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•Sporto naujienos.
Futbolas. Krepšinis (p. 2,
9)
•G. Steponavičius: Reikia
pabėgti nuo ,,kalimo”
kultūros (p. 3, 9)
•,,Trečiosios bangos”
JAV lietuvių psichinė
sveikata (p. 4, 8)
•P. Orintaitė ir S. Nėries
nekrologas (p. 5)
•Pasėti blaivybės grūdai
(p. 8)
•Pinklės (14) (p. 9)
•,,Saulutės” vilties spin-
dulėliai (p. 10–11)

Patvirtintas Europos Sâjungos biudžetas

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA) –
Lietuvos prezidento rinkimai vyks
gegužės 17 d. Tokiam nutarimui pri-
tarė dauguma Seimo narių. Antrasis
turas planuojamas kartu su Europos
Parlamento rinkimais birželio 7 d.

Konstitucijoje numatyta, jog ei-
liniai prezidento rinkimai rengiami
paskutinį sekmadienį, likus dviem
mėnesiams iki kadencijos pabaigos.
Kitų metų pavasarį Lietuvos pilie-
čiai 5 metų kadencijai rinks penktąjį
po nepriklausomybės atkūrimo Lie-
tuvos prezidentą.

2009 m. birželio 7 d. Lietuvoje
vyks rinkimai į Europos Parlamentą
(EP). Rinkimai į EP Lietuvoje vyksta
tuo pačiu laikotarpiu, kaip ir visose
Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Vilnius, gruodžio 18 d. (Alfa.lt) –
Nuo sausio 1 d. „Gazprom” nustoja
tiekti dujas į Ukrainą. Ukrainiečiai
negaus dujų tol, kol nesumokės skolų
už gautas dujas ir nepasirašys naujų
sutarčių. Apie tai pranešė oficialus
„Gazprom” atstovas Sergej Kuprija-
nov. Jis patikslino, kad „Ukrainos ko-
legos už dujas, kurios buvo gautos ru-
denį, šiandien pervedė 800 mln. do-
lerių, bet taip pat paskelbė, kad iki

Naujųjų metų daugiau nemokės”.
Kuprijanov žodžiais, tai reiškia,

kad ,,įsiskolinimas už dujų tiekimą
lapkričio ir gruodžio mėnesiais, kuris
kartu su baudomis siekia 2 mlrd. do-
lerių, ‘Gazprom’ sąskaitos nepasieks”,
praneša agentūra „ITAR-TASS”.

Dar spalį Julija Tymošenko ir
Vladimir Putin pasirašė tarpvalstybi-
nį susitarimą, kuriuo remiantis nuo
sausio 1 d. pereinama prie tiesiogi-

nės sutarties tarp „Gazprom” ir Uk-
rainos „Naftogaz”. Tačiau buvo nu-
matyta labai griežta sąlyga – laiku
grąžinti susidariusią skolą.

Lapkritį Rusija įspėjo Kijevą, kad
tuo atveju, jei Ukrainos „Naftogaz”
iki šių metų pabaigos nesumokės
daugiau kaip 2,4 mlrd. skolos už spa-
lio–lapkričio mėnesiais tiektas dujas,
jų kaina Ukrainai nuo 179 dol. už
tūkstantį Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gruodžio 18 d. (Delfi.lt)
– Užbaigdamas 8 mėnesius trukusių
derybų maratoną, Europos Parla-
mentas (EP) patvirtino Europos Są-
jungos (ES) biudžetą, kuriame 2009
m. numatoma 134 mlrd. eurų išlaidų.
Didžiausia 2009 m. ES biudžeto iš-
laidų dalis bus sutelkta ekonomikos
gaivinimo veiksmams ir progra-

moms, padėsiančioms atremti iššū-
kius energetikos bei aplinkosaugos
srityse. Kitų metų biudžetas taip pat
bus daug dosnesnis naujosioms ES-
12 šalims.

„ES asignavimai ekonomikos
konkurencingumui, taip pat išlaidos
energetikos bei aplinkosaugos prog-
ramoms kitais metais augs daug spar-

čiau, negu didės pats biudžetas”, – po
biudžeto priėmimo Strasbūre sakė
Dalia Grybauskaitė, Europos Komi-
sijos narė, atsakinga už ES finansinį
programavimą ir biudžetą.

Numatoma, kad 2009 m. naujo-
sioms šalims (ES-12) teks 50 proc.
visų Sanglaudos ir Struktūrinių fon-
dų, tuo tarpu 2006 m. ES naujokėms
tebuvo skirta apie 23 proc. šių fondų.
Ateityje ši nuostata spartės: jei šalys
gebės panaudoti joms numatomą fi-
nansinę paramą, naujosioms narėms
skiriama dalis persiris per 51 proc.
ES Sanglaudos ir Struktūrinių fondų
lėšų.

Planuojamos kitų metų ES biu-
džeto išlaidos prilygsta 1,03 proc. ES
šalių bendrųjų nacionalinių pajamų
(BNP). Nors absoliutus biudžeto dy-
dis palyginti su 2008 m. ūgteli beveik
4 mlrd. eurų, išlaidų santykis su nu-
matomomis nacionalinėmis pajamo-
mis išlieka nepakitęs – 2008 m. ES
biudžeto išlaidos taip pat atitiko 1,03
proc. BNP. Nukelta į 6 psl.

Prezidento rinkimai
vyks geguž∂s 17 d.

Piketuoja muzikos
atlik∂jai ir d∂stytojai

Kitų metų biudžetas bus daug dosnesnis naujosioms Europos Sąjungos narėms.
Delfi.lt nuotr.

Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA) –
Siūlymai papildomai apmokestinti
autorinius honorarus ir padidinti pri-
dėtinės vertės mokestį (PVM) išginė į
gatvę šalies muzikos atlikėjus. Sei-
mui svarstant kitų metų biudžeto
projektą, kelios dešimtys Lietuvos
muzikos atlikėjų prie parlamento su-
rengė akciją ,,Mūsų nebereikia?!”

Žinomi Lietuvos atlikėjai kreipė-
si į Seimą ir Vyriausybę nežlugdyti

kūrybinių žmonių skubotai įveda-
mais papildomais mokesčiais, be jo-
kio pereinamojo laikotarpio ir būti-
nos diskusijos, įsiklausymo į argu-
mentus. Akcijos dalyviai pasirašė
bendrą kreipimąsi į Seimą.

Tuo tarpu aukštųjų mokyklų
dėstytojai pradėjo protesto akcijas dėl
mažų atlyginimų, ir žada, jei nesu-
lauks valdžios dėmesio, rengti neter-
minuotą streiką.

Muzikos atlikėjai klausė valdžios, ar jų nebereikia. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

„Gazprom” nutraukia duj¨ tiekimâ Ukrainai
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Lietuvoje yra renkami ne tik ge-
riausi sportininkai, bet ir teisėjai.
Šiemet pirmą kartą geriausio Lietu-
vos futbolo teisėjo titulu pasipuošė
kaunietis Gediminas Mažeika. Šis
FIFA kategoriją turintis teisėjas per-

nai ir užpernai liko antroje vietoje.
G. Mažeika teisėjauja ne vien

Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jam šie-

met yra tekę teisėjauti Europos
11–17 čempionato baigiamajame eta-
pe Turkijoje. Čia jam buvo proga da-
lyvauti pusfinalio rungtynėse tarp
Turkijos ir Prancūzijos.  Šios pirme-
nybės lietuviui padarė didelį įspūdį.

Lietuvis teisėjas netoleruoja be-
sikeikiančių futbolininkų ir tokiems
parodo geltonas korteles. Šiemet
paskutinėse sezono rungtynėse Mari-
jampolės „Sūduvos” žaidėjui B. Bo-
žinovskiui už necenzūrinius žodžius
Mažeika skyrė net raudoną kortelę.

Paklaustas, kokios savybės būti-
nos geram teisėjui, jis atsakė:

„Pasitikėjimas savimi, geras fizi-
nis pasirengimas tam, kad 90-ąją mi-
nutę, būdamas pavargęs, priimtum
teisingą sprendimą. Labai svarbus ir
mąstymas, nes teisėjaujant situacijos
nuolat keičiasi, todėl šabloniški
sprendimai netinka.”

Gediminas Mažeika

EDVARDAS ŠULAITIS

Jau buvome kiek plačiau rašę
apie du iš Lietuvos atvykusius krep-
šininkus, kurie studijuoja ir žaidžia
Amerikos universitetų studentų
lygos I diviziono pirmenybėse. Tai
Martynas Pocius (Duke University)
ir Petras Baločka (University of Ha-
waii).

Tačiau iš viso yra 24 jaunuoliai
krepšininkai, plačiai pasklidę po pla-
čiosios Amerikos universitetus. Iš šių
krepšininkų septyni yra naujokai, o
kiti jau čia žaidžia antrus, trečius ar
ketvirtus metus.

Tai  Deividas Petravičius, Domi-
nykas Kvedys, Giedrius Knyšas, Žy-
gis Šeštokas, Arminas Urbutis,
Tomas Jasiulionis, Mantas Griškė-
nas, Donatas Visockis,  Aurimas Ado-
maitis, Evaldas Baniulis, Artūras La-
zauskas, Karolis Petrukonis, Valdas
Sirutis, Tauras  Skripkauskas, Edvi-
nas Ruzgas, Vytas  Šulskis,  Deirūnas
Visockas, Rokas  Gricius, Paulius
Škėma, Deividas  Dulkys, Jonas Ka-
rosas.

Du iš jų – Šeštokas ir Urbutis –

Tarptautinės futbolo federacijų
asociacijos (FIFA) pasaulio vertinime
Lietuvos futbolo rinktinė prarado 10
vietų – iš 41-os vietos nukrisdama į
51-ąją. Per mėnesį Lietuvos komanda
neteko 94 įskaitinių taškų – dabar ji
jų turi 583.

Pirmąją vietą šiame sąraše išsau-
gojo Ispanija, uždirbusi 6 pridėtinius
taškus (šiuo metu turi 1,663). Antro-
je vietoje liko Vokietija, nors ji prara-
do 32 taškus (1,381). Į trečią iš ket-
virtos vietos pakilo Olandija (1,338).
Toliau eina Italija (1,326), Brazilija

(1,246), Argentina (1,180), Kroatija
(1,142), Anglija (1,115), Rusija (1,103).
O pirmąjį dešimtuką užbaigia Turki-
ja su 1,016 taškų.

Iš viso buvo įvertintos 207 rink-
tinės. Mūsų kaimynai latviai užima
67-tą vietą (buvo 65-oje), o Estija –
119-tą (buvo 131-oje).

Lietuvos varžovės 2010-ųjų metų
pasaulio čempionato atrankos turnyro
Europos zonos 7-oje grupėje naujojoje
lentelėje stovi taip: Prancūzija 11-ta,
Rumunija 21-ma, Serbija – 30-ta, Aus-
trija – 92-tra, o Farerų Salos – 184-ta.

žaidžia toje pačioje Hofstra Universi-
ty „Pride” komandoje.

Pernai NCAA (taip vadinasi
Amerikos studentų lyga) pirmame di-
vizione žaidę keturi krepšininkai Vy-
tautas Valiulis, Tomas Pranciliauskas,
Mantas Leonavičius ir Marius Vaškys
dėl įvairių priežasčių šį sezoną atsto-
vauja žemesnėms divizijoms priklau-
sančių mokslo įstaigų komandoms.

Čia trumpai norime paminėti
vieną pirmakursį, 19 metų amžiaus
193 cm ūgio Florida International
University (FIU) krepšininką Joną
Karosą. Šis Šarūno Marčiulionio
krepšinio akademijos  Vilniuje auklė-
tinis, į JAV atvyko prieš porą metų.
Pradžioje jis baigė Pendleton vid. mo-
kyklą Bradenton mieste. Tada, jis
kaip geras krepšininkas, gavo Flori-
dos tarptautinio universiteto pakvie-
timą.

Šis jaunuolis yra garsaus Lietu-
vos verslininko Tado Karoso, kuris
patenka į turtingiausių Lietuvos
žmonių 30-tuką, sūnus. Jo tėvas yra
daugelio bendrovių savininkas, tarp
jų daugiau negu 100 restoranų tu-
rinčio „Čilijos” tinklo valdytojas.

Gediminas Mažeika – geriausias 
Lietuvos teisėjas

Traumą besigydančio Cleveland
„Cavaliers” ekipos vidurio puolėjo
Žydrūno Ilgausko sveikata gerėja, ta-
čiau pats krepšininkas neskuba grįžti.

„Nenoriu praleisti daug rungty-
nių, esu realistas ir nesitikiu stebuk-
lo. Bus labai sunku, man skaudės,
tačiau noriu žaisti”, – sakė aukšta-
ūgis, kuris prieš trejus metus buvo
patyręs tokią pačią kairės kojos čiur-
nos traumą.

Ž. Ilgauskas praleis artimiausią
susitikimą su Minnesota „Timber-
wolves” klubu ir pradės treniruotis
tik ketvirtadienį. Atletas turi vilčių į
aikštelę išbėgti jau penktadienio
rungtynėse su Detroit „Pistons” ekipa.

Per 22 šio sezono rungtynes vi-
durio puolėjas iš Lietuvos vidutiniš-
kai rinko po 14,8 taško, atkovojo po
7,6 kamuolio, atliko po 1,5 rezultaty-
vaus perdavimo bei blokavo po 1,2
varžovo metimo.

Po 24 rungtynių savo sąskaitoje
turinti 20 pergalių ir 4 pralaimėjimus
„Cavaliers” ekipa užima antrąją vie-
tą Rytų konferencijoje.

www.krepsinis.net

Lietuvos futbolo rinktinė prarado 10 vietų

Ž. Ilgausko sveikata
gerėja

Šį savaitgalį Lietuvoje pasirodys
naujas leidinys apie populiariausią
sporto šaką pasaulyje – futbolą. Leidi-
nys vadinsis „Įvartis”. Mėnesiniame
84 psl. leidinyje dėmesys bus skiria-
mas ne vien tik Lietuvos futbolo aktu-
alijoms, bet ir naujienoms iš užsienio.

Žurnale bus spausdinami niekur
neskelbti teminiai ir analitiniai
straipsniai, pasikalbėjimai su žaidė-
jais bei treneriais, žymių žmonių
nuomonės apie futbolą, įdomybės ir
istoriniai faktai. Žurnale bus ir ne-
mažai iliustracinės medžiagos.

Lietuvoje – naujas žurnalas apie futbolą

Čikagoje mirė didelis
futbolo entuziastas

Gruodžio 8 d. amžinybèn iškelia-
vo, o gruodžio 12 d. Šv. Kazimie-
ro kapinèse buvo palaidotas di-
delis futbolo mègèjas Jonas Zak-
sas. Šis nuo 1954 m. JAV gyvenan-
tis vyras ilgus dešimtmeçius prik-
lausè� „Lituanicos” futbolo klubui,
aktyviai lankè� futbolo komandos
rungtynes, nesvarbu kur jos buvo
žaidžiamos.

Velionis paliko žmonâ Birutê,
sùnû� Vytautâ, dukrâ Birutê, posù-
nî, podukrâ� ir anùkû. Užuojauta
jiems visiems.

Rumunijoje vykstančiame pa-
saulio II diviziono ledo ritulio čem-
pionate antrąją pergalę iš eilės iško-
vojo Lietuvos jaunimo (iki 20 m.) rink-
tinė. Jaunieji Lietuvos ledo ritulinin-
kai vakar net 9:1 (2:0, 2:1, 5:0) sutriuš-
kino bendraamžius iš Belgijos. Po šios
pergalės pasaulio pirmenybių meda-
liai lietuviams tapo pasiekiami ranka.

Mūsų šalies komandai 4 įvarčius
pelnė Povilas Verenis. Elektrėnų
„Energijos” 18-metis puolėjas taip
pat atliko ir 3 rezultatyvius perdavi-
mus. Dusyk pasižymėjo Tadas Kume-
liauskas (3 rez. perd.), po kartą – Ka-
rolis Šveikauskas, Andrejus Židkovas
ir Pijus Rulevičius.

Pasak rinktinės vyriausio trene-
rio Rimanto Sidaravičiaus, didžiausią
galvos skausmą kol kas kelia auklė-

tinių „uždirbamas” per didelis bau-
dos minučių skaičius. Treneris tikisi,
kad šią problemą ledo ritulininkams
pavyks išgyvendinti iki svarbiausių
rungtynių su Japonija.

Pirmose rungtynėse lietuviai 4:1
nugalėjo vieną A grupės favoričių –
Pietų Korėjos komandą. „Tai buvo
rungtynės dėl medalių. Pergalę pasie-
kėme tik sunkiu komandiniu darbu.
Jeigu nebus staigmenų, tikiu, kad su
japonais kovosime dėl aukso”, – opti-
mistiškai nusiteikęs buvo treneris.

Kitame susitikime lietuviai ko-
vos prieš rumunus. Pirmąją vietą A
grupėje užimsianti komanda iškops į
I divizioną, iš kurio lietuviai iškrito
praėjusiais metais Vokietijoje vyku-
siose planetos pirmenybėse.

,,Respublika”

Artėjama aukso medalių link 
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Pradėjęs nuo popierizmo mokyk-
lose mažinimo naujasis švietimo ir
mokslo ministras Gintaras Stepo-
navičius žada ministerijos ir jai pa-
valdžių įstaigų auditą. Ministras ne-
siūlo susiveržti diržų apkarpant mo-
kyklų ir universitetų finansavimą, ta-
čiau yra įsitikinęs, kad taupymo iš-
teklių tikrai yra.

– Naujoji Vyriausybė įsipa-
reigojo bent 30 proc. sumažinti
nereikalingą dokumentaciją, sun-
kinančią mokytojų ir mokyklų
darbą. Toks buvo Jūsų pirmasis
įsakymas. Koks bus kitas žings-
nis?

– Tikiuosi, per artimiausias sa-
vaites švietimo darbuotojų darbo gru-
pė pateiks konkrečius siūlymus, ko-
kios nereikalingos dokumentacijos
mokyklose atsisakyti. (...) Esame pa-

siruošę supaprastinti daugelį dabar
nustatytų popierinių reikalavimų, ir
tai palies tris sritis – tris garsiąsias
,,a” – atestaciją, auditą ir akreditaci-
ją. Mano supratimu, dabar sukurta
biurokratinė mokymo vertinimo sis-
tema neveikia, kad būtų pasiekta kuo
geresnė kokybė, realiai patikrinta
kompetencija. Tai yra tiesiog ledkal-
nis, esantis kokybės procesų kelyje,
ar svarstis prie kojos visai švietimo
sistemai. Antras žingsnis, kurį ženg-
sime, yra Švietimo ir mokslo ministe-
rijai ir jai pavaldžių įstaigų funkcinis
auditas. Pagal jį bus įgyvendinami
rimtesni ilgalaikiai pokyčiai. Jį keti-
name atlikti jau kitais metais. Seniai
metas pereiti prie kuo didesnio infor-
macijos teikimo elektroniniu būdu,
informacijos tvarkymo prasme sun-
kiai atitrūkstame nuo XX a. vidurio.

– Ar įmanoma švietimo siste-
moje dar labiau susiveržti dir-
žus, kai katastrofiškai trūksta lė-
šų? Ar atlikus auditą įmanoma
sutaupyti?

– Tikrai taip. Esu tikras, kad at-
likus auditą, profesionaliai įvertinus
padėtį, peržiūrėsime ministerijos ir
jos institucijų veiklą. Kalbu ne apie
diržų susiveržimą dar labiau apkar-
pant mokyklas, universitetus ar kitas
švietimo įstaigas. Kalbu apie valdiš-
kas institucijas, kurių yra gana daug.
Jų veiklos tikslingumas ar veiksmin-
gumas bus įvertintas. Svarbu gerinti
administracinės veiklos veiksmingu-
mą visose švietimo grandyse. (...) Švie-
timo ir mokslo gyvenime yra per
daug biurokratijos. Ministerija pra-
dės nuo savęs ir rodys pavyzdį, kaip
reikia tvarkytis.

– Ar laikysitės buvusios val-
džios duotų įsipareigojimų didin-

ti mokytojų atlyginimus?
– Mokytojų atlyginimai kitais

metais didės, bet lėčiau nei buvo pla-
nuota ekonominio pakilimo laikotar-
piu. Bet kokiu atveju jau dabar sa-
kau, kad šie metai buvo lūžio metai
sprendžiant mokytojų atlyginimų
klausimą. Per 40 proc. didėjus atly-
ginimams, mokytojų padėtis tikrai
keičiasi į gerąją pusę. Nuo kitų metų
sausio 1 d. atlyginimai mokytojams
turėtų didėti 10 proc. tai yra maž-
daug trečdaliu mažiau negu buvo pla-
nuota.

– Ar nevėluos mokytojų atly-
ginimai, kaip atsitiko Tauragės
ir Vilniaus apskrityse?

– Šito negalima nuspėti, nes tai
priklausys nuo ekonominės padėties,
nuo to, kaip seksis suvaldyti ekono-
mikos svyravimus. Bet kokiu atveju
įsipareigojimai švietimo darbuoto-
jams yra aiškus prioritetas.

– Bet jeigu profsąjungoms pa-
sirodys per mažas algų didėjimas
ir jos įvykdys savo pažadą strei-
kuoti, ar pavyks suvaldyti padė-
tį?

– Manau, profsąjungos irgi turi
suvokti, kad finansinės problemos
šiuo metu yra ne vieno sektoriaus, ne
vienos srities problema. Visoje šalyje
nelengva padėtis. Ar būtų moralu rei-
kalauti 30–32 proc. didinti mokytojų
atlyginimus, lyginant su pernai, kai
kitose srityse yra mažinama? Turime
suvokti bendrą visuomenės interesą,
aiškiai matyti skirtingų visuomenės
grupių padėtį. Tai sakau kaip švieti-
mo ir mokslo ministras ir kaip pilietis.

– Kaip įgyvendinsite savo siū-
lymą didinti mokyklų savaran-
kiškumą ir jų valdyme išplėsti tė-
vų galimybes?

– Pirmiausia būtina suteikti mo-
kykloms daugiau finansinio savaran-
kiškumo tvarkant savo turtą, ūkį.
Reikia daugiau pasitikėjimo, daugiau
įgalinimų mokykloms. Neužteks vien
atsisakyti perdėto reguliavimo iš mi-
nisterijos pusės, reikia ir didesnio tė-
vų indėlio. Manau, kad mokyklos val-
dymo klausimais mokyklų tarybų ir
apskritai tėvų įtaka turėtų būti iš-
plėsta. Tai apimtų finansinius spren-
dimus, kai kartu su mokyklų vado-
vais įvertinami prioritetai, lėšų pa-
skirstymas ir panašūs dalykai. Mokyk-
lų finansavimą stipriai lemtų per-
tvarkytas ir išplėstas mokinio krepše-
lis. (...)

– Kaip Seimo narys ne kartą
pabrėžėte būtinybę kovoti su
smurtu ir patyčiomis mokyklose.
Kaip tą darysite tapęs ministru?

– Lūžis suvokime įvyko dar per-
nai, kai kelios mokyklos dalyvavo pa-
tyčių prevencijos programose. Įvyko
ir finansinis lūžis. Šiais metais buvo
skirti, berods, 5 mln. litų šiai specia-
liai programai. Kitais metais ją dieg-
sime toliau. Įgyvendinti patyčių pre-
vencijos programas, mano žiniomis,
atrinkta apie 30 mokyklų. Manau,
kad galima ir būtina bent iki 50 proc.
sumažinti patyčių mokyklose. Reikia
mažinti psichologinę įtampą diegiant
daugiau pagarbos, skatinant mokyto-

Rusijos elitas  
ir armijos rekrūtai

PETRAS KATINAS

Stebint ir skaitant Rusijos žiniasklaidą, ypač jos ,,patriotinius-im-
perinius” organus, kartais net ir juose randi originalių ir teisingų
pastebėjimų. Štai vienas toks dienraštis „Zavtra” (Rytoj) paskelbė

savo politinės apžvalgininkės Anos Serafimovos straipsnį „Sūnūs lieja
kraują, o sūneliai taukais aptekę”. Žinoma, autorė, kaip ir pridera imperi-
jos atkūrimo šauklei, pirmiausia užsipuola Gruziją, esą klastingai užpuo-
lusią Pietų Osetiją, o Rusijos „taikdariai”, pasirodo, liejo savo kraują, gin-
dami nuo gruzinų „agresorių” šio separatistinio regiono, valdomo Mask-
vos statytinių, taikius gyventojus nuo „genocido”! Tačiau tame straipsny-
je yra labai teisingų pastebėjimų apie susidariusią  padėtį Rusijos visuo-
menėje ir armijoje. Štai kelios citatos: 

„Šis karas akivaizdžiai parodė  totalinius socialinius Rusijos visuome-
nės skirtumus. Visuomenės, tapusios pačia neteisingiausia visame pasau-
lyje. Įprasta kalbėti apie mūsų šio pasaulio galinguosius. Bet kur gi yra ta
jų jėga? Šiame kare ‘didieji žmonės’ paprasčiausiai ramiausiai tūnojo už
mažųjų žmonių nugarų. Mūsų elitas pirmiausia vėl puolė dar kartą papil-
dyti savo pinigų maišus. O ginti tėvynės ėjo tik paprastų darbininkų ir val-
stiečių vaikai. Tie patys, kurie pašaukiami į armiją, nepaprastai liesi ir li-
goti, parodė savo dvasios galybę. Jie nepriminė valstybei, kad jų tėvai ne-
tenka darbo, gauna elgetiškus atlyginimus, įstumti į vargą ir nepriteklius.
Ir štai apvogtų ir pažemintų darbininkų ir valstiečių sūnūs gina tėvynę. O
tuo metu mūsų rusų oligarchas milijardierius Prochorov perka pačią bran-
giausią pasaulyje vilą. Tuo tarpu paprasti Rusijos žmonės, apvogti procho-
rovų bei į juos panašių, neša po dešimtinę ar šimtinę rublių Gruzijos agre-
sijos aukoms. Nesusimąstydami, kad už tuos pinigus, kuriuos oligarchas
Prochorov paklojo už brangiausią vilą, galima atstatyti kelis nedidelius
Rusijos miestus, prie kurių niekaip neprieina valdančiųjų rankos. Oligar-
cho nupirkta vila – ne ekonominis veiksmas, o ideologinis išpuolis, ciniš-
kas spjūvis į veidą liaudžiai. Informacijos priemonės tiesiog mėgaujasi, ap-
rašinėdamos smulkmenas apie amžiaus pirkinį. 

Bet tuo pačiu rašo apie žuvusio Rusijos didvyrio majoro Vetčinov žūtį,
kuris savo gyvybės kaina išgelbėjo keletą žmonių. Valdžia žadėjo 32 metų
majorui, kovojusiam Čečėnijos kare, ir jo žmonai duoti butą. Žadėjo, bet ir
kitų Rusijos didvyrių, gavusių šiuos garbingus vardus, šeimos iki šiol glau-
džiasi nušiurusiuose bendrabučiuose. O tuo metu, kai valstybė atsigavo po
dviejų Čečėnijos karų, visokie Abramovič ištisais hektarais supirkinėja
Londoną su jo priemiesčiais ir futbolo klubais. Kokioje gi šalyje, jeigu jos
kalboje yra žodis ‘teisingumas’, galimi tokie dalykai?

Tėvynės gynėjų gretose nebuvo ir nėra nė vienos ‘elito’ atžalos. To
‘elito’ grietinėlė Čečėnijos karų ir karo su Gruzija metu lėbavo, linksmino-
si, ‘tūsinosi’ Maskvos ir Prancūzijos Žydrojo kranto naktiniuose klubuose,
negana to, šmeižia mūsų armiją. Didžiojo tėvynės karo metais visų SSRS
vadovų vaikai kariavo. Du Josif Visarionovič Stalino sūnūs Jakov ir Vasilij
buvo fronte. Kariavo ir Anastas Mikojano bei kitų vadovų vaikai. Armi-
joje tarnavo ir Rusijos didieji kunigaikščiai, bajorai. Didžiosios kunigaikš-
tienės ir kunigaikštytės, caro dukros slaugė sužeistuosius ligoninėse. Visi
žino generolo Rajevski žygdarbius kare su Napoleonu. Jis ėjo į mūšį su sa-
vo jaunais sūnumis. O dabar, ar kas galėtų patikėti, kad gynybos ministro
Serdiukov ar net buvusio pretendento į V. Putin įpėdinius Sergej Ivanov
vaikai būtų armijos gretose ar kautųsi joje? 

Rusijos varguolis juk gali atsipeikėti ir pagalvoti, kodėl jis turi lieti
kraują už tėvynę. Jeigu valgydamas vandenyje išvirtą vien avižų košę jam
reikia eiti į mūšį ir aukoti save. Aukoti tuo metu, kai išdavikiškas ‘elitas’
puošia savo tualetus  brangakmeniais ir rubinais.”

Nepykite už tokią ilgą, bet labai iškalbingą citatą.
Ne tik minėta politikos apžvalgininkė, bet ir daugelis kitų sociologų,

profesorių, rašytojų, armijos generolų pabrėžia, jog silpniausia šiuolaiki-
nės Rusijos grandis yra jos elitas. Konstatuojama, jog socialinė visuome-
nės būklė, milžiniškas mažos grupės turtuolių ir valdžios atotrūkis nuo
daugumos anksčiau ar vėliau suskaldys visuomenę ir ji vargu ar atsigautų
nuo galimų socialinių sukrėtimų, kurie, tikriausiai, dar laukia Rusijos. 

Kalbant apie armiją, į kurios gretas daugiausia pašaukiami menkiau-
sio išsilavinimo, pusiau beraščiai jaunuoliai, atsilikę fiziškai ir neretai pro-
tiškai, kyla klausimas, kaip jie aptarnaus išgirtąją ,,geriausią pasaulyje”
karinę techniką?

G. STEPONAVIČIUS: REIKIA
PABĖGTI NUO ,,KALIMO”

KULTŪROS

Gedimino Savickio nuotr.

jų ir mokinių bendradarbiavimą. Ma-
nau, kad plečiant šias programas, jas
sistemingai įgyvendinant kokybiniai
pokyčiai ateis. Be abejo, pačios mo-
kyklos turi būti nusiteikusios akty-
viai ir kūrybingai dalyvauti progra-
mose ir ieškoti būdų šiai problemai
spręsti.

– Ar sieksite mažinti mokinių
krūvį?

– Vyriausybė programoje yra už-
sibrėžusi keisti esamą padėtį. Aš

pats, kaip ministras, skatinsiu, kad
nuo ,,kalimo” kultūros būtų pereita
daugiau prie praktinių gebėjimų, įgū-
džių lavinimo. Šiame dinamiškame
pasaulyje lemia ne pavardžių, datų ir
formulių atsiminimas, o gebėjimas ši-
tuos dalykus greitai ir kūrybiškai tai-
kyti. Turi ugdytis visuomeniška ir pi-
lietiška asmenybė, kurios nesukuria
vien išmoktų žinių gausa. Būtent šia
linkme keisis ugdymo turinys, nors
puikiai suvokiu, kad nėra greitų
receptų.                     Nukelta į 9 psl.
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,,TREČIOSIOS BANGOS” JAV LIETUVIŲ 
PSICHINĖ SVEIKATA: PROBLEMOS, PRIEŽASTYS,

PAGALBOS GALIMYBĖS
Pranešimas skaitytas Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume, 

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL 2008 m. lapkričio 27 d.

LAIMA ZAVISTAUSKIENÈ�

„Trečiosios bangos” Amerikos
lietuviai susiduria su specifinėmis
psichologinėmis problemomis, išky-
lančiomis jiems gyvenant svečioje
šalyje. Adaptacijos metu patiriamas
kultūrinis šokas, anglų kalbos barje-
ras, papročių ir tradicijų skirtingu-
mas, specifinė amerikiečių bendravi-
mo kultūra, atsiskyrimas nuo gimtų-
jų namų ir artimųjų, socialinės padė-
ties pasikeitimas – tai emigrantams
gerai pažįstamos problemos, kurios
daro įtaką emigranto psichinei svei-
katai.

Lietuvos statistikos departamen-
to duomenimis, per 17 nepriklauso-
mybės metų iš Lietuvos išvyko dau-
giau nei 330,000 lietuvių. Neoficia-
liais duomenimis šie skaičiai būtų žy-
miai didesni. Nežiūrint į tautiečių iš-
vykimo mastus, psichologine svetur
gyvenančių tautiečių gerove iki šiol
menkai domisi Lietuvos bei išeivijos
psichologai, mokslininkai, tyrinėto-
jai. Tuo tarpu būtinybė atkreipti dė-
mesį į šias problemas yra akivaizdi:
išeiviams trūksta profesionalios lie-
tuvių specialistų pagalbos ir šviečia-
mojo pobūdžio psichologinės infor-
macijos gimtąja kalba. Psichologams,
psichoterapeutams, baigusiems stu-
dijas Amerikoje ir pasiryžusiems dirb-
ti su lietuviais, stinga patirties dir-
bant su emigrantams būdingomis psi-
chologinėmis problemomis. Trūksta
tarpusavio bendradarbiavimo su lie-
tuvių psichologais ir psichoterapeu-
tais Amerikoje ir Lietuvoje. Nėra
duomenų bazės, apibendrinančios
statistikos, kuria naudojantis būtų
galima naudoti lietuvių emigrantams
tinkamus intervencijų modelius, kur-
ti prevencines programas, informuoti
ir šviesti lietuvių visuomenę, glau-
džiau bendradarbiauti su Amerikos
profesionalais, gerinti psichologinio
darbo kokybę. 

Šiame straipsnyje aptarsiu psi-
chologinės adaptacijos stadijas, bū-
dingas prisitaikant prie naujos šalies
ir kultūros, bei įvardysiu Amerikos
„trečiabangiams” būdingus psichinės
sveikatos sutrikimus. Taip pat pami-
nėsiu jau vykdomus socialinėspsicho-
loginės pagalbos projektus bei aptar-
siu dar neišnaudotas psichinės „tre-
čiabangių” sveikatos prevencijos ir
stiprinimo galimybes. 

Šis straipsnis nėra mokslinė stu-
dija. Tai greičiau bandymas atkreipti
šiapus ir anapus Atlanto dirbančių
psichologų, mokslininkų, tyrėjų dė-
mesį į neužpildytą psichologinės
pagalbos lietuvių emigrantams nišą,
pasidalinti patirtimi, paskatinti tar-
pusavio bendradarbiavimą.

Stresoriai

Emigracija – psichologiškai ir
emociškai sudėtingas procesas. Palik-
damas tėvynę būsimas emigrantas iš-
gyvena prieštaringus jausmus: neri-
mą, liūdesį, pyktį, viltį, džiugesį, bai-
mę... Iš vienos pusės, žmogus yra nu-
sivylęs socialine ir politine santvarka,

pasipiktinęs korupcija valdžioje,
pavargęs nuo nežinios ir neužtikrin-
tas savo, artimųjų, vaikų ateitimi. Iš
kitos pusės, jis viliasi sukurti geresnį
gyvenimą svetur, įgyvendinti Lietu-
voje neįgyvendintus tikslus: įgyti
išsilavinimą, pasiekti finansinio sta-
bilumo, padaryti karjerą, sukurti
saugią ateitį sau ir vaikams. Tačiau
garantijos, kad viltys ir lūkesčiai išsi-
pildys nėra. Kankina nerimas, liūde-
sys, nežinios baimė... 

Atvykęs į Ameriką, lietuvis susi-
duria su naujais, savitais sunkumais,
būdingais gyvenant tik emigracijoje:
gimtosios šalies ir gimtosios kalbos
„praradimas”, atsiskyrimas nuo šei-
mos, artimųjų ir draugų netekimas,
dažnai radikalus socialinės padėties
pasikeitimas, socialinis atskirtumas
bei diskriminacija, tradicijų, kultū-
ros, bendravimo normų nežinojimas,
stresas ir įtampa darbe, vienatvė, pa-
viršutiniški tarpusavio santykiai,
greitas gyvenimo ritmas, konkurenci-
ja tarp pačių lietuvių, vertybių krizė.
Tai priežastys, kurios sukelia įtampą
ir stresą, žalojančiai veikia ne tik psi-
chinę, bet ir fizinę žmogaus sveikatą.
Neieškant profesionalios pagalbos,
kyla grėsmė rimtai susirgti ne tik
žmogaus dvasiai, bet ir kūnui. 

Adaptacinio laikotarpio
sunkumai 

Adaptacijos laikotarpis ir jo metu
vykstantys procesai – tai dar vienas
sudėtingas išbandymas emigranto
kelyje. Nors šių procesų intensyvu-
mas ir kokybė priklauso nuo indivi-
dualių aplinkybių, žmogaus asmeni-
nių savybių, patirties, vis dėlto jie bū-
dingi visiems emigrantams, neprik-
lausomai nuo šalies, tautybės, lyties
išsilavinimo ir pan. 

Pagal dr. Dennis Hunt (1998) pri-
sitaikymo teoriją, atvykusieji į Ame-
riką išgyvena keturių prisitaiky-
mo/adaptacijos prie naujos šalies ir
kultūros etapų laikotarpį.

Pirmasis etapas – atvykimo arba
medaus mėnesio etapas. Šiuo metu
atvykėliai išgyvena pakilius, džiugius
jausmus, nes kliūtys bei trukdžiai,
susiję su atvykimu, nugalėti. Prieša-

kyje – nauji įspūdžiai bei geresnio gy-
venimo viltys. Jau šiame laikotarpyje
žmogus ima jausti kylančią įtampą,
nerimą dėl daugybės nežinomų daly-
kų, kalbos barjero, kultūros bei tradi-
cijų nežinojimo. Tačiau šie išgyveni-
mai kol kas nevyrauja. 

Antrasis etapas – realybės. Da-
bar pradedama aiškiai suvokti, kad
lūkesčiai ir realybė skiriasi. Atsira-
dus daugeliui buitinių kliūčių, kurias
privalu įveikti (darbo, mokyklų, butų
paieškos, nuomos mokesčiai ir kt.) di-
dėja suvokimas, kad svečioje šalyje
yra daugiau sunkumų nei tikėtasi.
Stiprėja nusivylimo, praradimo, ne-
pasitenkinimo jausmai. Kyla pyktis
tiems, kurie pasakojo apie geresnį gy-
venimą ten, namuose, ir tiems, kurie
jau dabar gyvena geriau čia. Suvo-
kus, kiek išbandymų laukia realybė-
je, dažnas ima gailėtis padaryto
sprendimo išvykti, ima lyginti savo
šalį su dabartine, ją idealizuoti, ilgė-
tis namų, artimųjų, draugų. 

Trečioji fazė skiriama į dvi atša-
kas. Priklausomai nuo asmenybės
charakterio, temperamento, išsilavi-
nimo, auklėjimo, būdo bruožų, gebėji-
mo prisitaikyti, vertybių ir nuostatų
sistemos, – vieni pasuka taip vadina-
mu derėjimosi, kiti – atsiskyrimo ke-
liu. 

Pirmieji imasi iniciatyvos nu-
galėti kliūtis, mokosi kalbos, kuria
naujų pažinčių, draugysčių ratą. Šie
žmonės nepamiršta išgyventų/išgyve-
namų sunkumų, išbandymų, patir-
tų/patiriamų praradimo traumų, bet
su jomis susitaiko. Kartu jie sutelkia
savo energiją svajonėms siekti, tiks-
lams įgyvendinti. 

Antrieji, pasukę atsiskyrimo ke-
liu, išgyvena vienatvės, atsiskyrimo
jausmus. Jie jaučia apatiją, praranda
iniciatyvą, atsiskiria nuo draugų, pa-
žįstamų, nuo visuomenės. Šiems
žmonėms dažna depresija, nerimas.
Jie jaučiasi nelaimingi dabartyje bei
liūdi dėl prarastos praeities, lieka pri-
sirišę prie senų įpročių ir atsisako
juos keisti. Tokiems emigrantams
sunku priimti iššūkius, susikurti
naują socialinį tinklą, prisitaikyti
prie naujų kultūrinių normų ir tai-
syklių. Jie dažnai pyksta ant savęs ir

kitų, kritikuoja sistemą, jaučiasi ne-
suprasti ir nepriimti. 

Ketvirtoji stadija taip pat skiria-
ma į dvi atšakas. Tie, kas sėkmingai
įveikė derėjimosi fazę, pereina į inte-
gracijos (tautinio tapatumo išlaiky-
mas ir kartu gebėjimas dalyvauti
daugumos kultūroje ir visuomenėje)
fazę. Jos metu toliau stiprėja pasiti-
kėjimas savimi, įgijus naujų įgūdžių
ir žinių. Patiriama sėkmė toliau stip-
rina savigarbą, skatina saviraišką,
aiškų savo vaidmens suvokimą, gebė-
jimo valdyti savo gyvenimą, pojūtį.
Žmonės įsijungia į naują kultūrą, ne-
prarasdami savo tautinių šaknų, kul-
tūros. Jie perduoda asmeninių ir tau-
tinių vertybių sistemą savo vaikams,
tuo užtikrindami savo gyvenimo pra-
smingumą ir tęstinumą. Jie, galima
sakyti, įgyja dvi tėvynes – vieną, ku-
rioje gyvena dabar, kitą, kurioje gimė
ir augo. 

Deja, tie, kuriems nepavyko kon-
struktyviai spęsti iškilusių problemų
ankstesnėse adaptacijos stadijose,
pereina į paskutinę – marginalizaci-
jos (padėtis, kai žmogus arba žmonių
grupė praranda savo pradinį tautinį
tapatumą ir savo tautinės mažumos
paramą, tačiau neįgyja pakankamai
įgūdžių ir/arba visaverčio pripažini-
mo kitoje – paprastai daugumos –
grupėje) – fazę. Jos metu dar labiau
įsitvirtina neigimo, priklausomybės,
bejėgiškumo jausmai, toliau skati-
nantys asmenybės destrukciją. Žmo-
gus jaučiasi tarsi būtų tarp dangaus
ir žemės: jis nepritapo Amerikoje, bet
ir Lietuvos jau nebegali pavadinti na-
mais.

Dažniausi „trečiosios bangos”
lietuvių psichinės sveikatos

sutrikimai

Nors atrodytų, kad atvykėliai pa-
tiria daug daugiau psichologinių
problemų nei vietiniai JAV gyvento-
jai, statistika rodo, kad būtent JAV
gimusiems gyventojams yra dažniau
diagnozuojami depresijos, nerimo ir
panikos atakų sutrikimai nei už JAV
ribų gimusiems.

Nukelta į 8 psl. 

Atvykęs į Ameriką,
lietuvis susiduria su
naujais, savitais sunku-
mais, būdingais gy-
venant tik emigraci-
joje. Neieškant pro-
fesionalios pagalbos,
kyla grėsmė rimtai
susirgti ne tik žmo-
gaus dvasiai, bet ir
kūnui. 

Jono Kuprio nuotr.
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PETRONĖLĖ ORINTAITĖ IR
NĖRIES NEKROLOGAS 

DONATAS JANUTA

Mano motina, Petronėlė Orin-
taitė (1905–1999) – rašytoja, poetė ir
pedagogė, draugavo su Salomėja Nė-
rim nuo gimnazijos laikų Vilkaviš-
kyje, studentaujant Kaune ir mokyto-
jaujant Lietuvoje. 1936 m. Orintaitė
buvo vienintelė Nėries sutuoktuvių
Paryžiuje su skulptoriumi Bernardu
Buču liudininkė. 

Prieš 50 metų Orintaitė karo
pabėgėlių stovykloje parašė poemą
,,Nekrologas Salomėjai Nėriai”, ku-
riame negailėta ir gailesčio, ir aštrių
žodžių savo buvusiai ,,draugužei”.
Tada prarasta tėvynė ir sulaužytas
gyvenimas buvo lietuviams dar švie-
žia, atvira žaizda, o Orintaitei asme-
niškai skaudėjo dėl Nėries nuklydimo
ir savo draugės praradimo. Poema la-
bai ryškiai išreiškia tų laikų nuotai-
kas ir skausmus, to laikotarpio vieno
žmogaus asmeninę tragediją ir paro-
do tos asmeninės tragedijos vietą pla-
tesnėje Lietuvos tragedijoje. 

1947 metais šis ,,Nekrologas” bu-
vo išpausdintas atskira knygele, rota-
toriaus būdu Augsburge, Vokietijoje,
karo pabėgėlių DP stovykloje, ribotu
tiražu, lyg ,,pogrindinis” spaudinys,
pasirašytas slapyvardžiu. Pokariniu
laiku karo pabėgėliai naudojo slapy-
vardžius dėl įvairių priežasčių, kurių
nemenkiausia buvo noras nepakenkti
likusiems Lietuvoje šeimos nariams.

Orintaitė tada pasirašė ,,Nekro-
logą” slapyvardžiu Jurgis Tauragis.
Dabar dar ne taip seniai, 2005 me-
tais, mokslininkė Viktorija Daujotytė
Lietuvoje komentavo, kad šį ,,Nek-
rologą” ,,rašė žmogus, gerai Salomėją
pažinęs” ir spėliojo, kad turbūt ,,Jur-
gio Tauragio slapyvardžiu pasirašė

Petronėlė Orintaitė, ištikimoji Salo-
mėjos bičiulė”. 

Prie šios ,,pogrindinės” poemos
spausdinimo prisidėjo tada išeivijoje
žymūs talentai. Viršelį sudarė ir Si-
biran dardenančių vagonų traukinį
nupiešė grafikas Vaclovas Ratas (Ra-
taiskis). Leidėjas žurnalistas Almus
Šalčius eilėraščio gale pridėjo savo ex
libris, kurį sukūrė dailininkas V. K.
Jonynas.

20 metų vėliau, 1965 metais,
Orintaitė, dar sykį apmąsčiusi Sa-
lomėjos likimą, parašė atsiminimų
knygą apie ją – ,,Ką laumės lėmė”.
Rasti leidėją tai knygai buvo sunku,
nes tada dar daugeliui išeivių Nėris
buvo nepriimtinas žmogus. Nidos
knygų klubo leidykla Londone buvo
jau nutarus knygą išleisti, bet pasi-
priešinus kai kuriems žmonėms,
atsisakė. Todėl ,,Ką laumės lėmė”
pirmą kartą dienos šviesą išvydo tik-
tai kaip serialas dienraščio ,,Nau-
jienos” puslapiuose. Sovietmečiu ši
knyga Lietuvoje buvo laikoma užda-
rame ,,spec. fonde” ir net moksli-
ninkams be ypatingo leidimo nebuvo
prieinama. Lietuvos atgimimo metais
ši knyga jau išleista dviem leidimais:
1993 ir 2001 metais. 

Viena mokslininkė Lietuvoje, li-
teratūros tyrinėtoja Orintaitės ,,Ką
laumės lėmė” įvertina šitaip: ,,Tai
ilgą laiką buvo vienas autentiški-
ausių ir išmintingiausių paliudijimų
– samprotavimų apie S. Nėrį.” Dabar
Lietuvoje jau yra nemažai kitų knygų
ir straipsnių apie Salomėją Nėrį ir jos
dabartinį vertinimą.

Nuo 1925 metų ligi gyvenimo
pabaigos Orintaitė yra parašiusi ir
išleidusi daug eilėraščių, romanų ir
vaikams knygų bei bendradarbiavusi
spaudoje. Pokario lietuvių pabėgėlių
stovyklose, kai trūko mokslo vado-
vėlių, ji paruošė gimnazijoms pasau-
linės ir lietuvių literatūros konspek-
tus/vadovėlius. Vilniuje 2002 metais
Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto išleista, mokslininkės Da-
lios Striogaitės paruošta 107 puslapių
Petronėlės Orintaitės ,,Bibliografinė
rodyklė”. 

Savo gyvenimo gale Orintaitė
pastebėjo atnaujintą dėmesį Nėries
gyvenimui ir viename laiške komen-
tavo: ,,dabar apie Salomėją ‘šnekų
šnektos’, tokių nebūtų pramanų plin-
ta, koktu skaityti. O pravartu būtų
daugiau domėtis jos poezija, apie ją
kalbėti, svarstyti – tai būtų kultūrin-
gos visuomenės žymė.”

Ak, vieną kart pavasarį
Tu dar svajojai drąsiai,
Kad Nemuno pavėsiuose
Naujom dainom žydėsi!

Tos dienos tau – kaip paukščiai!
Kaip vyšnių pražydėjimas!
O taip skubėjai džiaugtis,
Mažute Salomėja!

Mylėdama gyvenimą –
Gyventi nemokėjai...
Ak, Viešpatie, ar galima
Pralenkt palaidą vėją?

– Dainuoti be altorių –
Žirgais pajodinėti...
Jaunystė – jausmų rojai
Žvaigždėm išrašinėti!

Tu džiūgavai pavasarį
Per amžius būti jauna!
Bet – vieną žiaurų vakarą
Svajonėm apsigauni...

Gėlė Paryžiaus gatvėje –
Tik dvidešimtis sū!
Juk pasakų baladėje –
– Numirti nebaisu!

Širdis tavo sudegino,
Palaužė vėtra vairą...
Argi garbė apakina?
– Puikios poetės gaila...

Tau Dievas davė talentą
Ir mes – tavim tikėjome –
O tu – pamėgai melą tą
Ir giesmę pavergėjų!

Gražu – senelių pasakos
Advento vakarais...
Bet melas, jeigu sako kas,
Kad – rojus čion ateis!

Klastingos ėjo kalbos tad,
Ir mums širdis virpėjo –
Vergystės tinklas gaubėsi...
– Džiaugeisi, Salomėja!

Gyvenimas tarybinis –
Žmogėdrų maro siaubas:
Žmogus, lyg velnio įnamis,
Prieš galvažudį klaupiasi...

Visų dievų ir šventnamių
Tėvų išsižadėki!
– Dantis sukandę kentėme,
O buvo graudžiai gėda!

Tai Lietuvą jie pasmerkė
Ištremt į Kazachstaną...
– Pagelbos nieks neras varge,
Kad Judas – brolis mano

Į Sibirą keliavome,
O tu – himnus giedojai,
Tu – siūlei saulę  Stalino
Ir budeliui vis plojai...

Ak, tėviškės dirvonuose
Paplūdo šventas kraujas,
Kada lietuvis kovėsi
Prieš azijatų gaują!

Kalėjimuose kankinami,
Gyvais lavonais laidoti –
Veidų neatpažinome...
– Tokia tarybų laimė ta...

Ligoniai, moters, kūdikiai
Vagonuose užkalti...
O tu – į Maskvą nulėkei
Su skrybėlaite kalta...

Gyvenime ieškodama,
Tu – pragaran paklydai...

O žemė – tavo motina
Dabar kaukuolėm žydi!

Mes keikėme kaip raganą,
Deja, buvai dar gyva!
– Į tokią baisią pragarmę
Pakliuvo Lietuva!

Rasojo tėviškių laukai –
Visi, kaip vienas verkėm...
– Argi galvos jau netekai
Tarybų laimės verge!

Tėvynę mynei kruviną
Ir budelį globojai
O mes kraujuose parklupome
Be rankų ir be kojų.

Ir gal paskui tu graužeisi
Dėl 30 skatikų?
– Visvien prakeikta amžiuose:
Tau vardas – išdaviko!

Gal būt širdis atsivertė,
Kaip latrui niekadėjui?
Juk ir tava dalis karti
Savų atsižadėjus...

Matei tėvynę verkiančią,
Tremtinių ešaloną...
Graudi buvo sesers kančia
Merkinėj ar Veliuonoj...

Išvydai melą per vėlai:
Atgal užverti vartai...
– Pasmaugė jie tave tyliai,
Nedavę žodžio tarti...

Mažute Salomėja,
Brangi drauguže mano,
Bulvaruose San Mišelio
Ir – kloniuos Palemono...

Kaip pumpuras švelniausias
Lapelis ramunėlės...
Širdis – gryniausio aukso,
Tik – pėdos klydo smėly...

Ak, miela mano Salomėja –
Mums talento taip gaila!
Blaškeis su „Trečio fronto” vėjais,
Namuose paklysti – kvaila...

Tu dainavai pavasarį,
Mylėjai saulę šviesią –
Baltais sparnais kas vakarą
Plaštakė lėks į liepsną...

Varginga tavo geiša,
O Eglė – karalienė!
Tavo gėlėm apkaišėm
Vasario šventės dieną!

O tavo „Pabučiavimas”!
O – „Don Žuano meilė”...
– Atmintinai dainavom mes –
Ak, Salomėja gaila...

Štai, vėl pakyla diemedžiai
Ir linksta baltos rožės –
Negrįši tu mums – dievaži:
Beržai kapynuos ošia...

Sulauksime pavasario –
Tėvynėn laisvo kelio!
– Tavęs tik neberasime
Nei diemedėlio žalio...

Ilsėkis žemėje šaltoj –
Bažnyčios varpas tau

negaudžia...
Nereikia tau giesmės šventos,
Tik – pasaką paseksiu 

graudžią...
Almaus išleista 1947 metais

Vokietijoje

Nekrologas Salomėjai Nėriai

PETRONÈLÈ ORINTAITÈ
(„Jurgis  Tauragis”)

Petronėlė Orintaitė Salomėja Nėris



6 DRAUGAS, 2008 m. gruodžio 19 d., penktadienis       

LRT atsisako kai kuri¨ laid¨�

V. Ušackas: bus siekiama 
atkurti bendrystê su litvakais

„Gazprom” nutraukia duj¨� tiekimâ�         

Patvirtintas ES biudžetas

Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas, priėmęs Rygoje reziduojantį
Izraelio ambasadorių Lietuvai Chen
Ivri, pareiškė viltį, kad netolimoje
ateityje Izraelio ambasada veiks ir
Vilniuje.

Pirmojo susitikimo metu amba-
sadorius Ch. Ivri pasidžiaugė stiprė-
jančiais dvišaliais abiejų valstybių
santykiais ir patikino, kad Izraelis
yra dėkingas Lietuvai už palaikymą
ir paramą Jungtinėse Tautose ir Eu-
ropos Sąjungoje.

Per pokalbį ambasadorius patei-
kė klausimus, kurie dar nėra iš-
spręsti – tai žydų bendruomenės tur-
to Lietuvoje restitucija, buvusių Šni-
piškių kapinių likimas. Ministras pa-
tikino, kad naujoji Lietuvos Vyriau-
sybė spręs šiuos klausimus.

V. Ušackas pažymėjo, jog Lietuva
vertina Izraelį kaip draugišką ir pa-
tikimą partnerį, su kuriuo Lietuvą
sieja abi tautas jungianti istorija. Mi-

nistras pažymėjo, kad Lietuva nepa-
miršo skaudžių lietuvių ir žydų san-
tykių epizodų holokausto metais.
,,Lietuva daro ir ateityje darys viską,
kad istorija nebūtų pamiršta”, – sakė
ministras.

V. Ušackas pristatė didelį Lietu-
vos įdirbį holokausto švietimo ir įam-
žinimo srityse, atkreipė dėmesį į bū-
tinybę šiandienius dvišalius santy-
kius puoselėti atsižvelgiant į ateities
kartų gerovę ir tarpusavio supratimą.

Taip pat kalbėta apie Vilniuje
2009 m. rugpjūčio mėnesį planuoja-
mą rengti Pasaulio litvakų kongresą.

Kalbėdamas apie ekonominį bend-
radarbiavimą Lietuvos diplomatijos
vadovas pažadėjo skirti ypač didelį
dėmesį konkretiems projektams įgy-
vendinti, bendradarbiaujant su Izra-
eliu aukštųjų technologijų srityje.

Ministras V. Ušackas ir ambasa-
dorius Ch. Ivri aptarė galimybę 2009
m. apsikeisti užsienio reikalų minist-
rų apsilankymais.

Vilnius, gruodžio 18 d. (Bernar-
dinai.lt) – Po daugiau kaip metus tru-
kusių svarstymų ir diskusijų priimtas
sprendimas Vilniaus Sereikiškių par-
kui grąžinti  istorinį Bernardinų sodo
pavadinimą.

Toje vietoje, kur dabar įsikūręs
vilniečių mėgstamas parkas, nuo se-
no buvo pelkėta bei šaltiniuota teri-
torija, kurią iš dviejų pusių supo Vil-
nios vaga. Čia augo natūrali giraitė.

Vienuoliai bernardinai vietovę
sukultūrino, įrengė sodą su tvenki-
niais, kanalais ir derlingais daržais.
XVIII amžiuje teritorija buvo persta-
tyta į uždaro tipo parką, apsodinta
egzotiškais medžiais. Ja daugiausia
naudojosi Vilniaus dvasininkų aukš-
tuomenė. Bernardinų sodui priklausė
ir teritorija, kur dabar nutiesta Mai-
ronio gatvė. Sodas driekėsi iki da-

bartinio Pilies skvero, o istorinėje
praeityje – iki senosios Vilnios vagos.
Už Vilnios kanalo augo Botanikos so-
das (dab. teniso kortai).

Kai XIX a. antroje pusėje carinė
valdžia uždarė Bernardinų vienuo-
lyną, sodas buvo perduotas miestui.
Jo sklypai buvo nuomojami priva-
tiems asmenims daržovėms auginti.
XIX a. pabaigoje Bernardinų sodas,
parkas buvo sujungti su Sereikiškė-
mis, Veršynu, Botanikos sodu į vieną
didelį viešą parką. Stiliaus parkas ne-
pakeitė. Po Antrojo pasaulinio karo
vietovė labai pasikeitė. Ji buvo pava-
dinta Jaunimo sodu, vėliau – Serei-
kiškių parku. Tačiau išliko išsaugotas
peizažinis išplanavimas su geometri-
nio plano elementais. Taip pat išliko
medžių grupės, išretėję medynėliai. 

Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA) –
Sunkmetį teigia pajutę ir Kalėdų se-
nelio paslaugas teikiančių įmonių at-
stovai. Vieni jų sako sulaukiantys
mažiau klientų, kiti pajutę pastarųjų
elgsenos pokyčių.

Anot Nacionalinės Kalėdų sene-
lių agentūros darbuotojo Eimanto
Juknevičiaus, šie metai išskirtiniai
tuo, kad kol kas agentūra nėra gavusi
nė vieno užsakymo iš organizacijų,
kurių nors kiek kapitalo turi valsty-
bė. ,,Ten ypatingai taupoma”, – sakė
E. Juknevičius.

Pasak agentūros atstovo, taupy-
mas jaučiamas ir kitų klientų grupė-
se. ,,Tik trečdalis mūsų klientų yra
privatūs asmenys, jų užsakymų su-
mažėjimo, palyginti su prieš tai buvu-

siais metais, beveik nepajutome. Api-
bendrinant galiu pasakyti, kad bent
šiuo metu vykdome 70 proc. to, ką
buvome suplanavę”, – teigė E. Jukne-
vičius.

,,Tos įmonės, kurios užsisako pa-
slaugą, netaupo. Didesni klientai ren-
kasi kokybę, jiems 100 litų daugiau
ar mažiau nėra svarbu”, – sakė E.
Juknevičius.

UAB ,,tradeMAX” atstovė Ana
Radulevič sakė klientų trūkumu
skųstis negalinti – laisvų dienų per
šventes Kalėdų seneliai neturi, tačiau
keičiasi užsakovų požiūris į šventę.
,,Anksčiau firmos išlaidavo, rengda-
mos šventes. Dabar dalis jų švenčia
kukliau, bet Kalėdų senelio neatsisa-
ko”, – teigė A. Radulevič.

Atkelta iš 1 psl. kubinių
metrų 2008 metais išaugs iki 400 do-
lerių 2009 m.

Kaip pranešė S. Kuprijanov, pa-
našus įpėjimas, pasirašytas „Gaz-
prom” valdybos pirmininko, pasieks
visus partnerius-vartotojus. Tarp to-
kių vartotojų, kuriems gresia pana-
šios priemonės, jis įvardijo Vokietiją,
Vengriją ir Austriją.

Praėjusią savaitę Europos Komi-

sija pareiškė, kad Europos Sąjunga ti-
kisi, kad Rusija ir Ukraina neleis, jog
dujų tiekimas Europoje 2009 m. ma-
žėtų. „Tai jau trečioji dujų krizė, kuri
griauna Rusijos, kaip energijos ištek-
lių tiekėjos vardą”, – sakė už energe-
tiką atsakingas eurokomisaras.

Panaši įtampa tarp Maskvos ir
Kijevo buvo kilusi ir prieš trejetą
metų – per pirmąsias oranžinės revo-
liucijos Ukrainoje metines.

Sereikiškių parkas. Balsas.lt nuotr.

Sunkmetî� jauçia ir Kalèdû� seneliai

Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) –
Skandinavijos oro linijų bendrovę
SAS domina galimybė perkelti dalį
skrydžių į Vilnių ir strateginis bend-
radarbiavimas su finansinių sunku-
mų patiriančia Lietuvos skrydžių
įmone ,,flyLAL-Lithuanian Airlines”.

Susisiekimo ministras Eligijus
Masiulis po įvykusio susitikimo su
SAS atstovais patvirtino, kad naujų
skrydžių sostinėje galima sulaukti
2009 metų pavasarį.

,,Juos domina Vilnius. SAS pa-
tvirtino, kad planuoja čia perkelti da-
lį skrydžių”, – sakė E. Masiulis.

Anot susitikime dalyvavusio su-

sisiekimo viceministro Arūno Štaro,
ir SAS, ir ,,flyLAL” įmonės yra pasi-
ryžusios bendradarbiauti ir derinti
skrydžius.

SAS atstovai neiškėlė konkrečių
sąlygų, kurias užtikrinus sutiktų
dirbti Vilniuje. ,,Patvirtino, kad jų
pagrindinis tikslas yra ekonominė
nauda iš tos veiklos, kurią jie vykdo,
o ne kažkokios kitos priežastys. To
paties jie laukia iš mūsų. Kartu turi-
me atsižvelgti, kad šiuo metu bendra
ekonominė padėtis nėra gera. Gali
būti, kad Vilniaus oro uosto įkainiai
gali būti peržiūrėti – visiems teks su-
siveržti diržus”, – sakė A. Štaras.

Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) –
Dėl sunkios ekonominės padėties Lie-
tuvos nacionalinis radijas ir televizija
(LRT) ketina atsisakyti kai kurių au-
torinių laidų, taip pat svarsto galimy-
bę atsisakyti dalyvauti tarptautiniuo-
se projektuose.

Atsižvelgdama į sunkią ekonomi-
nę padėtį, LRT ieško būdų, kaip su-
mažinti išlaidas. ,,Tuo pačiu siekia-
ma, kad nenukentėtų žiūrovų porei-
kiai ir programa”, – sakė LRT gene-
ralinis direktorius Audrius Siauru-
sevičius.

LRT tarybos posėdyje buvo pri-
tarta Lietuvos televizijos ir LTV2

programų pakeitimams – nuo Nau-
jųjų metų Lietuvos televizijos prog-
ramoje nebebus laidų ,,Tėvai ir vai-
kai”, ,,Požiūris” ir ,,Emigrantai”,
LTV2 programoje – laidų ,,Gimnazis-
tai”, ,,Žodžių kišenė” ir ,,Laiko por-
tretai”. ,,Kultūros naujienos” iš
LTV2 bus perkeltos į Lietuvos televi-
zijos laidą ,,Kultūra”.

Pasak A. Siaurusevičiaus, sie-
kiant mažinti išlaidas gali būti atsi-
sakyta dalyvauti tarptautiniuose pro-
jektuose. ,,Tai viena iš galimybių, bet
ne vienintelė – kol kas jokių sprendi-
mų apie tarptautinius projektus ne-
priimta”, – sakė A.Siaurusevičius.

Sereikiški¨ parkas vadinsis
Bernardin¨� sodu

Atkelta iš 1 psl.
Patvirtintame 2009 m. ES biu-

džeto projekte numatomos lėšos eko-
nomikos gaivinimo veiksmams bei
plėtros programoms viršija 60 mlrd.
eurų ir siekia 45 proc. visų numato-
mų ES išlaidų. Tai bus didžiausia su-
ma ES biudžete. Išlaidos moksli-
niams tyrimams kitų metų biudžete
didinamos 11 proc.

Daugiau nei 22 proc. didėja fi-
nansinė parama inovacijų įmonėse
skatinimui. Investicijos į energetikos
sektorių didėja 19 proc., beveik tiek
pat (18 proc.) auga investicijos į ap-
linkosaugą. Šios paskirties išlaidoms
kitais metais tenka beveik dešimta-
dalis biudžeto.

Žemės ūkio išlaidos lieka nepaki-
tusios ir sieks 40 mlrd. eurų, arba –
apie 42 proc. visų išlaidų. Toliau di-
dės naujosioms narėms teikiamos
bendrosios žemės ūkio politikos pa-
ramos dalis. 2009 m. ES-12 teks 18
proc. visų BŽŪP išlaidų, nors 2006
m. naujokių dalis tesiekė 10 proc.
(šiemet – 16 proc.).

Jeigu šalis gebėtų išnaudoti visas
ES biudžete numatytas galimybes,
ES fondų parama Lietuvai 2009 m.
galėtų siekti 1 mlrd. 583 mln. eurų (5
mlrd. 463 mln. Lt). Tai būtų beveik 9
proc. daugiau negu 2008 m. Lietuvai
buvusi numatyta finansinė parama.

Didžiausią dalį sudarys Regioni-
nės politikos fondų parama, kuri gali
viršyti 906 mln. eurų (3 mlrd. 125
mln. Lt). Tai 8 proc. daugiau, negu
šiemet Lietuvai buvusi numatyta šių
fondų parama.

Numatoma Sanglaudos fondo
parama net 23 proc. didesnė nei šie-
met ir gali viršyti 308 mln. eurų (1
mlrd. 60 mln. Lt). Numatyta parama
Lietuvos žemės ūkiui – 466 mln. eurų
(1 mlrd. 608 mln. Lt), arba  9 proc. di-
desnė negu šiais metais.

Vidaus politikos programoms
Lietuvoje finansuoti numatomos 199
mln. eurų (687 mln. Lt) išlaidos, t. y.
11 proc. daugiau negu 2008 m. Iš jų
117 mln. eurų (404 mln. Lt) bus ski-
riama branduolinei saugai ir šalies
energetiniam saugumui užtikrinti.

SAS ketina dalî� skrydžiû�
perkelti î Vilniû�
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Washington, DC, gruodžio 18 d.
(,,Reuters”/BNS) – Rusija nusprendė
patikrinti Jungtinių Valstijų tvirtu-
mą, laikydamasi griežtos nuostatos
kai kuriais klausimais, konkrečiai –
dėl priešraketinės gynybos (PRG) sis-
temos dalių išdėstymo Rytų Europoje.

Tai pareiškė JAV valstybės sek-
retorės pavaduotojas ginkluotės
kontrolės ir tarptautinio saugumo
klausimais John Rood. Pasak J. Rood,
derybos su Maskva šią savaitę padėjo
įveikti nesutarimus dėl JAV PRG sis-
temos išdėstymo Europoje.

Maskva, matyt, nori gerai įsižiū-
rėti į išrinktojo JAV prezidento Ba-
rack Obama užsienio politikos ko-
mandą, prieš sutikdama su vienu ar
kitu variantu.

,,Jie padarė pertrauką, kai buvo
išrinkta nauja Jungtinių Valstijų ad-
ministracija, ir atidžiai nagrinėja
naujos komandos nuostatas. Man re-
gis, kad rusai nori suvokti, kokia bus
nauja administracija ir naujas prezi-
dentas”, – sakė J. Rood. Jis pažymėjo,
kad Rusijos nuomonė dėl PRG dalių
išdėstymo ir kai kuriais kitais klausi-
mais tapo ,,mažiau lankstesnė” nei
per ankstesnius derybų ratus.

Rusija nesutinka su Washington
požiūriu, jog raketos-gaudytuvai
Lenkijoje ir radaras Čekijoje reika-
lingi užkirsti kelią branduoliniam
smūgiui iš Irano. Rusija mano, kad
PRG dalių išdėstymas netoli jos sienų
kelia grėsmę jos saugumui. Atsakyda-
ma į tai Maskva pagrasino išdėstyti ra-
ketų kompleksus ,,Iskander” Kalinin-
grado srityje, netoli Lenkijos sienos.

B. Obama pažadėjo, kad bet kuri
PRG sistema bus išdėstyta tik po rei-
kiamų bandymų. Maskva nuolat at-
kreipia dėmesį į jai palankius teigi-
nius B. Obama kalbose nuo jo išrin-
kimo lapkritį. Maskvos ir Washington
santykiai smarkiai pašlijo po Rusijos
karo su Gruzija rugpjūtį.

Gruodžio pradžioje Rusijos mi-
nistras pirmininkas Vladimir Putin
pažymėjo, jog ,,teigiamų ženklų” gau-
nama iš B.Obama, ir pažadėjo, kad
Jungtinės Valstijos pajus permainas
Maskvos politikoje, kai tik naujoji ad-
ministracija pakeis politiką Rusijos
atžvilgiu. Tačiau kol kas Maskva ne-
padarė jokių nuolaidų Washington
dėl PRG Europoje. V. Putin pareiškė,
jog tikisi, kad šis sprendimas dėl PRG
bus atšauktas.

Rusija bando patikrinti 
Jungtiniû Valstijû tvirtumâ

Tolimieji Rytai rengiasi  
naujiems protestams 

Maskva nuolat atkreipia dėmesį į jai palankius teiginius B. Obama kalbose.                                                                      
SCANPIX nuotr.

ATĖNAI
Per išpuolį prie vieno Atėnų va-

karinio priemiesčio mokyklos kulka
lengvai sužeidė moksleivį, pranešė
policija. Pasak švietimo ministerijos,
berniukui buvo peršauta ranka, kai
jis vakare gatvėje kalbėjosi su kitais
mokiniais netoli Atėnų esančiame Pe-
risterio miestelyje. Kol kas nežinoma,
kas paleido kulką.

ŽENEVA
Zimbabvėje nuo choleros mirė

jau 1,111 žmonių, taip pat užregist-
ruota 20,581 įtariami šios ligos atve-
jai, pranešė Jungtinės Tautos (JT).
JT Humanitarinių reikalų koordina-
vimo tarnybos duomenimis, beveik
trys ketvirtadaliai choleros atvejų už-
registruota per pastarąsias 2 savai-
tes, o užsikrėtusiųjų skaičius smar-
kiai auga. 

RYGA
Latvijai patikėta ateinančius 2

metus atlikti NATO kontaktinės am-
basados Gruzijoje funkcijas, pranešė
Latvijos Užsienio reikalų ministerija.
Pagrindinis NATO kontaktinių am-
basadų uždavinys – informuoti šalis-
organizacijos partneres apie jos poli-
tiką ir tikslus, padėti plėtoti glaudes-
nius tarpusavio ryšius.

VARŠUVA
Paskutinę savaitę prieš Kalėdas

zloto likvidumas yra ypatingai ma-
žas. Rinkos pagaliau suprato, jog
Lenkijos ekonomika patirs labai
spartų sulėtėjimą. Spartus Ukrainos
grivinos išpardavimas ir greitėjantis
Rusijos rublio nuvertėjimas į pinigų
rinkas atnešė neigiamas nuotaikas.
Bankininkai mano, jog Lenkijos cent-
rinis bankas turėtų sunerimti, kaip
zloto nuvertėjimas paveiks namų
ūkius, paėmusius paskolas užsienio
valiuta. 

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI priė-

mė musulmonų delegaciją, dalyvau-
jančią seminare, kuriame svarstoma,
kaip atitraukti jaunimą nuo religinio

radikalizmo, pranešė Vatikanas.
Vatikano pareiškime taip pat sako-
ma, kad seminare taip pat pabrėžia-
ma religinių vadovų atsakomybė už-
kertant kelią ,,įvairaus pobūdžio kri-
zėms, ypač religinėms”.

MASKVA
2008 metais Rusijos Federalinė

saugumo tarnyba (FST) nutraukė 48
užsienio specialiųjų tarnybų kadrinių
darbuotojų veiklą, pareiškė FST di-
rektorius Aleksandr Bortnikov.
,,Pasipriešinimo užsienio žvalgyboms
srityje užkirstas kelias 101 užsienio
valstybių specialiųjų tarnybų agento,
tarp jų – 76 užsieniečių ir 25 Rusijos
piliečių veiklai”, – pareiškė A. Bort-
nikov. Pasak jo, su įkalčiais buvo su-
laikyti 6 užsienio kadriniai žvalgybi-
ninkai ir 3 agentai. 

BEIJING
Kinija privalo tęsti rinkos per-

tvarką, prezidentas Hu Jintao sakė
komunistų valdomai šaliai minint 30
metų sukaktį nuo smarkiai pašliju-
sios šalies ekonomikos pertvarkos
pradžios. Prezidento kalboje buvo gi-
riama Kinijos pažanga nuo 1978 m.,
kai Komunistų partijos vadovybės su-
važiavime buvo nutarta sutelkti dė-
mesį į ekonomikos vystymą po kelis
dešimtmečius trukusio sunkmečio.
Tačiau ši prezidento programinė kal-
ba buvo išsakyta Kinijai išgyvenant
sunkius laikus dėl pasaulinio ekono-
mikos nuosmukio.

BAGDADAS
Irako vidaus reikalų ministerijoje

suimta apie 50 pareigūnų, įtariamų
planavus nuversti šiitų vadovaujamą
Vyriausybę,  pranešė aukštas Irako
saugumo pareigūnas. ,,Jie visi buvo
susiję su pogrindžio grupuote ‘al Aw-
da’ (‘Grįžimas’), kuri planavo sugrą-
žinti į valdžią partiją ‘Baath’”, – pri-
dūrė pareigūnas. Jis sakė, jog su ,,al
Awda” siejami asmenys mokėję ky-
šius pareigūnams, siekdami juos už-
verbuoti, suėmimų metu buvo rasta
labai daug pinigų.

RUSIJA

EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Vilnius, gruodžio 18 d. (BNS) –
Rusijos Tolimųjų Rytų gyventojai,
pirmieji pradėję protestuoti kilus
ekonomikos krizei, rengiasi naujoms
demonstracijoms, tam vis dažniau
naudodamiesi internetu ir mobiliuoju
ryšiu, nes jais nesidomi valstybės
kontroliuojami televizijos kanalai.

Protestai, nusiritę praėjusį sek-
madienį per šalį, vyko dėl Vladimir
Putin Vyriausybės sprendimo remti
agropramoninį sektorių iš mokesčių,
surinktų už pavažinėtų užsienietiškų
automobilių įvežimą, kuris sudaro
Tolimųjų Rytų mažojo verslo pagrin-
dą. Masinės akcijos buvo pirmoji gy-
ventojų reakcija į valdžios mėginimą
surasti būdą, kaip sustabdyti ekono-
mikos augimo lėtėjimą.

Sekmadienį, kai Vyriausybė iš-
vaikė ,,nesutinkančiųjų eitynes”
Maskvoje ir Sankt Peterburge, kai
kuriuose kituose Rusijos miestuose
įvyko protesto akcijos prieš mokesčių
didinimą.

Didžiausios protesto akcijos vyko
Vladivostoke, kur tūkstančiai mies-
tiečių sustabdė eismą miesto centre,
keliuose ir mėgino užblokuoti oro

uostą. Pastaroji akcija nepavyko įsiki-
šus ypatingosios paskirties milicijos
būriams.

Daugelis su valdžios leidimu su-
rengtos akcijos dalyvių laikė plakatus
su šūkiais, reikalaujančiais V. Putin
atsistatydinimo. Kai kuriuose plaka-
tuose buvo žadama, kad Primorė at-
siskirs nuo Rusijos ir prisijungs prie
Japonijos.

Milicija sulaikė kelis manifestaci-
jos dalyvius. Demonstrantai reikala-
vo, kad atvažiuotų federalinių televi-
zijos kanalų filmavimo grupės, bet
valstybės kontroliuojama televizija
neskubėjo nušvieti protesto akcijų
Vladivostoke, o vėliau kritikavo de-
monstrantus, neva ,,trukdžiusius
miestiečiams”.

Radikalioji opozicija, nepaten-
kinta V. Putin veikla, mano, jog pro-
testo akcijos Vladivostoke parodė,
kad ,,žmonės laisvai, svariai ir be jo-
kios baimės pateikia savo reikalavi-
mus valdžiai”, sakoma buvusio šach-
matų pasaulio čempiono ir ,,nesutin-
kančiųjų eitynių”  sumanytojo Garry
Kasparov tinklalapyje www.kaspa-
rov.ru.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 pl.

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

IŠNUOMOJA

,,TREČIOSIOS BANGOS” JAV ...
Atkelta iš 4 psl. Valstybinės
sveikatos apklausos tyrimų (National
Health Interview Survey, 1999) duo-
menimis, asmenų, gimusių JAV ir už-
sienyje, susirgimų depresija procen-
tas yra atitinkamai 31.3 ir 29.0. Ne-
rimo sutrikimai – 37.5 ir 26.6, pani-
kos atakos – 33.8 ir 23.5. Šie skaičiai
be abejonės neatitinka tikrosios pa-
dėties dėl keleto svarbių veiksnių:
dauguma imigrantų neturi sveikatos
draudimo ir finansinių galimybių gy-
dytis, todėl jie paparasčiausiai neį-
traukti į apklausas. Kita priežastis –
daugumoje kultūrų, tai iš dalies tinka
ir lietuviams, į psichinės sveikatos
problemas žiūrima kaip ne į pirma-
eiles, dažnai gėdingą dalyką, kuris tu-
ri būti sprendžiamas savarankiškai
arba padedant artimiesiems, dvasi-
ninkams, bendruomenės autorite-
tams. Todėl dažnai žmogus kreipiasi
pagalbos į psichologus tik jau kaip
reikiant prispaudus bėdai. Tačiau
dažniausiai, ko gero, didžioji daugu-
ma taip niekada ir neatveria specia-
listo kabineto durų.

Deja, neturime oficialių statisti-
nių duomenų apie per paskutinįjį de-
šimtmetį iš Lietuvos emigravusių
tautiečių psichinės sveikatos sutriki-
mus, jų dažnumą ir priežastis. Toliau
pateiksiu savo pastebėjimus, padary-
tus remiantis trejų darbo metų su lie-
tuviais emigrantais patirtimi.

Į Čikagos vakariniame priemies-
tyje įsikūrusią psichologinių konsul-
tacijų agentūrą „Choices”, kur teikia-
ma pagalba lietuvių kalba, dažniau-
siai kreipiasi vidutinio amžiaus lietu-

viai klientai, tarp kurių vyraujja mo-
terys. Dažniausios problemos – nuo-
taikos, nerimo, somatoforminiai su-
trikimai. 

Šių sutrikimų priežastys pačios
įvairiausios: destruktyvūs santykiai
šeimoje, vaikų-tėvų nesutarimai, vai-
kų problemos mokykloje, adaptacijos
problemos, finansinis stresas, pykčio
valdymo problemos, neištikimybė.
Labai dažnos emocinės ir elgesio
problemos, kylančios dėl darbo. Mo-
terys, dirbančios „su gyvenimu”, t.y.
prižiūrinčios pagyvenusius žmones
ištisą parą, ir vyrai – tolimųjų kelio -
nių vairuotojai, dažnai skundžiasi
esan tys vieniši, atitolę nuo gyvenimo,
at skirti nuo visuomenės, šeimos.
Juos kamuoja nerimas, sutrikusi
nuo taika, padidėjęs irzlumas.

Nuotaikos sutrikimų kategorijoje
vyrauja depresija, kylanti dėl beviltiš-
kumo ir bejėgiškumo, liūdesio ir tuš-
tumo jausmo, nepasitenkinimo atlie-
kama veikla, nuovargio, fizinio išse-
kimo. Dažna depresijos priežastimi
tampa simbolinė, įsivaizduojama ne-
tektis, patiriama dėl išsiskyrimo su
mylimu žmogumi, praradus darbą,
patyrus bankrotą. Žinant, kad depre-
sija yra dažniausias suaugusių žmo-
nių psichikos sutrikimas, būtų nau-
dinga turėti statistinius duomenis,
kiek ji dažna tarp „trečiabangių” lie-
tuvių. Žinome, kad tie lietuvaičiai,
kurie kreipiasi pagalbos į mūsų agen-
tūrą, yra tik lašas jūroje, palyginus su
tuo, kokiai daliai mūsų tautiečių tos
pagalbos reikėtų.

Bendras nerimo sutrikimas pa -

sireiškia kasdieniu nerimu ir rūpes -
čiu dėl įvairiausių įvykių ir reiški nių,
įkyriomis mintimis ir įtampa, ky lan-
čia dėl nežinios, sudėtingų socialinių
ir darbinių ryšių. Tai taip pat dažnas
mūsų klientams diagnozuojamas su-
trikimas. 

Trečioji kategorija – somatofor -
miniai sutrikimai. Jie būdingi vyres-
nio amžiaus žmonėms, kurie dėl su-
trikusios nuotaikos, nerimo, įtampos
patiria somatinius simptomus. Šie
simptomai, dažnai ilgai ir nesėkmin-
gai gydyti medikų, neatneša pagerėji-
mo. Tokie klientai, dažnai atkakliai
ieškodami ligos priežasčių, patiria ne-
malonių konfliktų su gydytojais, jau-
čiasi nesuprasti šeimos, palikti vieni-
ši ir įbauginti savo ligos. Vis dėlto šie
sutrikimai nėra vyraujantys ir yra
būdingi daugiau vyresnio amžiaus
žmonėms, turintiems nusistovėjusį,
dažnai konservatyvų požiūrį į psicho-
logiją.

Priklausomybės ir adaptacijos
sutrikimai būdingi nedidelei pagal-
bos besikreipusių lietuvių klientų da-
liai.

Ką daryti?

Taigi yra pakankamai priežasčių,
dėl ko reikėtų atkreipti dėmesį į psi-
chologinę lietuvių emigrantų gerovę.
Džiugu, kad šia linkme jau vyksta
tam tikri judėjimai, įgyvendinami
projektai. Lietuvos psichologų inicia -
tyva veikia nemokama psichologinės
pagalbos linija internetu „Psicholo-
ginė pagalba žmonėms, paliestiems
emigracijos” (www.psyvirtual.lt), Či-
kagoje panašiu principu veikia „Pa-
guodos telefonas” (1-866-438-7400),
kurio savanoriai kartą per savaitę ke-
letą valandų budi prie telefono, teik-

dami psichologinę pagalbą lietu-
viams. Tų pačių savanorių iniciatyva
kuriama „Psichologinės ir dvasinės
pagalbos draugija”, kuri suburs JAV
gyvenančius profesionalus ir savano-
rius, dirbančius psichologinėje, socia-
linėje bei sielovados srityse (čia mini-
ma Draugija buvo įkurta šio simpo-
ziumo metu – Red.). 

Nepaisant šių gražių, bet pavie-
nių iniciatyvų (kurių greičiausiai yra
ir daugiau, bet mes vieni apie kitus
nežinome), norėtųsi daugiau ben-
dradarbiavimo tarp šalių, pasidaliji-
mo informacija, patirtimi. Tai padėtų
suvienyti ir derinti veiklą, pagerinti
darbo kokybę. Psichologai turėtų su-
krusti, paimdami pavyzdį iš kitų Lie-
tuvoje ir išeivijoje gyvenančių profesi-
jų atstovų – mokytojų, istorikų, meni-
ninkų, inžinierių, medikų, kurių ben-
dradarbiavimo dėka išeivijoje gyvuoja
bendri projektai, palaikoma lietuviš-
kumo dvasia, tobulėja profesinis
meistriškumas. 

Laima Zavistauskienė MS, LPC –
profesionali psichinės sveika  tos kon-
sultantė, psichoterapeutė, psi  cholo-
gijos srityje dirbanti nuo 1994 m. Iki
išvykstant į JAV dirbo vaikų psicholo-
ge Kaune. Amerikoje baigė psicho-
logijos magistrantūros studijas Na-
tional Louis University (IL) ir šiuo me-
tu dirba psichinės sveikatos konsul-
tante ,,World Relief DuPage” organi-
zacijoje, teikiančioje socialines ir psi-
chologines paslaugas emigrantams ir
pabėgėliams, bei psichoterapeute
privačioje agentūroje ,,Choices, Inc.”
Laima yra American Counseling As-
sociation (ACA) ir Illinois Mental
Health Counseling Association (IM-
HCA) narė. 

Pasėti blaivybės grūdai
DR. ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Lietuvos Seimui 2008-uosius pa-
skelbus Blaivybės metais, sausio
mėn. Vyriausybė patvirtino Blaivybės
metų programą, turinčią tikslą ska-
tinti žmones blaiviai gyventi, ugdyti
vaikų ir jaunimo blaivią nuostatą,
skleisti blaivybės idėjas, įprasminti
sveiką gyvenseną, kelti jos pranašu-
mus. Išskyrus finansavimą, Valstybi-
nis psichikos sveikatos centras pa-
skelbė konkursą. Buvo gautas 61 pro-
jektas, atrinkti 34 geriausi, išradin-
giausi. Jie ir buvo paremti. Įvertinant
blaivybės idėjas visuomenėje, buvo
mokoma, kaip prasmingai, džiaugs-
mingai ilsėtis, leisti laisvalaikį.

Gruodžio pradžioje Vilniuje buvo
pristatyta Blaivybės projektų mugės
programa, stebinanti blaivybės idėjų
pateikimo įvairove. Alizanos ben-
druomenė surengė blaivias Jonines,
nustebinusias vietos žmones. Iki tol
ši šventė buvo neįsivaizduojama be
alkoholio. Šiemet buvo linksma ir
įdomu visiškai blaiviems.

Vyskupo M. Valančiaus blaivys-
tės sąjūdis Staigūnų kaime (Lazdijų

raj.) vasarą išradingai organizavo ke-
lių dienų seminarą ,,Blaivystė mano
gyvenime”. Vyko laisvalaikio vakarai
kartu su vietos jaunimu; dėmesį pa-
traukė piešinių pleneras, daug ko bu-
vo galima pasimokyti dalyvaujant
dalykinėje konferencijoje. Rudenį Vil-
niaus Mokytojų namų kiemelyje su-
rengta diskoteka. Visiems dalyviams
buvo linksma ir įdomu, neapsvaigus
nuo alkoholio, narkotikų ir nikotino.

Kauno jaunimo narkologijos pa-
galbos centras parengė ir kavinėse
platino padėkliukus su naujais, iki tol
negirdėtais šūkiais: ,,Gyvenimas be
priklausomybių daug lengvesnis”,
,,Užuosk blaivaus gyvenimo kvapą”,
,,Tu nori mesti – mes galime padėti”
ir t.t. Lietuvos sveikuolių sąjunga ap-
lankė daug mokyklų, kvietė į kursus,
seminarus, mokančius, kaip keisti gy-
venimo būdą, kaip sveikai ir pras-
mingai gyventi.

Pavartyčių bendruomenė (Rad-
viliškio raj.) pasodino Blaivybės me-
tams atminti ąžuolą, organizavo pie-
šinių konkursą ,,Sveikas ir blaivus
mano kaimas”. Blaivybės popietė –
tai psichologo paskaita, dramos ins-

cenizacija, sporto rungtynės. Organi-
zatoriai jaudinosi: ar žmonės priims
iki tol viešai neskleidžiamas idėjas?
Priėmė. Tai skatina dirbti toliau, ne-
nuleisti rankų.

Lietuvos pensininkų sąjungos
,,Bočiai” Ukmergės skyriaus teatro
grupė suvaidino blaivybę skatinantį
spektaklį. Per pertraukas  poetė mo-
kytoja lituanistė Z. Stunžėnienė skai-
tė pačios sukurtus eilėraščius, skati-
nančius blaivybę. Samarija ,,Gai-
lestingumo namai” organizacijos me-
tinėms paminėti išleido knygelę ,,Te
prigyja ąžuolai Nasrėnų kaime”
(autorė L. Rimeikienė). ,,Ši knygelė
gimė neatsitiktinai. Ji tarsi liudijimas,
kad vyskupo M. Valančiaus  veikla
blai vinant tautą vis dar aktuali, kad
šiais laikais reikia ne mažiau drąsos
ir pastangų propaguojant blaivybę ne
tik kaip socialinių reiškinių, bet kaip
esminę dvasinės kultūros vertybę”, –
įžangoje rašo L. Lomovskienė. Daug
vaikų aplankė vyskupo M. Valančiaus
muziejų, įkurtą jo gimtinėje Nasrė-
nuose. Kurie dar nesuspėjo to pada-
ryti, daug ką sužinos, perskaitę ir pa-
vartę šią gausiai iliustruotą knygelę.

NVO ,,Bendruomenė prieš smur-
tą” savaime siejasi su girtavimo prob-

lema. Daugiausia smurtauja apsvai-
gę, neblaivūs žmonės. Buvo parengta
atmintinė tėvams, mokoma, kaip tai-
kiai spręsti konfliktus, kaip paaug-
liams susikalbėti su tėvais.

Kauno apskrities socialinės veik-
los NVO sąjunga parengė įspūdingą
plakatą ,,Per cigaretę virš bedugnės”.
Veikė kanceliarinių reikmenų paro-
da. Bloknotai, užrašų knygelės, tuši-
nukai, papuošti užrašais: ,,Būk orus,
blaivus ir laisvas”, ,,Tik blaivioms tau-
toms aušta laiminga ateitis” (Vydū-
nas), ir t.t. daug ką priminė ir pasakė.

Asociacija Vaižgantiečių klubas
,,Pragiedrulys” parengė ir išleido gra-
žų, spalvotomis fotografijomis ilius-
truotą lankstinuką ,,Pakeliaukime po
tautos blaivintojo Vaižganto gimtąjį
Svėdasų kraštą”. Taip įgyvendinta
dalis projekto ,,Graži Lietuva – tai
blaivus žmogus blaivioje aplinkoje,
pilnas gerumo, meilės, atjautos”.

Trumpai aptarėme tik keletą
projektų. Smagu buvo stebėti, kaip
greitai susidraugavo, keitėsi nuomo-
nėmis ir idėjomis jų autoriai.

Daug blaivystės grūdų pasėta
Lietuvoje šiais metais. Kad jie su-
dygtų, reikia daug dirbti toliau, anot
V. Kudirkos, ,,neapleisti dirvos”.
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Remkite ir platinkite 
katalikiõkâ spaudâ

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SSttss.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. Õirdies ir kraujagysliû

ligos

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 14

Prieš akis iškilo Kauno Rotušės
aikštė, kur jie buvo sutarę susitikti.
Ne namuose, ne Dyglių miestelyje
kur nors paupyje, o Kauno Rotušės
aikštėje, tarsi tai būtų slaptas rendez-
vouz.  Buvo vėjuota vasaros diena. Jis
atėjo kiek ankstėliau ir neskubėda-
mas pėdino plytų spalvos takeliais,
apsodintais neaukštais krūmokš-
niais, ar sustojęs stebėjo praskuban-
čius pro šalį klierikus, būrius smal-
suolių, spoksančių į aukštus bažny-
čios bokštus, į gidę, grakščiu mostu
nubrėžiančią ratą nuo dangaus iki
grindinio, į vieną po kitos atšliau-
žiančias juodas Volgas su vestuvinin-
kais. Vincenta atskrido lyg plaštakė.
Plaukai draikėsi vėjuje, krito jai ant
veido, ant tamsių akinių, dangaus
spalvos suknelė, vos siekianti kelius,
plevėsavo išryškindama gražias ko-
jas, apautas šviesiais aukštakulniais
bateliais, o ausyse tarsi gintaro lašai
kabojo auskarai. Nusiėmus akinius, ji
apnuogino veidą, tarytum nusirengė.
Juokėsi jos lūpos, dantys, plaukai, vi-
sa jos būtybė, ir jis matė, kaip tame
šokinėjančio juoko kamuoliukyje
šviečia šelmiškos akelės. Tada jaus-
mai vienas kitam buvo tolygūs, – ir
stiprume, ir gilume. Kiekvienas gal-
vojo apie tai, kaip esant linksmam
pralinksminti kitą. Už parankių su-
sikabinę, jie ilgai vaikščiojo panemu-
niais, Laisvės alėja. Niekas jų neblaš-
kė, niekas negalėjo sugadinti giedrių
džiaugs mo akimirkų: nei kaukšintys
pro šalį žmonės, nei lakstantys dvi-
račiais vaikigaliai, meistriškai lavi-
ruojantys tarp skubančiųjų, nei
ūžiantis miestas, ganėtinai nutolęs,
nesiekiantis jų pojūčių. Saulė tai
blyksteldavo pro debesų luobą, tai vėl
sulipdavo į be sitvenkiančius debesis
lyg į maišą. Išėjus iš kino teatro, už-
klupo netikėtas ir smarkus lietus.
Švietė saulė ir staiga... Jie susiglaudė
po skėčiu, bet ką ten skėtis ir dar
dviese, kai pliaupia lyg iš karties. Ne-
iškentę, lyg susitarę, per įkypai
šniokšiantį lietų, per putojančias ba-
lutes, pasileido Orbitos restorano
link. Kol nubėgo, permirko kiaurai
iki siūlelio ir atrodė taip, lyg būtų iš-
nirę iš jūros dugno. Orbitos restora-
ne gerdami Rislingą ir kavą, džio-
vinosi ir klausėsi, kaip mergina apsi-
žiojusi mikrofoną traukia Jaunystės
tango, kaip keičiasi ir blykčioja įvai-
riaspalviai šviestuvai. Nuotaika page-
rėjo, kai prie jų lyg nukritęs iš dan-
gaus prisėdo Jaugilas, ką tik grįžęs iš
gastrolių po Prancūziją, atėjęs go-
murį praskalauti ir, kaip jis pats juo-
kavo, žmonos pasiieškoti. „Ką tu,
broliuk, visam pasauly nerasi tokių
merginų kaip lietuvaitės, tik sugrįžęs
gali dūšią paganyti, o kitur... Neee –
tik Lietuvoj!”, – kalbėjo akimis gany-
damas besisukančias poras.

„Tai kaip sekėsi koncertuoti?”
„Įdomiai, – pasakė, o akyse kobinu-
kai. – Pirmas koncertas – salė pus-
tuštė. Įsivaizduoji! Keletas žmonių
sėdi. Kitą dieną susiradau reporterį,
ir svarbiausiame miesto laikraštyje
pasirodė tokia žinutė: Iš Lietuvos
atvyko tenoras Jaugilas Narutis ir,
eidamas į paštą atsiimti perlaidos,
pamiršo asmens dokumentą.  Aš esu
žymus dainininkas Narutis, negi
apie mane negirdėjot? – Tai padai-
nuok kokią nors ariją, paprašė pašto

darbuotojas! – Kai Narutis uždaina-
vo, tai visi ryšių skyriaus  darbuotojai
sugužėjo į salę, net visą pusvalandį
darbas buvo sustojęs. Pasirodžius šiai
žinutei, bilietai per kelias valandas
buvo išpirkti.” Visi pralinksmėjo,
garsiai kvatojo, nekreipdami dėmesio
į aplinkinius, savo juoku ir kitus už-
krėsdami.

Ja, atsiduso Augustinas, buvo
linksma, o dabar? Vestuvės taip pat
neįvyks numatytu laiku. Nors... gal ir
gerai, nes nesinorėtų gyventi uošvių
pažastyje. Kas kita turėti savo,  kad ir
nedidelį namuką su visais patogu-
mais, su reikiamais baldais, šaldytu-
vu, televizorium. Matyt, jis iš tiesų
yra griešnas, kaip gydytojas sako,
todėl  Dievas ir baudžia. Jis prisiminė
vieną atsitikimą, ar buvo skaitęs, ar
kažkas pasakojo. Vaikščiojo žmogelis
palei žolynėlį ir pamatęs penkialapį
dobilą, laimės nešėją, neiškentęs nu-
siskynė. „Čia žolynus skinti drau-
džiama, – pareiškė lyg iš po žemių
išdygęs pareigūnas, – prašom eiti su
manimi ir užsimokėti baudą”. Per tą
laiką, kol pareigūnas rašė protokolą,
lėktuvas išskrido. Prietarus žmogelis
burnoja, o vėliau sužino, kad tas lėk-
tuvas, kuriuo jis turėjo skristi, nukri-
to. Visi keleiviai žuvo. Jis žiūrėjo pro
palatos langą į tolumoje dunksantį
bažnyčios bokštą ir ramino save. Gal
ir pasisekė, gal būtų pats avariją pa-
daręs. Styranti it patrankos vamzdis
koja neguodė, ir jam taip nyku pasi-
darė pagalvojus, kad daug dienelių
reikės praleisti prirakintam prie
lovos, tačiau širdyje džiaugėsi, kad
vis dėlto Angelo sparnas sulaikė prie
amžinybės slenksčio.

Devintas skyrius

Po trijų mėnesių Augustinas,
Vincentos prilaikomas, išklebekščia-
vo iš ligoninės. Kvepėjo sniegu. Šaltas
vėjas spaudė ašaras, svaigino gaivu-
mu. Oras niekada nebuvo toks tyras
ir vaiskus. Saulės nutviekstoje žydry-
nėje beveik nepastebimai slinko, lyg
iššukuotos vilnos kuokštai, maži balti
debesėliai, pranašaudami pavasarį,
nors temperatūra buvo nukritusi
gerokai žemiau nulio.

Klaikiai atrodė jo mažas vien-
gungio butelis. Jokios tvarkos.  Siau-
rame prieškambaryje kabojo rudeni-
niai ir žieminiai rūbai, po kojomis
maišėsi netvarkingai nuspirtos kelios
poros batų, kojinės, šalia Spidolas –
puodukai, lėkštutės. Baldų nedaug:
sofa, spinta, keletas specialybės kny-
gų apie mechaniką, techniką, hidro-
techniką, vitrinoje grafinas su keliais
stikliukais; virtuvėlė maža kaip cypė,
ant nušnerkšto stalo styro kaklą
ištempęs pusiau nugertas alaus bu-
telis, prie dujinės plytelės prisišliejus
nedidelė spintelė, šaldytuvo nėra, o
už lango dėžė, kurioje žiemą , laikomi
produktai, kad taip greit nesugestų.
Vonia – siaubas! Kolonėlė, malkų pri-
krauta, nešvaru, pelenų, anglių prib-
arstyta, grindinio cementas išdaužy-
tas, o įlipti į ją kopėtėlių reikia. „Ne
butas, o lindynė, – su gailesčiu ir ap-
maudu širdyje mąstė Vincenta, – rei-
kia jį kuo greičiau iš čia ištraukti, juo-
lab kad pas mus vietos per akis”. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.      Krūvio mažini-
mas išlieka kaip susijęs tikslas, nes ir
tarptautiniai tyrimai, ir kitų šalių pa-
tirtis rodo, kad ne pamokų kiekybė
lemia turinio kokybę.

– Ar keisis egzaminų tvarka?
– Nesinorėtų pasėti kažkokią

abejonę ar nerimą, kad atėjus naujam
ministrui artimiausias egzaminų cik-
las bus kiek keičiamas. Manau, reikia
nukreipti žvilgsnį į tolimesnę ateitį.
Sieksime, kad ir pačiuose egzaminuo-
se būtų labiau tikrinami įgūdžiai, ge-
bėjimai, o ne vien išmokimas. Žinios
ir gebėjimai turi būti kaupiami viso
mokymosi proceso metu. Brandos eg-
zaminas turi atspindėti asmenybės
brandą, pasirengimą savarankiškam
gyvenimui. Norėčiau atrasti spren-
dimą, kad pačių mokslo metų pabaiga
ir trukmė netrukdytų egzaminų ei-
gai. (...)

– Kokios naujovės ir refor-
mos laukia aukštųjų mokyklų?

– Tiesiog reikia imtis įgyvendinti
mokslo ir studijų reformą, dėl kurios
buvo intensyviai diskutuojama kele-
rius metus. Ankstesnė Vyriausybė
nepastatė būtinų pamatų pertvar-
koms, neturėjo valios ir ryžto imtis
konkrečių praktinių žingsnių. Naujos
Vyriausybės programoje aiškiai įtvir-
tinta, kad aukštojo mokslo reforma
apims universitetų valdymo moderni-
zavimą. Finansavimo reforma bus
vykdoma pamažu, įdiegiant studento
krepšelį, dėl kurio turės varžytis
aukštosios mokyklos. Stiprinsime
aukštųjų mokyklų autonomiją, leis-
dami aukštosioms mokykloms lais-
viau disponuoti jiems valstybės pati-

kėtu turtu.

– Ar aukštųjų mokyklų stu-
dentai turės mokėti už mokslą?

– Šiandien ypač svarbus klausi-
mas, kaip bus paskirstomi pinigai, ar
skaidriai ir objektyviai, ar valstybė
gerai besimokantiems studentams vi-
siškai padengs nustatytą studijų kai-
ną? Dabar padengiama apie 47 proc.
nustatytos kainos. Konstitucinis Teis-
mas yra konstatavęs, kad tai priešta-
rauja Konstitucijai. Būtina įvykdyti
šį teismo sprendimą, ko nesiėmė
ankstesnė Vyriausybė. Patvirtinus ki-
tų metų šalies biudžetą galėsime
konkrečiau pasakyti, kokios lėšos bus
skirtos gerai besimokantiems studen-
tams. Mūsų tikslas yra ribotus vals-
tybės išteklius suteikti geriausiai be-
simokančių studentų studijoms ir
gerokai daugiau nei iki šiol finansuoti
vieną studentą. Rūpi studijų prieina-
mumas ir galimybės jauniems žmo-
nėms studijuoti. Esame užsibrėžę,
kad valstybės remiamų paskolų siste-
ma turėtų pradėti funkcionuoti jau
kitų metų liepos 1 d.

– Ar kitais metais didės dės-
tytojų atlyginimai?

– Didės, bet ne tiek, kiek buvo
planuota. Buvo planuotas 20 proc. di-
dėjimas. Negalime pamiršti didelių
ES Struktūrinių fondų lėšų. Moksli-
ninkai ir dėstytojai jau kitais metais
galės teikti projektus į ne vieną pro-
gramą. Kalbame apie kelis šimtus mi-
lijonų litų.

(Pokalbis sutrumpintas)

Kalbino ,,Eltos” korespondentė  
Jadvyga Bieliavska

G. STEPONAVIČIUS: REIKIA PABĖGTI... 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242



Artėja šv. Kalėdos. Sveiki-
name vieni kitus švenčių
proga, linkėdami laimės,

džiaugsmo, sveikatos. Prisimin-
kime ir tuos, kuriems labai reika-
linga mūsų pagalba. Lietuvos vai-
kų globos būrelis „Saulutė” kvie-
čia ištiesti pagalbos ranką – me-
tams paremti vaikutį Lietuvoje.
Auka 30 dol. per mėnesį (t.y. 360
dol. per metus), sumokant iš karto
ar dalimis.

Rėmėjas gauna vaiko nuot -
rauką, apibūdinimą, adresą ir gali
palaikyti asmeninius ryšius, bet
tai nėra būtina.  Siūloma išsirinkti 2 vaikus, jei pirmas jau būtų
gavęs rėmėją.

Čekius siųsti „Saulutė” arba „Sunlight Orphan Aid”, 414
Freehauf Street, Lemont, IL 60439. Aukos nurašomos nuo mo-
kesčių.

„Saulutė” dėkoja, kad savo dėmesiu padedate vaikučiams ženg-
ti į prasmingą gyvenimą.

Indrė Tijūnėlienė
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Lukas gyvena su mama (tėvas
mi ręs). Jis lanko mokyklą, mėgsta
sportuoti, piešti, žaisti futbolą, yra
optimistiškas, judrus, šnekus, pa -
slaugus berniukas. Motinos uždarbis
labai menkas, todėl šeimai reikia vi -
sokeriopos paramos.

Rasa ypač domisi lietuvių kal-
bos, matematikos ir meno pamo -
komis; mėgsta skaityti ir dainuoti,
yra pareiginga, savarankiška, drau -
giška mergaitė. Motina bedarbė, o
tėvo uždarbis nepadengia visų šei -
mos reikmių. Labai reikia paramos,
kad galėtų įsigyti mokyklai reikme -
nų, geresnio maisto ir vitaminų.

Akvilės mėgstamiausia pamoka
– matematika. Ji mėgsta dailųjį skai -
tymą ir dainavimą, yra draugiška,
darbšti, optimistiška ir paslaugi, vi -
suomet padedanti silpnesniesiems ir
mamai su namų ruoša. Šeimai reikia
geresnio maisto, vitaminų, drabužių,
mokyklos reikmenų – bet kokia para-
ma būtų labai vertinama.

Vilius gyvena su tėvais, mama
be darbė, o šeimoje dar trys kiti vaikai
(viena sesutė sunkiai serga). Jam
patinka klausytis muzikos, statyti
modelius. Tai tylus, malonus, tvar -
kingas ir paklusnus berniukas. Šei -
mai labai reikia avalynės, drabužių,
ge resnio maisto, vitaminų, knygelių
vaikams.

Julius gyvena su bedarbiu tėvu
(motina mirusi) močiutės namuose.
Jam patinka žaisti futbolą ir krep ši -
nį, o mokykloje mėgstamiausia pa -
mo ka yra kūno kultūra. Tai pas lau -
gus, tylus, malonus, darbštus ber niu -
kas. Šeimai būtinai reikia geresnio
maisto, vitaminų, būtiniausių buities
reikmenų.

Osvaldas gyvena su mama ir
penkiais jaunesniais broliais bei se -
su tėmis (tėvas miręs). Jis mėgsta
žaisti, yra tylus ir uždaras. Motinai
vienai sunku išlaikyti didelę šeimą,
todėl reikalinga finansinė parama,
kad galėtų vaikams nupirkti geresnio
maisto, vitaminų, drabužėlių.

Ernestas yra našlaitis – abu tė -
vai mirę.  Jį ir kitus du vaikus šeimo-
je globoja močiutė. Berniukas mėgsta
šokti, piešti, statyti modelius, yra
ma lonus, paslaugus ir mielas. Šeima
gyvena labai skurdžiai, todėl reikia
finansinės paramos.

Orintos mėgstamiausios pamo -
kos yra skaitymas, menas, techno lo -
gija ir muzika. Ji ypač mėgsta klau -
sytis muzikos, dainuoti ir piešti, yra
tyli, optimistiška, maloni, daug laiko
praleidžianti su draugėmis. Jai labai
patiktų lankyti smuiko pamokas vie -
tinėje muzikos mokykloje, bet tėvai
tam neturi lėšų. Šeimoje yra dar trys
vaikai, tad labai reikia finansinės pa -
ramos, kad galėtų nusipirkti geresnio
maisto, vitaminų, mokyklos reikme -
nų.

Gediminas turi dar penkis bro -
lius ir seseris; gyvena su pamote ir
tė vu. Šeimos pajamos yra minima -
lios, tad finansinė parama labai rei -
kalinga.

Aistė gražiai siuvinėja, piešia,
mėgsta šokti. Tai linksma, paslaugi ir
darbšti mergaitė. Gyvena su motina.
Šeimai reikia finansinės paramos,
kad galėtų įsigyti drabužių, avalynės,
geresnio maisto, vitaminų ir mokyk-
lai reikmenų.

,,SAULUTĖS” VILTIES SPINDULĖLIAI,,SAULUTĖS” VILTIES SPINDULĖLIAI
((Tęsinys. Pradžia gruodžio 18 d. numeryjeTęsinys. Pradžia gruodžio 18 d. numeryje))
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje

www.draugas.org

A † A
VAIVOS RADASTOS VĖBRAITĖS

šeimai ir artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą.
Netekome šviesios asmenybės – Lietuvos patriotės ir

lietuvybės puoselėtojos, nuostabaus žmogaus. Vaivos Ra-
dastos Vėbraitės nuveikti dideli ir gražūs darbai liks
mūsų atmintyje, jos šviesus atminimas lai lieka visų šir-
dyse.

Amžiną atilsį Vaivai Vėbraitei...

Vygaudas Ušackas
Lietuvos  Respublikos užsienio reikalų ministras

Albinas mėgsta matematikos ir
gamtos mokslų pamokas. Jis žaidžia
krepšinį, dalyvauja kituose sportuo-
se, mėgsta dainuoti. Tai judrus, ma-
lonus, nuoširdus, darbštus ber niu-
kas, padedantis savo mamai (tė vas
miręs) namuose, tačiau jo sveikata
silpnoka ir Albinas dažnai serga.
Visokeriopa parama šiai šeimai labai
reikalinga, nes motinos uždarbis toli
gražu nepadengia net dalies buitinių
išlaidų.

Martynas gyvena su dviem bro -
liukais ir tėvu (motina mirusi). Mo -
kykloje jo mėgstamiausios pamokos
yra muzika, anglų kalba ir piešimas.
Tai tylus, optimistiškas, malonus ir
labai muzikalus berniukas. Šeimos
uždarbis yra labai menkas, todėl
labai reikalinga finansinė parama.

Vita Marija yra labai muzikali –
mėgstamiausias muzikos instrumen-
tas – fleita. Ji mėgsta sportuoti,
plaukti, yra judri, greitai prisitaikan-
ti prie sąlygų, mielai lanko mokyklą.
Gyvena su motina (tėvas miręs) ir
trimis sesutėmis. Šeimai labai reikia
paramos.

Karolina yra labai tyli, paklusni
ir paslaugi. Jai patinka skaityti, pieš -
ti, šokti, plaukti mokyklos ba seine.
Gyvena su mama ir dviem ki tais
vaikais šeimoje. Motina mažai už -
dirba, tad šeimai labai reikia finan -
sinės paramos.

Linas mėgsta muziką, sportuoti,
piešti, yra darbštus, patikimas ir
malonus. Gyvena su tėvu, kuris yra
bedarbis, ir kitais šešiais vaikais
šeimoje. Mėnesinis šeimos uždarbis
yra minimalus, todėl jai reikia viso-
keriopos paramos.

Tel. pasiteiravimui:
630-243-7275

arba
630-243-6435

Švietimo premija  2008 m.
JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Švietimo premiją 2008” moky-

tojui, ilgus metus dirbusiam švietimo darbą JAV lituanistinėse mokyklose.
Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo metu JAV gyve-
nančių lituanistinių mokyklų  mokytojų, kurie ilgus metus dirbo bei tebedir-
ba mokytojo-vedėjo darbą lituanistinėse mokyklose.

Pasiūlymus siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. paštu: 
Lithuanian Educational Council, 170 Query St., New Bedford, MA,

02745 arba el. paštu: donavickas95@hotmail.com, pažymint ,,kandidatas švie-
timo premijai”.

Vertinimo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pirmininkė
yra Daiva Navickienė.

Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių Fondas.

Sekmadienį, 2008 m. gruodžio 14 d., eidamas 62-uo-
sius metus netikėtai iš gyvenimo pasitraukė ilgametis
Vasario 16-osios gimnazijos direktorius

A † A
ANDRIUS ŠMITAS

Kupinas gėrio ir žmogiškumo, dvidešimt aštuonerius
metus jis su didžiuliu atsidavimu ir išradingumu nepails-
tamai vadovavo mūsų gimnazijai, ją išsaugojo, išpuose-
lėjo ir sustiprino.

Giliai užjaučiame žmoną MARIJĄ DAMBRIŪNAI-
TĘ-ŠMITIENĘ bei dukras LINĄ ir  DAINĄ.

Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenė
ir Kuratorija

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos
Valstijose nuoširdžiai liūdi dėl

A † A
VAIVOS VĖBRAITĖS

mirties. Lietuva neteko iškilios visuomenininkės ir lie-
tuviškos kultūros skleidėjos išeivijoje, taurios patrio-
tės, demokratijos mokytojos ir humanitarės, nenuils-
tamai tarnavusios Lietuvos labui.

Reiškiame gilią užuojautą vyrui JAMES, vaikams
ARUI, LIEPAI, LOKIUI ir SIRVYDUI.

Su liūdesiu ambasadorius Audrius Brūzga

Daug darbų, pasišventimo ir pasiekimų
A † A

ANDRIAUS ŠMITO

gyvenime susideda į vieną neužmirštamą mozaiką –
nuostabaus žmogaus Andriaus portretą.

Andrius Šmitas, Vasario 16-osios gimnazijos direk-
torius, pasišventęs lietuvis, savęs netausojęs peda-
gogas ir patriotas, visada išliks gyvas visų jį pažinoju-
sių, mylėjusių ir gerbusių atmintyje.

Su skausmu širdyse, liūdėdami kartu, tariame užuo-
jautos žodžius Velionio šeimai ir artimiesiems.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba
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�Kviečiame į dainų ir šokio teat -
ro ,,Pasaka” Kalėdinį koncertą ,,Ma -
ry Poppins”, kuris vyks gruodžio 20
d. 6:30 val. v.  Jaunimo rūmų salėje,
Pa saulio lietuvių centre (14911 127th
St., Lemont, IL 60439). Daly vaus gar-
sus magas – stebukladarys iš Lie -
tuvos. Daug muzikos, šokių ir daug
vaikučių. Atvyks ir Kalėdų se nelis su
maišu dovanų.   Bilieto kaina – 20
dol. Bilietai parduodami ,,Lietuvė -
lėje”, PLC, ,,Two Riwers”, ,,Smil -
goje”. Tel. pasiteiravimui: 312-804-
5012.

�Ateitininkai kviečia į Kūčias
sekmadienį, gruodžio 21 d. 1 val. p. p.
Jau nimo centre. Norintys dalyvauti,
pra šome skambinti Onai Daugirdienei
tel.: 630-325-3277 arba rašyti el paštu:
odaugirdas@hotmail.com

�Gruodžio 21 d. 10:30 val. r. šv.
Mišios ir Kalėdinis koncertas Tėvų

jėzuitų koplyčioje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago). Dalyvauja: mokytojos
Jolantos Banienės fortepijono klasės
mokiniai ir vaikų estradinio dainavi-
mo studija ,,Tu ir aš” (vadovė Loreta
Karsokienė).

�Šv. Onos bažnyčioje, Beverly
Sho res, IN sekmadienį, gruodžio 21
d. 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mi -
šios lietuvių kalba. Šv. Mišias aukos
kun. Antanas Gražulis, SJ. Po pa-
maldų Beverly Sho  res lietuvių klubas
ruošia kalė dinį pabendravi mą. 

�Sutikime Naujuosius metus
draugų būryje gruodžio 31 d. 8 val. v.
Lietuvių atletų klube, 70 Havemeyer
Street, Brooklyn, NY 11211. Įėjimo
kaina – 60 dol. Tel. pasiteiravimui:
917-572-2045. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Šventinių Mišių tvarka lietuviškų parapijų bažnyčioseŠventinių Mišių tvarka lietuviškų parapijų bažnyčiose

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
(5129 S. Wolf Rd., Western Springs, IL 60558; Tel.: 708-567-9044)

Gruodžio 24 d. 5 val. p. p. – Kūčių vakaro pamaldos lietuvių ir anglų
kalbomis 

Gruodžio 25 d. 11:30 val. r. – šv. Kalėdų pamaldos lietuvių ir anglų
kalbomis 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 
(14911 127th St., Lemont, IL 60439; tel. 630-257-5613;

el. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net )

Gruodžio 20 –21 dienomis nuo 5 val. p.p. iki 6 val. v. – išpažintys
(Susitaikymo sakramentas) 

Gruodžio 22 d. 7 val. v. – Bendruomeninis Susitaikymo sakramento (iš -
pažinties) vakaras 

Gruodžio 24 d. 4 val. p. p. – Kūčių vakaro šv. Mišios misijoje (gie dos
vaikų choras „Vyturys”); 11 val. v.   Bernelių Mišios Jaunimo rūmuose (giedos
misijos choras) 

Gruodžio 25 d. 9 val. r. – Kalėdų Mišios Jaunimo rūmuose; 11 val. r.
Kalėdų Mišios Jaunimo rūmuose; 7 val. v. – Kalėdų Mišios mi sijoje

Gruodžio 27–28 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, nuo 5 val. p. p. iki
6 val. v. – išpažintys (Susitaikymo sakramentas) 

Gruodžio 29–30 dienomis – Biblinė stovykla ,,Apaš  talas šv. Paulius”
Ateitininkų namuose. Stovykla – 1 – 6 skyriaus  moki niams. Dau giau infor-
macijos el. paštu: grasilda@sbcglobal.net arba tel.: 708-352-3405 (Grasilda) 

2009 m. sausio 1 d. – privaloma šventė. Šv. Mišios Palai mintojo Jurgio
Matulaičio misijoje bus aukojamos 9 val. r.; 11 val. r. ir 7 val. v.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Parapijos bažnyčia, Brighton Park

(2745 W. 44th Street, Chicago, IL; tel. 773-523-1402)

Gruodžio 20 d. – Susitaikymo pamaldos 2 val. p. p.
Gruodžio 24 d. – Kalėdų nakties (Piemenėlių) šv. Mišios 10 val. v. 
Gruodžio 25 d. – Kalėdų ryto šv. Mišios 10 val. r.
Sausio 1 d. – Naųjų metų rytą šv. Mišios 10 val. r.
Kalėdų naktį automobilius bus galima pastatyti kaimyninės lenkų para-

pijos aikštelėje (važiuoti du kvartalus į vakarus  44-ąja gatve).

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčia 
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, tel.: 773-776-4600)

Gruodžio 24 d. – Vigilijos Mišios 5 val. p. p.; Bernelių Mišios – 11 val.
v. (lietuvių kalba). Šv. Mišias atnašaus kun. dr. Kęstutis Trimakas. Kalėdinės

giesmės bus giedamos nuo 10:30 val. v. Dalyvaus Aras Biskis su draugais
Gruodžio 25 d. 9 val. r. – šv. Mišios anglų kalba; 10:30 val. r. – lietu-

viška Suma (kun. dr. Kęstutis Trimakas); 12:15 val. p. p. – šv. Mišios an g lų
kalba

Gruodžio 31 d. – šv. Mišios – 7 val. v.
2009 m. sausio  1 d. – 9 val. r. – šv. Mišios anglų kalba; lietuviška Suma

– 10:30 val. r.
Išpažintys
Švenčių proga išpažinčių bus klausoma gruodžio 20 d. nuo 2 val. p. p.

iki 4 val. p.p.

Tėvų jėzuitų  koplyčia Jaunimo  centre 
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL)

Gruodžio 21 d. 10:30 val. r. – šv. Mišios ir vaikučių Kalėdinis koncertas 
Gruodžio 24 d. 4 val. p. p. – Bernelių (Piemenėlių) šv. Mišios – Pra -

kar tė lės pašventinimas. Po šv. Mišių – kalėdaičių laužymas 
Gruodžio 25 d. 10:30 val. r. – šv. Mišios  
2009 m. sausio 1 d. 10:30 val. r. – šv. Mišios 

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia
(9000 South Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453; tel.: 708-422-1433)

Gruodžio 22 d. 4 val. p. p. – Kalėdinės pamaldos „Spindulėlio”
vaikams ir tėvams 

Gruodžio 24 d. 5:30 val. p. p. – Žvakių Šviesos pamaldos su Šventa
Vakariene,  giedos choras ir solistė. Pamokslai lietuvių ir anglų kalbomis 

Gruodžio 25 d., Kalėdos. 9:30 val. r. – pamaldos anglų kalba su Šven-
ta Vakariene, 11:30 val. r. – pamaldos lietuvių kalba su Šventa Vakariene 

Gruodžio 28 d. 9:30 val. r. – pamaldos anglų kalba, 11:30 val. r. –
pamaldos lietuvių kalba 

Gruodžio 31 d. 6 val.v. – Naujųjų metų išvakarių pamaldos anglų kalba 

Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia Los Angeles 
(2718 St. George St., Los Angeles, CA, tel.: 323-664-4660 ir 323-459-2817)

Gruodžio 24 d. – Vigilijos Mišios (Kūčių vakare) 6 val. v.; Bernelių
Mišios (vidurnaktį) – 12 val. r.

Gruodžio 25 d. – šv. Mišios 8 val. r.; 9 val. r. lietuviška Suma – 10:30
val. r. ir 12:30 val. p. p.

Gruodžio 30 d. – šv. Mišios 6 val. v.
2009 m. sausio  1 d. – šv. Mišios 9 val. r. lietuviška Suma – 10:30 val.

r. ir 12:30 val. p. p.
Išpažintys
Švenčių proga išpažinčių bus klausoma švenčių išvakarėse nuo 5 val. p.

p. iki 6 val. v.
Ligonių lankymas
Ligoniams ir seneliams aplankyti yra skiriamos gruodžio 22, 23 ir 24

dienos. Dėl laiko susitarti su kunigu 

Eglės Vertelkaitės ir Birutės Zokaitytės paroda
,,Two Lithuanian Printmakers” 

Čikagos kultūros centre (78 E. Washington St., Chicago, IL 60602) ati-
daroma nuo 2009 m. sausio 3 d. Sausio 9 d. 5:30 val. p. p.centre vyks susi-
tikimas ir pokalbis su grafikėmis iš Lietuvos.

Sausio 10 d., šeštadienį, 6 val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo cen-
tre vyks grafikių E. Vertelkaitės, B. Zokaitytės ir kompozitoriaus Mariaus
Salyno 

paroda – muzikinis vakaras 
,,Taškas, kablelis, daugtaškis...”

Renginius, skirtus Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti, organizuoja
LR generalinis konsulatas Čikagoje, Čiurlionio galerija ir Čikagos miesto
kultūros rei ka lų departamentas.

Viršuje – E. Vertelkaitės, apačioje – B. Zokaitytės kūriniai


