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•Sporto naujienos (p. 2)
•Rusijos apžvalgininkas
apie Lietuvos politiką (p.
3)
•Lietuvos Tūkstantme-
čiui – VIII Pasaulio lietu-
vių sporto žaidynės (p. 4)
•Kūčių negęstanti šiluma
Rochester, NY (p. 5)
•Lietuvaitė Obama inau-
guracijoje (p. 5)
•Vasario 16-osios gimna-
zija atsisveikino su Šmitu
(p. 8)
•Pinklės (22) (p. 9)
•Politinių studijų savait-
galis (p. 10)

V. Ušackas: reikia galvoti
apie kitus energijos õaltinius

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, sausio 8 d. (Lietu-
viams.com) – Sausio 6 d. užsienio rei-
kalų ministras Vygaudas Ušackas su-
kvietė įvairių organizacijų ir įstaigų
atstovus pradiniam valstybės intere-
sų išeivijos atžvilgiu aptarimui.

Ministras pranešė susirinku-
siems, kad numatoma steigti Išeivi-
jos reikalų tarybą prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės ir todėl svarbu,
kad visi vienaip ar kitaip dirbantys ir
turintys darbo su užsienio lietuviais
patirtį išsakytų savo mintis bei siūly-
mus, kaip gerinti darbą su diaspora.
Apibendrinamąjį žodį tarė V. Ušackas
ir laikinai einanti Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento direktorės pa-
reigas Vida Bagdonavičienė.

Vilnius, sausio 8 d. (Bernardi-
nai.lt) – Vyriausybė pritarė 2009 m.
Lietuvos politikos Europos Sąjungoje
(ES) svarbiausių klausimų sąvadui.
Vyriausybė sieks, kad šie klausimai
ES būtų sprendžiami atsižvelgiant į
Lietuvos valstybės ir piliečių interesus.

ES politikos svarbiausių klausi-
mų sąvade iš viso pateikiami 27 siūly-
mai, iš kurių 11 priskiriami prie labai
svarbių. Aktyviai dalyvaudama ben-

dros ES politikos formavimo procese
Vyriausybė ateinančiais metais šių
pasiūlymų svarstymui skirs ypatingą
dėmesį.

Prie itin svarbių priskiriamos
Komisijos darbo programoje numa-
tytos priemonės finansų rinkoms ir
ekonomikos augimui, ES biudžeto
peržiūra, ES Baltijos jūros strategija,
energetinio saugumo, klimato kaitos,
administracinės naštos verslui maži-

nimo klausimai, kovos su organizuo-
tu nusikalstamumu priemonės.

Europos ekonomikos atkūrimo
plane numatomos neatidėliotinos
priemonės, skirtos finansų krizei ir
jos pasekmėms įveikti. Lietuvai ypač
svarbūs šiame plane pateikti Komisi-
jos pasiūlymai, susiję su energijos
efektyvumo didinimu, transeuropi-
nių energetinių jungčių papildomu fi-
nansavimu.

Praha, sausio 8 d. (ELTA) – Eu-
ropos Sąjunga (ES) turėtų skirti di-
delį dėmesį alternatyviems vamzdy-
nams, sakė užsienio reikalų minist-
ras Vygaudas Ušackas, Prahoje daly-
vaujantis ES ministrų susitikime, ku-
riame aptariamas dujų tiekimo Eu-
ropai klausimas.

Anot V. Ušacko, Ukrainos ir Ru-
sijos ginčas dėl dujų turi aiškių politi-
nių atspalvių, todėl ES negali likti
vien stebėtoja. Užsienio reikalų mi-
nistro teigimu, būtina ieškoti kitų
energijos tiekimo galimybių ir skatin-
ti konkurenciją.

,,Reikia galvoti ne tik tai, ką siūlo

Gerhard Schroeder, kuris atstovauja
‘Gazprom’. Aišku, ‘Gazprom’ yra,
bendrovė liks, ji svarbi. Bet ne ma-
žiau svarbu yra konkurencija – svar-
biausias laisvos rinkos principas. Rei-
kalingi strateginiai sprendimai, fi-
nansavimas alternatyviems vamzdy-
nams, Nukelta į 6 psl.

Ketinama steigti
Išeivijos reikalû
tarybâ

Mirè monsinjoras Jonas Kuçingis

Prahoje vyksta ES ministrų susitikimas, kuriame aptariamas dujų tiekimo Europai klausimas. EPA-ELTA nuotr.

Čikaga, sausio 8 d. (,,Draugo”
info) – Sausio 6 d. Los Angeles mirė
Dievo, Bažnyčios ir tėvynės meilės
puoselėtojas monsinjoras Jonas Ku-
čingis.

Jonas Kučinskas (Kučingis) gimė
1908 m. gruodžio 23 d. Šnypšlių kai-

me, Švėkšnos parapijoje, Tauragės
apskr. (dabar Šilutės rajonas). Baigęs
Telšių kunigų seminariją, prieš Ant-
rąjį pasaulinį karą dirbęs Telšių gim-
nazijos ir Amatų mokyklos kapelio-
nu, Šilalės gimnazijos ir kariuomenės
6-ojo pulko kapelionu, okupacijos me-
tais klebonavęs Šilalėje, vėliau vėl
dirbęs Telšių gimnazijos kapelionu,
1944 m. kartu su kitais tautiečiais
pasitraukė į Vokietiją ir klebonavo
Nasgenštadto parapijoje. Klebonas
neužmiršo lietuvių pabėgėlių ir kiek
galėdamas juos rėmė.

1946 m. J. Kučingis atvyko į
Ameriką, Los Angeles, Šv. Kazimiero
parapiją, kur buvo paskirtas bažny-
čios ir parapijos vikaru. 1947 m. tapo
Šv. Kazimiero parapijos klebonu, nuo
1984 m. – klebonas emeritas.

Monsinjoras J. Kučingis Los An-
geles 1947 m. įkūrė Lietuvos vyčių ir
Lietuvių susivienijimo kuopas, Kata-
likių moterų sąjungą, Šv. Vardo drau-
giją, 1949 m. – lituanistinę šeštadie-
ninę mokyklą, 1954 m. įsteigė vaikų
darželį. Jo rūpesčiu ir pastangomis
1951 m. Los Angeles pastatyta lietu-
vių bažnyčia, Nukelta į 6 psl.

A. a. monsinjoras Jonas Kučingis.
,,Draugo” archyvo nuotr.

Numatyti svarbiausi Lietuvos politikos ES tikslai
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Praėjusį sekmadienį (sausio 4 d.)
prasidėjusiose šios žiemos „Metro-
politan Soccer” lygos pirmenybė-
se „Lituanicos” ekipa šventė gražią
pergalę! Savo varžovus ji įveikė net
7:2.

Jau pirmame kėlinyje mūsiškiai
pirmavo 3:0, o po pertraukos pridėjo
dar 4 taškus. Tik rungtynių pabaigo-
je varžovei – lenkų „Eagles 2” ko-
mandai nusišypsojo laimė du kartus
įmušti įvartį, kai gerai vartus saugo-
jęs Irmantas Šatas neparodė reikia-
mo apdairumo. Tačiau praleisti įvar-
čiai nesumažino gero lietuvių koman-
dos nusiteikimo kovai.

„Lituanicai” netrūko pakaitų ir

buvo galimybė leisti žaisti pailsėju-
siems žaidėjams, o tai salės futbole
yra labai reikalinga.

Kitose praėjusio sekmadienio I
divizijos rungtynėse buvo sužaista
taip: „Lions” – „Morava” – 4:1, „Hig-
landers” – „Lightning” – 5:2, „Inter-
national” – „Connections” – 8:0.

Šį sekmadienį, sausio 11 d., 2:15
val. p. p. lietuviai žais prieš daug įvar-
čių savo varžovams įmušusią „Inter-
national” ekipą. Tai turėtų būti įdo-
mus susitikimas.

Rungtynės, kaip paprastai, vyks
„Odeum” pastate adresu: 1053 Villa
Ave., Villa Park, IL.

Pirmenybių pradžioje – lietuvių 
pergalė
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Atidesnis mūsų skaitytojas
turbūt pastebėjo, jog teikiame
ypatingą dėmesį Lietuvos vai-
kams, ypač vaikų įvaikinimo
temai. Kaip šią savaitę pranešė
Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnyba Lietuvoje,
praėjusiais metais Lietuvos pi-
liečiai į savo šeimas priėmė 20
vaikų daugiau nei 2007 metais.
Lietuviai įvaikino 101 be tėvų
globos likusį vaiką. Tai, anot tar-
nybos, nutinka antrą kartą –
triženklį įvaikintų vaikų skaičių
lietuviai buvo pasiekę tik 2006
metais. Užsieniečiai praėjusiais
metais, palyginti su 2007–aisiais,
lietuvių vaikų įsivaikino 40 ma-
žiau – 108 vaikus. Tiesa, užsie-
niečiai daugiausia linkę įsivai-
kinti vaikus su specialiais porei-
kiais, lietuviai įsivaikina daugiau
mergaičių, nei berniukų.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis D. Beckham žaidė 
„AC Milan” komandoje

Garsusis Anglijos futbolo rinkti-
nės žaidėjas  D. Beckham, žaidžiantis
JAV profesionalų – Los Angeles „Ga-
laxy” futbolo vienuolikėje, buvo ke-
turiems mėnesiams paskolintas Ita-
lijos „AC Milan” komandai. Jis joje
debiutavo sausio 6 d., kada milanie-
čiai Jungtiniuose Arabų Emyratuose
susitiko su Vokietijos „Hamburger
SV” ekipa.

Šios rungtynės po normalaus
rungtynių laiko neišaiškino nugalė-
tojo: rezultatas buvo 1:0. Tada bau-
dinių metu laimėjo „AC Milan” 5:4.
D. Beckham žaidė tik pirmąsias 45
minutes. Vėliau jį pakeitė prancūzas
Mathien Flamini.

EDVARDAS ŠULAITIS

Visada malonu sulaukti sportinės spaudos iš tėvynės.
Kai ateina naujas „Olimpinės panoramos” numeris – tai
lyg savotiška šventė. Turbūt dėl to, kad šis leidinys pa-
sirodo retai (išeina 4 kartus per metus), taip pat todėl,
kad jis gana stambus (64 psl.), puošnus, jame daug įdo-
mios informacijos.

Dar prieš Naujuosius metus atkeliavo „Olimpinės
panoramos” 2008 m. 4 nr. (24-asis nuo jo leidimo pra-
džios). Jame nemažai straipsnių apie vasarą Kinijoje vy-
kusias olimpines žaidynes, apie olimpiečių apdovanojimus
– padėkas, premijas. Spausdinama ir daug nuotraukų iš
Beijing.

Kaip įprasta, pirmame puslapyje savo mintimis dali-
jasi LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas ir žurnalo vyr.
redaktorius Bronius Čekanauskas. Pirmasis iš jų kalba

gana optimistiškai, nors pasaulinė finansų krizė kelia tam
tikrų nuogąstavimų. „Tikiu olimpine šeima. Tikiu mūsų
sportininkais, treneriais, gydytojais, mokslininkais,
sporto organizatoriais. Dėkodamas visiems sporto žmo-
nėms už gerus 2008 metus, linkiu nepasiduoti pesimiz-
mui ir su naujomis viltimis žengti į 2009-uosius – kito
olimpinio ciklo pirmuosius metus”, – sako Poviliūnas.

Br. Čekanauskas savo pastabose teigia, kad svarbi yra
ne tik treniruočių metodika, bet ir sportininkų poilsis.
„Gal ir mes mažiau kalbėkime ir galvokime apie finansinę
krizę, o daugiau apie smagų poilsį”, – sako jis.

Rašoma apie buvusį olimpinį 
čempioną A. Šalną

Straipsnyje „Olimpinis čempionas norėtų tapti ko-
mentatoriumi” rašoma apie Sarajevo olimpinį ir dukart
pasaulio biatlono čempioną ignalinietį Algimantą Šalną,
kuris jau 18 metų gyvena JAV.  Jis 15 metų (1991–2006
m.) vadovavo JAV biatlono rinktinei ir su savo auklėti-
niais dalyvavo 5 žiemos olimpinėse žaidynėse.

Nors ir pasitraukė iš savo pareigų, lietuvis tebėra JAV
biatlono federacijos darbuotojas. A. Šalna sukūrė prog-
ramą, nuo 2007 m. rudens važinėja po Ameriką ir ieško
gabių sportininkų. Pavyzdžiui, nuskrenda į Alaska ir ten
kokią savaitę treniruoja sportininkus arba nusiunčia
jiems specialias šaudymo programėles. Lietuvis dirba ir
su vietiniais sportininkais. Vermont valstijos (ten jis gyve-
na) biatlono entuziastas yra sukūręs studentų ir mokinių
programą.

Už savo darbą jis gauna tokį pat atlyginimą kaip, ir
dirbdamas JAV rinktinės vyr. treneriu – 55 tūkst. dolerių
per metus. Pajamų duoda ir šeimos viešbutukas, kuriame
dirba jo žmona. Jų sūnus Tautvydas daug dėmesio skiria
ledo rituliui ir yra geras šios sporto šakos žaidėjas.

Daug trumpos informacijos pateikiama LTOK ir
KKSD (Kūno kultūros ir sporto departamento) kronikose,
kur nemažai rašoma apie įvairius apdovanojimus bei
kitus įvykius.

Kolekcininkas Vytautas Gudelis rašo apie dvi paro-
das, surengtas dviem jubiliejams paminėti. Pirmoji iš jų
pažymi I Lietuvos tautinės olimpiados 70-metį, o kita –
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo 20-metį.

Šio įdomaus ir vertingo žurnalo adresas – Olimpiečių
g. 15, 09200 Vilnius, Lietuva. Ten galima kreiptis visais
žurnalo reikalais.

Lietuvis nori žaisti
Izraelyje

Kauno „FBK Kauno” vartinin-
kas, 32 m. amžiaus žaidėjas Eduar-
das Kurskis, nepaisant Izraelyje vyk-
stančių neramumų, nori žaisti tos
valstybės futbolo komandoje.

Lietuvis iš Vilniaus išskrido į Tel
Avivą dalyvauti Roamat Hasharon
„Ironi Nir” futbolo klubo peržiūroje.
Ši komanda žaidžia antroje pagal
pajėgumą Izraelio lygoje ir užima 7-
tą vietą.

E. Kurskis teigia, kad jis norėtų
įsitvirtinti užsienio klube.

NAUJA ,,OLIMPINĖ PANORAMA” IŠ LIETUVOS
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Žinomas Rusijos apžvalgininkas,
Baltijos šalių žinovas Viktor Olžyč
tinklalapyje „Regnum.ru” paskelbė
savo komentarą apie Lietuvos užsie-
nio politiką. Apžvalgininkas kritikuo-
ja praėjusių metų Lietuvos (pra)lai-
mėjimus ir ragina iš esmės peržiūrėti
šalies užsienio politiką 2009 metais.

Vidaus vartojimo koncepcija

Kalbėdamas apie praėjusius me-
tus apžvalgininkas pastebi, kad „drą-
sia” šalimi pasiskelbusi Lietuva už-
sienio politikos srityje patyrė vien tik
nesėkmes. Didžiausiu 2008 m. pra-
laimėjimu Olžyč įvardijo ES sprendi-
mą atnaujinti derybas su Rusija dėl
naujo susitarimo, pakeisiančio iki šiol
galiojusią Partnerystės sutartį. Pasak
analitiko, šiuo klausimu ES senbuvės
nepaisė Lietuvos nuomonės, jai nebu-
vo suteikta veto teisė, be to, net ir
Lenkija nepalaikė tokios pragaištin-
gos pozicijos.

Olžyč pastebi, kad pati Lietuva šį
pralaimėjimą vertina kaip moralinę
pergalę. „Vis dėlto panašu, kad tokio
požiūrio už Lietuvos ribų niekas nesi-
laiko. Kitaip sakant, tai viso labo vi-
daus vartojimo koncepcija”, – komen-
tuoja Rusijos apžvalgininkas.

Kitos 2008 m. nesėkmės

Jis taip pat kritikuoja Lietuvos
siekį pratęsti Ignalinos atominės
elektrinės darbo laiką, iki kol šalyje
bus pastatyta nauja jėgainė. Pasak
Olžyč, šalies Vyriausybė šiam tikslui
suformavo specialią grupę, paskyrė
derybininką ir mokėjo jam algą tik
tam, kad baigiantis metams Lietuvos
prezidentas kartu su ministru pir-
mininku per Europos Sąjungos (ES)
viršūnių susitikimą mainais į dides-
nes taršos kvotas galutinai įsiparei-
gotų uždaryti elektrinę 2009 metais.
Jis priduria, kad šioje padėtyje net ir
moralinės pergalės įžvelgti negalima.

Olžyč pastebi, kad, nepaisant vi-
sų Lietuvos pastangų, Ukrainai bei
Gruzijai taip ir nebuvo suteiktas
NATO narystės veiksmų planas. Be
to, ES sprendimas laikinai sustabdyti
sankcijų taikymą Baltarusijai vargu
ar galėtų būti vertinamas kaip Lie-
tuvos nuopelnas. Pasak apžvalginin-
ko, tai greičiau Baltarusijos preziden-
to Aleksandr Lukašenka žaidimas su
Vakarais.

Abejonės dėl bendradarbiavimo

Naujus metus Lietuva pradeda
kartu su nauja valdžia. Anot apžval-
gininko, pagrindinį vaidmenį val-
dančiojoje koalicijoje atlieka daugiau-
sia balsų 2008 m. per spalio mėnesio
rinkimus laimėję konservatoriai.
Olžyč pastebi, jog kol kas šalis užsiė-
musi spręsdama ekonominės krizės
sukeliamas problemas. Tačiau naujo-
ji valdžia jau buvo pareiškusi, esą
Vilnius neketinąs atsisakyti reikalau-
ti žalos atlyginimo iš Rusijos.

Rusijos apžvalgininkas teigia,
kad Lietuva ir toliau rems euroat-
lantinius Ukrainos ir Gruzijos siek-
ius, Baltarusijos demokratizaciją,
sieks, kad Rusija išvestų visus savo
karius iš Pietų Osetijos ir Abchazijos
teritorijų. Pasak Olžyč, kalbant apie
santykius su Rusija, kol kas Lietuva
yra pareiškusi tik apie ketinimus
bendradarbiauti. „Tačiau vargu ar šis
bendradarbiavimas bus veiksmingas,
jei Vilnius ir toliau darys antirusiš-

kus pareiškimus arba imsis atitinka-
mų veiksmų vykdant savo užsienio
politiką”, – Lietuvos siekiais abejoja
apžvalgininkas.

„Energetinis paradoksas”

Kita vertus, Olžyč pastebi, kad
Lietuva susiduria su paradoksalia
situacija – Rusija kol kas yra vienin-
telis naftos ir dujų tiekėjas. Pasak jo,
2010 m., kai bus uždaryta Ignalinos
atominė elektrinė, elektros energija
Lietuvai, ko gero, taip pat bus tiekia-
ma iš Rusijos. Todėl, anot apžvalgi-
ninko, jei Lietuva „turi proto”, jai de-
rėtų siekti geresnių diplomatinių
santykių su Rusija.

Olžyč teigia, kad už santykių ge-
rinimo politiką su Rusija pasisako ne
tik dalis šalies politologų, bet ir ver-
slininkai. Jo manymu, šis klausimas
tampa ypač aktualus dabartinės eko-
nominės krizės akivaizdoje.  

Lietuva – JAV užsienio politikos
bazė regione

Galiausiai apžvalgininkas patei-
kia dar vieną užduotį Lietuvai. Ši už-
duotis susijusi su valdžios pasikeiti-
mu JAV. Anot Olžyč, iki šiol Lietuva
buvo laikoma Amerikos užsienio poli-
tikos įgyvendinimo baze regione, ta-
čiau naujajam prezidentui demokra-
tui Barack Obama perėmus Baltųjų
rūmų valdžią gali kilti naujų nepa-
togumų Lietuvai. „Gerai, jei  Obama
tęs jo pirmtako George W. Bush vyk-
dytą užsienio politiką – tada galima
bus nieko nekeisti. Tačiau atsižvel-
gus į jau išsakytą Obama poziciją Ira-
ko atžvilgiu, galima daryti prielaidą,
kad jam valdant JAV užsienio politi-
ka pasikeis iš esmės”, – savo komen-
tare rašo Rusijos apžvalgininkas. Jis
priduria, kad Obama yra ES numylė-
tinis. Už jį per rinkimus būtų balsa-
vusi absoliuti europiečių dauguma.
Todėl vargu ar Obama norės vykdyti
agresyvią, Briuselio pozicijai priešta-
raujančią užsienio politiką Rusijos
atžvilgiu.

Olžyč pastebi, kad ES ir JAV san-
tykių atšalimo būta daugiausia dėl di-
džiulių amerikiečių antipatijų Bush,
tačiau dabar, į valdžią atėjus ES nu-
mylėtiniui, šie santykiai turėtų pasi-
keisti. Pasak apžvalgininko, jei Lietu-
va ir toliau laikysis probušiškos poli-
tikos, tikėtina, kad ji liks už durų, kai
ES ir JAV gerins dvišalius santykius.

Reikia atsikratyti prasto
įvaizdžio

Rusijos apžvalgininkas teigia, kad
Lietuvoje vis daugiau politinio elito ats-
tovų pasisako už užsienio politikos
keitimą. Šie pokyčiai susiję tiek su
besikeičiančia JAV valdžia, tiek ir su
prastėjančiu Lietuvos įvaizdžiu ES.
Pasak Olžyč, šalyje pasigirsta ragini-
mų daugiau dėmesio skirti turtingoms
ir stabiliomis ES valstybėms, o ne
vargingoms Gruzijai ir Ukrainai. Jis
siūlo palyginti, kiek kartų Lietuvos
prezidentas praėjusiais metais vyko į
Kijevą ir Tbilisį ir kiek kartų į Briu-
selį, Paryžių, Londoną ar Romą.  

Apibendrindamas Olžyč pridu-
ria, kad 2009 m. Lietuva bus privers-
ta peržiūrėti savo užsienio politikos
prioritetus, nes „dabartiniai priorite-
tai kelia pagrįstų abejonių tiek dėl
šalies įvaizdžio, tiek dėl valstybės ir
jos gyventojų gerovės”.

Balsas.lt 

Taupumas ir artimo
meilė

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

2008 metų  pabaigoje pasirodė Amerikos psichologų sąjungos užsa-
kytos apklausos  – ,,Stress in America Report” (Pranešimas apie įtampą
Amerikoje) rezultatai. Apie pusė atsakovų teigė, kad jie išgyvena padidėju-
sią įtampą rūpindamiesi savo šeimos gerove. Net 80 proc. dėl to kaltina
pašlijusią ekonomiką. Tą įtampą daugiau išgyvena moterys, negu vyrai. Ji
didina nuovargį, erzlumą ir pyktį. Amerikiečių pastangos su tuo dorotis
irgi nėra džiuginančios. Apie pusė prisipažino persivalgą arba nesveikai
valgą, dalis su ta įtampa bando tvarkytis vartodami ar piktnaudžiaudami
alkoholiu ir nikotinu. Kiti su jaučiama įtampa kovoja mankštindamiesi,
bendraudami su šeima, draugais, bendradarbiais, tačiau 58 proc. išreiškė
nenorą kreiptis pas profesionalą, galintį padėti geriau tvarkytis su įtampa
ir jo pasekmėmis.

Tam tikra prasme daugelis žmonių išgyvena ekonominę krizę, kuri
suteikia progą naujai peržiūrėti savo vertybes ir jų pritaikymą kasdieny-
bėje. Į galvą  ateina gobšumo, taupumo sąvokos. Iš kitos pusės, mūsų
dėmesio laukia mintis, kad viską, ką turime, yra mums duota Dievo. Ta
prasme, mes esame to turto, tų gėrybių valdytojai, įpareigoti atsakingai
patys naudoti ir dalintis juo su savo artimu, su kitais.

Krizės paliesti žmonės yra verčiami peržiūrėti savo finansinius įpro-
čius. Neretai tai atveda į seniai Amerikoje jau užmirštą taupumą. Kreditų
kortelių pripratintiems gyventi amžinoje skoloje, taupumas tampa tarsi
nauja ,,religija”. Taupumo sąvoka apima tris principus: sunkų darbą, iš-
leidimą mažiau, negu uždirbama ir pasidalinimą bei grąžinimą atgal.

Po Antrojo pasaulinio karo Amerikoje taupumas užleido vietą išlaidu-
mui. Dabar padėtis tokia, kad  kasmet sutaupoma mažiausiai nuo ekono-
minės depresijos laikų, prasidėjusių prieš 80 metų. Tarp ekonomiškai išsi-
vysčiusių kraštų Amerika yra viena iš mažiausiai sutaupančių. Per pasku-
tinius 30 metų išlaidumas visiškai užgožė taupumą. Pasidarė populiaru
gyventi ir dar neuždirbtus (bet pasiskolintus) pinigus leisti taip, lyg ne-
būtų rytojaus. Krašto politiniai ir ekonominiai vadovai neatsakingai skati-
no žmones kuo daugiau pirkti ir kitaip savo (?) pinigus leisti. Visi žinome,
kad pagaliau buvo prieitas liepto galas. Pasirodo, kad ir ekonomika turi
neigiamas perdėto ir ilgai karaliavusio materializmo pasekmes.

Anot Ronald Wilcox, knygos ,,Whatever Happened to Thrift? Why
Americans Don’t Save and What to Do About It” autoriaus, vienas iš ge-
riausių būdų pažaboti žmonių išlaidumą būtų pristabdyti gyvenimo greitį.
Jis siūlo kreipti didesnį dėmesį į džiaugsmą ir pasitenkinimą nešančius
tarpasmeninius santykius. Jo manymu, per daug blaškomės bandydami
viską apibėgti ar turtais apsikrauti. Pristabdžius gyvenimo greitį, suma-
žės išlaidos ir padidės santaupos. Krikščionims tai ne tik reiškia mažiau
išlaidų gyvenimą, bet ir progą sekti Kristaus nurodymais, išsakytais Evan-
gelijoje.

Tą mintį toliau pratęsia kun. Thomas Dubay savo knygoje ,,Happy
Are the Poor: The Simple Life and Spiritual Freedom”. Jo manymu, se-
kant Evangelija, galima patirti ekonominį bei dvasinį suklestėjimą. ,,Ne-
užtenka nenorėti per daug skolos užsitraukti su kredito kortele. Tai yra
tik dalis didesnio vaizdo. Jeigu visas mano dėmesys yra sutelktas į gražius
rūbus, elegantiškus restoranus ir liuksusinius automobilius, negaliu likti
artimas Dievui, nes jau pasirinkau garbinti ką kitą.”

Gyvenant paprastesnį ir protingesnį gyvenimą gali padėti suvokti,
kad medžiaginės gėrybės laimės neatneša. Pranciškonų kunigas Benedict
Groeschel, daugelį metų dirbęs su beturčiais, matė, kad jie labai skur-
džiai gyveno, bet tuo pačiu patyrė daugiau laisvės ir džiaugsmo negu tur-
tais pertekusieji. ,,Vienas mažai žinomas dalykas yra tas, kad daugelis
amerikiečių nežino, jog daugeliu atveju neturtingi yra laimingesni nei
turtingieji. Pinigas atneša patogumą, bet ne laimę.” 

Taigi, pradedant Naujuosius metus, yra proga visa tai pergalvoti. Į
materialines gėrybes galima žiūrėti kaip į Dievo dovaną. Viską, ką turime,
yra dovana iš Jo. Tas dovanas galime panaudoti statant Dievo karalystę
savo širdyje, savo šeimoje, savo bendruomenėje ir savo pasaulyje.

RUSIJOS APŽVALGININKAS: AR
LIETUVA TIKRAI „DRĄSI” ŠALIS?

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje lietuviškos

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Lietuvos Tūkstantmečiui –
VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

Po ketverių metų pertraukos bir-
želio 25-29 dienomis vėl įvyks Pasau-
lio lietuvių sporto žaidynės, kaip ir
daugelis 2009 metų renginių, skirtos
pagerbti Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmetį. Lietuviai sportininkai
iš viso pasaulio jau gali pildyti paraiš-
kas dalyvauti lietuviškoje sporto
šventėje Lieuvoje.

Šios sporto žaidynės bus jau VIII.
2005 metais vykusios žaidynės buvo
skirtos Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai, Tarp-
tautiniams kūno kultūros ir sporto
metams bei Europos kultūros kon-
vencijos 50-ties metų jubiliejui pami-
nėti. Tuomet po septynerių metų per-
traukos jos vyko Lietuvoje, Vilniuje.

Lyginant su ankstesnėmis Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynėmis, jos
gerokai prasiplėtė šalių geografija –
lietuviai atvyko net iš 18 užsienio val-
stybių. Iš viso akredituoti 5,134 daly-
viai, iš jų 541 – užsienio lietuvis. JAV
atstovavo 121 sportininkas, Lenkijai
– 74, Rusijai – 70, Australijai – 60,
Latvijai – 56, Kanadai – 47, Baltaru-
sijai – 43, Ukrainai – 28, Didžiajai
Britanijai – 23, Estijai – 8, Švedijai –
4, Argentinai – 3, Danijai, Urugvajui,
Venesuelai ir Vokietijai – po 1.

Prieš ketverius metus į žaidynių
programą buvo įtraukta 17 sporto ša-
kų varžybos, dar dešimties sporto ša-
kų vyko parodomosios varžybos. Po-
puliariausios sporto šakos pagal da-
lyvių skaičių tuomet, žinoma, buvo
krepšinis, taip pat bendroji gimnasti-
ka, futbolas, estafetinis bėgimas,
plaukimas, stalo tenisas, tenisas, irk-
lavimas. Per keturias varžybų dienas
buvo išdalyti 637 medalių komplek-
tai, arba 2,032 medalių vienetai. Ta-
čiau, kaip sakė tuometinis Seimo pir-
mininkas Artūras Paulauskas, „kiek-
vieną sporto rungtį žaidynėse laimi
Lietuva!”

Pirmosios Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynės, tuomet vadintos Lietu-
vos tautine olimpiada, įvyko 1938
metų liepos 17–31 dienomis Kaune.
Tada olimpiadoje dalyvavo nemažas
būrys pasaulio lietuvių. Gausiausia

buvo Latvijos delegacija – 65 sporti-
ninkai ir 57 turistai. JAV delegaciją
sudarė 24 atletai, Vilniaus krašto –
24, Didžiosios Britanijos – 9, Brazili-
jos – 3. Iškilmingame Tautinės olim-
piados atidaryme dalyvavo per 10,000
žmonių. Kaunas skendo tautinių vė-
liavų jūroje. Tuometis Lietuvos prezi-
dentas Antanas Smetona sportinin-
kams įteikė olimpinę vėliavą, į pa-
dangę buvo paleista apie tūkstantis
balandžių.

Pirmojoje tautinėje olimpiadoje
varžėsi lengvaatlečiai, boksininkai,
sunkumų kilnotojai, futbolininkai,
tinklininkai (orasvydininkai), plauki-
kai, lauko ir stalo tenisininkai, šau-
liai, žirgų sporto entuziastai, buriuo-
tojai, irkluotojai, dviratininkai, lakū-
nai, sklandytojai, aviamodeliuotojai.
Tautiniai šokiai taip pat buvo laikomi
sporto šaka. Tokių sporto švenčių

kaip Pirmoji tautinė olimpiada lietu-
viai ilgai nebematė.

Tik po keturiasdešimties metų
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) iniciatyva atkurtos senos
tradicijos – 1978 metų birželio
27–liepos 3 dienomis Toronte (Kana-
da) surengtos I Pasaulio lietuvių

sporto žaidynės. Jos buvo skirtos
Lietuvos valstybės atkūrimo 60 metų
ir Pirmosios Lietuvos tautinės olim-
piados 40 metų jubiliejams. Žaidynė-
se dalyvavo 1,101 sportininkas iš JAV,
Kanados, Anglijos, tuometinės Vaka-
rų Vokietijos, Australijos ir Argenti-
nos. Lietuviai rungtyniavo 11-os
sporto šakų varžybose: lengvosios

atletikos, krepšinio, tinklinio, stalo
teniso, teniso, golfo, futbolo, plauki-
mo, šaudymo, šachmatų, kalnų sli-
dinėjimo.

1983 metų birželio 25–liepos 4
dienomis 1,126 lietuviai sportininkai
iš Australijos, JAV, Kanados ir Va-
karų Vokietijos sugužėjo į Čikagoje
(JAV) vykstančias II Pasaulio lietuvių
sporto žaidynes. Tiesa, jos susilaukė
nemažai kritikos. Štai ką pasibaigus
žaidynėms rašė Edvardas Šulaitis:
„Sportiniu atžvilgiu žaidynės buvo
daugiau parapijinio lygio. Išimtis –
tinklinis. (…) Buvo suvažiuota visiš-
kai be jokio pasiruošimo ir dalyvavo
jose visi, kas tik norėjo. Jokios atran-
kos.”

1988 metų gruodžio 26–31 die-
nomis Adelaidėje (Australija) sureng-
tos jau III Pasaulio lietuvių sporto
žaidynės. Jose pirmą kartą dalyvavo
atgimstančios Lietuvos sportininkai.
Tuometinei šalies sporto vadovų ini-
ciatyvai deleguoti į Australiją Lietu-
vos sportininkų delegaciją ne iš karto
buvo pritarta. Tuometinių ŠALFASS
ir Australijos lietuvių fizinio auklėji-
mo sąjungos (ALFAS) vadovų Valdo
Adamkaus, Jurgio Jonavičiaus bei jų
kolegų Lietuvoje ir užsienyje pastan-
gomis buvo sugriauta siena tarp
Lietuvos ir Vakarų. Lietuvai Adelai-
dėje atstovavo krepšininkai, plauki-
kai, stalo tenisininkai, šachmatinin-
kai. Lietuvos sportininkai laimėjo be-
veik visus žaidynių medalius.

1991 metų vidurvasarį į Nemuno
kraštą sugužėjo daugiau kaip 600
sportininkų, trenerių, žurnalistų ir
kitų svečių iš JAV, Australijos, Kana-
dos, Anglijos, Kolumbijos, Vokietijos,
Naujosios Zelandijos, Argentinos,
Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Rusijos.
Kartu su jais IV žaidynėse rungtynia-
vo dar apie 3,000 geriausių Lietuvos
sportininkų. Varžybos vyko daugelyje
šalies miestų ir rajonų, o kalnų slidi-
ninkams teko nukakti net į Kauka-
zą.

V Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nės vyko 1995 metų liepos 30 – rug-
pjūčio 5 dienomis. Norinčiųjų išmė-
ginti jėgas bėgimo takeliuose, ore,
vandenyje, ringe, aikštelėse buvo ne-
paprastai daug – net 4,870 atletų. 15
valstybių vėliavos plevėsavo įvairiose
šalies sporto bazėse. Trisdešimties
sporto šakų varžybų nugalėtojams ir
prizininkams buvo įteikta 743 komp-
lektai medalių ir 27 komandinės do-
vanos.

www.salfass.orgPasaulio lietuvių sporto žaidynių 2005 m. laimėtojai – JAV lietuvių komanda.                                Alfredo Pliadžio nuotr.

Connecticut lietuvių sporto klubo 6 metų šventė. Vaiva Gelažauskaitė –
klubo pirmininkė su krepšinio komanda.               Vytauto Brazausko nuotr. 

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 2005 m. bėgikai.         D. Dokšaitės nuotr.
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Kūčių negęstanti šiluma
REGINA JUODEIKIENÈ

Kokie mes lietuviai laimingi, tu-
rėdami tokią nuostabią ir gražią tra-
diciją – šventąją Kūčių vakarienę – iš-
skirtinę mūsų tautai metinę šventę.
Šiemet, gruodžio 21 d., sekmadienį,
jau penktą kartą iš eilės (po ilgų metų
pertraukos) Rochester, NY Lietuvių
Bendruomenės valdyba vėl sukvietė
lietuvius prie bendro Kūčių stalo. Da-
bar jau tos Kūčios vadinamos – tradi-
cinėmis. Nors porą paskutinių metų
Kūčios buvo atšauktos dėl baisaus
žiemos oro, o didelis speigas buvo
susprogdinęs net salės radiatorius,
tačiau tai tik dar labiau parodė, kaip
svarbu būti kartu, kaip svarbu susi-
rinkti ir kaip yra svarbu laužti plot-
kelę iš brolio ar kaimyno rankos.

Šiemet į Šv. Jurgio parapijos salę
sugužėjo arti šimto žmonių. Salė bu-
vo papuošta šventiškai: stalai dengti
baltomis staltiesėmis, puošti eglių ša-
kelėmis, o žvakučių liepsnelės, rodės,
kvietė atsisėsti ir sušilti. Ant scenos
puikavosi žaliaskarė eglutė, puošta
Živilės Tamošiūnienės tradiciniais
vėrinukais. Atskiras stalas buvo skir-
tas amžinybėn iškeliavusių vėlių at-
minimui su lėkšte, kryželiu ir žvakė-
mis.

Vietinės LB pirmininkė ir JAV
LB tarybos narė Birutė Litvinienė
pasveikino susirinkusius su artė-
jančiom Šv. Kalėdom, pabrėždama
lietuvybės svarbą gyvenant svetimam
krašte, tradicijų išlaikymą ir lietuvių
kalbos grožį bei skambumą. Po to
pirmininkė pakvietė du jauniausius
lietuviukus – uždegti šventines žva-
kes – Zarą Philippone (2.5 m.) ir
Mantą Jankauskį (1.5 m.). Jauniausi
– lyg simbolis į ateitį išlaikant šią

garbingą tradiciją.
Trumpą sveikinimo žodį tarė ir

LR garbės konsulas Rochester, NY R.
Česonis, Rochester Lietuvių draugi-
jos pirmininkas E. Vidmantas, para-
pijos tarybos pirmininkė Jean Naujo-
kas, svečias kun. J. Šileika, OFM iš
Hamilton (Kanada). Mūsų parapijos
klebonas Domininkas Mockevičius
paskaitė Kūčių maldą ir palaimino
suneštas gėrybės. O visos gėrybės bu-
vo paruoštos parapijos moterų iš se-
niausių receptų. Ant stalo puikavosi
žuvis, silkė, kūčiukai, bulvių paplotė-
liai su grybų padažu, kisielius,  aguo-
nų pienas. Be šių skanėstų turėjome
rūgščių kopūstų  su sėmenų aliejumi,
žirnių košės, pupų, net žemaitiškos
spirginės (malti pakepinti sėmenys
su prieskoniais), valgomos su karš-
tomis bulvėmis.

Didžiausią įspūdį paliko tai, kad
kai žmonės dalijosi plotkele, eidami
vienas prie kito, laužė trupinėlį, sa-
kydami pačius geriausius linkėjimus,
dalijosi Kalėdiniu džiaugsmu, šiltu
apkabinimu, šypsena.

Tikrai ta stebuklinga Kūčių dva-
sia, susiliejusi su Kalėdiniu džiaugs-
mu, pripildė susirinkusiųjų širdis.
Niekas neskubėjo skirstytis.

Norisi pridurti, kad Kalėdos taip
ir lieka Šventąja Paslaptimi, verčia
mus susimąstyti, atleisti, gailėtis,
mylėti,  džiaugtis, dalintis. Verčianti
mus branginti sąvastį, būtį, stiprinti
mūsų tikėjimą. Ir tegul mūsų visų
sielos bus pripildytos Dieviškosios
šviesos, kuri padės mūsų sumanymą,
tegul nepaprasto švytėjimo žvaigžde
ves kiekvieną į Didžiąją Tiesą ir
Pilnatvę. O saulės sugrįžimas būna
viso to stebuklo liudytojas apie ne-
mirtingumą ir gyvybės džiaugsmą.

ROCHESTER, NY

Kūčių stalas.                                                              Eugenijaus Vidmanto nuotr.

Iš kairės: vietinės valdybos pirmininkė Birutė Litvinienė, kunigas  Jonas
Šileika, iš dešinės – garbės konsulas Rimas Česonis, Roma Česonienė ir
centre – Jolanda Česonytė.

Lietuvaitė naujo JAV prezidento
Obama inauguracijoje

Sausio 20 d. Washington, DC
įvyksiančioje naujojo JAV prezidento
Barack Obama inauguracijoje bus ga-
lima išgirsti ir lietuvės balsą. Inaugu-
racijos ceremonijoje California sena-
torė Dianne Feinstein pakvietė daly-
vauti mergaičių chorą „Chorissima”
iš San Francisco miesto, kuriame dai-
nuoja Andrea Janutaitė, Donato Ja-
nutos ir Barbara Gransmiller dukra. 

Andrytei 16 metų, ji lanko 11-tą
klasę Head-Royce mokykloje. Šeimoje
be Andrea yra dar keturios dukros:
Orinta, Marcelė, Viltis ir Daina. Viltis
dabar dirba Los Angeles architekte,
metus jai teko mokytis Vasario 16-
osios gimnazijoje Vokietijoje. Kartu
su vyriausia sesute Daina jos abi
lankė lietuvių kalbos vasaros kursus
Vilniuje. Vyriausioji – Daina Janutai-
tė ketverius metus dirbo JAV verslo
rūmų Lietuvoje direktore. Jauniau-
sioji sesutė – Orinta, turbūt geriau-
siai kalba lietuviškai, mat ją mokė
Jovita Stanišauskienė, pirmoji naujai
įsteigtos lituanistinės mokyklos San
Francisco apylinkėje mokytoja.  

San Francisco Girls Chorus yra
vienas iš žinomiausių mergaičių cho-
rų Amerikoje. Šis choras koncertuoja
ne tik gimtojoje šalyje, bet ir Euro-
poje, Japonijoje, netrukus ruošiasi
koncertui Brazilijoje. San Francisco
Girls Chorus dainuoja daugiau nei
200 mergaičių, tačiau tik 40 jų buvo
atrinktos į „Chorissima” dainuoti
naujojo prezidento inauguracijos
metu.

Mergaičių choras nuolat koncer-
tuoja San Francisco mieste: tiek
operoje, tiek su simfoniniu orkestru.
Andrea teko dainuoti operoje „Car-
men”, kuri buvo pastatyta San
Francisco operoje, taip pat kelis kar-
tus koncertavo su San Francisco sim-
foniniu orkestru. Be pasirodymo
Obama inauguracijos ceremonijoje
mergaičių choro ,,Chorissima” ba-
landžio 13 d. laukia koncertas New
York mieste, Lincoln Center. 

Andrea Janutytė be metinės
kelionės į Lietuvą vyksta ir į kitus
kraštus. Praeitą vasarą savo lotynų
kalbos žinias ji gilino specialiuose
kalbos kursuose Italijoje. 

Andrea, tėvelio Donato Janutos

teigimu, San Francisco apylinkėje
niekada nebuvo gausu lietuvių, čia
tik neseniai trečiabangių pastan-
gomis įsteigta lietuviška mokyklėlė,
tad suteikti vaikams lietuvišką iš-
silavinimą gana sunku. Tačiau And-
rytė pati išmoko ir kalba lietuviškai,
nors nėra lankiusi nė vienos lituanis-
tinės mokyklos pamokos. Jau apie 10
metų ji kasmet važiuoja į Lietuvą,
kur turi giminių ir draugių. 

Januta pats sugalvojo būdą, kaip
padėti vaikams išmokti lietuviškai.
,,Aš jau 20 metų samdau namų šei-
mininkes iš Lietuvos, kurios nekalba
nė žodžio angliškai. Tad jei mano vai-
kai nenori likti alkani, kitos išeities,
kaip tik išmokti lietuviškai, nėra.”
Visos penkios Janutų dukros kalba
lietuviškai, šios kalbos pramoko ir nė
lašo lietuviško kraujo neturinti Janu-
tos žmona Barbara. 

,,Draugo” info

Andrea Janutaitė

Mergaičių choras „Chorissima” iš San Francisco, CA.
Nuotr. iš www.sfgirlschorus.org

Remkite ir platinkite 

katalikiõkâ spaudâ

,,DRAUGAS”
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Kauno technologijos universitete –
lietuvi¨ kalbos kursai užsienieçiams

Vilnius, sausio 8 d. (Alfa.lt) –
Seimo valdyba patvirtino draudimą
prekiauti alkoholiu Seimo rūmuose,
bet galimybė Seime kelti vestuves sa-
vaitgaliais bei seimūnams per pietus
švęsti gimtadienius išlieka. Anot Sei-
mo vicepirmininkės Irenos Degutie-
nės, valdyba tik patikslino ankstesnį
nutarimą, aiškiau apibrėždama, kas
yra banketas, furšetas, priėmimas,
darbo pietūs.

„Darbo pietus nuo šiol bus gali-
ma rengti tik priimant oficialias sve-
čių delegacijas. Tokiais pietumis bet
kokio Seimo nario gimtadienio nuo
šiol nebus galima vadinti, tačiau pati
šventė galės vykti, tik turės būti iš
anksto kviečiami svečiai ir pobūvis
įvardijamas furšetu, kuriame vaiši-
namasi stovint. Taip pat išliks gali-
mybė rengti pobūvius Seime, bet tik
ne darbo metu”, – aiškino nutarimą

I. Degutienė.
Alkoholį vartoti Seimo nariai ir

toliau galės savo kabinetuose. Seimo
valdyba išgėrinėjimo kabinetuose ri-
boti neketina. „Manome, kad kabine-
tai nėra vieša vieta ir Seimo narių el-
gesys juose priklauso nuo jų sąžinės
bei elgesio kultūros”, – teigė Seimo
vicepirmininkė.

Anksčiau žiniasklaidoje ne kartą
buvo skelbiama apie Seimo narių
darbo metu švenčiamus gimtadie-
nius, savaitgaliais vykstančias vestu-
ves bei kitus pokylius, nesusijusius
su Seimo darbu.

Lapkričio pabaigoje Seimo valdy-
ba nutarė uždrausti parlamente pre-
kiauti svaigiaisiais gėrimais, šis
sprendimas įsigaliojo Naujųjų metų
dieną. Iki sausio 1 d. Seimo restorane
alkoholiniais gėrimais buvo prekiau-
jama be apribojimų.

Valstyb∂ finansuos mažiau
b∆sim¨j¨� student¨�

Mirè monsinjoras Jonas Kuçingis

Reikia galvoti apie kitus 
energijos õaltinius              

Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) –
Įvedus ,,studijų krepšelio” principą
sumažės valstybės finansuojamų vie-
tų skaičius. Taip pat nebeliks iš dalies
valstybės finansuojamų studijų, ta-
čiau žadama, kad aukštojo mokslo
prieinamumas dėl to nenukentės, nes
bus sukurta sistema, leisianti studen-
tams pasiskolinti.

Apie tai po Vyriausybės posėdžio
kalbėjo premjeras Andrius Kubilius
ir švietimo ir mokslo ministras Gin-
taras Steponavičius.

Pasak Vyriausybės vadovo, tam,
kad pertvarka prasidėtų jau nuo kitų
mokslo metų, atitinkamiems įstaty-
mų pakeitimams iki kovo 1 d. turi
pritarti Seimas.

Švietimo ir mokslo ministras pa-
žymėjo, kad prie naujos studijų fi-
nansavimo sistemos bus pereinama
laipsniškai. Jei parlamentarai pritars
pertvarką įtvirtinantiems teisės ak-
tams, pokyčius pajus jau dabartiniai
abiturientai, kurie nuo rugsėjo 1 d.
taps aukštųjų mokyklų studentais.

Visiškai prie ,,studijų krepšelio”
principu pagrįsto finansavimo bus
pereita per ketverius metus. Dabar-
tiniams studentams naujovės nebus
taikomos.

G. Steponavičiaus teigimu, ,,stu-
dijų krepšelį” valstybė skirs gerai be-
simokantiems. Jis bus skiriamas vi-
sam studijų laikotarpiui. Jei valsty-
bės finansuojamą ,,studijų krepšelį”
turintis studentas iškris iš aukštosios
mokyklos, jis bus perleidžiamas už
savo studijas iki tol mokėjusiam stu-
dentui. Visiškai studijos bus finan-
suojamos ir iki 10 proc. gerai besi-
mokančiųjų iš mokamų vietų.

Švietimo ir mokslo ministras pa-
žymėjo, kad nesumažės studijų priei-
namumas, nes bus sukurta studentui
palanki paskolų sistema. Ji turėtų
pradėti veikti nuo liepos 1 dienos.

Lietuvos studentų sąjungos
(LSS) prezidentas Jonas Okunis sakė
teigiamai vertinantis naujosios val-
džios ketinimus visiškai finansuoti
vieno asmens studijas, taip pat įve-
dant konkurencinius mechanizmus
didinti studijų kokybę.

Pasak LSS vadovo, teisė univer-
sitetams patiems nusistatyti studijų
kainą yra numatyta pagal Konstitu-
cinio Teismo išaiškinimą. ,,Ji netu-
rėtų būti tokia aukšta, kad atbaidytų
jaunuolius nuo studijų Lietuvoje ir
skatintų rinktis jas užsienyje”, – sakė
J. Okunis.

Vilnius, sausio 8 d. (ELTA) –
Tarptautiniam valiutos fondui (TVF)
žiniasklaidoje pareiškus, kad Lietuva
gali tapti kita Rytų Europos šalimi,
kuriai dėl pasaulinės ekonominės kri-
zės prireiks tarptautinės finansinės
paramos, Lietuvos Vyriausybė pa-
brėžia, jog šiuo metu Lietuvai nėra
poreikio skolintis iš TVF ar panašių
įstaigų.

,,Įgyvendindama Vyriausybės
programą ir antikrizinį planą Lietuva
užtikrina reikiamą valstybės fiskalinį
stabilumą”, – teigia Vyriausybė iš-
platintame pranešime.

Po gruodžio mėnesį vykusio TVF
misijos apsilankymo Lietuvoje fondo
vadovai priėjo prie išvados, jog Lie-
tuvai nėra poreikio skolintis. Tada
buvo pareikšta, kad Lietuvos valdžios
įstaigos ėmėsi ryžtingų ir tinkamų
prevencijos priemonių išlaikyti rei-
kalingą stabilumą.

Pasak TVF misijos Centrinėje
Europoje Christoph Rosenberg, Lie-
tuvos padėtis yra gerokai prastesnė
nei Estijos. ,,Estija yra mažiausiai pa-

žeidžiama iš trijų Baltijos šalių,  jos
biudžetas kelerius metus buvo pertek-
linis, todėl šalis turi daugiau lėšų.” 

TVF spėja, kad Lietuvos bendra-
sis vidaus produktas (BVP) šiais me-
tais smuktelės mažiausiai 2 proc. Lie-
tuvos bankas spalį numatė, kad 2009
m. BVP sumažės 1,2 proc.

TVF spėja, kad ateinančiais me-
tais Lietuvoje kils recesija, nes šalyje
mažės vidaus rinkos paklausa bei
griežtės skolinimosi iš bankų sąlygos.
Taip šalis prisijungs prie savo Baltijos
kaimynių – Latvijos ir Estijos, kurio-
se jau pastebima recesija.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis
Lietuvoje šių metų gruodį buvo mi-
nus 51. Tai pats mažiausias pasitikė-
jimo rodiklis per visą tyrimo laiko-
tarpį nuo 2001 m. gegužės. Palyginti
su lapkričiu, jis sumažėjo 10 procen-
tinių punktų.

Trečiąjį praėjusių metų ketvirtį
per metus Lietuvos ekonomika ūgte-
lėjo 2,9 proc. Latvijos ir Estijos BVP
lyginamuoju laikotarpiu smuktelėjo
atitinkamai 3,5 ir 4,6 proc. 

LSS vadovas kritiškai atsiliepė apie grupės studentų raginimus protestuoti prieš
pertvarką. Šarūnas Mažeika/BFL nuotr. 

Kaunas, sausio 8 d. (ELTA) –
Kauno technologijos universitete
(KTU) prasidėjo užsieniečių moky-
mas – žiemos kursai, kuriuose dėsto-
mi lietuvių kalbos ir kultūros moks-
lai.

Kalbos kursai studentams, atvy-
kusiems į Lietuvą studijuoti pagal
ERASMUS ir COMENIUS progra-
mas, KTU organizuojami antrus me-
tus iš eilės. Pernai juose lietuvių kal-
bos pagrindų mokėsi bei su mūsų
kultūra susipažino keliasdešimt stu-
dentų iš Čekijos, Vokietijos, Norvegi-
jos, Prancūzijos bei kitų šalių.

KTU – vienintelis universitetas
Lietuvoje, jau ne pirmus metus orga-
nizuojantis žiemos kursus minėtų

programų studentams. Pasak kursų
organizatorės, KTU Humanitarinių
mokslų fakulteto Kalbotyros kated-
ros docentės Juditos Džežulskienės,
nors kursų programa buvo labai
įtempta, dalyvių noras mokytis ne-
nuslopo. Kiekviena diena atverdavo
naujas ne tik lietuvių, bet ir kitų tau-
tų kultūrų pažinimo galimybes.

Ne mažesnio kursų lankytojų
susidomėjimo KTU tikimasi ir šiais
metais. Tris savaites trunkančiuose
kursuose siekiama ne tik išmokyti
lietuvių kalbos į įvairias Lietuvos
aukštojo mokslo įstaigas atvykusius
studentus, bet ir supažindinti juos su
turtinga mūsų šalies praeitimi, kul-
tūra, šiandienos įvykiais.

Vyriausybè: Lietuvai šiuo
metu nèra poreikio skolintis

Atkelta iš  1 psl.               tok-
iems kaip ‘Nabucco’ projektas”, –
sakė V. Ušackas.

Kaip žinoma, buvęs Vokietijos
kancleris G. Schroeder yra dujotiekį
tarp Rusijos ir Vokietijos tiesiančios
bendrovės ,,Nord Stream” vienas iš
vadovų. Jis, kaip ir Rusijos vadovai,
teigia, kad ginčas su Ukraina tik įro-
do, jog būtina spartinti projektą, ku-
riuo apeinamos tranzitinės valstybės.
Lietuva ,,Nord Stream” projektą ver-
tina kritiškai.

V. Ušackas taip pat sakė, kad du-
jų konfliktas parodo, jog būtina spar-
tinti energetikos projektus, kurie pa-
naikintų Baltijos valstybių energeti-
nę izoliaciją. Ministras teigė šį klau-
simą iškėlęs ir susitikime su euroko-
misare Benita Ferrero-Waldner, kuri
atsakinga už ES išorinius santykius,
ir sulaukęs jos bei kitų ministrų pa-
ramos.

,,Lietuvos ir kitų Baltijos valsty-
bių energetinė izoliacija – tai svar-
biausias ES klausimas, kurį reikia iš-
spręsti nedelsiant. Kaip 2008 m.
gruodžio mėn. nusprendė Europos

Vadovų Taryba, Baltijos regionui
svarbiems infrastruktūros projek-
tams, tokiems kaip Lietuvos ir Švedi-
jos elektros jungtis, turi būti skiria-
mas papildomas ES finansavimas”, –
pažymėjo Lietuvos diplomatijos va-
dovas.

V. Ušackas taip pat priminė, kad
jis nuo pat pradžių ragino ES tarpi-
ninkauti Ukrainos ir Rusijos ginče
dėl dujų tiekimo. Anot ministro, šis
raginimas buvo išgirstas.

Ministras plačiau nekomentavo
informacijos, kad Bulgarija siekia vėl
atidaryti atomines elektrines, kurias,
kaip ir Lietuva, įsipareigojo uždaryti
stodama į ES. Anot V. Ušacko, šis
klausimas nebuvo iškeltas.

Į neformalią Bendrųjų reikalų
tarybą susirinkę ES užsienio reikalų
ministrai turėtų priimti pareiškimą,
kuriuo paragins Rusiją ir Ukrainą
kuo greičiau išspręsti ginčą ir atnau-
jinti dujų tiekimą.

Premjeras Andrius Kubilius pa-
reiškė, kad Rusijos veiksmai yra ne-
leistini, o ES ,,turės padaryti labai
aiškias išvadas”.

Atkelta iš 1 psl.                  vėli-
au – lietuvių parapinė mokykla,
namai seselėms kazimierietėms, 1954
m. su-organizuotos pirmosios Lietuvių
die-nos. Bendradarbiavo lietuvių spau-
doje, buvo dosnus ,,Draugo” ir Draugo
fon-do rėmėjas. 

1942 m. išleido giesmyną moks-
leiviams, 1951 m. – parapijos metraštį
„Dešimtmetis”. 1966 m. – J. Gliaudos
„Šv. Kazimiero parapija Los Andželo
mieste”, 1976 m. kartu su R. Wurm-

brend Nijolės Sadūnaitės atsiminimus
„No Greater Love”, 1983 m. – R. Vi-
džiūnienės sudarytą metraštį „Trisde-
šimt dienų”.

Monsinjoras Lietuvos prezidento
apdovanotas Gedimino ordinu. Gruo-
džio 23 d. kunigas atšventė 100 metų
jubiliejų. Monsinjoras J. Kučingis bus
laidojamas sausio 17 d. Daugiau in-
formacijos galima gauti  Los Angeles
Šv. Kazimiero parapijoje tel. 323-664-
4660.

Seime kelti vestuves galima 
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Vilnius, sausio 7 d. (Balsas.lt) –
Iš Libano buvo paleistos mažiausiai
trys raketos į Izraelio šiaurę. Toks
įvykių posūkis paskatino baimę, kad
konfliktas Gazoje gali išsiplėsti.

Kol kas nėra aišku, kas tiksliai
paleido raketas. Tačiau vakar isla-
mistinės grupuotės „Hezbollah” va-
dovas Hassan Nasrallah, atvirai re-
miantis „Hamas” veiksmus, buvo pa-
reiškęs apie galimybę atnaujinti ka-
rinius veiksmus su Izraeliu. Pasku-
tinis karinis konfliktas tarp Libano ir
Izraelio vyko 2006 m.

BBC praneša, kad Izraelio armija
į tokius Libano veiksmus atsakė arti-
lerijos ugnimi. Pranešama, kad nuo
raketų du žmonės buvo lengvai su-
žeisti, kitiems – šokas. Regione už-
darytos mokyklos, gyventojai įspėja-
mi likti namuose.

Raketos iš Libano pusės at-
skriejo, kai Izraelis šiąnakt vėl pra-
dėjo bombarduoti Gazos ruožą. Iz-
raelis teigia, kad jie bombardavo
„Hamas” grupuotės pastatus.

Gazos ruože esantys žurnalistai
praneša, kad Libano įsitraukimas yra
labai pavojingas laikotarpis šiame
konflikte. Prieš tai buvo bijoma, kad
Izraelio konfliktas išsiplės iki šiau-

rinės jo sienos su Libanu. Panašu,
kad baimė pradeda pildytis.

Anot BBC, Izraelio laivyno ir ar-
tilerijos daliniai „toliau pildė antže-
mines pajėgas”.

Bandymai susitarti dėl taikos
turėtų tęstis – Izraelio atstovai vyks į
Kairą, kuriame išklausys Egipto ir
Prancūzijos siūlomos ugnies nutrau-
kimo sutarties detales.

Kol kas Izraelis yra pažadėjęs
kasdien po 3 valandas nutraukti ugnį
ir leisti suteikti palestiniečiams hu-
manitarinę pagalbą per specialiai
tam sukurtą koridorių. „Hamas”
atstovai viešai įsipareigojo per šias 3
valandas neapšaudyti Izraelio teri-
torijos raketomis.

Jungtinių Tautų (JT) atstovai
skeptiškai žiūri į tokį siūlymą, kai
ugnis nutraukiama vos kelioms va-
landoms per dieną. JT atstovo Chris-
topher Gunness teigimu, siekiant pa-
maitinti visus palestiniečius, reikia
nuolatinės, o ne laikinos taikos.

Jokios konkretesnės Prancūzijos
ir Egipto taikos plano detalės neskel-
biamos. Žinoma tik tiek, kad planą
remia JAV bei JT. Neoficialiai kalba-
ma, kad plane įtvirtinamos nuosta-
tos, kaip sustabdyti per Egiptą į
Gazos ruožą vykdomą ginklų kontra-
bandą, ir kalbama apie Izraelio vyk-
domos Gazos ruožo blokados paleng-
vinimą.

Skelbiama, kad taikos plane
„Hamas” grupuotės vardas nemini-
mas. Izraelis nenori pasirašyti jokių
susitarimų su šia grupuote, nepri-
pažįstančia pačios Izraelio teisės
egzistuoti.

ANKARA
Turkijoje dėl neva planuoto su-

kilimo sulaikyta daugiau nei 30 įta-
riamųjų, praneša BBC.

Tarp sulaikytųjų yra 3 atsistaty-
dinę generolai ir buvęs policijos
vadas. Apie 86 žmonės jau yra ap-
kaltinti ruošę ultranacionalistinį
planą, turėjusį sukelti armijos suki-
limą. Kritikų teigimu, taip valdančio-
ji AK partija tiesiog bando susidoroti
su žymiausiais savo priešininkais.

KABULAS
Afganistane esantys JAV vado-

vaujamos koalicijos kariai nukovė 32
ginkluotus kovotojus per didelę ope-
raciją prieš talibų sukilėlius, su-
rengtą į rytus nuo Kabulo, pranešė
JAV kariškiai. JAV kariškių prane-
šime nurodoma, kad operacija vyko
antradienį Ališingo rajone, maždaug
už 100 km nuo sostinės.

AKRA
Ganos naujuoju prezidentu tre-

čiadienį prisaikdintas John Evans
Atta-Mills, nežymia persvara per
antrąjį rinkimų ratą iškovojęs per-
galę, kuri stiprina šalies kaip pavyz-
dinės demokratinės šalies Afrikoje
įvaizdį. Kalbėdamas džiūgaujančiai
miniai daugiau kaip 20 tūkst. opo-
zicinio Nacionalinio demokratinio
kongreso (NDK) atstovas J. E. Atta-
Mills sveikino ,,naujos eros pradžią”.
J. A. Atta-Mills nuo 1997 m. buvo J.
Rawlings viceprezidentu ir neteko
šių pareigų 2000 m., kai šis pralai-
mėjo rinkimus.

LOS ANGELES
Vyriškis, kuris lėktuve sušuko

turintis bombą, buvo sulaikytas kitų
keleivių, o lėktuvui nutūpus Los
Angeles jį suėmė policija, pranešė oro
uosto pareigūnas. Pasak Los Angeles
tarptautinio oro uosto atstovo, kelei-
vis, kurio pavardės jis nenurodė, su-
šuko ,,Aš turiu bombą!”, kai  lėktu-
vas rengėsi nutūpti. Kai kurie įvykio
liudininkai taip pat nurodė, jog vy-
riškis mėgino perbėgti per lėktuvo
saloną, tačiau jį sulaikė keleiviai.

Pasaulio naujienos
Buvê JAV prezidentai susitiko su 
dabartiniu ir bùsimuoju šalies vadovais

Libanas îsitraukia î Gazos konfliktâ 

KIJEVAS
Rusijos dujų įmonės ,,Gazprom”

ir Ukrainos valstybinės energetikos
įmonės ,,Naftogaz” derybose, vyku-
siose ketvirtadienį, nepasiekta konk-
rečių rezultatų, cituoja ,,Naftogaz”
vadovo Oleh Dubyna žodžius agen-
tūra ,,Interfax”. Pasak O. Dubyna,
derybos su ,,Gazprom” vadovu Alek-
sej Miler baigėsi be rezultatų, bet jos
bus tęsiamos. O. Dubyna taip pat
pranešė, kad paskirtas trišalis susi-
tikimas Briuselyje, kuriame turėjo
dalyvauti Europos Sąjungos atstovai,
atšauktas Rusijos pasiūlymu.

TALINAS
Estijos parlamento komisijos,

prižiūrinčios specialiųjų tarnybų
veiklą, nariai pareiškė, jog ketina pir-
majame šiais metais komisijos po-
sėdyje iškelti klausimą dėl Vokietijos
žvalgybos veiklos jų šalyje.  Vokietijos
žurnalo ,,Der Stern” duomenimis,
Vokietijos žvalgyba daug metų veikė
Estijos teritorijoje, neinformuodama
apie tai sąjungininkų Šiaurės Atlanto
organizacijoje. Apie šią veiklą, re-
miantis ,,Der Stern” versija, nežinojo
ir Estijos saugumo policija.

BERLYNAS
Pirmą kartą per pastaruosius

kelis metus Vokietijoje užfiksuotas
bedarbių skaičiaus didėjimas. 2008
m. gruodį bedarbių Vokietijoje pa-
daugėjo 18 tūkstančių. Tai, kad dar-
bo neturi jau 7,6 proc. Vokietijos gy-
ventojų, aiškinama Vokietijos prekių
paklausos užsienyje sumažėjimu.
Antroje Europos ekonomikoje recesi-
ja prasidėjo praėjusių metų antroje
pusėje. Vokietijos valdžia jau išleido
31 mlrd. eurų ekonomikai atgaivinti. 

VARŠUVA
Per pastarųjų dienų speigus

Lenkijoje mirtinai sušalo 13 žmonių.
Nekasdieniai šalčiai sukaustė šalies
gyvenimą. Šalčiausias Lenkijos mies-
tas – Balstogė, kur temperatūra nu-
krito žemiau minus 25 laipsnių. Čia
šaltis nusinešė 4 gyvybes. Mirtinomis
šalčių aukomis tapo benamiai arba
skurdžiai, gyvenantys nešildomuose
būstuose.   

EUROPA

AZIJA

AFRIKA

JAV

Washington, DC, sausio 8 d.
(AFP-BNS) – Išrinktasis JAV prezi-
dentas Barack Obama sakė norintis
pasisemti patirties iš kadenciją
baigiančio prezidento George W.
Bush ir tebegyvenančių buvusių ša-
lies vadovų per susitikimą Baltuo-
siuose rūmuose, kuriuose jis greitai
įsikurs.

Per istorinį, tačiau neformalų
susitikimą B. Obama sakė labai verti-
nantis savo pirmtakų patarimus, o G.
W. Bush palinkėjo jam sėkmės.

,,Galimybė gauti patarimų, geros
patirties ir būti su šiais asmenimis
man atrodo nepaprasta. Esu labai
dėkingas jiems visiems”, – išrinktasis
prezidentas sakė žurnalistams Ova-
liajame kabinete.

Likus mažiau nei dviem savai-
tėms iki G. W. Bush, kuris šaliai pra-
dėjo vadovauti 2001 m., kadencijos
pabaigos, dabartinis JAV prezidentas
sakė trokštąs, kad B. Obama lydėtų
sėkmė, nors jie priklauso skirtingoms
partijoms.

,,Turiu vieną žinią, kuriai, ma-
nau, pritariame mes visi – norime,
kad jums sektųsi, – respublikonas G.
W. Bush sakė demokratui B. Oba-
ma prieš prasidedant uždariems
pietums. – Ar esame demokratai, ar
respublikonai, mes nuoširdžiai rūpi-
namės šia šalimi. Visomis išgalėmis
sieksime pasidalyti su jumis savo
patirtimi”.

Baltųjų rūmų atstovė spaudai
Dana Perino šį susitikimą pavadino

,,istoriniu”.
B. Obama, kuris sausio 20 d. ,,pa-

veldės” JAV karus Irake ir Afganis-
tane, didžiulę ekonomikos recesiją ir
paaštrėjusį konfliktą Artimuosiuose
Rytuose, anksčiau trumpai susitiko
akis į akį su G. W. Bush.

Vėliau abu vadovai susitiko su
savo pirmtakais – 39-uoju, 41-uoju ir
42-uoju JAV prezidentais. J. Carter
šaliai vadovavo 1977–1981 m., dabar-
tinio prezidento tėvas G. H. W. Bush
– 1989–1993, o B. Clinton – 1993–
2001 m.

Po susitikimo paskelbtame B.
Obama atstovo spaudai Robert Gibbs
pranešime nurodoma, kad penkių
vadovų pokalbis buvo konstruktyvus.

Ši prezidentų kaita vadinama
viena iš sudėtingiausių nuo praeito
amžiaus 4-ojo dešimtmečio Didžio-
sios depresijos ar netgi JAV pilietinio
karo laikų, kai 1861 m. į Baltuosius
rūmus įžengė Abraham Lincoln.

AFP/Scanpix nuotr.

Istorinis susitikimas: G. H. W. Bush, B.
Obama ir G. W. Bush.
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Vasario 16–osios gimnazija atsisveikino 
su savo direktoriumi

PETRAS VERŠELIS

Trečią advento sekmadienį, gruo-
džio mėn. 14 d., netikėtai mirė Vasa-
rio 16-osios gimnazijos direktorius
Andrius Šmitas. Po pusės metų jis
norėjo gimnazijos vadovo pareigas
perduoti į kitas rankas ir pasitraukti
į pensiją.

Andrius Šmitas gimė 1947 m. lie-
pos mėn. 8 d. Šiaurės Vokietijos mies-
telyje Süderbrarup (netoli Danijos
sienos). Jo tėvas buvo Lietuvos vokie-
tis, motina lietuvė. Nuo 1961 m. And-
rius lankė Vasario 16-osios gimnaziją.
Jau būdamas gimnazistu jis įvairiai
pasireiškė visuomeniniame darbe.
Priklausė skautams, kurių šūkio
,,Dievui, Tėvynei ir artimui” laikėsi
visą savo gyvenimą, kas dieną pada-
rydamas ne vieną gerą darbelį, o
daug ir didelių darbų. Jis per savo
gyvenimą užsitarnavo neapsakomai
daug nuopelnų Dievui ir bažnyčiai,
Tėvynei Lietuvai ir artimui, o arti-
mas jam buvo kiekvienas – mažas pir-
mos klasės mokinys, iškili ekscelenci-
ja ar net  priešas. 1967 m. sėkmingai
išlaikęs brandos egzaminus, Andrius
baigė Vasario 16-osios gimnaziją. At-
likęs karinę tarnybą, studijavo Bon-
nos universitete istoriją ir teologiją,
ruošdamasis pedagoginiam darbui.
Studentu būdamas jis  įsijungė ir į
lietuviško jaunimo bei Vokietijos Lie-
tuvių Bendruomenės (VLB) veiklą.
Iki 1972 m. Andrius buvo Jaunimo
sekcijos pirmininkas, iš kurios vėliau
gimė Vokietijos Lietuvių jaunimo
sąjunga. Dar būdamas mokiniu, 1966
m. jis dalyvavo I Pasaulio lietuvių
jaunimo kongrese (PLJK) Amerikoje,
o vėliau 1979 m. jis buvo IV PLJK,
kuris vyko Vokietijoje ir Anglijoje,
pirmininkas. Andrius Šmitas buvo ir
Pabaltiečių krikščionių studentų są-
jungos narys, tos organizacijos nuo-
latinis tarybos narys, daug metų pri-
klausė jos valdybai. O Bendruomenės
be Andriaus Šmito iš viso negalima
įsivaizduoti. Jis be pertraukos nuo
1975 m. buvo VLB tarybos narys, per
rinkimus surinkdamas didžiausią
balsų skaičių. 22 metus Andrius Šmi-
tas buvo VLB valdybos narys, o nuo
1979 m. iki 1981 m. – VLB pirminin-
kas. 

Baigęs studijas ir išlaikęs antruo-
sius valstybinius egzaminus, dirbo
vokiečių mokykloje. Nuo 1981 m.
pradėjo  mokytojauti Vasario 16-osios
gimnazijoje, pirmus metus eidamas
direktoriaus pavaduotojo pareigas, o
nuo 1982 m. direktoriaus. Andrius
yra pirmas ir vienintelis Vasario 16-
osios gimnazijos direktorius, kuris
buvo ir jos mokinys. Jo kabineto du-
rys buvo visada ir visiems atviros, jis
kiekvieną išklausydavo, patardavo ir,
kiek galėdamas, padėdavo. Už savo

nuopelnus Dievui ir Tėvynei Andrius
Šmitas buvo apdovanotas aukštais
Vatikano ir Lietuvos ordinais.

1978 m. Andrius vedė mokytoją,
fotografę ir žurnalistę Mariją Dam-
briūnaitę, žymaus kalbininko dukrą
iš JAV, iš kurio parašyto vadovėlio
Andrius, būdamas Vasario 16-osios
gimnazijos mokiniu, pats mokėsi
lietuvių kalbos sintaksės. Andriaus ir
Marijos santuoka buvo palaiminta
dviem dukromis, Daina ir Lina, ku-
rios taip pat baigė lietuvių gimnaziją.

* * *
Pirmadienį, gruodžio mėn. 15 d.,

per trečią pamoką visi mokiniai ir
mokytojai spontaniškai susirinko
berniukų bendrabučio salėje trum-
pam minėjimui.

Direktoriaus pavaduotojos Liese-
lotte Manß vokiškai ir Irena Grevie-
nė lietuviškai virpančiais balsais pa-
sveikino mokinius ir kolegas ir pra-
nešė, kad čia susirinkta labai liūdna
proga. Po tylos minutės  Manß ir
Grevienė perskaitė paruoštą tekstą
apie Andrių Šmitą. Jos sakė, kad
direktorius buvo iškili asmenybė, vi-
sų tėvas ir mentorius. Jis labai daug
padarė mokyklai ir tarpusavio supra-
timui tarp lietuvių ir vokiečių. Jo
durys visada buvo atviros, bet kokiu
laiku kiekvienas galėjo pas jį užeiti.
Jis visada išklausydavo ir padėdavo.
Tik jo apdairumo dėka ši mokykla
šiandien vis dar dirba ir veikia. Di-
rektoriaus pavaduotojos pažadėjo,
kad ši mokykla ir toliau dirbs ir veiks
taip, kaip tai suprato ir norėjo And-
rius Šmitas. Jos taip pat pažadėjo,
kad nebus padaryta nieko, kas pa-
kenktų direktoriaus atminimui. 

Po to buvo skaitoma iš Šventojo

Rašto (Jn. 14, 1-6), tai atliko tikybos
mokytojai Darius Subačius ir Angela
Ayallar-Parsa. Kun. Jonas Dėdinas
pasakė trumpą pamokslėlį apie my-
limo žmogaus mirtį ir baigė malda už
mirusį. Susirinkimo pabaigoje Giulia
Scopelliti fortepijonu paskambino
antrąją Ludwig van Beethoveno ,,Mė-
nesienos sonatos” dalį.

* * *
Ketvirtadienį, gruodžio mėn. 18

d., įvyko Andriaus Šmito laidotuvės.
Atsisveikinimo iškilmės  prasidėjo ge-
dulingomis šv. Mišiomis Hüttenfeldo
Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje. Susi-
rinko apie penki šimtai žmonių, tik
pusė įstengė įeiti į šventovę, daug
liko stovėti lauke. Pamaldoms spe-
cialiai iš Kanados buvo atskridęs
Lietuvių vyskupų konferencijos dele-
gatas užsienio lietuvių katalikų sielo-
vadai prelatas Edmundas Putrimas,
buvęs Vasario 16-osios gimnazijos ka-
pelionas. Su juo pamaldas laikė mon-
sinjoras Wolfgang Miehle, Vokietijos
vyskupų konferencijos atstovas, kle-
bonas Peter Hammerich, Hütten-
feldo parapijos klebonas, kun. Dėdi-
nas, ilgametis Vasario 16-osios gim-
nazijos mokytojas ir kapelionas, kun.
Vidas Vaitiekūnas, Lietuvių katalikų
sielovados delegatas Vokietijoje, ir
kun. Valdas Kužulis iš Müncheno bei
lietuvių evangelikų liuteronų kunigai
Ričardas Baliulis iš Hamburgo, Val-
das Jelis iš Hageno ir Hüttenfeldo vo-
kiečių evangelikų klebonas Reinald
Fuhr, Vasario 16-osios gimnazijos
evangelikų tikybos mokytojas. Kars-
tas, apdengtas Lietuvos trispalve, bu-
vo atvežtas į bažnyčią, prie jo visą lai-
ką stovėjo keturi, tautiniais rūbais
apsirengę mokiniai. Prie pirmosios

pamaldų dalies, žodžio liturgijos pri-
sidėjo ir evangelikai dvasiškiai bei ti-
kintieji. Lekcijas, atliepiamąją psal-
mę ir vėliau tikinčiųjų maldą skaitė
Vasario 16-osios gimnazijos katalikų
tikybos mokytojas ir dvasios vadovas
Darius Subačius su mokiniu Evaldu
Viskontu ir buvusia mokine Susanne
Keilmann, prieš dvejus metus baigu-
sia gimnaziją. ,,Aleliuja” sugiedojo ir
evangeliją skelbė lietuvių evangelikų
liuteronų bažnyčios kunigas Valdas
Jelis. Gedulingą pamokslą pasakė
prel. Putrimas, po jo vokiškai kal-
bėjo kun. Baliulis. 

Po pakylėjimo ir eucharistijos
išdalijimo buvo proga atsisveikinti su
mirusiu direktoriumi. Pirmas ir pag-
rindinis kalbėtojas buvo Aloys Weigel
iš Heidelbergo. Jis, buvęs Andriaus
Šmito mokytojas, prisiminė jį ir kaip
mokinį, ir kaip kolegą, galų gale, ir
kaip direktorių. Buvusių mokinių
vardu su velioniu  atsisveikino Anta-
nas Karčiauskas, iš dabartinių mo-
kinių vokiškai kalbėjo Svenja Deschl,
lietuviškai Gerda Ekindorf, o moky-
tojų vardu atsisveikino Angela Ayal-
lar-Parsa, katalikų tikybos mokytoja,
perskaitydama labai gražius šv.
Augustino žodžius. Po pusantros va-
landos ilgasis rekviem baigėsi karsto
pasmilkymu ir pašlakstymu švęstu
vandeniu ir maldomis. 

Po pamaldų nuo Vasario 16-osios
gimnazijos ilga procesija karstą ly-
dėjo iki kapinių. Kapinėse laidojimo
apeigas atliko kun. Dėdinas ir klebo-
nas Peter Hammerich. Po laidotuvių
Marija Šmitienė visus pakvietė į Va-
sario 16-osios gimnazijos valgyklą
pavalgyti pietų ir pabendrauti.

HÜTTENFELD, VOKIETIJA

Atsisveikinimo iškilmės palydint a. a. A. Šmitą į Amžinuosius Namus. 
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Įdomybės
Parengė Eugenius Gerulis

Prie Biržų ežero šiaurės rytuose
yra Astravas. Ten 1862 m. grafas My-
kolas Tiškevičius (g. 1828 m.) pastatė
klasicizmo-ampyro stiliaus dviejų
aukštų puikius rūmus ir jų įėjimą
papuošė dviem metaliniais liūtais,
atvežtais iš Rusijos St. Peterburgo
miesto.

Dabar tie du didžiuliai liūtai puo-
šia Karo muziejaus Kaune pagrindinį
įėjimą!

Tų metalinių liūtų cementinės
kopijos vėl stovi Astrave prie grafo
Mykolo Tiškevičiaus rūmų, kuriuose
aš su savo tėvais gyvenau po Pirmojo
pasaulinio karo.

Kauną puošia du didžiuliai metaliniai liūtai. 
Kokia jų istorija?

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 22

Laura – konservatorijos diplo-
mantė, o susipažino su Jaugilu, kai
Karmen operoje reikėjo dainuoti Mi-
kaelą, Jaugilas buvo Chozė, ir jų susi-
tikimas scenoje mažai skyrėsi nuo
realaus. Po to jis pradėjo atakuoti:
telefono skambučiai, spektakliai, ki-
nai, repeticijos, restoranai... Ji pasi-
žiūrėjo, o jis iškart pajuto žvilgsnį,
sumažino greitį, uždėjo ranką ant jos
it nutekinto kelio ir pamažu traukė
aukštyn. Tas judesys, Laurai gerai
pažįstamas, ją jaudino, bet dabar...

– Jaugi, žiūrėk, kur važiuoji, dar
Labučiai užlėks.

– Neužlėks, nebijok.
– Ko taip skubi?
– Pasiilgau tavęs.
– Aš gi čia pat.
– Ne, ne, noriu ramiai su tavim

pabūti, – ir jis geismo pilnomis akimis
ją nuglostė, o viena ranka siekė ap-
kabinti, bet Laura sudraudė:

– Nekvailiok! Dar avariją pada-
rysi.

– Nepadarysiu, nesijaudink, – pa-
sakė, bet draugės pastaba nenuėjo
veltui, ir jis abiem rankom apgniaužė
vairą.

Saulei verčiantis per pusiaudienį,
keliauninkai sustojo Juodkrantėje,
įsitaisė ant Kuršių marių kranto, tuoj
atsirado staltiesė, išdygo kavos ter-
mosai, pakvipo pjaustytas kumpis,
išvynioti skanumynai, sūris... Oras
nuostabus, saulė maloniai kaitino iš
migloto žydro dangaus, tingiai suposi
prasidėjusių atostogų nuojauta, šiltas
vėjelis pamažu judino marių vande-
nis, paslaptingai meldėsi meldai, o
atsiritusios iki kranto vilnelės dužo,
kažką burbuliuodamos geso ir trau-
kėsi, it norėdamos stipriau įsibėgėti.
Kvykaudami kirai suko ratus, tūpė
vandenin ar skriejo visai žemai, it
stebėdami, kaip Jaugilas, visų nuste-
bimui ir džiaugsmui, stebuklingai
greitai iš kažkur ištraukęs, tempė du
didžiulius rūkytus ungurius.

– Žinot, – dalydamas skanėstą at-
kreipė visų dėmesį Jaugilas, – mano
tėvas, kai tarnavo kariuomenėje, pu-
sę kilogramo lašinių iškart sušveitė.

– Iš kur tiek daug gavo?
– Draugai pavaišino. Vienąsyk,

kareivių gundomas, susiginčijo, kad
suvalgys pusę kilogramo lašinių. At-
nešė, pasvėrė, kad nė cypt cypt, nei
daugiau, nei mažiau, visi ratu apsto-
jo, o jis išsitraukė karišką peilį, susi-
pjaustė ir po gabaliuką sušveitė visą
bryzą. Kareiviai matydami, kad jau
statinę alaus prakiš, pilni pagiežos
suriko: „Skūrą suėsk!” O oda lyg pa-
das, jokie dantys neims, bet tėvas,
kaip sakiau, flegmatikas, niekada ne-
sikarščiuodavo. „Jeigu jau ponai da-
vėt, – ramiai išporino, – tai suėsiu”, –
ir susiraižęs ją į smulkius gabalėlius,
susipylė į burną.

Visi kvatojo, o Labutienei nebuvo
juokinga – kėlė nerimą nauja gyvy-
bė, krebždanti po krūtine. Nenorė-
dama, kad kas pastebėtų, atsiprašė ir
iš lėto nugūrino už meldyno. Neti-
kėtai tarsi iš ūkanų išryškėjo čigo-
niukės veidas, jos nerimastingas kor-
tos atvėrimas, baikščiai mestas žvil-
gsnis.

Prieš keletą metų į Dyglius atva-
žiavo čigonų šeima. Moteriškutei
penkiolika, jam beveik dvigubai tiek.
Įsikūrė netoli ligoninės. Pasistatė

namuką, krosnį, ant kurios būtų ga-
lima miegoti, pasiruošė žiemojimui.
Po kiek laiko čigoniukė pagimdė ber-
niuką, bet netrukus jis susirgo plau-
čių uždegimu ir, tėvui leidus, buvo
paguldytas į ligoninę. Palata maža,
vaikų daug, nėra kuo kvėpuoti, todėl
lankytojų neleisdavo, juolab čigonės.
Niekas negarantavo, kad ji neapsi-
vogs. Čigoniukė, nors pati dar vaikas,
turėjo labai stiprų motinystės jaus-
mą. Ji ateidavo į ligoninę, atsisėsdavo
ant laiptų, o kai seselės eidavo pro
šalį, maldaute maldavo, kad leistų
pas sūnų Matveiką.  Seselėms pagailo
čigoniukės, patarė kreiptis pas pe-
diatrinio skyriaus vedėją Vincentą
Labutienę. „Daktare, – ėmė verkšlen-
ti čigoniukė, – leisk pas Matveiką, aš
taip noriu jį pamatyti, pamyluoti,
pabučiuoti”. – „Gerai, – sutiko Vin-
centa, – išburk, tai įleisiu”. Ji išsi-
traukė kortas, paprašė perkelti. „Ta-
vo vyras yra brunetas, matai koks, –
ir ji pirštu parodė į pikų karalių. –
Jūs, poniute, sugyvensit gražiai, bet
turėsite tik vieną vaiką, ir tai...” Taip
pasakiusi, ji įbedė į ją juodas kaip
angliukai akis. „Kodėl?” – žaibiškai
sviedė klausimą Vincenta. „Nežinau,
reikia kalbėtis su gydytoju”. Ji ne-
skubėdama dėliojo kortas, lyg bijo-
dama suklysti, ir liūdnu balsu kal-
bėjo: „Sunku tau bus. Ligą rodo, sun-
kią ligą, poniute, rodo, prie mirties
slenksčio būsit, bet... – ji atsargiai
atvožė dar vieną kortą, lengviau at-
siduso, – tu išgyvensi. Dabar leisk pas
Matveiką”.

Tada jai buvo nė motais tie, kaip
jinai kolegoms pasakojo, sapaliojimai,
tačiau dabar... Ar ne čigoniukė paska-
tino važiuoti į Kauną pasitikrinti, ar
ne jos dėka nutvėrė ligą už uodegos?
Gydymai, procedūros iki sąmonės
netekimo, brrrr, – nusipurtė. O gal ir
išsipildys jos pranašystės. Praeitą
naktį, vos sumerkė blakstienas, gai-
vus sapno vėjas nunešė į Martėnų
kiemą. Pakelia akis į dangų, o ten,
rausvame dangaus fone, apsupta
žvaigždžių vainiku, Marija su kūdi-
kėliu ant dešinės rankos, o kairėje
laikanti skeptrą. Ji džiaugsmingai
sušuko: – Stebuklas! Stebuklas! –
pasileido kiek kojos neša į vidų, bet
atsidūrė savo namuose. Neramia šir-
dimi nubėgo už namo ar dar tebėra,
ar dar neprapuolė, o Marija su kū-
dikėliu ant rankų švytėjo mėlyname
dangaus fone. Pagalvojusi, kad reikia
motiną pakviesti, įpuolė į kambarį,
nutvėrė ją už parankės: „Eime greit,
mama, stebuklas, ten Marija dangu-
je!” Jos išbėgo į lauką, bet vietoj Die-
vo Motinos pamatė tik jos tamsius
kontūrus. Kai nubudo, ilgai svarstė,
ką tai galėtų reikšti, jautė, kad tai
geras ženklas, bet kai atsiminė anks-
tesnį nėštumą, persileidimus, vėl ne-
ramumo paukštis ėmė plakti krūtinė-
je. Ji norėjo ne tik pabūti su savimi,
bet dar sykį susigrąžinti tas akimir-
kas, atidžiau pažvelgti į tas lemiamas
dienas, į tą klaikią realiausią realybę,
nustelbusią visus džiaugsmus, visus
lūkesčius, kai, besilaukdama pirma-
gimio, pasilipusi ant taburetės, laiky-
dama užuolaidą, vis stiebėsi, nenu-
jausdama artėjančios nelaimės. Su-
vokti siaubinga, bet dar blogiau vis
stipriau įsitikinti, kad tai jos kaltė.

Bus daugiau.

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

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.. SStt.. 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

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

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

DETROIT, MI

Garbės svečiai aplankė 
Šv. Antano lietuvių parapiją

Š. m. gruodžio 28 d., sekmadienį,
„Lietuviškų melodijų” radijo progra-
mos vedėjas ir Šv. Antano parapijos
tarybos pirmininkas Algis Zaparac-
kas atlydėjo į mūsų parapiją pasisve-
čiuoti su klebonu kun. Alfonsu Ba-
bonu, jo broliu Rimu ir žmona Mo-
nika Babonais bei parapijiečiais Lie-
tuvos Respublikos ambasadorių JAV
ir Meksikai  Audrių Brūzgą su žmona
Imsre. Mes mielai prisimename am-
basadorių Brūzgą, kai jis 2007 m. kū-
čiavojo mūsų parapijoje. O dabar

turėjome puikią progą susipažinti su
jo žmona Imsre. Parapijiečiai turėjo
laiko laisvai pasikalbėti su Brūz-
gomis, padiskutuoti apie Lietuvos ir
JAV politiką ir nusifotografuoti su
garbės svečiais. Mes, Šv. Antano pa-
rapijiečiai, esame dėkingi už suteiktą
progą vėl susitikti su ambasadoriumi
ir šį kartą susipažinti su jo žmona.
Padėkoję už apsilankymą ir palinkėję
linksmų švenčių, svečius išlydėjome.

Regina Juškaitė-Švobienė

Ambasadorius Audrius Brūzga su žmona Imsre, Algis Zaparackas, klebonas
kun. Alfonsas Babonas, Monika ir Rimas Babonai ir dalis parapijiečių ir
svečių Kalėdų diena. 
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,,Laisvės” premijos politinių
studijų savaitgalis 2009

Šių metų sausio 31 d. 9 val. r. ir
vasario 1 d. 10:30 val. r. Pasaulio lie -
tu vių centre, Lemonte, įvyks politi -
nių studijų savaitgalis tema: „Lie -
tuvos valstybės, politikos, eko no mi -
kos, kultūrinių ir dvasinių vertybių
vys tymo perspektyvos ir reikšmė,
užtikrinant lietuvių tautos išlikimą
Lietuvoje ir išeivijoje XXI amžiuje”.

Studijų savaitgalyje žada daly-
vauti prelegentai: LNK TV politikos
ap žvalgininkė žurnalistė  Rūta Gri -
ne  vičiūtė (Lietuva), Lietuvos radijo,
TV žurnalistas Tomas Dapkus (Lie -
tuva), brigados generolas  Arvydas
Pocius (Norfolk), ekonomistas prof.
Valdas Samonis (Torontas), PLB pir -
mininkė Regina Narušienė (Čikaga),
,,Amerikos lietuvio” politinis ap -
žvalgininkas Bronius Nainys (Čika-
ga), JAV LB New York apygardos
pirmininkė Ramutė Žukaitė (New
York), profesorius kun. Arvydas Žy -
gas (Putnam) ir kiti žymūs JAV LB
veikėjai.

Studijų savaitgalio metu bus
paskelbtas 2008 m. ,,Laisvės” premi-
jos laureatas ir įteikta dr. Rimtauto
Marcinkevičiaus įsteigta premija.
Premija kasmet skiriama už tautinį
ir patriotinį darbą Lietuvos bei lie -
tuvių tautos labui. Iki šiol „Laisvės”
premija buvo įteikta Loretai Asa na -
vičiūtei (po mirties), pulk. Vytautui
Pociūnui (po mirties), New York apy-
gardos pirmininkei Ramutei Žukaitei
ir ,,Lietuvos žinių” vyr. redaktoriui
Val dui Vasiliauskui.

,,Laisvės” premijos politinių
studijų savaitgalio  2009 

programa

Sausio 31 d.,  šeštadienis:
9:30 val. r. – atidarymas (dr.

Rimtautas Marcinkevičius)
9:30 val. r. – muzikinė programa
9:40 val. r. – invokacija kun. Jau -

nius Kelpšas
9:45 val. r. – svarstymai ,,Lie tu -

vių tautos išlikimo Lietuvoje ir
išeivijo je perspektyvos”. Moderuoja
dr. R. Mar cin kevičius (LFB):

1. ,,Lietuvos vidinių veiksnių
grės  mės šiandieninei Lietuvai” – To -
mas Dapkus (Vilnius)

2. ,,Lietuvos ir išeivijos vieningos
veiklos svarba tautos išlikimui” – dr.
R. Marcinkevičius (Los Angeles) 

3. ,,Tautos išlaikymo išeivijoje
svar  ba ir darbų patirtis” – Ramutė
Žukaitė (New York) 

4. ,,Lietuvos išorinių jėgų grės-
mės valstybei ir tautos išlikimui” –
Rūta Grinevičiūtė (Vilnius)

5. ,,Laisvės kova už Lietuvą tę -
sia si” – Nijolė Sadūnaitė (Vilnius) 

11 – 11:30 val. r.  – diskusijos
11:30 val. r. – jaunimo simpoziu-

mas ,,Kodėl man svarbu būti lietu-
viu?” – moderuoja Rūta Kunca (JAV
visuomeninis komitetas) ir Jolanta
Ba  čiulytė (LFB); dalyvauja  Lemonto
lituanistinės mokyklos mokytojai,
mo ki niai, abiturientai

12:15-12:30 val. p. p. – diskusijos
12:30-1:30 val. p. p. – pietų per-

trauka
1:30 val. p. p. – svarstymai II

,,Po  litinių ir ekonominių sąlygų įtaka
tautos išlikimui” – moderuoja T. Dap -
kus (LFB)

1. ,,Rusijos ir Lietuvos saugumo
departamentų įtaka LR valstybės val -
dyme” – T. Dapkus (Vilnius) 

2. ,,Lietuvos teisinės sistemos prob-
lemos ir Prezidento bei Seimo kon f -
liktai” – Bronius Nainys (Čikaga)

3. ,,Rusijos ir ES ekonominiai
sver  tai Lietuvai” – Valdas Samo nis
(To rontas) 

4. ,,Lietuvos ir išeivijos organiza -
cijų veiklos svarba lietuvybei” – Dalia
Giedrimienė (Connecticut) 

5. ,,Bažnyčios ir kunigų vaidmuo
tautos išlikime” – kun. A. Žy gas (Put -
nam)

2:30 – 3 val. p. p. – diskusijos
3 val. p. p. – svarstymai  III. ,,Kul-

tūrinių, dvasinių, teisinių ir tautinių
vertybių svarba tautos išli ki mui” –
mo deruoja R. Žu kai tė (LFB)

1. ,,LR oligarchų ir antivalstybi -
nin kų įtaka ir grėsmės Lietuvai” – R.
Grinevičiūtė (Vilnius)

2. ,,Kultūrinių vertybių svarba
išeivijos lietuviams” – Aleksas Mic -
kus (Los Angeles) 

3. ,,Dvigubos pilietybės reikš mė
iš eivijos lietuviams” – Regina Naru -
šie nė (Čikaga)

4. ,,Lietuvos kariuomenė – vals -
ty bės saugumo garantas” – brig. gen.
Arvydas Pocius (Norfolk, JAV) 

5. ,,T. Birmontienės ir kitų pseu -
do mokslinių disertacijų likimas” –
Ligija Tautkuvienė (Čikaga) 

4 – 4:30 val. p. p. – diskusijos
4:30 val. p. p. – šeštadienio prog -

ramos apibendrinimas – dr. R. Mar -
cin kevičius 

4:30 val. p. p. – filmo pristatymas
ir demonstravimas – Arvydas Re nec -
kis (Čikaga)

6 val. v. – pokylis

Sekmadienis, vasario 1 d.
11 val. r. – šv. Mišios Palaimintojo

Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte
12:30 val. p. p. – politinių studijų

savaitgalio tęsinys
12:30 val. p. p.  – muzikinė prog -

rama

12:40 val. p. p. – atidarymas (dr.
R. Marcinkevičius)

12:40 val. p. p. – Lietuvos himnas
12:45 val. p. p. – invokacija (kun.

A. Žygas)
12:50 val. p. p. – sveikinimai
12:55 val. p. p. – 2008 m. ,,Lais -

vės” premijos  laureato paskelbimas
ir pristatymas – dr. R. Marcinkevičius 

12:55 val. p. p. – ,,Laisvės” pre -
mi jos laureato žodis

1 val. p. p. – paskaita ,,Lietuvos
kariuomenės vaidmuo NATO sudėty-
je valstybės saugumo užtikrinime” –
brig. gen. A. Pocius 

1:30 val. p. p. – paskaita ,,Lie tu -
vos laisvės naujos galimybės ir jų per -
s pektyvos pasikeitus politinei val -
džiai Lietuvoje” – T. Dapkus

2 val. p. p. – paskaita ,,Rusijos ir
Lietuvos anti valstybinių jėgų  ekono -
mi nės ir politinės veiklos pasekmės
Lietuvos valstybingumo išlaikyme” –
R. Grinevičiūtė

2:30 val. p.p. – paskaita ,,Ar šis
Laisvės 20-metis jau paskutinis?
Lietuvos keliai ir klystkeliai pasime-
tusiame pasaulyje” – V. Samonis 

3 – 3:30 val. p. p. – diskusijos
3:30 val. p. p. – rezoliucijų pri -

ėmi mas 
3:45 val. p. p. – apibendrinimas ir

politinio savaitgalio uždarymas – dr.
R. Marcinkevičius; adv. R. Na ru šienė

4 val. p. p. – pobūvis restorane
„Two Rivers”

Daugiau informacijos, viešbučio
ir pokylių bilietų užsakymas tel.: 630-
910-6803; el.paštu: rutakunca@ -
yahoo.com (Rūta); v_ragauskaite -
@hotmail.com (Vaiva).

Laisvės premijos fondas
California lietuvių Fronto 

bičiuliai
JAV visuomeninis komitetas 

už dvigubą pilietybę

Dominikonų ordino narys tėvas Fr.
David O’Rourke praėjusių metų
savaitgalio dalyviams pristatė savo
filmą ,,Red Terror on the Amber
Coast” .

Nuotraukos iš ,,Draugo” archyvų
Dr. Rimtautas Marcinkevičius įteikia 2008 m. ,,Laisvės” premiją JAV LB New
York apygardos pirmininkei Ramutei Žukaitei. 

Ekonomistas Valdas Samonis (To -
rontas, Kanada) ,,Laisvės” premijos
politinių studijų savaitgalyje daly-
vaus ir šiais metais.

Brigados generolas Arvydas Pocius
skaito pranešimą 2008 m. politinių
studijų savaitgalyje.

Žurnalistas Tomas Dapkus iš Vilniaus
į rengiamus Politinių mokslų savait-
galius atvyksta ne pirmą kartą.
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ISLANDIJA

KANADA

Reykjavike imtos rengti islandų-lietuvių
„Mes laukiam, Viešpatie, tavęs

ateinant pas mus...” – tokie žodžiai
skambėjo giesmėje, pradėjusioje pir-
mąsias Mišias, kurias gruodžio 13
dieną Landakotskirkja katalikų baž-
nyčioje, Islandijos sostinėje Reykja-
vike kunigas Jakobas aukojo islandų
kalba, o lietuvių-islandų bendruo-
menės kamerinis choras ,,Gija” (va-
dovė Ona Amulytė, chormeisterė
Kristina Petrošiūtė) giedojo lietuvių
kalba. Ta vakarą susirinkusieji gir-
dėjo 8 giesmes, pritariant vargonams
ir smuikui, bei lietuviškai perskaitytą
Dievo žodį. Choro dainininkai labai
jaudinosi ruošdami šią programą, bet
sužinoję, kad ne vienam atėjusiam
išspaudė ašarą jų balsai ir gimtasis
žodis, džiaugėsi, jog jų pastangos
buvo įvertintos.

,,Nesvarbu iš kokios šalies esame
kilę. Mes – viena šeima,” – Mišių pa-
baigoje pasakė kunigas Jakobas. Po
Mišių visi kartu su kunigais Patriku
ir Jakobu susirinko prie kavos puode-
lio ir maloniai bendravo.

Klebonas Patrikas paragino, kad
tokios Mišios vyktų dažniau. Taip
buvo nuspręsta, kad kiekvieną pir-

mąjį mėnesio šeštadienį 6 val. v. vyks
Mišios islandų ir lietuvių kalbomis. 

N. Martusevičius
Lietuviams.com

Choras. R. Mickevičiaus nuotr.

Choro vadovė O. Amulytė, chor-
meisterė K. Petrošiūtė ir triūba L.
Baltrimas.                     Autoriaus nuotr. 

Gražus gyvenimo saulėlydis Toronte

NIJOLÈ STORYK

Prieš šešerius metus Toronto
lietuvių bendruomenė įsteigė slaugos
namus „Labdara”. Dabar šie senelių
namai yra vieni geriausių ir moder-
niausių visoje Kanadoje. Jų gyvento-
jai – gyvenimo saulėlydžio sulaukę
vieniši ir ligoti žmonės, kurių dauge-
lis kilę iš Lietuvos.

Trijų aukštų pastatas yra netoli
Toronto centro, šalia lietuvių ben-
druomenės parapijos bažnyčios. Slau-
gos namų gyventojams, kurie patys
dar vaikšto, beje, tokių yra nedaug,
labai patogu dalyvauti pamaldose.

Per trumpą laiką lietuviški slau-
gos namai pelnė itin gerą vardą šaly-
je, tad norinčiųjų ramiai leisti senat-
vės dienas šiuose gražiuose namuose
senyvo amžiaus žmonių yra kur kas
daugiau, nei vietų juose.

Svarbu būti tarp lietuvių

Lietuviški slaugos namai atviri
visiems kanadiečiams. Čia dirbantis
personalas su gyventojais bendrauja
anglų ir lietuvių kalbomis. Seniems
žmonėms, norintiems patekti į „Lab-
darą”, kartais tenka laukti ne vienus
metus, kol atsiranda laisva vieta.
Būna ir taip, kad tos vietos jie taip ir
nesulaukia. Tad dauguma susidomė-
jusių žmonių stengiasi iš anksto
pateikti prašymus Etobiko „Commu-
nity Care Access” centrui, nurodyda-
mi, kada pageidauja čionai atvykti.

Kodėl Toronte yra reikalingi
lietuviški slaugos namai? Toks klau-
simas iškilo neatsitiktinai. Tik pa-
bendravus su šių namų gyventojais
lietuviais, paaiškėjo, kodėl jiems svar-
bu būti būtent čia, o ne kur nors
kitur.

Daug metų pragyvenę toli nuo
tėvynės, senatvėje jie pajunta dar
didesnę nostalgiją gimtinei ir gimtie-
siems namams, į kuriuos jau niekada
nebesugrįš. Tad gyvenimo saulėly-
džio sulaukę jie nori būti arčiau
savųjų, šalia girdėti lietuvišką šneką.

Neprisimena anglų kalbos

Daugelis „Labdaros” gyventojų
yra vieniši, neturi artimųjų ir jų nie-
kas nelanko. Būdami kartu su pa-
našaus likimo bendraamžiais, kurie
taip pat kalba lietuviškai, senukai
nesijaučia atskirti nuo gyvenimo. Su

jais lietuviškai bendrauja slaugos
namų darbuotojai ir socialinės rūpy-
bos pagalbininkai savanoriai. Būtent
pastaroji socialinė pagalba Kanadoje
yra labai vertinama, šalies vyriausy-
bė savanorišką pagalbą skatina ir
remia.

Tačiau yra kita, daug svarbesnė
priežastis, kodėl yra reikalingi lietu-
viški slaugos namai Toronte, nors
apie tai stengiamasi nutylėti. Čia lai-
komasi nerašytos taisyklės – niekada
nepasakojama apie juose esančius
žmones, jų gyvenimą ir ligas. Tai sa-
votiškas tabu.

Senatvės ligos kartais skaudžiai
pasišaipo iš žmogaus. Slaugos na-
muose gyvena senelių, kurie Kana-
doje pragyveno daugiau nei 50 metų,
mokėjo puikiai kalbėti angliškai.
Sunkiai susirgę jie prarado fizines jė-
gas, atmintį, nebeprisimena anglų
kalbos žodžių, o jų gimtosios lietuvių
kalbos įgūdžiai išliko. Tad daugelis
lietuvių kilmės senelių slaugos na-
muose jaučiasi ramūs ir saugūs. Čia
dirbantis personalas juos supranta,
gali jiems padėti, kai reikia pagalbos.
„Labdaros” namus senukai vadina
savo gyvenimo saulėlydžio rūmais.

Senatvės vardo neklauskit

Torontas – milijoninis miestas ir
jame netrūksta pramogų bei pasi-
linksminimo klubų. Be abejo, lietuvių
slaugos namai – ne turistų lankymo
vieta. Bet per šias šventes, kaip ir
prieš metus čia lankydamasi, negalė-
jau aplenkti šių namų, norėjau ap-
lankyti vienišus senelius ir jiems
įteikti mažų dovanėlių iš Lietuvos.
Jie labai apsidžiaugia, sulaukę neti-
kėtų svečių.

„Senatvės vardo neklauskit”, –
sakė ne vienas šių namų gyventojas.
Anot jų, senatvė, kaip ir jaunystė, yra
savaip žavi, be to, vaikai ir anūkai
užauginti. Jeigu esant šio amžiaus –
daugelis jau perkopę per septyniasde-
šimt metų – dar ir sveikata yra pa-
tenkinama, daugiau nieko žmogui ir
nereikia.

Laukia „gyvoje” eilėje

Slaugos namai „Labdara” vienu
metu gali apgyvendinti 90 žmonių.
Šiuo metu „gyvoje eilėje” vietos slau-
gos namuose laukia per pusę šimto
senyvo amžiaus žmonių.

„Labdaroje” yra įrengti vienvie-
čiai ir dviviečiai kambariai su visais
patogumais. Dvivietis kambarys šiek
tiek pigesnis, bet jame patogu gyven-
ti dviem žmonėms. Patalpoje yra spe-
ciali stumdoma pertvara, kuria gali-
ma atsitverti nuo kaimyno, jei norisi
ramaus poilsio.

Pragyvenimas ir slaugos paslau-
gos per mėnesį šiuose namuose kai-
nuoja nuo 1,5 iki 2 tūkst. dolerių. Ta-
čiau gydymas – nemokamas.

Seneliai pamaitinami už septynis
dolerius. Tiek Kanados valdžia skiria
pinigų maistui vienai dienai. Slaugos
namų gyventojai juokaudami sako,
kad kalėjime kaliniams geriau – jie
maistui gauna dvigubai daugiau, net
14 dolerių.

Pasigenda bendravimo

Kokia yra kasdienybė lietuvių
slaugos namuose? Tokia pat papras-
ta, kaip ir bet kuriuose šeimos namuo-
se, tik čia gal kiek kitoks gyvenimo
ritmas. Šių namų gyventojams pati
didžiausia vertybė yra bendravimas,
kurio jiems labai trūksta. Kasdie-
niniai pokalbiai su likimo draugais
padeda žmonėms įveikti vienatvę ir
dažnai gali pakeisti net geriausius
vaistus. Patikėkite, čia taip pat būna
stebuklų. Antai sunkios ligos palauž-

tas senas žmogus prisikėlė gyvenimui
tik todėl, kad nebebuvo vienišas ir
turėjo su kuo pabendrauti!

Čia esantys žmonės patys sten-
giasi kurti savas tradicijas, kad jų
senatvės dienos būtų įdomesnės ir
gyvesnės. Kasdien renkamasi maldos
valandėlei, po to deklamuojamos eilės
ir dainuojamos dainos, kiti buriasi į
bendraminčių būrelius.

Bet ateina toks laikas, kai reikia
išlydėti savo kaimyną į paskutinę
kelionę. Beveik visi, kas tik gali
vaikščioti, tą dieną susirenka prie pa-
radinių durų – taip išreiškiama pa-
garba velioniui. Paskui gyvenimas
tęsiasi.

Vilniaus rūmai Toronte

Toronte yra dar vieni lietuvių se-
nelių namų – pensionatas „Vilnius”.
Šiame pastate gyvena seneliai, kurie
dar gali savimi pasirūpinti. Tačiau čia
niekas tokių namų nevadina senelių
prieglauda. Tai būtų didelė nepagar-
ba senam žmogui. Gyvenimo saulėly-
džio sulaukusiems šie namai yra pa-
tys gražiausi rūmai. Čia gyvendami
jie jaučiasi laimingi, juk už sienos yra
toks pat likimo draugas, su kuriuo
bet kada gali susitikti ir pasikalbėti.

,,Lietuvos žinios”

Senelių namai ,,Labdara” Toronte. N. Storyk nuotr.
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�2009 metų sausio 16 d., penkta -
dienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kul tū -
ros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chi cago, IL 60629 atidaroma lietuvių
kilmės menininko iš Arizona Keith
Stanton šiuolaikinės fotografijos pa -
roda „Laisvė nuo darbo” (,,Exemp -
tion from Occupation”). Ši paroda
tęsia lietuvių kilmės me  nininkų pris-
tatymą, skirtą Lietu vos Tūkstant me -
čio paminėjimui ir „Vil niaus – Eu -
ropos Kultūros sos ti nės 2009” me -
tams. Paroda veiks iki vasario 20 d.
Muziejus dirba kasdien nuo 10 val. r.
iki 4 val. p. p. Telefonas pasi teira vi -
mui: 773-582-6500. 

�Maloniai kviečiame į Lietuvių
Fondo pokylį, kuris įvyks šeštadienį,
2009 m. sausio 17 d. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 th Street Lemont,
IL. Programoje: 6 val. v. – jaunųjų
menininkų: Gabrielės Aušraitės,
Audros Brooks, Dainos Lukas, Vilijos
Pakalnis, Vaivos Rimeika, Indrės
Sabaliūtės, Natalijos Skvirblytės, Aro
Volodkos paroda Lietuvių dailės
muziejuje. 7 val. v. – vakarienė ir šo -
kiai PLC pokylių salėje. Vietas užsi -
sakyti galite tel.: 630-257-1616 arba
rašyti zinios@lithfund.org.

�Sekmadienį, sausio 25 d., 12:30
val. p. p. PLC didžiojoje salėje vyks
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
„De šimtmečio derliaus pietūs”. Bi -
lietus užsisakyti galite tel.: 630-243-
9488 arba 630-202-9385 (Ra minta
Marchertienė).

��Vidurio Vakarų apygardos Lie -
tuvos Vyčiai vasario 1 d., sekmadienį,
maloniai kviečia į kasmetinį pokylį
,,Memories of Lithuania”, kuris vyks
Hilton viešbutyje, 9333 S. Cicero
Ave., Oak Lawn, IL. Pokylio pradžia –
1 val. p. p. Pokylio metu ne tik švę -
sime Lietuvos Nepriklausomybės die -
ną, bet ir 2008 m. kasmetiniu Garbės

apdovanojimu atžymėsime Vaikų glo-
bos organizacijos ,,Saulutė” pirmi -
ninkę Indrę Tijūnėlienę už jos ilga-
metį triūsą padedant Lietuvoje
gyvenantiems vaikams ir sunkiai be -
siverčiančioms šeimoms. Bilietus į
po kylį galite įsigyti pas Dolores
Wainauskas tel.: 708-424-4119 arba
Vidurio Vakarų apygardos Lietuvos
Vyčių organizacijos narius. Bilieto
kai na – 40 dol. asmeniui.

�ALT’o ruošiamas Vasario 16-o -
sios minėjimas vyks sekmadienį, va -
sario 15 d., Maria High gimnazijos
salėje. Apie programą paskelbsime
vė liau.

��2009 m. kovo 8 d., sekmadienį,
Harris Theater (Čikagos miesto cen-
tre) vyks Lietuvių meno ansamblio
,,Dainava” ir pianistų Sonatos ir
Roko Zubovų koncertas, skirtas Lie -
tuvos tūkstantmečio paminėjimui.
Koncertą ruošia Lietuvos Respub -
likos generalinis konsulatas Čikagoje
ir Lietuvių meno ansamblis ,,Dai -
nava”.

��,,Draugas” šimtmečio proga
ren gia jubiliejinį koncertą, kuris
įvyks 2009 m. kovo 22 d. Maria
mokyklos auditorijoje. Koncerto pro-
gramą atliks solistai Edmundas Sei -
lius (tenoras) ir Kristina  Zmai laitė
(sop ranas). Akompanuos Edvinas
Minkštimas. Prašome organizacijas
atkreipti dėmesį ir palikti tą dieną
,,Draugui”.

�Grožinės literatūros konkur-
sui, kurį paskelbė Amerikos lietuvių
Tautinė sąjunga Lietuvos tūkstant-
mečio jubiliejaus proga, paskutinė
kūrinių iš siuntimo oro paštu data  –
2009 m. birželio 30 d. Rašytojus pra -
šome kūrinius siųsti anksčiau adresu:
ALTS konkursas, 2711 West 71st
Street, Chicago, IL 60629, USA. Kon -
kursui siunčiamas kūrinys turi būti
ne mažiau 200 puslapių, parašytas
spausdinimo mašinėle arba kompiu-
teriu, pasirašytas slapyvardžiu. Sla -
py vardis turi būti užrašytas ant
atskiro užklijuoto voko, į kurį reikia
įdėti savo kortelę su vardu, pavarde,
adresu, telefonu ir fakso numeriu.
Tik laimėjusio rašytojo vokas bus
atidarytas.  Tel. pasiteiravimui: 773-
776-3399 (,,Dirvos” redakcija). Fax.:
773-776-7059.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Sausio 10 d., šeštadienį, 6 val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo cen-
tre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, Il 60636, vyks grafikių E. Vertelkaitės,
B. Zokaitytės ir kompozitoriaus Mariaus Salyno 

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

Renginį, skirtą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui pažymėti,
organizuoja LR generalinis konsulatas Čikagoje ir Čiurlionio galerija.

Dailininkės Birutė Zokaitytė (kairėje) ir Eglė Vertelkaitė Naujuosius metus
sutiko Čikagoje.                                                        Laimos Apanavičienės nuotr.

Keith Stanton fotografija

2008 m. ,,Draugo” romanų konkurso komisija iš kairės: Marija Remienė
(sumanytoja), dienraščio vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė, Lietuvių rašytojų
draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė ir dr. kun. Kęstutis Trimakas
(konkurso komisijos pirmininkas). 

,,Draugo” skaitytojai gali paskaityti šiuo metu dienraštyje spausdi-
namą vieno konkurso laimėtojų – Vytauto Čepliausko romaną ,,Pinklės”.

Danguolės Mackevičienės nuotr.

Informacinės technologijos  ne -
be stebina pradinukų, nes šio am -
žiaus vaikai jau būna susipažinę su
kompiuteriais namuose ar darželyje.
Vis daugiau atsiranda įvairių kom -
piu terinių mokymo priemonių, ta -
čiau kaip malonu skaityti gražiai,
spalvingai išleistą įdomią knygą.

Tokia ir yra ,,Lietuvos istorija”.
Tai – nepaprasta knyga (oi, kokios
kartais būna neįdomios istorijos kny-
gos!) Ši knyga – tai antroji se rijos
„Pradinukų enciklopedija” knyga.
Nors ši enciklopedijų serija apie Lie -
tuvą skirta pradinukams, ją bus įdo -
mu skaityti ir vyresniems mokiniams
bei jų tėveliams. Knygoje „Lietuvos
istorija” glaustais, enciklopedinio po -

būdžio straipsneliais pateikiama
svar  biausių žinių apie Lietuvos is to -
riją nuo pirmųjų gyventojų atsi -
kėlimo į Baltijos šalių teritoriją iki
pat šių dienų. Čia rasite informacijos
ne tik apie istorinius įvykius, didžias
asmenybes, bet ir meną bei kasdienį
praeities žmonių gyvenimą. Knyga
gausiai iliustruota patraukliais, nuo-
taikingais, suprantamais piešiniais ir
nuotraukomis.

Ši knyga labai pravers lituanis-
tinių mokyklų mokytojams ir moki -
niams. Taip pat tai gera dovana vai -
kams gimtadienio proga.

Linkime įdomios ir prasmingos
kelionės laiku po Lietuvos istoriją!

Knygą-albumą išleido leidykla
,,Alma littera” Vilniuje 2008 m.
Teksto autorius Zigmas Vitkus, dai -
lininkė Rasa Joni. Knygos išleidimą
parėmė „Kultūros rėmimo fondas”.

Knygos kaina  — 37 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Lietuvos istorija”
iš serijos ,,Pradinukų enciklopedija”

Balzekas  Family  Foundation, LTD, paaukojo „Draugui” dosnią
100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Lithuanian  Evangelical Lutheran Home  Church, atsiuntė
„Draugui” Kalėdinę 100 dol. auką. Labai ačiū, kad mus remiate.

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos centro valdyba atsiuntė
„Draugui” 100 dol. auką laikraščio leidybai paremti. Labai ačiū už Jūsų
paramą.

Jaunimo centras sveikindamas su šventėmis paaukojo „Draugo”
leidybai 50 dol. auką. Labai ačiū.


