutikau Liudą tuojau po karo, Bavarijos sostinėje, Muenchene, kur
abu tęsėme karo nutrauktas studijas. Kartu studijavome, kartu vargome,
kartu plušome, kartu baigėme mokslus. Po ketverių įtemptų studijų metų
Liudas jas baigė 1949 m. dipl. mechanikos inžinieriaus laipsniu.

Stovykloje jis susipažino su jauna gimnaziste Irena Danisevičiūte, ku-
rios patrauklų žvilgsnį jis vėl prisiminė, kai juos likimas suvedė Čikagoje.
Žiedus jie sumainė 1954 m. vasario 13 d.

Atsiradęs Amerikoje, Liudas vakarais tęsė mokslus toliau ir 1958 m.
Illinois institute of Technology pelnė magistro laipsnį. Liudas dirbo keliose
bendrovėse, paskutiniu metu – „Rockwell” kompanijoje, kur tapo žinomas
kaip stambiųjų spausdinimo mašinų vibracijų problemų specialistas.

Irena ir Liudas išaugino gražią lietuvišką šeimą: tris sūnus Saulių, Vy-
tautą ir Algį. Augindamas šeimą, Liudas priklausė ir Lietuvių Bendruo-
menei, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, nesiskundė, kad
Irena praleisdavo daug laiko skautų veikloje, Pasaulio lietuvių centre,
lietuvių bendruomenėje, dar giedojo Pal. Jurgio Matulaičio misijos chore.

Emigracija mus laikinai išskyrė, kol Čikagoje vėl susitikome. Gerai
pažinojau jo seserį Liolę ir brolį Bronių. Deja, jie jau išėję, ir gerokai per
anksti. Liolė 2003 m., o Bronius – 1977 m.

Jei ne Liudas, tai ir savo žmoną Danguolę gal būčiau pražiopsojęs. Dė-
kingas savo vestuvinei palydai Liudą parinkau pirmuoju pabroliu. Deja,
kiti trys pabroliai jau mirę, o štai dabar jais pasekė ir Liudas. Draugavome
su Liudu labai artimai, draugavo ir mūsų sūnūs, ir net mūsų vaikaičiai.
Trys kartos.

Gabus ir išradingas Liudas man buvo labai geras patarėjas, ypač tech-
niniais reikalais. Su juo diskutuodavome apie namus, šeimą, gyvenimo
problemas, religiją, mokslus, politiką, finansus, lietuvybę. Kartais nesutik-
davo mūsų nuomonės, bet nesiginčydavome ir niekada nesusipykome. Kai
Liudas man vieną dieną pasakė: „Aleksai, ar ne keista, kad mes per pusę
šimto metų niekada nebuvome susipykę, aš jam atsakiau: „Liudai, taip, bet
dar keisčiau, kad ir mūsų antrosios pusės dar nebuvo niekada susipyku-
sios.” Nukelta į 11 psl.

PAULIUS GRINKEVIÇIUS

Jungtinės Karalystės (JK) Lietu-
vių Bendruomenės pirmininkė Rena-
ta Retkutė JK gyvena jau dešimtį me-
tų. Nuo pat atvykimo aktyviai lietu-
vių bendruomeninėje veikloje daly-
vaujančiai Retkutei tenka nelengvas
uždavinys – vadovauti nuolat didė-
jančiai išeivių bendrijai. Panašu, kad
šiemet JK LB gretas papildys nemaža
dalis emigrantų – manoma, kad iki
2010 metų pabaigos oficialiai savo
išvykimą iš Lietuvos deklaravę bus
dar maždaug 90,000 gyventojų.

Apie tai, kur emigrantų iš Lie-
tuvos atžalos gali išmokti lietuvių
kalbos mūsiškių taip pamėgtoje salo-
je ir koks yra JK lietuvių bendruo-
meninis gyvenimas, kalbamės su
buvusia JK lietuvių švietimo tarybos
pirmininke R. Retkute, dabar ei-
nančia LB pirmininkės pareigas.

– Iki šiol jūs gyvenote Airi-
joje, Škotijoje, dabar gyvenate
Anglijoje. Kodėl tiek daug keliau-
jate po Jungtinę Karalystę?

– Taip yra dėl mano darbo. Aš
atvykau į Jungtinę Karalystę studi-
juoti doktorantūros programoje. Kol
kas esu mokslinė bendradarbė ir
sutartys dažniausiai trunka trejus
metus, dėl to ir keliauju. Praeitais
metais pradėjau dirbti University of
Nottingham. Ši sutartis truks dar
dvejus metus.

– Jūs Airijoje įkūrėte litua-
nistinę mokyklėlę. Kodėl susido-
mėjote lituanistiniu švietimu?

– Į Airiją atvykau 2005 metais.
Kai mano vaikai augo, pastebėjau,
kad jie pradėjo į lietuvių kalbą žiūrėti
ne kaip į praktišką bendravimui
skirtą kalbą, bet kaip į kažkokią ben-
dravimo su tėvais, seneliais kalbą.
Man labai norėjosi, kad jie galėtų
pabendrauti su bendraamžiais, to-
kiais pat išvykusiais lietuvių vaikais.
Todėl pradėjau burti žmones.

Vienas iš esminių klausimų, no-
rint atidaryti lituanistinę mokyklėlę,
yra suburti mokytojų kolektyvą, suras-
ti vaikų, tik paskiau prasideda prak-
tiniai dalykai: patalpų paieška, drau-
dimai, programos, vadovėliai. Taip ta
mokyklėlė ir buvo įkurta. Ji ne tik vei-
kia, bet ir klesti. Šiemet jai sueis pen-
keri metai. Pamenu, kaip į pirmąją pa-
moką susirinko penkiolika vaikų, o da-
bar, kiek žinau, joje mokosi jau 150.

– Ar JK yra tokių mokyklų,
kurios veiktų ne tik savaitga-
liais, bet ir kiekvieną dieną,
kaip, pavyzdžiui, Vasario 16-
osios gimnazija Vokietijoje?

– Tokių formalių lituanistinių
mokyklų visoje Vakarų Europoje yra
nedaug, o Jungtinėje Karalystėje
tokios mokyklos nėra. Prieš keletą
metų buvo planai tokią mokyklėlę
įsteigti Airijoje ir Anglijoje. Tuo metu
buvo kalbama, kad būtų gerai tokią
mokyklą įkurti, norėta, kad ji veiktų
įprastos mokyklos statusu. Dabar-
tinės lituanistinės mokyklos yra dau-
giau klubinės veiklos.

– Kaip manote, ar artimiau-
siu metu yra galimybių, kad
tokia mokykla atsirastų Angli-
joje ar Airijoje?

– Manau, kad šiuo metu tokios
galimybės nėra dėl to, kad tai būtų
labai sunku finansiškai. Tačiau, kita
vertus, šiuo metu vyksta pokyčiai
pačioje Jungtinės Karalystės švieti-
mo sistemoje ir teoriškai tokią mo-
kyklą galima būtų įkurti, nes, pavyz-
džiui, tėvai ar kažkokios organizaci-

jos nuo šių metų gali patys steigti
mokyklas. Vis dėlto neaišku, ar atsi-
rastų labai daug norinčių į tokią
mokyklą eiti, nes tokių mokyklų pro-
gramos turėtų būti labai aukšto lygio
ir atitikti JK reikalavimus. Pavyz-
džiui, Vasario 16-osios gimnazijoje
dauguma pagrindinių dalykų yra dės-
tomi vokiečių kalba, o lietuviškai dės-
tomi tik fakultatyvai – istorija ar gra-
matika. Tuomet vaikams tenka di-
desnis krūvis, nes jie vis tiek turi lai-
kyti ne tik lietuvių, bet ir vokiečių eg-
zaminus.

– Kokie yra daugiausia dėme-
sio susilaukiantys JK LB rengi-
niai?

– Iš didesnių renginių mes kas-
met tradiciškai švenčiame Sekmines.
Mūsų bendruomenei priklausančioje
Lietuvių sodyboje susirenka daug
žmonių – nuo šešių šimtų iki tūks-
tančio. Taip pat Nepriklausomybės
dienos šventė irgi yra tokia masinė.
Kadangi mūsų organizacija veikia
vietose, ji turi savo skyrius, tai daž-
niausiai renginius tie skyriai ir orga-
nizuoja. Kaip valdyba sugalvoja, to-
kius renginius ir rengia.

– Su kokiomis problemomis
susiduria į JK atvykę tautiečiai?

– Pirmiausia didelė problema yra
kalba. Tie, kurie moka kalbą, turi di-
delį privalumą. Jei tu nemoki kalbos,
iš karto gali papulti į keblias padėtis
dėl darbo, socialinių sąlygų. Kitas
dalykas yra išpūstas įvaizdis – kad
lengva gyventi užsienyje, susirasti
darbą ir pragyventi.

– Ne paslaptis, kad Londone
yra ir tokių lietuvių, kurie užsi-
ima nusikalstama veikla ir Lie-
tuvai nedaro garbės. Formaliai
net ir tokie lietuviai yra ben-
druomenės nariai. Ar bendrau-
dama su užsieniečiais dėl tokio
tautiečių elgesio retsykiais nepa-
sijuntate nepatogiai?

– Nusikaltimus daro ne tik lietu-
viai, bet ir britai bei kitų tautybių
žmonės. Nors pagal statistinius duo-
menis lietuviai gal ir išsiskiria, tai ne-
sudaro pagrindo kolektyviniam kal-
tės jausmui. Ne, man neteko dėl šio
dalyko patirti nemalonių jausmų.

– Lietuvoje daug kalbama
apie emigrantų vaikus: tėvai
išvyksta iš Lietuvos, ten palieka
vaikus ir tikisi, kad po kurio
laiko pas juos grįš. Tačiau nere-
tai nutinka taip, kad vaikai taip
ir užauga be tėvų. Kaip manote,
ar geriau būtų, kad tėvai pasi-
imtų vaikus į užsienį, ar kad juos
paliktų gimtinėje?

– Vien remdamasi savo asmenine
patirtimi galiu pasakyti, kad jokiu
būdu negalima vaikų palikti be tėvų.
Labai neigiamai žiūriu į be tėvų palik-
tus vaikus, kad ir kokia sunki padė-
tis bebūtų. Žinoma, yra labai sunku,
kai išvažiuoji praktiškai į nežinią, o
su vaiku gyvenimą susitvarkyti būna
dar sunkiau, tačiau po tam tikro lai-
kotarpio, tarkime, po kelių mėnesių,
tėvai visgi turėtų atsivežti vaikus.
Juo labiau, kad ir socialinė sistema
Jungtinėje Karalystėje nėra bloga.

– Bet jeigu tėvai atsiveža
savo vaikus, jie dar labiau pri-
sideda prie emigracijos?

– Vis dėlto aš šitoje kovoje tarp
tapatumo ir laimingos vaikystės rink-
čiausi laimingą vaikystę.

Tiesa.com
Paulius Grinkevičius – Lietuvos

žurnalistas, internetinio dienraščio
Tiesa.com bendradarbis.

ĮKURTI LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ
JK TRUKDO PINIGŲ STYGIUS
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Lietuva dėkinga „Mercy Lift’’ už paramą

džiaugėsi puikiomis dovanomis, ku-
rias gražaus renginio metu jiems įtei-
kė Kalėdų senelis. Iš viso ,,Kartų na-
muose” yra globojama apie 20 vaikų.

„Mūsų ‘Kartų namai’ per 12 me-
tų nuo jų įkūrimo pirmą kartą su-
laukė tokių puikių dovanų. Nedidelės
paramos iš rėmėjų kartais sulauki-
ame, dažniausiai tai būna nenauji
daiktai, o tiek daug naujos įrangos ir
žaislų dar niekada nebuvome gavę.
Vaikams labai reikėjo naujų lovų, nes
jie mie-godavo senose, iš labdaros

gautose nenaujose lovose. Nupirktos
komodos į tris kambarius atnaujino
jų vaizdą, čia dabar galima daug
visko susidėti. Vaikai, aišku, labiau-
siai džiaugėsi žaislais, kaladėlėmis,
mašinėlėmis, dviračiais”, – pasakojo
Ratkevičienė.

„Mercy Lift” ir toliau tęsia savo
labdaringą veiklą, ieško rėmėjų, vyk-
do įvairias programas. Jų paramą
Lietuva nuolat jaučia ir už ją yra
labai dėkinga visiems, kurie neabe-
jingi šios organizacijos veiklai.

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Prieš du dešimtmečius įkurta
„Mercy Lift” paramos organizacija
per tą laiką atliko daug kilnių darbų
Lietuvos labui. Įvairios šios organi-
zacijos vykdomos programos leido
padėti daugeliui žmonių ir organiza-
cijų Lietuvoje. Ta parama tęsiasi ir
toliau – visiškai neseniai „Mercy
Lift” dovanas gavo Marijampolėje
įsikūrę ,,Kartų namai”, per šią orga-
nizaciją Jungtinių Amerikos Valstijų
senatorius Dick Durbin parėmė Jur-
barko ligoninę.

„Mercy Lift” stengiasi padėti dia-
betu, krūtų vėžiu ir AIDS sergan-
tiems žmonėms, taip pat rūpinasi
įvairių socialinių įstaigų Lietuvoje
remontu ir atnaujinimu, įranga. 1990
metų balandį įsteigta organizacija
savo 20 metų jubiliejų paminėjo pra-
ėjusių metų lapkričio pabaigoje.

„Kai 2010 metais vykau į Lie-
tuvą, man ‘Mercy Lift’ buvo davusi
kelias užduotis. Viena jų – nuvykti į
Jurbarką ir pasikalbėti su ten esan-
čios ligoninės direktoriumi apie vaikų
palatų remontą ir atnaujinimą. Se-
natorius Dick Durbin, kurio motina
Ona Kutkaitė gimė Jurbarke, čia su
savo žmona Loretta Schaefer lankėsi
2009 metais ir per ‘Mercy Lift’ orga-
nizaciją paaukojo pinigų ligoninės
remonto darbams atlikti. Buvo pa-
rengtos darbų sąmatos, parinkta
organizacija, kuri atliko remontą, ir
dabar visi šie darbai jau padaryti”, –

sakė organizacijos „Mercy Lift” vice-
pirmininkė Aušrelė Sakalaitė.

Senatorius Durbin, kuris nuo
1997-ųjų kas dveji metai yra per-
renkamas JAV senatoriumi ir atsto-
vauja Illinois valstijai, jau ne kartą
lankėsi Lietuvoje, kuriai jaučia daug
sentimentų. Jis yra Jurbarko miesto
garbės pilietis, o pernai Čikagos Bal-
zeko muziejus jį išrinko savo Metų
žmogumi. Senatorius Lietuvą ap-
lankė ir šiemet Sausio 13-osios ren-
ginių metu.

Pernai Sakalaitė Marijampolėje
apsilankė keliose vaikų globos orga-
nizacijose, domėdamasi, kam labiau-
siai būtų reikalinga „Mercy Lift”
pagalba. 2010 metų balandį Phila-
delphia mirė ten gerai žinomas lietu-
vis Bronius Krokys (1917–2010), ir jo
šeima nusprendė šio žmogaus atmi-
nimui ką nors padovanoti Marijam-
polei. Jie šiam tikslui paskyrė 2,5
tūkstančio JAV dolerių.

Krokys, daugeliui žinomas kaip
puikus dainininkas, buvo gimęs ne-
toli nuo Marijampolės esančioje Moc-
kavoje. Antrojo pasaulinio karo me-
tais jis pateko į vokiečių nelaisvę, jų
darbo stovyklą, iš kur buvo išvaduo-
tas amerikiečių ir trejiems metams
išsiųstas į perkeltųjų asmenų stovyk-
lą. Po karo Krokys atvyko į Ameriką,
apsigyveno Rochester mieste, vėliau
persikėlė ir daug metų gyveno Phila-
delphia mieste.

„Marijampolėje geriausią įspūdį
man paliko Kartų namai, kur po vie-
nu stogu gyvena ir seneliai, ir globo-
jami vaikai. Jie vieni kitiems padeda,
bendrauja. Jaučiau ten dirbusių žmo-
nių šilumą, pasiaukojimą savo dar-
bui. ,,Kartų namai” priklauso Mari-
jampolės socialinės pagalbos centrui,
ir šio centro direktorė Vilma Ratkevi-
čienė labai maloniai mus priėmė,
supažindino su problemomis. Nuta-
rėme, kad tikrai reikėtų šį centrą
paremti ir pradžiuginti”, – pasakojo
Lemont miestelyje gyvenanti Saka-
laitė.

,,Kartų namai” pateikė sąrašą
daiktų, kurių jiems labiausiai reikia.
Buvo paminėti įvairūs baldai – lovos
vaikams, komodos, kėdės, kilimai,
dviračiai, paspirtukai ir riedlentės,
krepšinio kamuoliai, taip pat įvairūs
žaislai – lėlės, „Lego” kaladėlės, ma-
šinėlės ir kiti. Taip pat įstaiga prašė
smulkios buitinės technikos – skru-
dintuvo, keptuvės sumuštiniams,
plaktuvo.

Bendra visų daiktų sąmata siekė
beveik 7 tūkstančius litų. Suderinus
viską, numatyti daiktai buvo nupirk-
ti ir prieš pat praėjusias Kalėdas pa-
siekė Kartų namus. Vaikai labai

,,Kartų namų” gyventojai džiaugėsi dovanomis, kurios nupirktos „Mercy Lift”
rūpesčiu.

Jurbarko ligoninė po remonto atrodo daug geriau.

B. Krokį daugelis pažinojo kaip puikų
dainininką.

Skubant sudėlioti naujųjų metų
planus, išklausyti Draugo fondo (DF)
pirmininkės, iždininko pranešimų
bei aptarti einamuosius klausimus su
Fondo tarybos direktoriais, 2011 m.
sausio 18 d. įvyko eilinis DF direk-
torių posėdis. Jame dalyvavo fondo
pirmininkė Marija Remienė, iždinin-
kas Leopoldas von Braun, Kontrolės
komisijos pirmininkas Antanas Pau-
žuolis, dr. Ona Daugirdienė, dr. Au-
gustinas Idzelis, Rūta Jautokienė bei
Vaclovas Momkus.

Prašant tolimesnės paramos tiek
DF, tiek dienraščiui „Draugas”, posė-
dis buvo pradėtas dr. Daugirdienės mal-
da. Priėmus šio posėdžio darbotvar-
kę, Fondo tarybos nariai išklausė pir-
mininkės Remienės ir iždininko von
Braun pranešimus apie dienraščio
„Draugas” perspektyvas bei esamą
fondo finansinę padėtį, aptarė tolimes-
nę DF veiklą – vajus, ateities planus.

„Kiekvienais metais vis mažėja
dienraščio ‘Draugas’ prenumeratorių
bei Draugo fondo narių, galinčių pa-
remti fondą finansiškai. Per 2010
metus sumažėjo 71 nariu, kurių šiuo
metu bėra 1,780. Tarp jų yra ir tokių,
kurie neprisideda finansiškai prie
Fondo veiklos jau 10 ar daugiau me-
tų”, – rūpesčiu dalijosi Remienė.
Pirmininkei kėlė nuostabą lietuvių
nenoras prisidėti prie dienraščio
,,Draugas” gyvavimo: „Nors naujų

prenumeratorių neatsiranda, tačiau
šeštadieninių mokyklėlių metu ne-
mokami dienraščio numeriai yra kaip
mat išsidalijami. Tai rodo, jog ‘Drau-
go’ turinys yra įdomus skaitytojams.
Ar gi 75 centai už vieną laikraščio
numerį yra per brangu? – retorinį
klausimą kėlė Remienė savo praneši-
mo metu.

Iždininkui von Braun apžvelgus
jo paruoštą finansinę ataskaitą, Fon-
do tarybos direktoriai ilgai diskutavo
apie esamą padėtį: „Per 2010 m. iš
aukų vajų metu DF buvo surinkta
apie 35,800 dolerių. Kai tuo tarpu
bendros metinės išlaidos ‘Draugo’ lei-
dybai, honorarams, paštui ir kitoms
išlaidoms siekė apie 92,600 dolerių.
2010 m. DF kapitalas sumažėjo apie
56,000 dolerių”, – nedžiuginančiomis
žiniomis dalijosi von Braun. Siekiant
sumažinti leidybos ir pašto išlaidas,
greitu metu dienraštis „Draugas”
taps tridieniu. Buvo aptartos ir kitos
išlaidų mažinimo galimybės.

Siekiant surinkti kuo daugiau
aukų DF, nuo 2011 m. kovo mėn. vėl
bus skelbiami ir vykdomi aukų rinki-
mo vajai. Tikimasi, jog šiais metais
lietuviai ir vėl neliks abejingi bei pri-
sidės prie seniausio pasaulyje be per-
traukos leidžiamo lietuviško laikraš-
čio „Draugas” išsaugojimo ir puoselė-
jimo.

Renata Novogreckaitė

Įvyko pirmasis Draugo fondo
posėdis 2011 metais

REMKIME DRAUGO
FONDÂ – RÙPINKIMÈS

,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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Leit. A. Bivainio nuotraukos

Įspūdžiai iš
,,Mėnulio žemės”

Antrasis laiškas iš Afganistano

Leit. ANDRIUS BIVAINIS

Žinau, kad daugelis iš Jūsų laukė
šio ilgai žadėto įspūdžių pluošto. Štai,
pagaliau, pradėjus antrąjį mėnesį
,,mėnulio žemėje”, ji pasirodo Jūsų
smalsumui.

Šįkart daugiau papasakosiu apie
vietinius žmones bei jų visuomeninę
santvarką. Tiesą sakant, tam atsira-
do ir didesnis poreikis, nes gana daž-
nai pradėjome judėti po apylinkes bei
patį Cagcarana ir bendrauti su
vietiniais gyventojais.

Visų pirma turiu pabrėžti, kad
tai didelių priešingybių ir mums ne-
labai suprantamo vargingo kasdienio
gyvenimo prisodrintas kraštas. Grį-
žus iš paskutiniojo patruliavimo vie-
nas mano vyrukų tiksliai pasakė, kad
,,tokių įspūdžių nepatirsi, žiūrėda-
mas ‘Discovery’”.

Kiekvieną kartą įvažiavus į naują
kišlaką (kaimą kalnų slėnyje), mus
pasitinka pulkai vaikų, po jų renkasi
vyrai, galiausiai pasirodo moteriškės.
Tokia vietinių reakcija į mūsų pa-
sirodymą atspindi bendruomenės
nuostatas dėl moterų vietos ir vaid-
mens. Jos visada buvo ir bus pasku-
tinėje vietoje, sprendžiant įvairius
klausimus, nesvarbu, ar tai būtų kai-
mo reikalai, ar nauji, nematyti at-
vykėliai jų žemėse.

Visi vaikai pasižymi ypatingu
judrumu. Mūsų šalyje tokio amžiaus
vaikai dar tik vežimėliuose arba ban-
do žengti pirmus nedrąsius žings-
nius, o čia jie – jau ima bėgioti. Visi
labai kovoja dėl dėmesio ir kokios
dovanėlės. Žiauri konkurencija, ne-
veltui vietiniai dažniausiai net ne-
duoda vardų vaikams iki 5 metų. Jei
jau tiek vaikas išgyvena, vadinasi,
jis/ji pakankamai stiprus. Taip, tokia
realybė.

Kitas ryškus visuomenės bruožas
– neraštingumas. Įsigalėjus Talibano
judėjimui vakariniame Afganistane,
buvo griežtai draudžiamos bent men-
kiausios pasaulietiško gyvenimo užuo-
mazgos. Būtent tada moterys ėmė
dėvėti čadras, moterų išsilavinimas
arba siekis tai daryti slapta buvo bau-
džiamas labai griežtai. Vyrai (berniu-
kai) buvo auklėjami taip pat tik tam
tikrose madrasose (religinės mokyk-
los), kur talibai jiems ,,įpūsdavo” sa-
vas tiesas. Dėl to šiuo metu absoliuti
dauguma vietinių yra neraštingi. Pa-
gal oficialius duomenis raštingųjų yra
tik apie 15 proc. Didžioji jų dalis
išmoko rašto iš vienintelio šaltinio –
Korano. Dažnai nedideliuose kišla-

kuose galima sutikti tik 1, 2 kažkiek
skaityti mokančius vyrus.

Jau anksčiau buvau minėjęs, kad
mūsų provincijoje apie 80 proc. gy-
ventojų yra tadžikų etninės grupės
atstovai. Kita dalis – hazarai (mongo-
lų palikuonys nuo ankstyvųjų vidu-
ramžių) bei puštūnai. Su pastarai-
siais teko susidurti viename kaime.
Tai labai ryškių ir tamsių bruožų
žmonės, vyresni – nelengvo gyvenimo
aplamdyti vyrai. Jų daugiausia gyve-
na pietiniuose mūsų provincijos rajo-
nuose. Tai tikrieji talibų šalininkai,
radikaliausiai religiškai nusiteikę,
gyvenantys vadovaudamiesi ,,pustun-
vali” kodeksu. Kita mažuma – haza-
rai – paplitę rytiniuose mūsų rajo-
nuose (beje, Hindukush kalnai ten
dar aukštesni ir mums sunkiau įvei-
kiami). Kiek teko patirti, tai labiausi-
ai į pažangą motyvuotos gentys. Jų
vadovai dažnai veikia susivieniję,
siekia pritraukti ISAF globojamų
užsienio rėmėjų investicijų. Tai jiems
labai neblogai pavyksta. Bėda yra ta,
kad nuo XX a. pradžios tai aplinkinių
etninių grupių labiausiai skriaudžia-
mi Afganistano gyventojai. Ši etninė
grupė visada išlaikė bendrą interesą
sukurti savo valstybę kalnuose. To
neleido nė vienas Afganistano valdy-
tojas, tuo labiau tokias ambicijas
slopino talibai. Yra informacijos, kad
hazarai labai kentėjo nuo aplinkinių
genčių persekiojimų ir grobimų. Taigi
nenuostabu, kad po ilgų karo ir pi-
lietinių neramumų metu šiose žemė-
se nėra vienijančio noro kurti kažką,
ką mes, vakariečiai, suprantame kaip
visuomenės bendru reikalu laikoma
,,respublika”.

Kalbant apie puštūnus, jų istori-
nė padėtis dar sudėtingesnė. Šią sa-
vaitę teko bendrauti su britų karinin-
ku, atvykusiu iš Helmand, pietinio
Afganistano. Jis gana tiksliai pasakė,
apibūdindamas tai, ką mes geografiš-
kai suprantame kaip pietinį Afganis-
taną, kuris šiuo metu yra pats nera-
miausias. Iš tiesų tai ,,Puštūnista-
nas”, kuriame gyvenančioms gentims
Afganistano ir Pakistano geografinės
sampratos tėra tik XIX a. viduryje va-
kariečių (beje, tų pačių britų) primes-
tas geografinis, politinis darinys.

Nepasakosiu visų istorinių
smulkmenų bei padėties susiklosty-
mo, tik turiu pasakyti, jog pritarčiau
brito neoficialiai minčiai, kad mums
pasisekė, jog vyraujanti dauguma
mūsų provincijoje yra tadžikai.
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Zingeris išrinktas Europos Tarybos
Parlamentinès Asamblèjos viceprezidentu

Nedidel∂je Lietuvoje – dideli
gyventoj¨ finans¨ skirtumai

Vilnius, sausio 25 d. (Delfi.lt) –
Buvęs Vilniaus meras Artūras Zuo-
kas ketina siūlyti steigti naują Lietu-
vos oro bendrovę „Vilnius Air”. A.
Zuokas kritikuoja Susisiekimo minis-
terijos darbą ir sako, kad neturėdama
pagrindinio oro vežėjo Lietuva pra-
randa maždaug 1,5 milijardo litų
BVP per metus.

„Visus šiandien nervina padėtis,
kai į Vilnių praktiškai neįmanoma at-
skristi. Iš kaimyninės Rygos šiuo me-
tu yra 107 tiesioginių skrydžių kryp-
tys, tuo tarpu iš Tarptautinio Vil-
niaus oro uosto – tik 19. Susisiekimo
ministerija nieko nedaro, kad iš-
spręstų šią problemą. Ministrui rei-
kėjo daugiau nei pusantrų metų, kad
suprastų, jog privatus vežėjas nepa-
jėgus to daryti be valstybės paramos.
Norime parodyti, kad Vilnius gali pa-
siūlyti įsteigti tokią oro bendrovę. Be
abejonės, tam reikalingas privatus
partneris, ir dabar norinčių dalyvauti
tokiame projekte yra bent du. Vilnius
tikrai turi galimybių siekti, spausti,
kad Susisiekimo ministerija nekal-
bėtų ir nedejuotų, o vykdytų tuos
darbus, kurios ji privalo atlikti pagal
išgales”, – apie planuojamą projektą
kalbėjo A. Zuokas.

A. Zuokas dar negali pasakyti,
per kiek laiko būtų galima įsteigti
naują Lietuvos oro vežėjo bendrovę.
Susisiekimo ministro Eligijaus Ma-
siulio patarėjas ryšiams su visuome-
ne Martynas Čerkauskas teigia, kad
ministerija tokiems žingsniams nesi-
ruošia ir pasisako už privačią veiklą,
bet, pasak atstovo, nemato Lietuvoje
tam pajėgių verslininkų.

„Visų pirma, Susisiekimo minis-
terija nesiruošia steigti bendrovės
vien tik mokesčių mokėtojų pinigais.

Tai neapsimoka, nes valstybinių oro
bendrovių Europoje beveik nelikę, o
ir esamas valstybė stengiasi privati-
zuoti, nes bendrovės dirba nuosto-
lingai – tai yra našta valstybei ir mo-
kesčių mokėtojams. Mes labiau pasi-
sakome už privačią iniciatyvą. Mūsų
skaičiavimu, norint įkurti oro bend-
rovę, pirmais metais reikėtų 100 mi-
lijonų litų, vėliau – dar po keliasde-
šimt milijonų litų kelerius metus
veiklai palaikyti. Kad kompanija taps
pelninga – nėra jokios garantijos”, –
Susisiekimo ministerijos nuostatą iš-
sakė M. Čerkauskas.

Susisiekimo ministerija tikisi,
sumažinus oro uosto mokesčius, pri-
traukti kitų Europos šalių oro bend-
roves. „Mes dabar kiek galima suma-
žinome oro uosto mokesčius ir suda-
rome sąlygas visoms oro bendrovėms,
kurios nori skraidyti į Lietuvą labai
palankiomis sąlygomis”, – apie Susi-
siekimo ministerijos vykdomą politi-
ką pasakojo atstovas ryšiams su vi-
suomene.

„Mes matome problemą, kad į
Lietuvą nėra kam skristi, o ne tai,
kad nėra skrydžių. Skrydžių atsiras-
tų, jeigu būtų kam skristi”, – kalbėjo
A. Čerkauskas. Pasak pašnekovo,
konkretus pavyzdys – pernai metų
pradžioje „Airbaltic” pasiūlyti nauji
skrydžiai į Manchester, Londoną,
Berlyną, Oslą, Amsterdamą, kurių
vežėjai turėjo atsisakyti, nes nesu-
laukė keleivių.

„Skrenda emigrantai, bet kiek
atskrenda užsieniečių? Dėl to, mes
manome, pagrindinė problema yra
ta, kad nėra tinkamos Lietuvos rek-
lamos, kuri galėtų pritraukti norma-
lų turistų srautą”, – kalbėjo M. Čer-
kauskas.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Valstybè atlygins už gydymâsi 
kitose Europos Sâjungos šalyse

Vilnius, sausio 25 d. (Tiesa.com)
– „Swedbank” Asmeninių finansų
instituto specialistų paskelbti nau-
jausi statistiniai duomenys parodė,
kad „į rankas” gaunamo darbo už-
mokesčio svyravimai skirtingose Lie-
tuvos savivaldybėse siekia net iki 700
litų, nedarbas dažnai skiriasi daugiau
nei dvigubai, o nedarbo išmokas gau-
nančių asmenų skaičiaus santykis su
registruotų bedarbių skaičiumi vie-
nose savivaldybėse yra net keliskart
didesnis nei kitose. 

„Nors Lietuva visai nedidelė,
įvairiose šalies vietovėse gyvenančių
žmonių pragyvenimo lygis, taigi ir
nuotaika bei lūkesčiai, pastebimai
skiriasi. Galima rasti daugybę šių ne-
sutapimų atsiradimo priežasčių. Tai
ir savivaldybės geografinė padėtis, ir
verslo susitelkimas regione, ir vietos
gyventojų amžius bei darbo jėgos
konkurencingumas, traukiantis arba
atbaidantis investuotojus, ir daugelis
kitų dalykų”, – vardija Odeta Bložie-
nė, „Swedbank” Asmeninių finansų
instituto vadovė Lietuvoje. 

Didžiausią vidutinį atlyginimą
Statistikos departamentas pastebi
tose savivaldybėse, kuriose susitelkę
daugiausiai aukštos kvalifikacijos
darbuotojų. Štai vidutinis Vilniaus
gyventojų darbo užmokestis po mo-
kesčių 2010 m. III ketv. siekė 1,836
Lt per mėnesį. Vidutinį šalies darbo
užmokestį „į rankas” (1,621 Lt) virši-
jo ir vidutiniai atlyginimai Klaipėdos
miesto, Visagino, Mažeikių rajono bei

Klaipėdos rajono savivaldybėse. 
Mažiausias pajamas gauna tų sa-

vivaldybių gyventojai, kuriose veikia
nedaug didelių įmonių, o darbo jėga
yra mažai konkurencinga: palyginti
mažas darbingo amžiaus gyventojų
skaičius, neaukšta kvalifikacija. Nė
1,200 Lt „į rankas” nesiekia vidutinis
darbo užmokestis Šalčininkų rajono
savivaldybėje (1,172 Lt), vos pusšim-
čiu litų didesni atlyginimai yra Kal-
varijos ir Radviliškio rajono savival-
dybėse.

Labiausiai nuo 2008 m. vidutinis
atlyginimas padidėjo Kazlų Rūdoje
(214 Lt), labiausiai smuko Jonavos
savivaldybėje – net 400 litų. Pirmuo-
ju atveju tai iš dalies galėjo lemti sėk-
minga stambių įmonių veikla, ant-
ruoju – dalinis gamybos darbų stab-
dymas savivaldybėje veikiančioje azo-
to trąšų ir chemijos produktų gamy-
bos įmonėje.

Naujausiais teritorinių darbo
biržų duomenimis, didžiausias nedar-
bas pastebimas Ignalinos rajono savi-
valdybėje – metų pradžioje darbo čia
neturėjo net 21,3 proc. darbingo am-
žiaus gyventojų. 19 ir daugiau pro-
centų siekiantis nedarbas yra Akme-
nės, Vilniaus, Zarasų ir Mažeikių ra-
jonų savivaldybėse. Nuo 2008 m. be-
darbystė sparčiausiai augo Mažei-
kiuose – 15,3 proc. Mažiausiai bedar-
bių yra Neringos (5,7 proc.), Birštono
(10,7 proc.) ir Šiaulių miesto (11,3
proc.) savivaldybėse.

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) –
Kiekvienas pageidaujantis galės kito-
je Europos Sąjungos (ES) šalyje gauti
tas sveikatos paslaugas, kurias turi
teisę gauti savo valstybėje. Atitinka-
miems Pacientų teisių nurodymams
pritarė Europos Parlamentas (EP). 

,,Už šias paslaugas ligoniai mo-
kės patys, tačiau grįžus jiems bus at-
lyginama ta dalimi, kiek ta paslauga
kainuoja Lietuvoje”, – teigiama Svei-
katos apsaugos ministerijos praneši-
me. 

Pasak ministerijos, įgyvendinus
nurodymus nestacionariosios prie-
žiūros paslaugoms, specialistų kon-
sultacijoms užteks šeimos gydytojo
siuntimo, o užsienio ligoninėse tei-
kiamoms stacionariosios ar speciali-
zuotos priežiūros paslaugoms valsty-
bės galės nustatyti išankstinių leidi-
mų sistemą. 

,,Neabejotinai ši naujovė – ryš-
kus pasiekimas, didinantis ligonių
galimybes naudotis ne tik savo šalies,
bet ir visos Europos specialistų žinio-
mis. Taip pat ši naujovė paskatins
Lietuvos gydytojus tobulinti savo įgū-
džius, todėl iš esmės tikėtini teigiami
poslinkiai visoje sveikatos sistemoje”,
– sako sveikatos apsaugos viceminist-
rė Nora Ribokienė. 

Dokumentą dar turės tvirtinti
ES Taryba. Valstybės turės įgyven-
dinti šio nurodymo reikalavimus per
30 mėnesių nuo jos įsigaliojimo. Kiek-
viena ES valstybė turės sukurti cent-
rus, kuriuose ligoniai galės sužinoti
apie galimas sveikatos priežiūros pa-

slaugas, formalumus ar gydymą. 
Ruošiantis įgyvendinti Pacientų

teisių nurodymą Lietuvoje bus die-
giama nauja sveikatos priežiūros pa-
slaugų kainodaros sistema. Į Vyriau-
sybėje šiuo metu svarstomus Sveika-
tos sistemos plėtros 2010–2015 metų
metmenis įtrauktas siekis atsisakyti
sveikatos priežiūros įstaigų finansa-
vimo per valstybės investicijų prog-
ramą, įtraukiant visas su sveikatos
priežiūros paslaugų teikimu susiju-
sias išlaidas į sveikatos priežiūros pa-
slaugų įkainius. 

,,Šiuo metu sveikatos priežiūros
paslaugos yra apmokamos Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo
(PSDF) lėšomis, tačiau įstaigos papil-
domai gauna lėšų patalpų remontui,
įrangos įsigijimui ir pan. iš valstybės
investicijų programos. Pasikeitus kai-
nodarai, visa paslaugos suma bus įs-
kaičiuota į bendrą įkainį, todėl jis bus
didesnis”, – aiškina ministerija. 

Jos teigimu, tarptautinę kaino-
daros metodiką atitinkantis įkainis
suteiks ligoniams galimybes gydytis
kitose ES šalyse mokant mažesnį
skirtumą tarp paslaugų įkainio Lie-
tuvoje ir kitose šalyse. 

,,Lietuvai toks kainodaros siste-
mos pakeitimas būtinas, norint var-
žytis su ES šalimis, teikiant asmens
sveikatos priežiūros paslaugas ir sie-
kiant įvesti Papildomąjį savanoriškąjį
draudimą”, – teigia viceministrė.  

N. Ribokienė anksčiau yra sa-
kiusi, kad kainodaros pakeitimai ga-
lėtų būti įvedami nuo 2012 metų. 

Ketinama steigti „Vilnius Air” 

Strasbūras, sausio 25 d. (BNS)
– Europos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos (ETPA) sesijos Strasbūre
pradžioje Seimo delegacijos vadovas
Emanuelis Zingeris buvo išrinktas
vienu iš Asamblėjos viceprezidentų. 

Pagal ETPA statutą, viceprezi-
dentai dalyvauja Asamblėjos Biuro
posėdžiuose, pavaduoja prezidentą
oficialiuose susitikimuose ir pirmi-
ninkauja plenariniams posėdžiams.

,,ET atlieka svarbų vaidmenį,
bandydama apjungti žmogaus teisių
reikalavimus 47 Europos valstybėse.

Tiek Europos Sąjunga, tiek jai nepri-
klausančių šalių vyriausybės privers-
tos įsiklausyti į Asamblėjos vykdo-
mos stebėsenos metu nurodytus žmo-
gaus teisių pažeidimus”, – sakė E.
Zingeris.

Išrinktas viceprezidentu E. Zin-
geris kreipėsi į sesijos debatuose da-
lyvaujantį ET Generalinį sekretorių
T. Jagland su apgailestavimu pabrėž-
damas ET Žmogaus teisių komisaro
nepakankamą vaidmenį reaguojant į
Baltarusijoje įvykdytus žmogaus tei-
sių pažeidimus.

Airijos lietuviams pristatyta knyga 
apie juos paçius

Dublinas, sausio 25 d. (Tiesa.

com) – Lietuvos ambasadoje Airijoje
vyko Airijos Lietuvių Bendruomenės
susitikimas su knygos apie lietuvių
gyvenimą Airijoje „Airija: tolima ar-
tima sala” autore Elvyra Davaine-
Žeižiene. Žurnalistė ir rašytoja E.
Davainė-Žeižienė pristatė savo kny-
gą, pasidalijo savo įžvalgomis apie
gyvenimo svetur iššūkius. Po knygos
pristatymo ambasadoje vyko diskusi-
ja apie emigracijos problemas, lietu-
vybės puoselėjimą užsienyje, ryšių su
tautiečiais užsienyje gilinimo būdus. 

2010 metais leidyklos „Baltos
lankos” išleista E. Davainės-Žeižie-
nės knyga pasakoja apie kasdienį lie-
tuvių emigrantų gyvenimą Airijoje.
Pati autorė penkerius metus gyveno
ir dirbo įvairius darbus šioje šalyje.
Jos knyga skirta šiuo metu Airijoje
gyvenantiems ir ten ketinantiems
vykti tautiečiams.

Penkeri Airijoje praleisti  metai E.
Davainę įkvėpė parašyti knygą.

Tiesa.com nuotr.
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PARYŽIUS
Rusija ir Prancūzija pasirašė

susitarimą dėl ,,Mistral” klasės de-
santinių laivų statybos rusų kari-
niam laivynui. Sutarties pasirašymas
vyko Sent Nezere Prancūzijoje. Joje
dalyvavo ir Prancūzijos prezidentas
Nicolas Sarkozy. Sutartį pasirašė
Rusijos vicepremjeras Igor Sečin ir
Prancūzijos gynybos ministras Alain
Juppe. Dėl šio sandorio sutarta
gruodžio pabaigoje. Du laivai bus sta-
tomi Prancūzijoje, dar du Rusija pa-
gal modelį pasigamins pati.

WASHINGTON, DC
Per artimiausias kelias savaites

Jungtinių Valstijų prezidento Barack
Obama patarėja energetikos ir kli-
mato klausimais Carol Browner pa-
liks savo pareigas. C. Browner vado-
vavo Aplinkos apsaugos agentūrai
(EPA) aštuonerius metus, kai šalies
prezidento pareigas ėjo Bill Clinton.
C. Browner ketina likti Washington,
tačiau kol kas nepranešama apie to-
lesnius jos karjeros planus. C. Brow-
ner laikoma viena labiausiai patyru-
sių specialistų. Ji dirba B. Obama
administracijoje nuo 2009 m. sausio,
naujajam prezidentui pradėjus eiti
savo pareigas.

* * *
2011 m. Jungtinės Valstijos pa-

didins kasmet Ukrainai skiriamą
finansinę pagalbą iki 124,4 mln. JAV
dol. 2010 m. JAV Ukrainai skyrė
123,1 mln. JAV dol. finansinę pagal-
bą, o 2009 m.  99,4 mln. JAV dol. JAV
teigia, kad siekia paremti demokra-
tišką, klestinčią ir saugią Ukrainą.
Išplatintame pranešime JAV taip pat
pabrėžia, kad šiuo metu Ukraina su-
siduria su dideliais ekonominiais
sunkumais, nes pasaulinė finansinė
krizė ir korupcija trukdo įgyvendinti
pertvarkas.

* * *
22 metų Jares Lee Loughner,

kaltinamas pasikėsinimu nužudyti
vieną JAV įstatymų leidėją per 6
žmonių gyvybes nusinešusį šaudymą
Arizona  valstijos Tuscon mieste, pa-

darė kaltės nepripažinimo pareiški-
mą, o pareigūnai svarsto, ar jo teis-
mas gali vykti nuo šios išpuolio dar
neatsigavusiame mieste. Advokatė
paskelbė, kad jos klientas sakė nei-
gęs, jog mėgino nužudyti Kongreso
narę Gabrielle Giffords ir du jos pa-
dėjėjus. JAV Atstovų Rūmų narė G.
Giffords perkelta į Texas valstiją to-
liau tęsti gydymo Houston reabili-
tacijos centre po 13 dienų trukusio
gydymo vienoje Arizona valstijos
ligoninėje. 

* * *
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton, viešėdama Meksikoje, dar
kartą išreiškė paramą šalies prezi-
dentui Felipe Calderon kovoje su
narkotikų karteliais. H. Clinton pa-
reiškė, kad Meksikai nėra kito pasi-
rinkimo, tik kova su narkotikų pla-
tinimu užsiimančiais nusikaltėliais.
Su narkotikais susiję nusikaltimai
pernai Meksikoje pražudė 15,000
žmonių. JAV valstybės sekretorė pri-
pažino, kad būtina sustabdyti pinigų
ir ginklų srautus iš Amerikos į Mek-
siką. Su Meksikos prezidentu JAV
diplomatijos vadovė aptarė ir saugu-
mo bei ekonomikos klausimus.

* * *
Inžinierius iš JAV, kuris Kinijai

pardavė JAV karinių paslapčių, už
grotų praleis 32 metus. 66 metų Indi-
joje gimęs Noshir Gowadia padėjo
Kinijai kuriant ,,B-2” bombonešį.
Havajų teismas jį dėl slaptos karinės
informacijos perdavimo Kinijai nu-
teisė rugpjūtį. Manoma, kad inžinie-
rius iš Kinijos gavo 110,000 JAV do-
lerių – pinigai buvo skirti padengti
būsto paskolą už prabangų namą
Maui saloje. 

LOMĖ
Toge ginkluoti plėšikai užpuolė

JAV ambasadorės Patricia Hokins
automobilį. Užpuolikai sustabdė am-
basadorės visureigį „Toyota Land
Cruiser”, vėliau, grasindami viduje
esantiems žmonėms, liepė jiems išlip-
ti iš automobilio ir bandė pasprukti.
Kaip paaiškėjo, plėšikai atvyko iš
Benino ir Nigerijos. Togos valdžios
atstovų duomenimis, jie gali būti
susiję su aukšto rango Benino pa-
reigūno nužudymu, kuris įvyko Lo-
mėje 2010 m. vasarą. Be P. Hokins,
užpultame automobilyje buvo jos
vyriausioji padėjėja ir Jungtinių Tau-
tų vystymo programos atstovė. Nė
viena jų nenukentėjo.

EUROPA

JAV

Maskvos Domodedov oro uoste
îvykdytas teroro išpuolis

Maskva, sausio 25 d. (BNS) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev pareiškė, kad teroristinis išpuolis
Maskvos Domodedov oro uoste buvo
įvykdytas, siekiant nužudyti kuo
įmanoma daugiau žmonių. Pirmadie-
nio popietę oro uosto tarptautiniame
terminale susisprogdino teroristas
mirtininkas – per įvykį žuvo mažiau-
siai 35 žmonės ir 180 buvo sužeisti.

Rusijos kovos su terorizmu ko-
mitetas pranešė, kad dėl šio išpuolio
kaltos nepakankamos saugumo prie-
monės, taikomos oro uoste.

Rusijos prezidentas pažadėjo pa-
galbą žuvusiųjų šeimoms ir sužeistie-
siems. Šalies vadovas taip pat pa-
reiškė atšaukiąs kelionę į Šveicarijoje
vyksiantį Davoso ekonomikos foru-
mą, kur jis turėjo sakyti atidarymo
kalbą. Teigiama, jog saugumo tarny-
bos žinojo, kad pirmadienį Maskvos
oro uoste teroristai planuoja teroro
išpuolį, tačiau nesugebėjo nustatyti
tikslios vietos ir sulaikyti įtariamųjų.

Tarptautinė bendruomenė pas-
merkė išpuolį Maskvos oro uoste.
NATO generalinis sekretorius An-
ders Fogh Rasmussen pareiškė, kad

įvykiai Maskvoje ,,jį labai sukrėtė”.
JAV siūlo pagalbą Rusijai tiriant šį
teroro išpuolį persekiojant nusikaltė-
lius. Tai pareiškė JAV valstybės de-
partamento atstovas Philip Crowley.
JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton sakė, kad ,,JAV pasirengusios
paremti Rusijos vyriausybės žings-
nius patraukiant atsakomybėn tero-
ristus”. Didžiosios Britanijos minis-
tras pirmininkas David Cameroon
pasiūlė Rusijos valdžiai ,,paramą” ir
davė aiškiai suprasti, kad Didžiosios
Britanijos žmonės yra kartu su Ru-
sijos žmonėmis šių skaudžių įvykių
akivaizdoje.

Pagerbiant žuvusiųjų per tero-
ristinį išpuolį atminimą Maskvoje
trečiadienis paskelbtas gedulo diena.
Kol kas už išpuolį atsakomybės ne-
prisiėmė jokia grupuotė.

Tai jau ne pirmas kartas, kai Do-
modedov oro uostą savo taikiniu
pasirenka teroristai. 2004 m. rugpjūtį
iš šio oro uosto pakilusius du lėktu-
vus susprogdino teroristės mirtinin-
kės iš Čečėnijos. Tuomet žuvo 90
žmonių. 

Ligoninėse gydomi 87 per sprogimą oro uoste sužeisti žmonės.       EPA nuotr.

JAV prezidento buvês padèjèjas negalès
siekti Çikagos mero pareigû

Čikaga, sausio 25 d. (BNS) –
Illinois teismas nutarė, kad JAV
prezidento B. Obama buvęs adminis-
tracijos buvęs padėjėjas Rahma
Emanuel negali siekti Čikagos mero
pareigų per ateinantį mėnesį vyk-
siančius rinkimus. 

R. Emanuel skubiai pareiškė,
kad valstijos Aukščiausiajam teismui
apskųs dviem balsais prieš vieną pri-
imtą Apeliacinio teismo sprendimą,
pagal kurį jis negali kandidatuoti, nes
nepakankamai ilgai gyveno Čikagoje.
Tačiau miesto rinkimų komisija nu-
rodė, kad balsalapiai bus išspausdinti
be R. Emanuel vardo. 

Kandidatai į merus turi būti
teisėtai gyvenę mieste bent vienerius
metus iki rinkimų, kurie šiuo atveju
vyks vasario 22 d. ,,Kandidatui negali
būti pritaikyta jokia šio reikalavimo
išimtis”, – rašoma teismo nutartyje. 

,,Atšaukiame apygardos teismo
sprendimą ir nurodome, kad šio kan-
didato vardas nebūtų įtrauktas arba,
esant reikalui, būtų pašalintas iš
2011 m. vasario 22 d. vyksiančių Či-
kagos mero rinkimų balsalapių”, –
rašė teisėjas Thom Hoffman, kurio
nuomonę palaikė teisėja Shelvin
Louise Marie Hall. 

51 metų R. Emanuel laikytas
vienu iš galimų kandidatų prieš
rinkimus trečiame didžiausiame JAV
mieste, kuriame tradiciškai aktyviai
palaikomi demokratai. R. Emanuel
savo rinkimų kampanijai surinko
daugiau nei 10 mln. dolerių ir yra pa-
laikomas B. Obama, kuris anksčiau
ilgą laiką gyveno Čikagoje. Buvęs
JAV prezidentas Bill Clinton pas-
taruoju metu taip pat pasisakė už R.
Emanuel kandidatūrą į Čikagos me-
rus.

Pasaulio naujienos

R. Emanuel pareiškė, kad valstijos
Aukščiausiajam teismui apskųs Ape-
liacinio teismo sprendimą. 

SCANPIX nuotr.

AFRIKA
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Po ilgametės draugystės su JAV lietuviais įkurta
sava organizacija

DALIA ŠATINSKIENÈ

Tu ateik, mano angele baltas,
Iš sapnų, iš dangaus,

iš žvaigždžių.
Iš vaikystės per dangaus gojų
Įsisupęs į skliautą vilties. 

Z. Gaižauskaitė

Devynmetis Sauliukas, pade-
damas savo gerojo angelo Marijos
Kriaučiūnienės, pakvietė likimo
draugus į šventinę popietę, vykusią
Kauno m. Jaunimo neįgaliųjų centre,
iš kurio kiekvienas galėjo parsinešti
kalėdinio jaukumo, vaikiško šėlsmo
nuotaikos ar net pačių pasigamintų
lietuvių liaudies muzikos instrumen-
tų. 

Neabejingi vaikams dideli klubo
„Sauliukas” draugai – grupės ,,16Hz”
– atlikėjai rado valandėlę tarp šven-
tinio maratono koncertų ir atskubėjo
neatlygintinai padainuoti popietės
svečiams. Aktorių grupė „Straz-
danėlės” sušildė sielas savo atlieka-
mais kūriniais, o vėliau drąsiai įteikė
dalyviams plaktukus, vinis ir ėmėsi
vadovauti muzikos instrumentų ga-
mybai. Visų dalyvių džiaugsmas ir
pasididžiavimas buvo begalinis. 

Sauliuko draugystė su JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Socialinių rei-
kalų tarybos įsteigto komiteto „Lie-
tuvos vaikų viltis” pirmininke Gra-
žina Liautaud ir Marija Kriaučiū-
niene yra lygi vaiko amžiui, o sveiki-
mo istorija taip pat neatskiriama nuo
šio fondo teikiamos visokeriopos pa-
galbos, kaip, beje, ir daugelio Lietu-
vos vaikų.

Iš šios ilgametės draugystės ir
bendradarbiavimo su „Lietuvos vai-
kų viltimi” gimė sumanymas įsteigti
neįgaliųjų organizaciją Lietuvoje,
kuri galėtų pagelbėti, nes auginti neį-
galų vaiką Lietuvoje labai sunku.
Trūksta ne tik aiškios, vienoje vietoje
sukauptos informacijos, kur vienu ar
kitu klausimu kreiptis, bet ir labai
gyvenimiškų dalykų. Todėl tokius
vaikus auginantys žmonės, susibūrę į
neformalią bendruomenę, dalinda-
vosi informacija, gydymo patirtimi
bei gydytojų adresais, kad ieškantieji
pagalbos greičiau atsidurtų reikiamo-
je vietoje. Taip mes, Sauliuko tėvai,
turėdami didelią patirtį ir vedami
noro padėti kitiems, 2009 metais
įkūrėme klubą Kaune, pavadinę jį
sūnaus vardu.

Sveikatos ir integracijos klubas
„Sauliukas”, kuriam visuose darbuo-
se geri draugai gelbėja, jungia vaikus,
sergančius ortopedinėmis ligomis.

Tai sunkūs susirgimai, reikalaujan-
tys ilgo ir pasiaukojančio pačių vaikų
darbo bei tėvų ir globėjų rūpesčio.
Rezultatai ateina labai pamažu, o
kartais sugrąžina atgal, ir viskas
prasideda iš naujo: operacija, reabi-
litacija, vaistai...

Tikimės ne tik suburti panašaus
likimo vaikus ir jų tėvus, bet ir vyk-
dyti įvairius projektus. Jau įgyvendi-
nome pirmą projektą su Sveikatos
apsaugos ministerija. Pasikvietėme
garsų specialistą iš užsienio, dirbantį
su panašią negalią turinčiais vaikais.
Paprastai jie labai geranoriški ir kon-
sultuoja nemokamai. Tačiau kai kvie-
ti žmogų, būtų mandagu sumokėti
bent už jo bilietus, viešbutį, maistą.
Lietuvoje tokių vaikų pakankamai
daug ir daugelis jų negauna tinkamos
pagalbos, nepatenka pas reikiamus
specialistus. Nors šiandien Lietuvoje
daromos sudėtingos operacijos, ku-
rios padeda judėjimo negalią turin-
tiems vaikams, vėliau jiems būtina
reabilitacija. Deja, nei sanatorijos, nei
poliklinikos dėl menko finansavimo
negali suteikti paslaugų tiek, kiek
šiems vaikams reikia, todėl meistriš-
kai medikų atlikta operacija nebūna
tokia veiksminga, kokia turėtų būti.
Sutikęs atvykti specialistas iš Vokie-
tijos apmokė  per keturiasdešimt lie-
tuvių medikų, o pastarieji mokys ma-
mas, kad jos su vaikais galėtų dirbti
pačios. Beje, Sveikatos apsaugos mi-
nisterija šį projektą pripažino geriau-
siai parengtu. 

Sauliukas vaikšto nuo dvejų me-
tų tik todėl, kad mes, jo tėvai, kaip
įmanydami, stengėmės ieškoti jam
tinkamų ortopedinių priemonių.
Lietuvoje parduodama ortopedinė
technika, nors ir atlyginama valsty-
bės, didesnę negalią turinčiam vaikui
nėra tinkama. Pirmuosius žingsnius
pats Sauliukas žengia tik su Ame-
rikoje pagal specialų pavyzdį gamin-
tais įtvarais. Vėliau mūsų šeimai
padėjo Čikagoje įsikūrusios labdarin-
gos organizacijos „Lietuvos vaikų
viltis” nepailstančios darbuotojos
Liautaud ir Kriaučiūnienė bei kiti
geros valios žmonės. Kol negavome
šių įtvarų, vaikas galėjo vaikščioti tik
su lazdomis. Dabar jis vaikšto ypatin-
ga eisena, tačiau gali judėti, lipti laip-
tais ir net paspiria kamuolį. Žiemą
bandėme pastatyti jį ant slidžių, šiek
tiek pačiuožė. Kitą žiemą mėginsime
slidinėti. 

Organizacijos „Lietuvos vaikų
viltis” veiklos dėka Lietuvoje jau ke-
liolika metų sunkius ligoniukus kon-
sultuoja ir operuoja Amerikos ortope-

dai. Amerikiečiai nuolat moko ir savo
kolegas ortopedus Vilniuje. Išeivių
rūpesčiu surinktomis lėšomis įrengta
puiki vaikų ortopedijos skyriaus
operacinė su pažangiausiomis steri-
lizacijos mašinomis bei naujausiais
instrumentais, jaukiai sutvarkytas
visas skyrius. Kasmet ligoninė gauna
svarias sumas. Tokius didelius, sun-
kiai suvokiamus labdaros darbus,
prižiūri kelios lietuvių kilmės ame-
rikietės. Visoms joms skiriama di-
džiulė visų vaikų ir jų artimųjų padė-
ka iš Lietuvos, o ypač JAV LB Socia-
linių reikalų fondo „Lietuvos vaikų
viltis” pirmininkei Gražinai Liau-
taud – visos veiklos sumanytojai ir
koordinatorei, bei visiems geros va-
lios žmonėms. 

Jau šiais naujaisiais 2011 metais
su viltimi laukiame vėl atvykstant
garsaus Amerikos chirurgo John
Lubicky. Kiekvienas šio gydytojo ap-
silankymas gelbėti daugelio vaikų su
negalia, jo atliktų operacijų, pata-
rimų ir konsultacijų dėka gyvenimas
tampa lengvesnis, gražesnis. 

Visuomenėje vis dar vyrauja po-
žiūris, kad jei vaikas neįgalus, jis turi
bendrauti tik su panašiais į save. La-
bai trūksta renginių, kuriuose neį-
galūs vaikai galėtų susitikti su svei-
kaisiais specialių švietimo užsiėmimų
metu. Tokie vaikai negali laukti. Juos
būtina mankštinti, mokinti ir pa-
ruošti gyvenimui. Jeigu jie šiandien
negaus, ko jiems reikia, užaugę tikrai
gyvens tik iš socialinių pašalpų. Ar-
timieji įdeda daug triūso, stengda-
miesi išugdyti ir paruošti vaiką sava-
rankiškam gyvenimui, kad jis užau-
gęs neturėtų gyventi iš valstybės ski-
riamų neįgaliųjų socialinių pašalpų. 

Kertinis akmuo klubo „Sauliu-

kas” veikloje yra tvirtas pasiryžimas
tęsti savo misiją: visomis išgalėmis
padėti ortopedinėmis ligomis sergan-
tiems – vaikams ir suaugusiems – įsi-
jungti į visuomenę. Kasdien jausdami
gerųjų angelų Gražinos Liautaud ir
Marijos Kriaučiūnienės globojantį
sparną, rengsime naujus projektus ir
dirbsime žmonių su negalia labui. 

Daugiau informacijos apie mūsų
veiklą bei vykdytus projektus galite
rasti sukurtame tinklalapyje www.
ssik.lt. Laukiame visų Jūsų pasiū-
lymų bei visokeriopos pagalbos. Ačiū
už Jūsų gerumą.

Dalia Šatinskienė – Sauliuko
mama, viena iš sveikatos ir integraci-
jos klubo ,,Sauliukas“ įkūrėjų.

Devynmetis Sauliukas laukia savo
likimo draugų.

Klubo ,,Sauliukas” nariai.

Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija (PDPD) šiemet švenčia
savo veiklos dvejų metų jubiliejų.
Draugija buria tuos, kuriems rūpi ir
kurie rūpinasi Šiaurės Amerikos
lietuvių dvasine ir psichologine ge-
rove, kuriems yra nesvetimas kito
žmogaus skausmas, problemos ir
nesėkmės. Draugijoje, kuriai vado-
vauja filosofijos mokslų daktaras
kun. Valdas Aušra, darbuojasi kuni-
gai, socialiniai darbuotojai, psicholo-
gai, gydytojai.

Draugijos nariai pastoviai ren-
kasi į posėdžius, kuriuose aptariami
nuveikti darbai, kuriami ateities
planai. Per šiuos metus buvo nuveik-
ta tikrai nemažai. Pirmadieniais ir
ketvirtadieniais nuo 6 val. vakaro iki
10 val. vakaro yra budima prie ,,Pa-
guodos” telefono. Ištikus nelaimei ar
esant kitoms stresinėms aplinky-
bėms, paskambinę į Psichologinės
pagalbos liniją telefonu 1-866-438-
7400, visuomet rasite pagalbą ir
patarimus, ką daryti, kur kreiptis.

Pavasarį ir rudenį buvo surengti
seminarai ,,Bendravimas šeimoje’’ ir
,,Prie skyrybų slenksčio’’, po kurių
dalyviai buvo kviečiami susiburti į
savitarpio pagalbos grupeles. Tokia
grupelė susikūrė Pasaulio lietuvių
centre Lemont ir sėkmingai tęsė savo
darbą spalio–lapkričio mėnesiais,
vadovaujami kunigo Antano Sau-

laičio ir psichologės Laimos Zavis-
tauskas. Grupelės veikla vystėsi
puikiai ir po aštunto užsiėmimo,
užbaigimo proga visi  sudalyvavo
,,Alatėjos’’ organizuotame vakarėly-
je. 

Didelio susidomėjimo susilaukė
Vilijos Aukštuolienės paskaitos te-
momis: ,,Ką turėtų žinoti kiekvienas,
sulaukęs 60 metų’’ ir ,,’Medicare’ ir
vaistų programos’’. Buvo perskaity-
tos net 4 paskaitos: trys iš jų PLC
Lemont ir viena ,,Seklyčioje’’.

Džiugu, kad į mūsų gretas prisi-
jungia nauji žmonės. Vienas jų —
Juozas Križinauskas neseniai lankėsi
The Abbey of Gethsemani vienuo-
lyne, esančiame Kentucky valstijoje,
pasisemti žinių apie kritinį mąstymą.
Jo paskaitą: ,,Kritinis mąstymas:
Elder – Paul metodika’’ išgirsite
PDPD metinio suvažiavimo metu,
kuris įvyks  vasario 5 dieną, šešta-
dienį, 2 val. po pietų Ziono lietuvių
liuteronų bažnyčios salėje (9000 S.
Menard Ave., Oak Lawn, 60453). 

PDPD kviečia visus lietuvius psi-
chologus, dvasininkus, socialinius
darbuotojus, o taip pat studentus,
studijuojančius teologiją, psichologi-
ją, socialinį darbą, ir visus, norinčius
padėti žmonėms, ištikus nelaimėms,
prisijungti prie mūsų veiklos.

Laukiami visi!
Ona Radzevičienė 

Psichologinės ir dvasinės
pagalbos draugija tęsia darbą
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Õirdies ir kraujagysliû
ligos,,Ambersail” 

dienoraštis
Nr. 69

Taip… aplinkui vis dar uragani-
nis vėjas, audra, bangos, bet mums
tai suteikia galimybę plaukti dar
didesniu greičiu ir anksčiau pasiekti
mūsų tikslą – Dubliną. Ir jeigu jūs
būsite tas optimistas toje nusivylusių
žmonių masėje, ar esate darbininkas,
ar valstybės tarnautojas, ar versli-
ninkas, jūs tikrai iš tos krizės gausite
daugiau nei prarasite. Blogiausiu
atveju jus paskutinį atleis iš darbo! O
tas naujas darbas, kaip ir nauja pa-
dėtis ant laivo, suteiks jūsų gyveni-
mui naujų spalvų ir neįtikėtinų po-
tyrių. 

Keiskimės, kovokime už save, už
savo šeimą, už savo šalį ir nebūkime
aukos! 

Ir tegul kiti kalba, ką nori –
mums krizės, bent viduje, nėra! 

O jei sutiksite ją, perspėkite –
mes grįžtame. 

P. S. Su siaubu pagalvojame, kad
tai galėjo būti ne mūsų vachta, ar
kokios kitos priežastys galėjo sutruk-
dyti mums būti čia, ant ,,Ambersail”
denio audros metu. 

O koks jūsų kitas žingsnis jūsų
gyvenimo kelyje? 

A: Lipate ant denio? 
B: Lendate į urvą? 
C: Jei turite savo pasirinkimą, tai

irgi veiksmas. 
Algimantas Variakojis ir

Ramūnas Bložė
X etapo įgulos nariai

2009-05-29
,,Ambersail” pasiekė Airijos

krantus

Jachta ,,Ambersail” jau Dubline.
Buriuotojai Airijos sostinę pasiekė
beveik para anksčiau nei planuota.
Labiausiai prie to prisidėjo vandeny-
ne papūtęs palankus vėjas, kuris
jachtą vijo itin greitai, ,,Ambersail”
kartais pasiekdavo net 28 mazgų
greitį. 

Įplaukus į jūrą tarp Airijos ir Di-
džiosios Britanijos, vėjas nenurimo,
nors viską iš anksto suplanuojantis
kapitonas Linas Baublys tikėjosi, kad
vėjas nurims. Jachtai vis dar plau-
kiant apie 15 mazgų greičiu, vakar
vakare buriuotojai jau išvydo Airijos
žemę – tolumoje dunksančius kalnus.
Vėliau išvydome ir Airijos miestų
šviesas bei vėjo malūnus. 

Po keleto valandų plaukimo nak-
tį pamatėme ir Dublino žiburius. Į
patį miestą įplaukėme jau gerokai po
vidurnakčio – apie trečią valandą
nakties. Kapitonas norėjo į uostą
įplaukti su šviesa, bet jo norai ne-
išsipildė. Jachtai padėjo net dviejų
mazgų povandeninė srovė, kuri nešė

laivą dar greičiau. 
Įplaukiant į uostą pavojingiausia

buvo nesusidurti su kitais laivais,
mat uostas siauras, o laivų daug. Jach-
tai ,,Ambersail” to pavyko išvengti,
nors susitiko didžiulių laivų, kurie
kėlė pavojų apsisukinėdami uoste.
Jachta ,,Ambersail” sustojo prie be-
veik pačiame miesto centre tekančios
upės kranto, šalia komercinių Dub-
lino pastatų. Upė ypatinga tuo, kad
joje potvyniai ir atoslūgiai svyruoja
apie 3–4 metrus. Buriuotojai kol kas
turi laisvo laiko, tačiau per daug ne-
atsipalaiduoja, nes rengiasi rytojaus
susitikimui su Airijos lietuvių ben-
druomene ir vietos valdžios atstovais. 

Artūras Anužis 
X etapo įgulos narys 

2009-05-29
Ko nesapnavo Chruščiov

Priplaukę Dubliną, buriuotojai,
kaip ir visada priplaukę uostą, puolė
tvarkyti laivo. Buvo išvalytas ne tik
laivo denis, vidus, peržiūrėtos visos
laivo sistemos, bet ir perrinktas mais-
tas. Perrinkus jį, buriuotojai išsiaiški-
no, kad daugiausiai turi arbatos ir
kavos. X etapo įgulos kokas Darius
Gerasimavičius – šv. Bitlas – tvirtina,
kad jos užtektų turbūt dar keliems
etapams į priekį. 

Daugiausiai maisto rasta net iš
Australijos – labai daug įvairiausių
prieskonių: itališkų, česnakinių, in-
diškų, pipirų. Iš JAV rasta tik konser-
vuotų pomidorų skardinė. Iš Naujo-
sios Zelandijos kol kas dar vežamės
druskos, medaus ir garstyčių bei žo-
lelių, kurios netgi nežinome kam
naudojamos. Ankstesnės įgulos, plau-
kusios pro Braziliją, mums paliko
pipirinių padažų, garstyčių ir pipirų,
o pro Kanadą – aliejaus, mėsos ir
žuvies konservų. 

Užpilamų sriubų laive rasta iš
viso pasaulio, taip pat ir iš Lietuvos.
Beje, iš mūsų Tėvynės vis dar plaukia
samanės butelis, skirtas ypatingiems
atvejams, bet jis vis dar neatidarytas.
Beje, mūsų įgulos narys Andrius
Virbickas netgi rado užpilamų bulvių
košių iš Armėnijos. 

Įvertinęs visus maisto likučius
laivo kokas šv. Bitlas padarė išvadą,
kad įgula nei geria, nei valgo. ,,Arba-
tos ir kavos tikrai liko daug, tą patį
galiu pasakyti apie sultinį, o mėsos
konservų užtektų turbūt dar trims
dienoms. Prieskonių taip pat turime
sočiai”, – tvirtina kokas. Laive taip
pat rasta itin daug konservuotų
kukurūzų. ,,Jų čia tiek daug, kad net
pats Chruščiovas turbūt tiek nesap-
navo”, – sako Bitlas.  Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Liudo asmenyje šeima prarado

rūpestingą vyrą ir pavyzdingą tėvą,
vaikaičiai – senelį, Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misija – ištikimą jos narį, o
Lemonto apylinkės Lietuvių Bend-
ruomenė – taurų ir veiklų, pareigų
niekada neatsisakiusį patriotą lietu-
vį.

Nuvilnijo jau visi metai po Liudo
mirties, bet mes jo neužmiršome.
Danguolė ir aš pasigendame savo
tikrai ištikimo draugo. Liudai, mielas
kolega ir brangus drauge, Tave Die-
vas jau pasišaukė dalyvauti dangiško-

je puotoje. Ilsėkis ramybėje ir lauk
mūsų. Žinau, kad buvai giliai tikintis,
todėl jei tai įmanoma, palaikyk ir
man ten vietą, taip, kaip dažnai po
sekmadieninių Mišių pokalbiui prie
kavutės pasaugodavai prie savęs kėdę
ir man.

Aleksas Vitkus – iš profesijos
inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdybų,
IX PLB seimo, LF, PLC bei ALIAS narys.
Lietuviškoje išeivijos spaudoje ben-
dradarbiauja jau ketvirtį šimto metų.
2007 m. gavo  JAV LB Kultūros tarybos
spaudos darbuotojo premiją.

Pasigendu išėjusio draugo ir po metų

* Moteris ir vyras ieško pagyvenu-
sių žmonių priežiūros darbo. Gali
dirbti kartu arba atskirai. Tel. 773-
954-5233 arba 773-344-8829.

* Moteris, gyvenanti Oak Lawn
rajone, ieško bet kokio  darbo šešta-
dieniais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią sa-
vaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir
žmona kartu). Tel. 312-307-4619.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris ieško darbo trečiadieniais,
ketvirtadieniais ir penktadieniais.
Darbą atlieka nuoširdžiai. Tel. 708-
691-1906.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, vai-
ruoja automobilį, skaniai gamina
maistą. Tel. 630-674-1545.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų
kalba, nevairuoja, patirtis, rekomen-
dacijos. Tel. 773-954-5223.

* 35 metų vyras ieško darbo. Gali
dirbti pagalbiniu. Tel. 630-506-3088.

* Moteris ieško darbo lietuvių šei-
moje su gyvenimu. Turi rekomenda-
cijas. Tel. 773-436-1257 arba 312-
806-4481.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu lietuvių šeimoje.
Tel. 630-400-2553.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Automobilis, geros
rekomendacijos, anglų kalba, patir-
tis. Gali išleisti atostogų arba pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Tel.
773-344-8829.

* 47 metų moteris ieško pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo. Pa-
tirtis, buitinė anglų kalba. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-707-7902.

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną arba išleisti
atostogų. Turi žalią kortą, susikalba
angliškai, vairuoja automobilį. Tel.
773-983-2879.

* Ieškome nebrangiai išsinuomoti
butą Brighton Park rajone. Tel. 773-
517-4313.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, kalbanti rusų, lietuvių anglų,
lenkų kalbomis, vairuojanti, turinti
dokumentus, ieško senelių priežiūros
darbo naktimis arba rytais iki 12 val.
pietiniuose rajonuose. Valymo darbų
nesiūlyti. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-387-7232.

* Reikalinga mergytei auklė Luois-
ville, Kentucky valstijoje. El. paštas
zalsauskas@yahoo.com arba tel. 646-
713-6286, 267-325-1137.

www.draugas.org
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Sausio 21-osios penktadienio va -
karą Čikagos miesto centras švietė
oranžiniai-mėlynomis spalvomis. Ži -
nia – visi amerikietiškojo futbolo aist -
ruoliai ruošėsi sekmadieniui – didžia-
jam ,,Chicago Bears” su si rė mimui su
,,Green Bay Packers”. Net liūtams,
ištikimai saugantiems Meno muzie-
jaus laiptus, buvo uždėtos čikagiečių
komandos spalvų ausinės. Tačiau tą
penktadienio vakarą aš apie  futbolą
negalvojau.  Tas penktadienis buvo
skirtas kultūriniams renginiams. 

Pirmiausia nuvykau į Jackson
Junge Gallery (1389 N. Milwaukee
Ave., Chicago), kur tą dieną vyko pa -
ro dos ,,Chi cago A. D. (After Daley)”
ati darymas. Joje 14 menininkų ban -
do įsivaizduoti, kas bus, kai  dabarti-
nis Čikagos miesto meras Richard M.
Daley nebebus meru. Apžiūrėjus pa -
rodą galima pasakyti visiems ži nomą
tiesą: ,,Nieko nebus, gyvenimas tęsis
toliau. Nepakei čiamų nėra. O atėjęs į
valdžią naujas meras taip pat darys ir
gerus darbus, ir klys.” Paroda tęsis
iki vasario 27 d. 

Po parodos, pasimėgavę oran ži -
niai-mėlynai ,,nusidažiusia” Čikaga,
nu ėjome į Chicago Symphony Or -
ches  tra pastate vykusį koncertą. Tą
vakarą buvo rodomas Charles Chap -
lin 1925 m. sukurtas filmas ,,Aukso
karštligė” (,,The Gold Rush”), o sim-
foninis orkestras, diriguojamas Ti -

mothy Brock, visą rodymo laiką grojo
paties  Ch. Chaplin (padedant pianis-
tui Max Terr) sukurtą tam filmui mu-
 ziką. Tokį projektą mačiau pirmą kar-
tą ir, reikia pasakyti, jis man pa tiko.

,,Aukso karštligė” su Charles
Chap lin kritikų išrinkta geriausia ko -
medija. Charles, kurio tikriausiai
niekuomet ir su niekuo negalėtu m
supainioti dėl tų žavių minia tiūrinių
ūsų, nuolat šypseną ke liančios ei -
senos, primenančios prisu kamą žais-
lą, klasikinio silueto ka tiliu ko, sle -
piančio vešlias garba nas, lazdelės ir
sodriai pusmėnuliu pa ryškintų anta -
kių, jame vaidina vie nišių, kuris ieš -
ko laimės. Pagrindinė filmo istorija
paremta žiauriomis XIX am žiaus
aukso karštligėmis, per ku rias pasi -
taikydavo ir pasiklydusių ar snie gyne
apsuptų aukso ieškotojų, iš bado val-
gančius savo draugų lavonus. Ir žino-
ma, kas kitas jei ne Ch. Chaplin tokią
tragediją galėtų paversti komedija? 

Vienišasis Aukso Ieškotojas
(Charles Chaplin) traukia į didžiąją
aukso karštligę ieškoti aukso, savo
kelyje susidurdamas su įvairiausiais
sunkumais. Ieškotojas per šaltį įs t -
rin ga troboje su kitu klajūnu – Big
Jim (aktorius Mack Swain), vėliau,
pa tekęs į miestelį, jis bando užsi -
dirbti smulkių pinigų, galiausiai
įsimyli šokėją Georgia (aktorė Geor -
gia Hale) ir nori jai surengti nau-
jametinę va karienę. Kaip dauguma
nebyliųjų komedijų, visas siužetas čia

Penktadienio vakaras Čikagoje

MARYTÈ KONTRIMAITÈ
Bernardinai.lt

Vienintelis, nepamirštamas…
Taip galiu įvardyti savo susitikimą ir
pokalbį su profesore Marija Gimbu -
tiene, kurios 90-metį minime šiomis
dienomis.

Archeologija domėjausi nuo vai -
kys tės – prisiskaičiau knygų apie se -
no vės graikus, pasakojimų apie ar -
cheologinius atradimus ir taip su si -
žavėjau, kad vienuolikos metų pa -
traukiau į žygį – ketinau nukeliauti į
Graikiją, paskui – Egiptą ir Meso po -
tamiją, ten gal atkasti kokį miestą.
Žygis baigėsi, kai milicija aptiko ma -
ne, nukeliavusią tik 25 km (pės čio -
mis, žiemą, užpustytais keliais), ir
par gabeno namo.

Tačiau domėjimasis senove ne -
pranyko. Vienu metu rimtai svajojau
studijuoti archeologiją, bet persigal -
vo jau, suvokusi, kad man, Sibiro vai -
kui, jokie kasinėjimai už Sovietų im -
perijos ribų nebus įmanomi, o mane
ta da domino tik Pietų Europa, tiks -
liau – Viduržemio jūros arealas bei
arti mieji Rytai.

Todėl turbūt nebereikia daug
aiškinti, kodėl tokie įdomūs ir artimi
man pasirodė Marijos Gimbutienės
dar bai ir jos atradimai. Aš niekada
ne tikėjau, kad mūsų seniausi protė -
viai buvo tik grubūs, žiaurūs lauki-
niai, ir tas Senosios Europos ne vieną
tūkstantmetį iki indoeuropiečių atėji-
mo trukęs taikus gyvenimas, kurį
taip nuodugniai, pasišventusi tyrė
Profesorė, atsispindėjo daugybėje
senųjų mitų apie aukso amžių ir
liudija, kad visuomenė gali gyventi ne
tik jėgos, baimės ar pinigo valdoma,
bet visai kitais pagrindais – etiškai,
taikiai.

1990 metų spalį pirmą kartą

išvykau į užsienį, ir ne bet kur, o į
JAV, į California, kur gyvena mane
pakvietęs pasisvečiuoti pusbrolis Ri -
čardas Kontrimas. Jų namuose radau
keletą Profesorės veikalų apie Deivę
anglų kalba. Užsidegiau noru susitik-
ti jų autorę (kai lankėsi Lietuvoje, nė
karto nepasisekė laiku sužinoti ir nu -
eiti jos paklausyti), priežastis –
pokalbis ką tik įkurtam savaitraščiui
„Dienovidis”, kuriame kaip tik ėmiau
darbuotis prieš išvykdama. Pasirodo,
mano pusbrolis ir jo žmona Rai mon -
da neblogai pažįsta Profesorę (Los
An geles Lietuvių Bendruome nėje
teko susitikti). Jie kaip tik rengėsi
važiuoti į Las Vegas, į savo draugų
lietuvių dukters vestuves (kartu pa-
rodyti man garsųjį lošimų ir pramogų
centrą) ir telefonu susitarė, kad grįž-
dami užvažiuosime pas Profesorę į
jos namus dykumoje.

Taip atsitiko, kad užtrukome –
dar knietėjo pamatyti Didįjį kanjoną
netoliese, o po to sulaikė greitkelio

Profesorės M. Gimbutienės 90-mečiui

Marija Gimbutienė, 2004 m.
Antano Sutkaus nuotr.

kamštis, nežmoniškai lėtai šliau žian -
čių mašinų srautas. Ėmė temti, ir
Pro fesorė telefonu griežtai liepė jos
namų nebeieškoti, nes – neaiškus, ne -
žinomas kelias, paklysime dykumoje,
ir nurodė pakelės kinų kavi nukę, kur
ji atvažiuosianti.

Ir tikrai sutartu laiku ji išlipo iš
mašinos – nedidukė, trapi, su šviesia
plaukų aureole. Negaliu sau atleisti,
kad prapuldžiau didžiąją dalį mūsų
pokalbio įrašo, – per klaidą į tą pačią
kasetę buvo įrašytas kitas, visai ne -
reikšmingas pokalbis, – išliko tik ke -
liolika minučių, pokalbio pabaiga.

Bet paleidžiu ir pro traškesį, sve-
timų kalbų gaudesį vėl girdžiu tru pu -
tį pakimusį, negarsų Profesorės bal -
są. Kalbamės apie tai, kad su indoeu-
ropiečių atėjimu į Senąją Europą, su
patriarchalinės kultūros įsiviešpata -
vimu prasidėjo moters nuvertinimas.
„Prasidėjo vargai žmonijos ir priėjo
iki to, kad psichopatai pradėjo valdyti
pasaulį”, – karštai, su kartėliu sako
ji. Iki tol visuose senųjų Europos
kultūrų kloduose ginklų nebūta, tik
įrankiai, tarp jų ir medžioklės įna-
giai, bet jokių durklų, jokių kardų,
skirtų tik žmonėms žudyti. Ir nuo
tada iki šiol – smurto vis daugėja.
„Televizoriuje nieko kito, tik šaudy-
masis. Prie ko mes priėjom… Karas,
karas, karas, visur karas…”

Pašnekėjom ir apie teigiamus pa -
sikeitimus, apie kintantį požiūrį į
mo terį, apie feminizmą. „Iš tiesų yra
grynas atsitiktinumas, kad aš iš-
spausdinau tas savo dvi knygas apie
Deivę tuo metu, kai feministinis ju -
dėjimas buvo labai populiarus. Aš
niekad laiko neturėjau nė domėtis,
kas darosi tame feministiniame ju -
dėjime.(…) Bet kai tos knygos išėjo,
tai pasidariau herojė tarp moterų”, –
šypsosi Profesorė. „Jūs davėte mok-
slinį pagrindą tam, ką jos jautė emo-

ciškai”, – sako iki tol tylėjęs Ričardas.
„Tas teisybė, nes labai daug buvo ra -
šoma be pagrindų (…), o kai išėjo vie -
nas ir kitas veikalas apie senus lai -
kus, kaip yra buvę anksčiau, – iššif -
ravimas tų deivių tipų, funkcijų, –
vis kas pasidarė be galo įdomu”, – pri-
taria Profesorė. Ji primena, kad
matristinė kultūra gyvavo labai ilgai,
nuo pat senojo akmens amžiaus pra -
džios, o apie 35,000–30,000 metų pr.
Kr. jau klestėjo, nes randama daug
meno: freskų uolose, skulptūrų, kitų
dailių dirbinių, tokių, kurie atrodo
turį ne tik praktinę, bet ir religinę
paskirtį. Pirmoji indoeuropiečių ban -
ga atplūdo tik apie 4,000 m. pr. Kr., ir
tik į Centrinę Europą, o, pavyzdžiui,
Kretoje senoji kultūra išliko nepaki-
tusi iki maždaug 1,500 m. pr. Kr.,
panašiai ir kitose Viduržemio jūros
salose.

Dar kiek pašnekėję, pastebim,
kad Profesorė pavargo. (Žinome, kad
ji sunkiai serga ir atkakliai kovoja su
liga.) Susitariam, kad dar kartą susi-
tiksim, gal vis dėlto jos namuose.
Deja, nebepavyko.

Grįžau į Lietuvą prieš pat sun -
kiąsias 1991 metų sausio dienas. Tą
baisiąją atakos naktį, sausio 13-ąją,
bu dėjome prie Aukščiausiosios Tary -
bos kartu su Profesorės gera pažįsta-
ma Kornelija. Kalbėjomės apie ją –
didžiosios Deivės atradėją, o paskui
su visa minia giedojome kartu „Ma-
rija, Marija” ir meldėmės Dievo Mo-
tinai Lietuvos Globėjai. Ir atrodė, kad
štai taip taikiųjų žemdirbių civilizaci-
jos žmonės kadaise dvasios galia,
apei gomis ir maldomis bandė atremti
ag resorių atakas. Tik anuomet jiems
ne pavykdavo. O mes išsilaikėme. Ir
tai patvirtina mūsų viltis, kad kažkas
keičiasi į gera, kaip sutarėme aname
neužmirštamame pokalbyje su Pro -
fesore.    

yra gerokai suskaldytas ir tik filmo
pabaigoje viskas susiriša – netikėtai
praturtėjęs Aukso Ieškotojas susi-
laukia ir atsako į savo meilę. 

Be paties kūrėjo filme vaidina to
meto kino žvaigždės Mack Swain,
Tom Murray, Georgia Hale, Henry
Bergman.

Ch. Chaplin ne tik filmo re ži sie -
rius, aktorius, jis ir kompozito rius.
Kurdamas muziką filmui panaudojo
Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky Brahms
ir kitų ži nomų kompozitorių muzikos
moty vus. Tai rodo, kad pats Chaplin
gerai buvo ne tik kino, bet ir muzikos
žinovas.

Reikia pasakyti, kad didžiulį
darbą padarė ir dirigentas bei kom-

pozitorius T. Brock nuo 1999 metų
dirbantis su Chaplin filmais. 2008 m.
sausį Bristol Silents festivalyje Di -
džio joje Britanijoje pirmą kartą buvo
atlikta naujai orkestruotos Chaplin
muzikos filmui ,,Aukso karštligė”
premjera. Šiuo metu šis trejetas su
pasisekimu rodomas viso pasaulio
garsiausiose scenose. Tad progai pa -
sitaikius, siūlau susitikti su nebyliojo
kino legenda Ch. Chaplin ir pasi-
klausyti puikaus Čikagos simfoninio
orkestro grojimo. 

Žiūrėdamas į ekraną galvoji, kad
es tetiškos ir iki skausmo visus ly din -
čios gyvenimiškos situacijos būdingos
ir mūsų epochos ar laikotarpio žmo -
gui. 

Kompozitorius ir dirigentas Timothy Brock.    www.timothybrock.com nuotr.                                            



kabinimas ant kaklo. Jie simbolizuo-
ja meilės vienas kitam saldumą. Kai
kuriems tai visų pirma reiškia dviejų
šeimų susijungimą. Nuotakų lei daž-
niausiai nupintas iš kvapnių gėlių,
tokių kaip jazmino ar tuberozos, tuo
tarpu jaunikio lei padarytas iš aštrų
kvapą skleidžiančių vynmedžių,
augančių vietos miškuose. Nuo 1990-
ųjų paplito paprotys surišti rankas lei
taip, kaip jos surišamos lazo. Tačiau
tai ne vietinis, o atneštas iš šalies
paprotys.

Per jungtuvių iškilmes, vadina-
mas ho’ao, jaunavedžiai, skambant

maldoms, yra susukami į polinezie-
tiško stiliaus audinį, pagamintą iš
apdirbtos medžio žievės. Šis susuki-
mas simbolizuoja jaunavedžių įsupi-
mą į begalinę šeimos istoriją, šeimos
ir draugų ratą. Jis simbolizuoja ir
protėvių globą.

Afroamerikiečių

Vienas iš svarbiausių afroame-
rikiečių ritualų – rankomis susikabi-
nusių jaunavedžių šokimas per šluo-
tą. Tai simbolizuoja naujus poros
namus, taip pat atitrūkimą nuo seno-
jo laiko. Kai kurie teigia, kad tokia
tradicija šias dienas pasiekė iš tų lai-
kų, kai vedybos tarp vergų buvo ne-
teisėtos. Afrikoje pastaruoju metu vis
labiau plinta vakarietiškos vestuvės –
vilkint baltomis suknelėmis ir kepant
didžiulius tortus.

Prancūzų

Prancūzų vestuvėse svarbią vietą
užima coupe de marriage. Tai iš
dviejų dalių susidedanti taurė, iš
kurios vienybės vardan geria nuotaka
ir jaunikis. Šiuo metu tokios formos
taurės, norint suteikti šventei pras-
mingumo, plinta ir kitose šalyse.
Tačiau paklausk prancūzų apie ją, ir
daugelis jų pasakys, kad niekada nėra
tokios matę...

Parengta pagal Demetra Apos-
poros straipsnį, išspausdintą „Smith-
sonian magazine“

Bernardinai.lt
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Vestuvės yra magiškas įvykis,
giliai į tradiciją įaustos perėjimo
apeigos. Vakaruose šis perėjimas sie-
jamas su senais, paveldėtais iš pra-
eities, konservatyviais, bet turinčiais
ir naujų elementų papročiais. Tos
apeigos turėtų užtikrinti saugų ir lai-
mingą gyvenimą po to, kai prie alto-
riaus savo išrinktajam ar išrinktajai
ištariama „taip”.

Pasaulyje egzistuoja daugybė
būdų ištarti šį svarbų žodį, kuriuo
įsteigiamas naujas ryšys tarp dviejų
žmonių. Kai kurios iš vestuvių tradi-
cijų gali mus išties nustebinti.

Japonų

Tradicinėse japoniškose Shinto
vestuvėse san-san-kudo rituale yra
vartojama sakė. Per šį ritualą nuota-
ka ir jaunikis tris kartus paeiliui
gurkšteli iš trijų nedidelių plokščios
formos puodelių. San-san-kudo metu
patvirtinamos jungtuvės. Tai sim-
bolizuoja naują poros ryšį – vieno su
kitu ir su dvasių pasauliu. Vis dėlto
Japonijoje šiuo metu išpopuliarėjo
vakarietiško stiliaus vestuvės pagal
krikščioniškąsias tradicijas, nors
pačių krikščionių šalyje – vos 1 pro-
centas.

Iraniečių

Esminiai vestuvių Irane elemen-
tai – ugnis ir šviesa. Jie yra amžinos
ir grynos kūrėjo energijos simboliai,
pasiekę šias dienas iš Zoroastrizmo,
taip pat paveikusio krikščionybę ir
judaizmą. Jaunavedžiai Irane susi-
tuokia prieš veidrodį, atstovaujantį
šviesai ir likimui, ir du šviečiančius
sietynus, simbolizuojančius porą ir jų
šviesų likimą kartu. Jaunikis savo
nuotaką veidrodžio atspindyje pama-
to pirmą kartą.

Žydų

Žydų vestuvėse vienas svar-
biausių elementų – baldakimas, po
kuriuo ir vyksta iškilminga dalis hup-
pah. Ji turi daug simbolinių reikš-
mių: naujus namus, vartus į naują
gyvenimą, buvimą Dievo akivaizdoje.
Huppah taip pat reiškia bendruo-

menę, kuri padės jaunavedžiams jų
gyvenime. Baldakimą laiko keturi
svarbiausi jaunavedžiams žmonės.

Graikų

Per graikų vestuves pora yra
karūnuojama vadinamąja stefana – iš
gėlių padarytais vainikėliais, kurie
būna sujungiami juosta. Vainikai ir
juosta simbolizuoja poros vienybę.
Vainikų panašumas į karūnas, kurias
dėvi kilmingieji – tai nuoroda į vestu-
vių šventumą Bažnyčios akyse.
Sakoma, kad „Stefana ir yra vestu-
vės.”

Meksikiečių

Meksikiečių vestuvėse vienybę
simbolizuoja lazo, kuriuo kunigas
suriša jaunavedžių rankas. Paga-
mintas iš rožėmis arba apelsinmedžio
žiedais balto kaspino, lazo, jaunie-
siems tariant vienas kitaip „taip”,
surišamas aštuoniukės forma, norint
pabrėžti amžiną jų ryšį.

Havajiečių

Hawaii viena iš akivaizdžiausių
tradicijų – tai gėlių vėrinių lei už-

Kaip švenčiamos 
vestuvės pasaulyje?

Žydų vestuvėse vienas svarbiausių elementų – baldakimas.

Tradicinėse japoniškose Shinto vestu-
vėse yra vartojama sakė. 

Graikiška stefana.

Prancūzų vestuvėse svarbią vietą
užima coupe de marriage.

Havajietiškas gėlių vėrinys lei. 

A † A
ROMAS LEONAS ŽIURAITIS

„Pudgy”, mylimas vyras, tėvelis ir senelis, po sunkios ligos mirė
2011 m. sausio 23 d. W. Henderson, Nevada, sulaukęs 70 metų am-
žiaus.

Giliai nuliūdę liko: žmona Alicija ir vaikai: sūnus Romas su
žmona Tamee, anūkai Romas, Andrius ir Miranda; sūnus Todd su
žmona Andrea, anūkai Zoe ir Tyler; duktė Kristina, anūkai Kris-
topher ir Yvonne; sūnus Antanas su žmona Mari, anūkai Andre,
Antaniukas,  Alina; duktė Joana ir žentas Vytas, anūkė  Aurelija bei
kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a.  Romas Leonas bus palaidotas Palm Mortuary, Las  Vegas,
Nevada.

Nuliūdusi šeima

Mary Sarauskas, gyvenanti Hamilton, OH, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui paremti ir 50 dol. auką.
Tariame nuoširdų ačiū.

Stasė Olsauskas, gyvenanti Hickory Hills, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Bronius ir Bronė Černiai, gyvenantys Lockport, IL, pratęsdami
metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui ir 50 dol. auką.
Tariame nuoširdų ačiū.

Antanas ir Alė Razmos, gyvenantys  Burr Ridge, IL, atsiuntė 50
dol. auką. Labai ačiū.

Už išspausdintą tėvelio a. a. ekon. Adolfo Baliūno mirties metinių
sukakties paminėjimą, dukra dr. Gražina Austin, gyvenanti Short
Hills, NJ, atsiuntė 64 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Kristina G. Gražys, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką. Labai ačiū, kad mus
skaitote ir dosniai remiate.

Vida ir Ben Grigaliūnai, gyvenantys Campton Hills, IL, kartu su
„Draugo” metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė dosnią 100 dol. auką
laikraščio leidybai paremti. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnumą.

Vida M. Kuprytė, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai ačiū.
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Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

��Jaunimo centro (JC) Moterų
klubas kviečia visus sausio 30 d. po
10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų
kop lyčioje ateiti į JC kavinę, kur klu -
bo narės vaišins mieliniais blynais ir
pačių virta obuoliene.

�Sausio 30 d. Švč. Mergelės Ma -
ri jos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
sa lėje po lietuviškų Mišių įvyks
Brigh  ton Park Lietuvių Ben druo me -
nės narių me tinis susirinkimas.

�,,Margučio II” rėmėjų ir klau -
sytojų dėmesiui! ,,Margučio II” valdy-
ba praneša, kad paskutinė radijo pro-
grama bus sausio 31 d. 8 val. v. Šį
nutarimą nulėmė pinigai: sumažėjo
aukos ir rėmėjų skelbimai.

��Prezidento Aleksandro Stul -
gins kio gimimo metinių mi nėjimas
vyks sekmadienį, vasario 6 d. 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje (14911 127th St.,
Lemont, IL). Garbės viešnia – Pre -
zidento dukra dr. Aldona Juo ze vi -
čienė su šeima. Programoje – Juo zas
Polikaitis,  Stasė Peter sonienė bei dr.
Aldonos Juozevičienės asmeniniai
prisiminimai. Meninę programą at -
liks Da riaus Polikaičio vadovaujamas
vyrų oktetas. Į iškilios Lietuvos as -
menybės gimtadienio šventę, prisi -
liesti prie dalelės Lietuvos istorijos,
vi sus maloniai kviečia „Saulutė”, Lie -
tuvos vaikų globos būrelis.

��Šeštadienį, vasario 12 d., 6 val.
v. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre vyks pianisto Petro
Ge niušo labdaros koncertas. Rengia
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau -
lutė”.

��ALT’ vasario 13 d. 2 val. p. p.
kviečia visuomenę į Vasario 16-osios

minėjimą Jaunimo centro didžiojoje
salėje. Prieš minėjimą Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo baž ny čioje 10:30 val.
r. vyks šv. Mišios. 

��Vasario 25 d., penktadienį, Dai -
lės muziejaus patalpose, PLC, Le -
mont, IL, 7 val. v. vyks Daivos Mar ke -
lytės kny gos ,,White Field, Black
Sheep” pri statymas. Rengia Filis te -
rių skau tų sąjungos Čikagos skyrius.
Daugiau informacijos pas fil. Vi liją
tel. 708-567-9611.

��JAV LB Vakarų apygarda ir Los
Angeles apylinkės valdyba 2011 m.
vasario 13 d. kviečia jus į  Vasario 16-
osios minėjimą. 10:15 val. r. – vėliavų
pakėlimas; 10:30 val. r. šv. Mišios Šv.
Kazimiero bažnyčioje; 12:30 val. p. p.
minėjimas Šv. Kazimiero parapijos
salėje, 2718 St. George St., Los
Angeles, CA 90027. Šventės pagrindi-
nis kalbėtojas – Donatas Januta,
teisės daktaras, inžinierius, publicis-
tas Lietuvos istorijos klausimais.
Meninę programą atliks „Spindulio”
ansamblio šokėjai, vyrų vienetas
„Tolimi aidai” ir  Šv. Kazimiero litua -
nistinės mokyklos mokiniai. Po mi-
nėjimo apatinėje salėje bus pietūs
(kaina – 25 dol.). Užsakymus pietums
priima Birutė Prasauskienė tel. 310-
326-8038 ir Lilė Pupienė tel. 323-255-
3654.

��Lietuvos valstybės Nepriklau -
so mybės paskelbimo akto signataro
Mykolo Biržiškos kapo lankymas
įvyks 2011 m. vasario 16 d. (trečia-
die nį) 11 val. r., Calvary kapinių pag-
rindinio mauzoliejaus St. Phillipe
kop lyčioje, 4201 Whittier Blvd., Los
An geles, CA 90023.

IŠ ARTI IR TOLI...

,,Draugo” knygynèlyje

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

2010 m. rugsėjo 10 d. sukako 115
metų nuo pulkininko leitenanto Mo -
tiejaus Karašos gimimo. M. Karaša
aktyviai dalyvavo ir JAV lietuvių,
Evan gelikų reformatų bažnyčios
veik loje. Už gyvenimo veiklą buvo
apdovanotas Vytauto Didžiojo V laip-
snio ordinu, Šaulių žvaigžde ir Šaulių
žvaigždės medaliu, Baltijos ugniage-
sių sąjungos medaliu.

Tarnavęs caro armijoje ir Sibire
kovęsis su bolševikais, 1951 m. gy -
venimo negandų atblokštas į JAV, M.
Karaša visada aktyviai reiškėsi iš -
eivijos visuomeninėje veikloje. 

,,Draugo” knygynėlyje yra jo at -
siminimų knyga ,,Gyvenimo sūku -
riuose”, 1982 m. išleista Čikagoje. Ją
sudaro 1901–1951 metų atsiminimai
rašyti Vakarų Vokietijoje. Kaip gy -
veno lietuviai Vokietijos stovyklose,
kas jiems buvo svarbu, kokios veiklos
čia buvo išvystytos?  Dar yra gyvų M.
Karašos bendražygių. Gal kartais
jiems įdomūs šie prisiminimai? O ir
tiems, kurie domisi išeivijos istorija,
ši knyga taip pat bus puikus istorinis
šaltinis. Knygoje yra spausdinamos ir
fotografijos.

Knygos kaina  – 8 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10.25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol. mo-
kestis. Prieš perkant prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

,,Gyvenimo sūkuriuose”

Rašytojo dovana Maironio
lituanistinei mokyklai

Maironio lituanistinės mokyklos direktorė Svajonė Kerelytė priima dovanas iš
Robert M. Pine.                       Robert M. Pine asmeninio albumo nuotr. 

Vytautas Račickas – vienas populiariausių vaikų rašytojų, keletą savo
kny gų padovanojo Maironio lituanistinei mokyklai, įsikūrusiai Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, IL. 

Pirmoji V. Račicko knyga išėjo 1980 m. Jis yra išleidęs 25 knygas vaikams
ir paaugliams. Kai kurios V. Račicko knygos buvo išleistos po keletą kartų.
Didžiausią skaitytojų susidomėjimą sukėlė jo trilogija „Zuika Padūkėlis”
(1985 m.), „Zuika dar gyvas” (1997 m.) ir „Nauji Zuikos nuotykiai, arba
,,Tikrasis džiaugsmas” (2001 m.), knygos „Šlepetė” (1996 m.), „Mano vaikys-
tės ledai” (1988 m.). 

The International Board on Books for Young People (IBBY) Lietuvos
skyrius apysaką „Šlepetė” išrinko geriausia 1996 m. knyga vaikams. 1998 m.
už apysaką „Zuika dar gyvas” rašytojui įteikta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
premija, o 2003 m. trečioji trilogijos knyga apdovanota rašytojo Vytauto Ta -
mulaičio premija.

Lietuvos autorių teisių gynimo agentūros (LATGA-A) duomenimis V.
Račickas – vienas populiariausių vaikų rašytojų, kasmet patenkantis į skaito-
miausių autorių penketuką.

V. Račickas – dažnas ir laukiamas svečias Lietuvos mokyklose, susi-
tikimuose su jaunaisiais skaitytojais. 

Rašytojo knygas Maironio lituanistinei mokyklai 2011 m. sausio 22 d.
įteikė V. Račicko pusbrolis Robert M. Pine, gyvenantis Elmhurst, IL, per
Punkevičiaus fondą.

2007 m. R. M. Pine dirbo mokytoju-savanoriu anglų kalbos stovykloje
Plungėje ir aplankė savo pusbrolį. 2011 m. Robertas ruošiasi važiuoti į
Lietuvą, kur Šiauliuose ir Vilniuje veiks jo organizuojamos anglų kalbos
stovyklos. 

,,Draugo” info

Lietuvių Fondo apimtyje atidarytas dar vienas naujas
Gražutės ir Aloyzo Siručių atminimo fondas, iš gauto pomir-
tinio paveldėjimo (suma – 20,000 dol.) Fondas skirtas paremti
Vilniaus srities  švietimo ir kultūros reikalus. 

Gražutė ir Aloyzas Siručiai buvo ilgamečiai LF nariai bei rė-
mėjai, gyvenę Santa Monica, CA ir dabar amžinai ilsisi Vilniuje, Rasų kapi-
nėse. Dėkojame  Antanui Dundzilai, kurio dėka ir buvo įkurtas šis fondas. 

Stiprinkime Lietuvių Fondą, remiantį įvairias lietuviškas organizacijas,
mokyklas bei projektus, taipogi studentus, savo įnašais, palikimais ir at-
minimo fondais. 

Lietuvių Fondo adresas:
14911 127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616

Tinklalapis www.lithuanianfoundation.org

Motiejus Karaša


