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Briuselis, kovo 1 d. (ELTA) – Ne-
paisant prasidėjusių ,,nuoširdžių” dis-
kusijų, Lietuva neturi pagrindo arti-

miausiu metu tikėtis sprendimų dėl
greito euro įvedimo, sakė premjeras
Andrius Kubilius po Europos Sąjungos
(ES) viršūnių susitikimo Briuselyje.

Šeštadienį Vengrija ir Lenkija
Rytų Europos šalių vardu paragino
užtikrinti joms spartesnį priėmimą į
eurozoną, siekiant išvengti baisių pa-
saulinės finansų ir ekonomikos kri-
zės pasekmių, o konkrečiau – nacio-
nalinių valiutų nuvertėjimo.

Anot A. Kubiliaus, diskusija
Briuselyje šiuo klausimu buvo nuo-
širdi ir sutarta, kad ji bus tęsiama.
,,Teko matyti kai kurių stambesnių
Europos valstybių, eurozonos šalių
nuoširdų rūpestį šiuo klausimu. Su-
tarta, kad diskusijos bus tęsiamos to-
liau. Vis dėlto aišku, kad pačiu arti-
miausiu metu sprendimų dar neturė-
tume tikėtis”, – sakė A. Kubilius.

ES vadovybė atmetė skubaus eu-
ro įvedimo Lietuvoje, Latvijoje, Esti-
joje ir Bulgarijoje variantą siekiant

padėti minėtoms šalims stabilizuoti
savo ekonomikas. Šaltinių teigimu,
pastarąsias dvi savaites Baltijos šalių
ir Bulgarijos ,,aukšti pareigūnai’’ ta-
rėsi su ES vadovybe dėl skubaus
bendros Europos valiutos įvedimo
šiose šalyse. Vienas iš tokio siūlymo
argumentų yra tas, kad Lietuvos,
Latvijos ir Estijos nacionalinės valiu-
tos yra griežtai susietos su euru. Ta-
čiau didžiausios eurozonos narės pa-
sisakė prieš euro įvedimą Baltijos ša-
lyse atsižvelgiant į dabartinę finan-
sų-ekonomikos krizę. Be to, Baltijos
šalys ir Bulgarija šiuo metu neatitin-
ka euro įvedimo reikalavimų.

Nepriklausomų ES specialistų
nuomone, dabar Baltijos šalims iškilo
didelė problema: ir toliau sieti savo
valiutas su euru bei gilinti vidaus
krizę ar atsisakyti tokio susiejimo.
Tačiau pastaruoju atveju gali smukti
Baltijos šalių nacionalinių valiutų
kursai ir imti augti infliacija.

Tarèsi Lietuvos ir
Rusijos diplomatijos
atstovai

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) – Na-
cionalinė energetikos bendrovė ,,Leo
LT”, kuriai patikėti milijardinės ver-
tės strateginiai energetikos projektai,
buvo įsteigta pažeidžiat Konstituciją,
paskelbė Konstitucinis Teismas (KT).
Tačiau manoma, kad pagal teismo
nutarimą pataisius teisės aktus, ,,Leo
LT” galės veikti toliau.

Parlamentaras Raimondas Šu-
kys, byloje atstovavęs Seimui, teigė,
kad įmonė toliau galės tęsti veiklą, ta-

čiau reikės dalį įstatymų ir kitų teisės
aktų pataisyti pagal KT nutarimą.

Teismas nutarė, kad Atominės
elektrinės įstatymas ta apimtimi, ku-
ria nenustatytas teisinis reguliavi-
mas, kuris užtikrintų įstatymo tikslo
– sudaryti prielaidas naujos atominės
elektrinės statybai – įgyvendinimą,
prieštarauja pagrindiniam šalies įsta-
tymui.

Be to, Konstitucijai prieštarauja
Valstybės ir savivaldybių turto valdy-

mo ir jo naudojimo įstatymas, nes ja-
me nėra nustatyti reikalavimai, kurie
leistų skirstyti valstybės turto inves-
tavimą atsižvelgiant į specifiką ir
reikšmę bendrai tautos gerovei. Taip
pat prieštaraujančiu Konstitucijai
pripažinta Valstybės turto įstatymo
nuostata, kuria pavedama Vyriausy-
bei nustatyti tokio turto investavimo
reikalavimus. Kitos teisės aktų nuos-
tatos, anot KT, pagrindiniam šalies
įstatymui neprieštarauja.

Vilnius, kovo 2 d. (ELTA) – Lie-
tuvos ir Rusijos ekonominių santy-
kių plėtra teigiamai įvertinta Lietu-
vos ir Rusijos užsienio reikalų minis-
terijų pasitarime. Taip pat aptartos
tolesnės tarpusavio ekonominių ry-
šių plėtros galimybės. Sutarta kuo
greičiau surengti Lietuvos ir Rusijos
verslo forumą.

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijoje vykusiam pasitarimui vado-
vavo Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos (URM) sekretorius Eval-
das Ignatavičius ir Rusijos užsienio
reikalų viceministras Vladimir Titov.

Anot URM, taip pat sutarta, kad
reikia sparčiau baigti derinti ir pasi-
rašyti tarpvyriausybinius susitari-
mus dėl karių ir civilių, karo ir repre-
sijų aukų kapaviečių saugojimo ir
priežiūros, dėl bendradarbiavimo
kultūros, mokslo, švietimo ir jauni-
mo politikos srityse.

Pasitarime aptarti galimi bendri
kultūros projektai – parodos, istori-
kų diskusijos ir kiti, kuriais būtų sie-
kiama kartu paminėti Lietuvos var-
do tūkstantmetį ir abiem valstybėms
svarbias sukaktis.

Taip pat kalbėta apie bendradar-
biavimo galimybes tarptautinėse ir
regioninėse organizacijose, aptartos
bendrų Lietuvos ir Rusijos Kalining-
rado srities projektų įgyvendinimo
galimybės pasienio infrastruktūros,
aplinkosaugos ir turizmo srityse. Pa-
sirašytas ministerijų tarpžinybinis
susitarimas dėl bendradarbiavimo
archyvų srityje.

•Sveikata. Dirglioji šlapi-
mo pūslė (p. 2)
•Dėl liustracijos įstatymo
patobulinimo (p. 3, 8)
•,,New York Travel
Show” dėl džiugino kelio-
nių mėgėjus (p. 4)
•Draugiški pokalbiai DC
priminė namų šilumą (p.
5, 9)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Pinklės (48) (p. 9)
•Mokytojų konferencijoje
– žinoma režisierė, rašy-
toja, aktorė (p. 10)

ES neleidžia Baltijos šalims
skubiai îsivesti euro

Apdovanota raštingiausia
užsienio lietuv∂

Vilnius, kovo 2 d. (ELTA) –
Raštingiausia lietuve šiais metais ta-
po Pravieniškių gydymo ir pataisos
namų pareigūnė iš Kauno Ramunė
Briedienė, o smagiausiu ištiktuku iš-
rinktas ,,keberiokšt”. Pirmąją vietą
užsienio lietuvių kategorijoje užėmė
Jurgita Laurinėnaitė iš Vokietijos. Į
Nacionalinio diktanto finalą Vilniuje
šeštadienį atvyko trys iš 11 patekusių
užsienio lietuvių.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Vygaudas Ušackas pasveikino ge-
riausiai nacionalinį diktantą para-
šiusią užsienyje gyvenančią lietuvę –
Vokietijoje studijuojančią Jurgitą
Laurinėnaitę – ir įteikė jai atminimo
dovaną. Ministras savo kalboje pažy-
mėjo, kad Nacionalinio diktanto kon-
kursas jau tapo kasmete pasaulio lie-
tuvius vienijančia švente ir padėkojo
visiems organizatoriams.

Antrąją ir trečiąją vietas laimėjo
Jungtinėje Karalystėje gyvenantys
Daiva Aleknavičiūtė ir Laurynas Bar-
kauskas. Jie bus apdovanoti Lietuvos
ambasadoje Jungtinėje Karalystėje.
Raštingiausi užsienio lietuviai renka-

mi po pirmojo rato, galintys atvykti į
Lietuvą dalyvauja finale. 2009 m. Na-
cionalinį diktantą rašė 457 užsienyje
gyvenantys tautiečiai, 2008 m. – 443,
2007 m. – 303. Pasaulio lietuviai tuo
pačiu metu diktantą rašė Europoje,
Šiaurės Amerikoje ir Azijoje.

,,Leo LT” istorijoje – Konstitucijos pažeidimai

Jurgitą Laurinėnaitę sveikina Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento di-
rektorius Arvydas Daunoravičius.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Didžiausios eurozonos narės pasisakė
prieš euro įvedimą Baltijos šalyse.

SCANPIX nuotr.
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JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

Dirglioji šlapimo pūslė
Dirgliąja šlapimo pūsle (DŠP)

vadinama tokia būklė, kai pacientas
dažnai šlapinasi, t. y. ne mažiau kaip
8 kartus per dieną ir daugiau nei 2
kartus per naktį. Kartais dažną šlapi-
nimąsi lydi šlapimo nesulaikymas.

Šlapimo nelaikymo nereikėtų lai-
kyti liga; daugeliu atvejų nustatomos
net kelios priežastys ir jos ne iki galo
būna aiškios. DŠP – kompleksinė
problema, dėl kurios žmogus susidu-
ria su daugybe socialinių ir psicho-
loginių sunkumų, neretai būna pri-
verstas riboti savo fizinį bei socialinį
aktyvumą.

Jau senuosiuose Egipto raštuose
randame aprašymų apie moterų šla-
pimo nelaikymą (2700 m. pr. Kr.). Hi-
pokratas aprašė nevalingą šlapimo
tekėjimą po sunkaus gimdymo.

Šlapimo nelaikymą galima su-
skirstyti į 3 tipus: šlapimo nesulaiky-
mas fizinio krūvio metu, įtampos šla-
pimo nelaikymas, t. y. kosint, čiau-
dant, sportuojant; dirglioji šlapimo
pūslė bei mišrus šlapimo nelaikymas.

Dirgliosios šlapimo pūslės sin-
dromas dažnesnis tarp moterų – 17
proc. Taigi JAV šis sutrikimas var-
gina apie 17 mln. moterų. Jo papliti-
mas, tiek vyrų, tiek moterų grupėje,
didėja su amžiumi: 25 metų moterų
serga 4,8 proc., o vyresnių nei 65 me-
tų – 30,9 proc., o 80 metų šlapimo
pūslės dirglumo neišvengia net 90
proc. moterų. Jaunesnių asmenų gru-
pėje vyrauja įtampos šlapimo nelaiky-
mas, o vyresniame amžiuje būdingas
šlapimo pūslės raumens hiperaktyvu-
mas.

Normali šlapimo pūslės funkcija
apima 2 fazes: šlapimo pūslės prisi-
pildymo ir šlapimo pūslės išsituštini-
mo.

Normaliai šlapimo pūslėje telpa
300–400 ml šlapimo. Norą šlapintis
suaugusieji pajunta, kai šlapimo pūs-
lėje susikaupia mažiau nei 200 ml
šlapimo (1 stiklinė), o vėliau noras
vėl kyla, kai šlapimo pūslė yra beveik
visiškai prisipildžiusi. Paprastai žmo-
gus gali susilaikyti nepasišlapinęs
tam tikrą laiką. Kad šlapimo pūslės
pildymasis bei šlapimo susikaupimas
būtų normalus, jutimai turi būti
nesutrikę, kad tinkamai reaguotų į
didėjantį slėgį; šlapimas neturi iš-
tekėti iš pūslės, o jos raumuo – susi-
traukinėti.

Ligos atveju noras šlapintis kyla

staiga, būna stiprus bei sunkiai nu-
maldomas. Šlapimo sulaikymas gali
sutrikti dėl nenormalaus sensorinių
impulsų perdavimo ar padidėjusio
motorinio atsako.

DŠP simptomus paprastai suke-
lia nevalingi šlapimo pūslės raumens
susitraukimai šlapimo kaupimosi me-
tu. Šlapinimąsi kontroliuoja centrinė
nervų sistema ir šlapinimosi centras.
Nevalingai šlapinamasi, kai nėra slo-
pinamos iš smegenų žievės.

Šlapimo pūslė turi ir savo auto-
nominę inervaciją. Šlapimo pūslėje
yra receptoriai M1 ir M2. Jei nėra
slopinimo iš smegenų žievės, dėl tam
tikrų priežasčių šlapimo pūslės rau-
muo nuolat susitraukinėja. O šį sutri-
kimą dažniausiai lemia neurogeninės
priežastys: nervų ligos (Alzheimerio
liga, Parkinsono liga, išsėtinė sklero-
zė, insultai ir kt.), stuburo traumos,
encefalitas, įgimtos ydos (meningo-
celės, spina bifida), metastazės sme-
genyse. Labai dažnai šlapimo nelai-
kymą paskatina stuburo išvarža.

Aišku, pirmiausia reikia šalinti
šio sutrikimo priežastis, nors kartais
jos būna neaiškios. Turint galimybę
atlikti magnetinio rezonanso tyrimą
pavyksta išsiaiškinti, kurioje vietoje
yra pažeidimas.

Šlapimo nelaikymui, dirgliajai
šlapimo pūslei įtakos turi ir kiti veik-
sniai, kaip antai: amžius, gimdymai,
menopauzė, dubens organų operaci-
jos; vyrams – šlaplės obstrukcija dėl
prostatos padidėjimo, tam tikrų vais-
tų vartojimas (kraujo spaudimą maži-
nančių, šlapimą varančių), apšvitini-
mas, sunkus fizinis darbas ir jun-
giamojo audinio sumažėjimas.

* * *
Gydant DŠP simptomus vaistų

vartojimas vis dar tebėra labai svar-
bus, nors idealių vaistų nėra. Kliniki-
niai gydymo rezultatai dažnai nuvi-
lia, paprastai dėl prasto veiksmingu-
mo ir šalutinio anticholinerginio gy-
dymo poveikio.

Siekiant pagerinti gydymą jau
yra sukurtos ir tebekuriamos pailgin-
to atpalaidavimo geriamų vaistų for-
mos, nauji vaistai: Tolterodinas
(Detrusitrol), Oksibutininas (miš-
raus veikimo), Propiverinas (popu-
liarus Vokietijoje, Japonijoje), Tros-
piumas, Botulino toksinas, Kalcio
kanalų blokatoriai. Skiriami kartais
ir antidepresantai (ypač naktinio šla-

pinimosi) bei daugybė kitų. Ligoniui
vaistus skiria tik gydytojas.

DŠP simptomų gydyme labai
svarbus yra paties ligonio požiūris į
gyvenimo kokybę bei norą gydytis.

Reikėtų keisti gyvenseną. O tai
nelengva:

– vesti šlapinimosi dienyną. Jis
palengvina objektyviai įvertinti šla-
pinimosi dažnumą, niksuriją, šlapi-
mo tūrį;

– apriboti vartojamų skysčių
kiekį iki 1–1,5 litro per dieną – šlapi-
mo kiekis sumažėja ir simptomai
palengvėja;

– be saiko nevartoti kofeino, al-
koholio, diuretikų – tai pagrindinės
ūminio šlapimo nelaikymo priežas-
tys, ypač vyresniame amžiuje;

– kontroliuoti ir gydyti lėtinį
kosulį, vidurių užkietėjimą;

– mesti rūkyti;
– gydyti šlapimo takų infekcijas;
– reguliuoti svorį;
Šie gyvenimo pokyčiai gali pa-

lengvinti Jūsų gyvenimo kokybę.

Gydant DŠP simptomus, reabi-
litacijos priemonėms tenka ypač at-
sakingas vaidmuo. Tai: kineziterapi-
ja (judėjimo pratimai), elektrinė sti-
muliacija, refleksoterapija. Tai labai
tinka, ypač jaunesnėms ar brandos
amžiuje. Dubens dugno raumenų
funkcija yra išlaikyti arba pakelti
dubens organus į normalią vietą. Du-
bens raumenys gali būti stiprinami
specialistui apmokius ligonį atskirti
išangės keliamuosius raumenis ir
ilgai juos treniruojant, kartais tai-
kant biologinį grįžtamą ryšį (angl.
biofeedback), naudojant makšties
svarmenis ar elektrinę stimuliaciją.

Kėgelio pratimų esmė – įtempia-
mi tarpvietės, makšties ir šlapimo
pūslės rauko raumenys, o po to lėtai
atpalaiduojami.

Jaunoms ir aktyvioms moterims,
turinčioms skubos šlapimo nelaiky-
mo simptomų (kada skubiai pasišla-
pinus vėl kyla noras šlapintis, bet su-
grįžus pasišlapinama nedaug), pade-
da šlapimo pūslės treniravimo pro-
grama. Tai apmokymas, nustatytas
šlapinimosi laikas bei sąmoningas
šlapimo sulaikymas. Išmokstama nu-
slopinti norą šlapintis ir atitolinti, o
ne pagal skubos simptomus.

Gydymas vaistais ir šlapimo pūs-
lės pratimai – svarbiausi DŠP simp-
tomų gydymo būdai.

Chirurginis-operacinis gydymo
būdas – paskutinė priemonė, kai
kitais būdais neįveikiamas šlapimo
pūslės raumens hiperaktyvumas.

Mokslas nestovi vietoje. Yra vil-
čių, kad geresnis DŠP priežasčių (eti-
ologijos ir patofiziologijos) suprati-
mas padės sukurti naujas šio dažnos
ir varginančios ligos gydymo priemo-
nes.

Praėjusį šeštadienį, vasario
28 d., Jaunimo centre, Čikagoje
įvyko labdaros vakaras-koncer-
tas ,,Man reikia Jūsų”, kurio
metu surinktos lėšos keliaus
Jurbarko raj. Viešvilės vaikų na-
mams paremti. Vakarą bendro-
mis jėgomis surengė tautinių
šokių grupės ,,Suktinis” ir ,,Lie-
tuvos Vyčiai”, liaudies muzikos
kapela ,,Sodžius”, liaudies muzi-
kos ansamblis ,,Gabija” ir solistė
Genutė Bigenytė. Vakaras pavy-
ko: gausiai dalyvavo žiūrovai, o
ir lėšų surinkta nemažai. Jei kur
nors kieno nors yra rašomas JAV
lietuvių išeivių metraštis, prašau
pabrėžti, jog renginys sutelkė
antrąją ir trečiąją išeivių ban-
gas, o vakare didžioji dauguma
apsilankiusiųjų buvo trečiosios
bangos, neretai dar vadinamos
ekonominiais Lietuvos emig-
rantais, atstovus.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis
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DĖL LIUSTRACIJOS
ĮSTATYMO PATOBULINIMO
JURGIS JURGELIS

Netrukus paminėsim kuklų vie-
nerių metų atnaujintos Liustracijos
komisijos jubiliejų, paženklintą kuk-
liais darbo rezultatais. Šios komisijos
pirmininkas pasakė: „Bendradarbia-
vus su slaptosiomis tarnybomis pri-
pažinome tik kelis asmenis, bet ir jie
nėra visuomenei reikšmingi, neina
jokių svarbių pareigų.” Bręsta porei-
kis vėl patobulinti Liustracijos įsta-
tymą, kuris po audringų diskusijų
Seime, po Prezidento pasiūlymų, po
Prezidento veto ir vėl po diskusijų
buvo patobulintas 2007 metų vėlyvą
rudenį. Bet, matyt, kažkas sutriko –
ginčuose tiesa neužgimė.

Nelabai veiksmingas buvo ir vi-
sas aštuonerių metų liustracijos dar-
bo procesas. Iš daugelio tūkstančių
buvusių KGB agentų išaiškinta tik
kelios dešimtys visuomenei nelabai
reikšmingų asmenų, buvusių nelabai
reikšmingų KGB agentų (gal du ar
trys buvo reikšmingesni). Negana to,
kai kurie jų, labiau išsilavinę, kreipė-
si į teismą ir laimėjo bylas prieš ko-
misiją. Valstybė turėjo dengti teismų
išlaidas. Vienas kitas išteisintasis dar
sakė pareikalausiąs iš valstybės mo-
ralinės žalos atlyginimo, pagrasino
Strasbūru. Dabar yra siūlymų pavie-
šinti bent kelis šimtus buvusių agen-
tų pavardžių. Viešumas esą geriau-
sias dalykas. Bet tada pralaimėti teis-
mai galėtų valstybei kainuoti labai
daug. Gal reiktų palaukti, kol praeis
krizė ir biudžete atsiras pinigų.

Dėl tokios padėties šiandien vėl
kaltinamas „neįgalus” Liustracijos
įstatymas. Kai kas kaltina Valstybės
saugumo departamentą (VSD), kad
jis nepateikia komisijai medžiagos
apie agentus. Kaltinami ir teismai, be
reikalo išteisinantys pripažintuosius
agentais. Blogai ir tai, kad komisijos
nariams už darbą nemokami pinigai.
Nors buvo žadėta mokėti. Visa tai
blogai, bet blogiausia ne tai.

Blogiausias ir kalčiausias yra
KGB. Jis daugmaž prieš dvidešimt
metų sunaikino pagrindinius agentų
daiktinius įrodymus – dokumentus.
Todėl mūsų liustracija atskleidžia tai,
ką jai dažniausiai sąmoningai paliko
besitraukdamas KGB. Pasimokęs iš
Vokietijos, Čekoslovakijos klaidų, kur
slaptųjų tarnybų dokumentai beveik
visi perėjo į nugalėjusių revoliucijų
rankas, KGB nutarė Lietuvoje tos
klaidos nepadaryti. Buvo įkurta spe-
ciali komisija. Ją prižiūrėjo generolas

Caplin. Buvo perversta keliolika tūk-
stančių bylų ir jose išpjaustytos KGB
agentų pavardės. Šį darbą atliko
KGB moterys, anksčiau skaičiusios iš
užsienio gaunamus ir į užsienį siun-
čiamus laiškus, bei geresnį regėjimą
išsaugoję KGB pensininkai. Artėjant
galui, KGB pradėjo dokumentus
naikinti. Kai ką atrinkinėjo pats ge-
nerolas. Itin svarbių dokumentų
naikinimą jis patikėjo aukštiems pa-
reigūnams.

Dalis dokumentų buvo išvežama.
KGB agentų kartoteka buvo iš pra-
džių išvežta į Šiaurės miestelį, vėliau
– į Minską. Agentų asmens bei darbo
bylos kartu su kai kuriais kitais do-
kumentais buvo sunkvežimiais išvež-
tos Panevėžio link, į karinį aerodro-
mą, ir išskraidintos berods į Tomską.
Vyriausiosios žvalgybos valdybos by-
los visą laiką buvo laikomos Mask-
voje.

Pralaimint pučui Maskvoje, Vil-
niuje buvo užkurtos KGB krosnys
(anksčiau tarnavusios patalpų apšil-
dymui), kieme sukrauti laužai. Degė
dokumentai. Paskutinėmis valan-
domis buvo „šluojami” KGB kabine-
tai. Kai ką – į ugnį, kai ką – į portfe-
lius. Dokumentų revizija vyko ir ra-
joniniuose KGB padaliniuose. Doku-
mentai buvo suvežti į Vilnių, kai
kurie sunaikinami vietoje.

Su oficialiąja dokumentų revizija
vyko ir neoficialioji. KGB pareigūnai,
nujausdami sistemos baigtį, ėmė do-
kumentus savintis. Taip dingo lapai
iš bylų ir pačios bylos. Buvo ir taip,
kad byla iš pradžių „apšvarinama”, iš
jos išplėšomi, išimami ir pasisavina-
mi lapai, o po to kaip ypatingos vertės
dokumentas sunaikinama. Iš čia kilo
dviprasmybės – bylos nėra, o jos lapai
yra.

Tokio dokumentų parceliavimo
tikslai galėjo būti įvairūs. Vieni pa-
reigūnai, matyt, galvojo pereiti dirbti
į Lietuvos specialiąsias tarnybas ir
norėjo šį bei tą pasilikti. Kai kas vie-
ną kitą ypatingesnį popierių (įvairiais
sumetimais) norėjo parodyti aukš-
tiems nepriklausomos Lietuvos žmo-
nėms. Treti svarbesnius dalykus no-
rėjo pasilaikyti sau, ateičiai.

Po pučo pralaimėjimo KGB pas-
tatus ir visa, kas juose buvo, perėmė
Lietuvos institucijos. Bet dokumentų
odisėjos nesibaigė. Iš pradžių doku-
mentų apskaitos nebuvo – daug kas
buvo sujaukta, išmėtyta, išbarstyta.
Iš rajoninių KGB padalinių greitomis
surinkti ir į Vilnių suvežti dokumen-
tų likučiai (vienur buvo palikta jų
daug, kitur mažai) gulėjo maišuose.
Netrukus atsirado asmenų, norinčių
parevizuoti dokumentus ir šį bei tą
pasisavinti, išsinešti krepšyje, už
megztuko ar panašiai. Pasitaikė ir
stambių vagysčių. Dokumentai buvo
išvežami automobiliais maišais nak-
timis. Buvo išgabenta dešimtys mai-
šų. Dalis jų (nelegaliai) buvo nuga-
benta tiesiai į kai kurias specialiąsias
tarnybas. Paskui tie popieriai kaž-
kaip išnyko. Šen maišelis, ten maiše-
lis, ir nieko neliko. Teisėsauga buvo
pradėjusi tyrimą – kas ir kur išvežė iš
KGB maišus. Bet nieko nerado. Ne-
labai ieškojo.

Dokumentai pačiose KGB patal-
pose buvo kopijuojami. Kopijos išne-
šamos. Daug kas geidė savo rankose
turėti KGB informaciją. Politiniame
rungtyniavime didelę vertę įgijo kom-
promituojanti KGB informacija –
kompromatai. Nukelta į 8 psl.

Pasibaigusio vasario
mėnesio dienoraštis

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

I

Anądien kavinėje susitikę su Donatu Katkum ėmėme godoti apie
Lietuvą. Donatas ir sako: ,,Žinai, Vytai, prieš kiekvienus rinkimus reikėtų
organizuoti dar vieną, papildomą atrankinį turą – psichinės sveikatos
pasitikrinimo. Tik tie, kurie praeitų psichiatro patikrinimą, galėtų leisti
įstatymus, vadovauti valstybei ar miestui.”

Anot garbaus dirigento, Vilniaus savivaldybėje susišnekėti su val-
dininkais dažnai esti labai sudėtinga. Nesama girdėjimo, tik kalbėjimas (t.
y., savęs girdėjimas). Gal šis psichinis sutrikimas būdingas ir visai Lie-
tuvos politinei sistemai? Tad visiškai natūralus būtų kokio nors Zenono
Vaigausko bei kitų psichiatrų rūpestis padėti valdininkams, būsimiems
Seimo nariams. Ypač tiems, kuriems nekenktų skubi psichologinė pagal-
ba.

Paskui Donatas dar truputį pamąstė ir suabejojo savimi – esą taip bus
sudarytos labai geros sąlygos korupcijai. Mandatai daugiau kainuos ir
tiek.

II

Draugas persiuntė svetimos valstybės svetimų spec. tarnybų filmą-
paskaitą apie būdus, kuriais valdoma visuomenė. Tie būdai pavadinti „ka-
rais”, jų tikslas – kad žmonės nepažintų tikros padėties, nežinotų tiesos,
o būtų maitinami melu, emocijomis, nepasitikėtų savimi.

Ginklo rūšys yra kelios – viena „informacinis” karas, t.y., smegenų
pudrinimas ir žmonių kvailinimas žiniasklaidos pagalba. Antrasis būdas,
daug patogesnis ir netgi labai pelningas – „genetinis” karas. Tai: alkoho-
lis, nikotinas, narkotikai. Kai žmonėms įperšamos šios „vertybės”, kai jos
tampa kasdienio ritualo dalimi, žmonės tampa genetiškai pažeisti per dvi-
tris intensyviau geriančias kartas (kaip teigiama filme, negrįžtamai!).
Nebeanalizuoja, nemato gyvenimo prasmės, tampa labai emocingi ir
nelaimingi. Juos lengva siundyt, kur reikia, režisuoti jų elgseną ir kreipti
įvykius taip, kaip kam nors naudinga.

Klausimas Lietuvos genetikams – koks procentas smagiai girtuok-
liaujančių lietuvių yra jau genetiškai pakeisti?

Beje, filme teigiama, kad visos alkoholio rūšys atlieka tą patį griau-
namąjį genų darbą: ir populiarusis alutis krepšinio šalyje, ir degtinė. O
juk tai – geriausia, ką turime!

III

Vasario 14 dieną mylimosioms bei mylimiesiems siūloma aibė prekių
– širdelių, kiškučių, kontraceptikų, meškučių. Šventei stengiamasi suteik-
ti (komercinio) ritualo atspalvį. Tame gal nieko blogo, jei žmogus vieną
dieną metuose parodo dėmesį savo mylimajai. Neblogai būtų, aišku, jei ir
kitom dienom parodytų.

Po vasario 14-osios švenčiame vasario 16-ąją. Partizanai, Sibiro trem-
tiniai laiškuose, dienoraščiuose Lietuvą dažnai yra įvardinę kaip myli-
mąją. O kokios dovanos jai perkamos tą dieną, kokie ritualai VP marke-
tuose ta proga režisuojami? Kokių trispalvių meškučių, kontraceptikų
ar širdelių būtų galima ta proga pagaminti? Kokios dovanos norėtų Lie-
tuva?

Gal geriausia vasario 16-osios dovana Lietuvai būtų talka – šiukšlių
surinkimas? Bendras darbas, taip vadinama ,,karma joga” (šeštadieninės
talkos) vienija. Po to būtų galima organizuoti Taikos arba Santarvės kon-
certus, maldas ar meditacijas su kultūrine programa, etc.

IV

Daugelis genetiškai nepakeistų tautų didžiuojasi savo krašto papro-
čiais, etnokultūra, dainomis, rūbais. O jei (gal net įstatymo forma?) būtų
nutarta, kad valstybės tarnautojai turi vaikščioti nacionaliniais kostiu-
mais? Gal koks madų kūrėjas galėtų juos sušiuolaikinti?

Smagu būtų, jei Arūnas Valinskas, Andrius Kubilius, Gediminas Kir-
kilas į darbą ateitų tautiškai pasirėdę – ne tik vasario 16-ąją, kovo 11-ąją,
bet ir kiekvieną dieną. Gal tai irgi vienas iš būdų išsaugoti (arba atkurti)
genetinę atmintį... Atkurti pagarbą valstybei, žmonių tarpusavio santy-
kiams...

V

Pasiūlymas švietimo ministeriui: kiekvienas Lietuvos pilietis, baig-
damas Lietuvos gimnaziją ar mokyklą, turėtų padainuoti penkiasdešimt
lietuvių liaudies dainų ir pasekti dešimt pasakų. Tik tada gautų atestatą.
Seimo nariams irgi nekenktų. Visai būtų malonu išgirsti Viktorą Uspas-
kich dainuojantį kokią nors lietuvių liaudies ar partizanišką dainą. Juk
balsą tai neblogą turi.

Mūsų liustracija neiš-
naudojo galimybės sutai-
kyti žmones, kuriuos oku-
pacija supriešino, sukirši-
no, supykino, tarp kurių
pasėjo nepasitikėjimą, įta-
rinėjimus, suskirstė į šni-
pinėjančiuosius ir šnipinė-
jamuosius. Liustracija pa-
krypo ne tiek į „nereikš-
mingo” žmogaus išlaisvi-
nimą nuo baimės, kiek į jo
pažeminimą.
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,,New York Times Travel Show”
vėl džiugino kelionių mėgėjus

JURGITA RAŠKEVIÇIÙTÈ

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir
šiais, vasario 6-8 dienomis Jacob K.
Javits Convention centre įvyko tarp-
tautinė turizmo paroda ,,New York
Times Travel Show”. Šios net tris
dienas trukusios parodos pagrindinis
tikslas buvo supažindinti lankytojus
su įvairiomis pasaulio šalimis, su tų
šalių privalumais, kuo kiekviena šalis
yra ypatinga ir kodėl keliautojas savo
atostogas turėtų pasirinkti būtent tą,
o ne kitą šalį.

Šiomis dienomis galėjai susipa-
žinti su įvairiausiomis pasaulio šali-
mis, išsidėsčiusiomis visuose penkiuo-
se žemynuose. Ypač žavėjo kiekvie-
nos šalies atstovų išradingumas ir en-
tuziazmas. Negailėdami šypsenų jie
su malonumu atsakinėjo į lankytojų
klausimus, dalino žurnaliukus, žemė-
lapius ir lankstinukus, vaišino savo
šalies tradiciniais patiekalais bei gėri-
mais. Kiekvienam žemynui buvo
skirta scena, ant kurios savo gabu-
mus rodė kiekvienos šalies atstovai.
Buvo galima pasigrožėti Graikijos ir
Turkijos šokiais, pasiklausyti nuosta-
bių dainų iš viso pasaulio ir, žinoma,
kiek galima daugiau susipažinti su
šalimi, kurioje galbūt norėtum pra-
leisti ateinančias savo atostogas ar
medaus mėnesį.

Bendrą stendą pristatė ir trys
Baltijos šalys: Lietuva, Latvija ir Es-
tija. Kaip žinome, Vilnius šiais metais
tapo Europos kultūros sostine, todėl
šių trijų šalių kontekste jai buvo
skiriamas ypatingas dėmesys. Mūsų
šaliai skirtame kampelyje lankytojai
galėjo išvysti nemažai patrauklių foto
peizažų su nepakartojama šalies
gamta, susipažinti su Lietuvos archi-
tektūra, istorija, kultūra, turizmo ir
poilsio galimybėmis, paragauti gar-
džios lietuviškos duonos bei pasigro-
žėti lietuviškomis dainomis bei šo-
kiais.

Šeštadienį, vasario 7 d. parodos
lankytojai ir kelionių organizatoriai
dalyvavo organizacijos GoBalticEu-
rope.com/Baltic Sea Tourism Com-

mission (BTC) ir žurnalistės Ann
Charles organizuotame seminare
,,Kelionės į Estiją, Latviją ir Lietu-
vą”. Seminaro metu lankytojus ir
kelionių organizatorius pasveikino
trijų Baltijos šalių diplomatiniai ats-
tovai, kurie pristatė bendrą Lietuvos,
Estijos ir Latvijos šalių vaizdą. Gene-
ralinis konsulas New York, ambasa-
dorius Jonas Paslauskas teigė, jog ne-
paisant ekonominių sunkumų, kurie
yra palietę ir Lietuvą, keliautojai čia
visuomet kviečiami ir laukiami. Jie
gali mėgautis kultūriniais renginiais,
gardžiu lietuvišku maistu, nepakar-
tojama gamta, įvairiomis poilsio ir
laisvalaikio praleidimo galimybėmis
ir apskritai lietuviškai tauria dvasia.

Seminaro pabaigoje į dalyvių
klausimus atsakė Lietuvos, Latvijos
ir Estijos atstovai. Paklaustas, kodėl
žmogus turėtų vykti būtent į tą, o ne
į kitą šalį, kuo ji ypatinga ir skirtinga,
Estijos atstovas atsakė: „Lankyda-
miesi trijose Baltijos šalyse, galite pa-
matyti tiek panašumų, tiek ir skirtu-
mų. O šiuos panašumus ir skirtumus
labiausiai galima įžvelgti istorijoje,
architektūroje ir kultūroje.” Žmonių
susidomėjimas šiomis trimis Baltijos
valstybėmis buvo akivaizdus. Jie en-
tuziastingai klausinėjo apie aktyvaus
laisvalaikio praleidimo pasiūlas,
transportą ir susisiekimo galimybes
bei orą.

Sekmadienį, vasario 8 d., ,,New
York Times Travel Show” Europos
scenoje pristatydamas Vilnių – Euro-
pos kultūros sostinę koncertavo sak-
sofonistas Liutauras Janušauskas.

Tokios turizmo parodos kaip ši
yra ne tik labai naudingos, bet ir ska-
tintinos. Jų metu žmonės daugiau su-
žino apie vieną ar kitą šalį, lengviau
apsisprendžia, kur norėtų nukeliauti,
pasididžiuoja savo šalimi kitų šalių
kontekste, kadangi kiekviena pasau-
lio šalis yra nuostabi ir unikali visais
atžvilgiais.

2007 m. šią parodą aplankė dau-
giau nei 21,000, 2008 – apie 18,000
lankytojų.

LR gen. konsulas New York, ambasadorius J. Paslauskas prie Lietuvai skirtų
stendų.

Lietuvą pristatė ir lietuvių tautiniai šokiai.

Dalis Lietuvai skirtos parodos NUTTS. Žiūrovams Vilnių pristatė saksofonistas Liutauras Janušauskas.
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Skaitytojams nereikia aiškinti,
kad ,,Lietuvos kelias į Laisvę” yra
Dariaus Udrio sukurto ir sudaryto
filmo, skirto Vasario 16-ajai paminėti,
pavadinimas. Pirmą kartą apie šį
kūrinį sužinojau iš Donato Janutos
nuomonės ,,Drauge” (2009 m. vasa-
rio 20 d.). Po to viena žmonos draugė
iš Arizona valstijos el. paštu persiun-
tė Mažeikos žinių biuletenį. Jį bevar-
tydamas radau nuorodą (http://
blip.tv/file/1772859) į minėtą ,,fil-
muką”, kurį tuoj pat pažiūrėjau. Jei
ne Janutos pastabos ir Dariaus Udrio
pavardė, tą ,,filmuką” būčiau mažiau
kritiškai žiūrėjęs. 

Patiko man pati ,,filmuko” min-
tis, jį palydinti muzika, įrašai ir tu-
rinio glaustumas. Žodžiu, išlaikė ma-
no dėmesį. Nebūčiau pastebėjęs, kiek
kadrų kokiai temai skirta, nors tokia
analizė man nėra svetima. Jei ,,fil-
muko” autorius mano nuomonės bū-
tų paklausęs, būčiau pasiūlęs išleisti

porą žodžių. Už mintį, įdėtą darbą ir
pristatymą lengvai duočiau bent
ketvertuką (prieškarinį).

Ką tik baigiau skaityti Raimundo
Lapo pokalbį su Dariumi Udriu inter-
netiniame ,,Drauge”. Pirmiausia ma-
loniai nustebau, kaip greitai čia vis-
kas susidėstė ir kaip greitai skaityto-
jai informuojami. Tai tikrai dien-
raščiui tinkamas greitis. Puiku. Ačiū
už apsukrumą!

Tame įdomiai sudėliotame po-
kalbyje yra daug įdomios informaci-
jos, nuomonių ir nuotaikų. Nepagai-
lėta ir tam tikrų provokacinių užuo-
minų, bet gerai, kad klausiama ir kad
pasisakoma. Nesistebėčiau, jei dėl to
ir vėl užvirs aštrūs apsikeitimai nuo-
monėmis. Dieve, duok, kad visa tai
atneštų daugiau supratimo ir šviesos,
o ne išankstinių nusistatymų sukie-
tėjimo.

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

,,LIETUVOS KELIAS Î LAISVÊ”

Šiuo laišku norime pranešti, kad
Čikagos Lietuvių opera dar egzistuo-
ja, nors šiais metais negavome nė
dolerio paramos iš Lietuvių Fondo.
Todėl prašome susipratusių tautiečių
mūsų operą paremti – kiek tik galima
dosniau. Žinoma, suprantame, kad
visiems šie laikai yra sunkūs finan-
siškai, tačiau maldaujame – neleis-
kite mums užsibaigti.

Iš skaitytojų ir jūsų draugų tarpo
yra susipratusių ir pasiturinčių tau-
tiečių, kurie gali aukas nuo mokesčių
nusirašyti. Federalinis ID #36-
2935378. Čekį prašome rašyti: Lit-

huanian Opera Co. Inc. ir siųsti ad-
resu: I S – 204  Eliot Ln.,  Villa Park,
IL 60181.

Jeigu būtų klausimų, prašome
skambinti tel.: 773-501-6573.

Šį sezoną žiūrovus pradžiugins
nuotaikinga Johann Strauss operetė
– „Šikšnosparnis”. Premjera balan-
džio 26 d., 3 val. p. p. Morton East
High School Auditorijoje, 2423 S.
Austin  Blvd., Cicero, Illinois. Prašo-
me Lietuvių operą paremti aukomis
ir dalyvavimu premjerose.

Lietuvių operos Čikagoje
nariai

LIETUVIÛ OPERA ÇIKAGOJE – GYVUOJA

Draugiški pokalbiai priminė namų šilumą
DC paminėta Vasario 16-oji

MONIKA RAMANAUSKAITÈ

Šie metai Lietuvai – ypatingi: tai
Baltijos kelio 20-mečio metai, Lietu-
vos vardo tūkstantmečio minėjimas,
5-ių metų narystės NATO ir ES su-
kaktis, galiausiai, viena gražiausių ir
prasmingiausių švenčių – Vasario 16-
oji – Lietuvos valstybės atkūrimo die-
na.

Šventės minėjimas, surengtas
Washington, DC Lietuvių Bendruo-
menės, vasario 15 d. prasidėjo šv. Mi-
šiomis St. Matthew Cathedral, Jung-
tinių Valstijų sostinės centre. Mišių
procesijoje dalyvavo K. Donelaičio li-
tuanistinės mokyklos Rockville, MD
mažieji, kurie, pasipuošę tautiniais
rūbais, nešė aukas. Visus susiriku-
sius maloniai nustebino Amerikos
lietuvės Deannos I. Howes atliekama
lietuviška giesmė „Marija, Marija”.
Kiek vėliau, susijungus lietuvių bal-
sams, išdidžiai nuskambėjo Lietuvos
himnas. Giesmes grojo katedros var-
gonininkas Paul Hardy. Neįprasta,
bet St. Matthew Cathedral būdinga
išgirsti giesmes lietuvių kalba, atlie-
kamas amerikiečių choro. Tai tikrai
labai įspūdinga.

Pasibaigus šv. Mišioms, pakylėtos
dvasios, saulės spinduliams prime-
nant apie artėjantį pavasarį, sveiki-
ndami vieni kitus su Vasario 16-ąja,
Lietuvai ir jos gyvenimui artimi žmo-
nės skubėjo link Lietuvos Respubli-
kos ambasados. 

Atsinaujinęs LR ambasados pas-
tatas, kaip paaiškėjo renginio metu,
turi svarbią istorinę prasmę – diplo-
matinė atstovybė Washington, DC
yra ilgiausiai priklausanti tai pačiai
valstybei. Gausus šventinis vaišių
stalas, jauki aplinka priminė nuo
seno garsėjantį lietuvių svetingumą,
o draugiškas kraštiečių šurmulys ir
pokalbiai – namų šilumą.

* * *
Oficialioje dienos programoje

Lietuvos Nepriklausomybės aktą
skaitė vidurinės mokyklos abiturien-
tai Algis Šiatkus ir Viltis Palubins-
kaitė, sveikinimo žodį tarė Lietuvos
Respublikos ambasadorius Audrius
Brūzga, JAV Valstybės departamento
atstovė Carol B. Werner bei Washing-
ton, DC LB pirmininkė Danelė Vidu-
tienė. Šventinę programą palydėjo
smuikininkės iš Connecticut valstijos
Editos Orlinytės koncertas. Prog-
ramoje skambėjo Johan Sebastian
Bach, Osvaldo Balakausko ir Vivaldi
kūriniai.

LR ambasadorius JAV, sveikinda-
mas svečius su Lietuvos Nepriklau-
somybe, išreiškė nuoširdžią padėką
visiems, kurie buvo, tikėjo ir šiandien
yra kartu: ,,Naudodamasis proga,
kad į šį minėjimą susirinko tiek daug
Amerikos lietuvių, norėčiau nuošir-
džiai padėkoti visiems, kurie asme-
niškai ar bendruomeniškai prisidėjo
prie ambasados palaikymo ir išlaiky-
mo. (...) Ačiū visiems, kurie gūdžiais
okupacijos metais išdidžiai kėlėte
Lietuvos trispalvę Vašingtono gatvė-
se ir aikštėse. Ačiū Jums, kad tikėjote
nepriklausoma Lietuva, kai niekas
netikėjo. Ačiū, kad nepamirštate jos
ir šiomis dienomis, kai laisvė ir gero-
vė, tarytum, jau garantuota”. 

Viešnia iš JAV Valstybės departa-
mento C. Werner atkreipė dėmesį į
šio amžiaus Lietuvai mestus iššū-

kius: šalies narystę NATO  ir Euro-
pos Sąjungoje, valstybės karinį ir
energetinį saugumą, demokratijos
vertybių puoselėjimą, Jungtinių Vals-
tijų administracijos kaitą ir bevizio
režimo programos įgyvendinimą.

C. Werner, kalbėdama apie Lietu-
vos narystę NATO, išreiškė Jungti-
nių Valstijų administracijos padėką
už Lietuvos karines pajėgas Goro ir
Kandahar provincijose, Afganistane.
Valstybės departamento atstovė sakė:
,,Lietuva – svarbi saugumo teikėja,
ne tik naudotoja. Šalies gyventojai,
atgavę nepriklausomybę, laisvės do-
vaną pasiryžę įteikti kitiems žmo-
nėms.” 

Įgyvendinant ES narystės įsipa-
reigojimus ir vykdant ES kaimynys-
tės politiką, Lietuva aktyviai siekia
visapusiškos demokratijos šalies vi-
duje ir jos regione. Jungtinės Valsti-
jos sveikina Lietuvos paramą Ukrai-
nai, Gruzijai ir Moldovai. C. Werner
nuomone, Rusijos išpuolis  Gruzijoje
buvo nelengvas išbandymas demok-
ratinių vertybių šalininkams. Lietu-
va nepabūgo, buvo viena iš garsiau-
siai kalbančių šalių, smerkianti Ru-
sijos veiksmus, – sakė viešnia iš Vals-
tybės departamento, atstovė Lietuvos
ir Latvijos šalių klausimais. 

Be minėtų Lietuvos valstybės
nuopelnų, C. Werner teigiamai sutiko
Lietuvos ketinimą artimiausiu metu
užimti pirmininkaujančios šalies vie-
tų  dviejose tarptautinėse organizaci-
jose. Buvau mielai nustebusi, sakė C.
Werner, ,,išgirdusi, kad 2009 m. va-
sarą Lietuva        Nukelta į 9 psl.

Kalba ambasadorius A. Brūzga.                                                                                                             Broniaus Čikoto nuotr.

C. Werner.
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Kaune mažèja studentû�
Vilnius, vasario 28 d. (ELTA) –

Vilniuje vykusiame Naujosios sąjun-
gos (socialliberalų) suvažiavime par-
tijos pirmininku išrinktas Artūras
Paulauskas. Jį palaikė dauguma su-
važiavime dalyvaujančių kolegų. Dėl
partijos vadovo pareigų kartu su A.
Paulausku varžėsi ir Gintautas
Kniukšta, tačiau jo kandidatūrą pa-

laikė tik nedidelė dalis partiečių.
A. Paulauskas, priminęs sėkmin-

gą partijos veiklą jos įkūrimo pradžio-
je, žadėjo stiprinti partijos padėtį re-
gionuose. Tuo tarpu G. Kniukšta sa-
kė, jog vaizduojamas partijos atsinau-
jinimas tėra įsivaizduojamas. 

Laikinai partijos pirmininko ėjęs
Algirdas Monkevičius dėl partijos va-
dovo pareigų nesivaržė, tačiau taip
pat aiškiai išsakė savo nuomonę dėl
partijos galimybių grįžti į šalies val-
dymą. ,,Matant, kaip dabar nesusit-
varko valdantieji, mūsų partijai kaip
tik šis metas yra geriausia galimybė at-
gauti rinkėjų pasitikėjimą”, – sakė jis.

Ar Naujoji sąjunga kels savo kan-
didatą artėjančiuose prezidento rin-
kimuose, suvažiavime nebuvo spren-
džiama. Tai žadama padaryti arti-
miausiu metu surengtame partijos
tarybos posėdyje.

A. Paulauskas pripažino, kad
greičiausiai savas kandidatas kelia-
mas nebus. Žadama palaikyti kokios
nors kitos partijos keliamą žmogų. Dėl
Europarlamento rinkimų taip pat bus
sprendžiama artimiausiu metu.

Dokumentus pristatè devintasis
kandidatas î prezidentus

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) – Į No-
belio taikos premijos kandidatų są-
rašą šiemet pasiūlyta rekordiškai
daug – net 205 kandidatai, pranešė
Nobelio institutas, o vienais iš pag-
rindinių pretendentų laikomi JAV
prezidentas Barack Obama ir Pran-
cūzijos vadovas Nicolas Sarkozy.

,,Mums pasiūlyti 205 kandidatų
vardai, tarp jų 33 organizacijos”,   –
Nobelio instituto vadovas Geir Lun-
destad sakė naujienų agentūrai AFP.
,,Tai naujas rekordas, kuris aplenkė
2005 m. kandidatų sąrašą, kai dėl šio
garbingo apdovanojimo varžėsi 199
pretendentai”, – pridūrė jis.

Nominantų vardų Nobelio insti-
tutas neatskleidžia, tačiau kandida-
tus parenkantys asmenys turi teisę
atskleisti pasiūlytų asmenų vardus
arba organizacijų pavadinimus. Jau
žinoma, kad į sąrašą yra įtraukti B.
Obama ir N. Sarkozy.

Tačiau pagal Nobelio taikos pre-

miją pretenduojančių asmenų ir orga-
nizacijų sąrašą sunku nuspėti, kas iš
tikrųjų pelnys apdovanojimą, nes šie
apdovanojimai atspindi tik kandidatų
teikėjų, o ne instituto nuomonę, pa-
brėžė G. Lundestad.

Kandidatus turi teisę siūlyti tūks-
tančiai asmenų, tarp jų – įvairių šalių
parlamentų ir vyriausybių nariai,
universitetų profesoriai, ankstesni
šios premijos laureatai ir kai kurių
tarptautinių organizacijų nariai. Pre-
mijas teikiantis Nobelio komitetas taip
pat gali siūlyti savo kandidatus.

Nobelio taikos premijos laurea-
tas bus paskelbtas spalio pradžioje, o
apdovanojimas tradiciškai bus įteik-
tas per iškilmes gruodžio 10 d. – mi-
nint premijos įkūrėjo Alfredo Nobe-
lio mirties metines. 

Pernai ši garbinga premija skirta
buvusiam Suomijos prezidentui ir
garsiam diplomatui Martti Ahtisaari.

Pirmoji lietuvè dalyvaus 
Airijos savivaldos rinkimuose

Naujajai sâjungai vèl
vadovaus A. Paulauskas

Vilnius, kovo 2 d. (Delfi.lt) – Iš
Alytaus kilusi Vilma Mocevičienė įeis
į istoriją kaip pirmoji lietuvė, besiba-
lotiruojanti Airijos savivaldos rinki-
muose. Dabar alytiškė gyvena Bal-
briggan, kurio tarybos nare ir ketina
tapti, atstovaudama „Fine Gael” par-
tijai.

V. Mocevičienė šiuo metu dirba
puse etato, taip pat užsiima savano-
riška veikla ir yra aktyvi įvairių vi-
suomeninių organizacijų narė, tarp
kurių yra ir lituanistinė mokyklėlė. 

Kaip Airijoje įprasta, kandidatė
netrukus ims belstis į žmonių namų
duris, bandydama su jais pasikalbėti
ir įtikinti balsuoti už ją, nes ji geriau-
siai žino kaip spręsti vietos proble-
mas. Lietuvė kandidatė tik nuogąs-
tauja dėl savo anglų kalbos. Nors ji
labai pagerėjusi lyginant su tuo, ko-
kia buvo vos atvykus į Airiją 2002 m.,
tačiau moteris sakosi vis dar kalbanti
su akcentu. Vis dėlto net kalbos bar-
jeras nesutrukdė V. Mocevičienei pa-
stebėti didžiausias vietos, kurioje jau
gyvena 4 metus, problemas.

Kandidatė sako, kad dėl greito
augimo, naujų statybų Balbriggan

nebuvo spėta įrengti reikalingos in-
frastruktūros. Jos manymu, čia tu-
rėtų būti pastatyti poilsiui skirti sta-
tiniai, baseinas, vaikų žaidimų aikš-
telės. Be to, anot V. Mocevičienės, vai-
kų darželiai čia yra pernelyg brangūs.

V. Mocevičienė kartu su bendra-
minčiais įkūrė vietinį vaikų priežiū-
ros komitetą, kuris pasirūpino, kad
būtų atidaromas bendruomeninis
vaikų darželis, siūlysiantis mažesnes
kainas nei privatūs.

Airijos žmonės V. Mocevičienei
pasirodė draugiški. Be to, ji pradėjo
dirbti įdomesniame darbe Piliečių in-
formavimo centro padalinyje, kur la-
bai praverčia jos gebėjimas kalbėti
lietuviškai, angliškai, rusiškai ir šiek
tiek lenkiškai. Dabar Airija lietuvei
jau yra tapusi namais. 

Ir vis dėlto kodėl lietuvė pasirin-
ko būtent „Fine Gael” partiją? „Kas
vakarą žiūriu žinias – man patinka,
ką šios partijos atstovai kalba”, –
atsako V. Mocevičienė, prisijungusi
prie šios politinės jėgos prieš pusmetį
– „Skaitydavau laikraščius ir galvo-
davau: jie mąsto taip, kaip aš mąs-
tau.”

A. Valinskas pakvietè buvusî�
Ispanijos premjerâ î KGB muziejû�

A. Paulauskas.                     ELTOS nuotr.

Vilnius, kovo 2 d. (ELTA) – Sei-
mo pirmininkas Arūnas Valinskas
Paryžiuje vykusioje Europos Sąjun-
gos (ES) parlamentų pirmininkų
konferencijos diskusijoje apie Euro-
pos ateitį pažymėjo, kad ES kūrėjų
principus dabar užgožia atgijusios
protekcionizmo nuostatos, siaurų na-
cionalinių interesų iškėlimas auko-
jant bendrus europinius interesus ir
solidarumą. Buvusį Ispanijos prem-
jerą, gyrusį Leonid Brežnev laikus,
Seimo pirmininkas pakvietė aplan-
kyti KGB muziejų.

,,Tam tikri sprendimai reikalingi
jau šiandien – sprendimai dėl bend-
ros energetinės rinkos sukūrimo, dėl
euro įvedimo, dėl tarpžemyninių ry-
šių tolesnio plėtojimo, dėl migraci-
jos”, – sakė Seimo pirmininkas.

,,Dabar tikrai nėra blogesni lai-

kai nei tuomet, kai Tarybų Sąjungai
vadovavo L. Brežnev. Mūsų šalis tai
tikrai geriau žino. Jei ponas Gonzalez
tuo abejoja, kviečiu jį aplankyti Vil-
niuje esantį KGB muziejų. Jei Jums
ten patiks, mielai galėsite pasilikti”, –
taip Lietuvos parlamento vadovas
reagavo į buvusio Ispanijos premjero,
ES ateities apmąstymų grupės, sie-
kiančios išnagrinėti ES ateities prob-
lemas ir iššūkius, vadovo Felipe Gon-
zalez Marquez pareiškimą, kad L.
Brežnev laikais buvo geriau gyventi,
nes Europa galėjo jaustis užtikrin-
čiau, kadangi Sovietų Sąjunga buvo
labiau nuspėjama ir laikėsi tarptau-
tinių susitarimų. A. Valinskas pabrė-
žė, kad šiandien mes gyvename iš es-
mės kitokiame pasaulyje nei ES kū-
rėjai – esame tarpusavyje labai susiję,
patiriame kitokius saugumo iššūkius.

Kandidatû î Nobelio taikos 
premijâ šiemet labai daug

Vilnius, kovo 2 d. (ELTA) – Lei-
dėjas Algirdas Pilvelis pateikė Vyriau-
siajai rinkimų komisijai (VRK) pareiš-
kinius dokumentus ir tapo kandidatu į
prezidentus.

Iš viso nuo pareiškinių dokumen-
tų priėmimo pradžios A. Pilvelis į VRK
duris beldėsi tris kartus. Pirmą kartą
jis atėjo nesusimokėjęs 11 tūkst. 600 li-
tų jo ketinimų rimtumą liudijančio už-
stato. Tuomet jis pareiškė norintis do-
kumentus pateikti po eurokomisarės
Dalios Grybauskaitės. A. Pilvelis sakė
nepritariantis jos dalyvavimui prezi-
dento rinkimuose.

Antrą kartą A. Pilvelis į VRK po-
sėdį atėjo penktadienio vakarą. VRK
posėdžio metu jo dokumentų priimti
nesutiko. Paties A. Pilvelio teigimu, į

VRK posėdį jis buvęs pakviestas.
A. Pilvelis yra jau devintasis kan-

didatas į šalies vadovo pareigas. Sep-
tyniems jų – partijos Tvarka ir teisin-
gumas pirmininko pavaduotojui Va-
lentinui Mazuronis, atsargos brigados
generolui Česlovui Jezerskui, Seimo
pirmininkui Arūnui Valinskui, Lietu-
vos valstiečių liaudininkų sąjungos pir-
mininkei Kazimirai Prunskienei, pub-
licistui Vytautui Kundrotui ir euroko-
misarei D. Grybauskaitei, verslininkui
Jonui Jankauskui – komisija jau priė-
mė sprendimą išduoti parašų rinkimo
lapus.

Dėl parašų rinkimo lapų įteikimo
mįslingajam kandidatui Vidmantui Sa-
dauskui VRK ketina apsispręsti šiomis
dienomis. 

Kaunas, kovo 2 d. (ELTA) –
Nors Kaunas tebesivadina studentų
miestu, jų skaičius miesto aukšto-
siose mokyklose pastaraisiais metais
mažėja. Todėl Kaunui būtina ieškoti
galimybių, padėsiančių didinti miesto
patrauklumą studentijai ir visam jau-
nimui, įsitikinęs profesorius Pranas
Žiliukas – Lietuvos aukštųjų mokyk-
lų asociacijos bendrajam priėmimui
organizuoti prezidentas, Kauno tech-
nologijos universiteto studijų pro-
rektorius.

Kalbėdamas Kauno miesto savi-
valdybėje surengtoje diskusijoje apie
aukštojo mokslo pertvarkos ir priė-
mimo pokyčių galimą poveikį Kauno
regionui, profesorius prisiminė vie-
nos užsienio televizijos laidą ,,Gimę
katastrofoje” ir pasakė: ,,Daugelį pas-
taruoju metu Lietuvoje priimamų
sprendimų, tarp jų – ir dėl aukštojo
mokslo pertvarkos, galima pavadinti
‘gimusiais katastrofoje’”.

Tiek universitetų bendruome-
nės, tiek rektorių konferencija ar stu-
dentų organizacijos ne kartą išsakė
daugybę pastabų bei pasiūlymų
pertvarkos autoriams. Iš pradžių kri-
tiškai buvo sutiktas siūlymas dėl stu-
dentų ,,krepšelio” įvedimo, dabar jai
pritariama. Tačiau, anot prof. P. Ži-
liuko, jei priėmimo metu aukštoji mo-
kykla negali pasakyti stojančiajam,

ar jis gaus valstybės skirtą ,,krepšelį”
– lėšų studijoms, tai ji negali tinka-
mai organizuoti ir priėmimo kon-
kurso. Be to, iki šiol neaišku, kaip
bus užtikrinta kokybė ir studijuojan-
čių kiekybė meno ar sporto profilio
studijose, kas prisiims atsakomybę už
tai, kad nebus patenkintas ūkio po-
reikis gauti tam tikrų specialistų, jei
tos krypties studijų programos nebus
populiarios.

Praėjusį rudenį į Vilniaus aukš-
tąsias mokyklas įstojo 16,646 pirma-
kursiai, Kaune – dvigubai mažiau. Į
Kauną iš kitų apskričių studentų at-
vyko mažiau nei iš Kauno išvyko stu-
dijuoti į Vilnių. Aukštųjų mokyklų
vadovai ir pedagogai susirūpinę: jei
šis procesas ir toliau taip tęsis, padė-
tis bus labai liūdna.

Tačiau ne tik gera aukštojo
mokslo pertvarka visuomenei, aukš-
tųjų mokyklų bendruomenėms, darb-
daviams padėtų išspręsti tokią ar pa-
našias problemas. Dar reikalinga ir
gera regioninė politika, kurios kol
kas Lietuvoje trūksta.

Miesto meras Andrius Kupčins-
kas į diskusiją susirinkusiems uni-
versitetų, kolegijų vadovams, politi-
kams tradiciškai sakė: ,,Esame atviri
visiems pasiūlymams, stengsimės bū-
ti paslaugūs visoms aukštosioms mo-
kykloms.”
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Vilnius, kovo 2 d. (AFP/BNS) –
JAV valstybės sekretorė Hillary Clin-
ton  tarptautinėje donorių konferen-
cijoje Egipte pareiškė, kad pagalbos
karo nualintam Gazos ruožui atsta-
tyti negalima atsieti nuo Izraelio ir
palestiniečių taikos proceso.

,,Mūsų atsako į šiandienos krizę
Gazos ruože negalima atsieti nuo
mūsų platesnio masto pastangų visa-
pusei taikai pasiekti”, – sakė H.
Clinton per konferenciją Šarm el Šei-
cho kurorte, kurioje dalyvauja dau-
giau kaip 70 valstybių ir organizacijų
delegatai.

Jungtinės Valstijos nori ,,valsty-
bės, kuri būtų atsakinga partnerė,
taikiai sugyventų su Izraeliu ir kai-
myninėmis arabų valstybėmis, būtų
atskaitinga savo žmonėms, valstybės,
kuria visur esantys palestiniečiai
galėtų didžiuotis ir kuri būtų gerbia-
ma visame pasaulyje”, – pažymėjo
valstybės sekretorė.

H. Clinton atvyko pranešti, kad
JAV suteiks palestiniečiams 900 mln.
dolerių (3 mlrd. litų) pagalbą, kurios
trečdalis bus skirta karo nualintam
Gazos ruožui. Tos lėšos bus skirtos
per Jungtines Tautas (JT) ir nevy-
riausybines organizacijas, kad jų ne-
gautų Gazos ruožą valdantis islamis-
tų judėjimas ,,Hamas”, kurį Izraelis
ir Vakarai laiko teroristine organi-
zacija.

Pasak H. Clinton, JAV preziden-
to Barack Obama administracija
dirbs su palestiniečių prezidentu M.
Abbas ir premjeru Salam Fayyadu,
kad būtų patenkinti humanitarinės
pagalbos, biudžeto, saugumo ir infra-
struktūros poreikiai.

Izraelio ir palestiniečių taikos
derybos sustojo po 3 savaites truku-
sios Izraelio karinės kampanijos Ga-
zos ruože, per kurią žuvo daugiau
kaip 1,3 tūkst. palestiniečių ir 13 iz-
raeliečių. 

kilti naujiems konfliktams, pana-
šiems į šį sausį kilusį ginčą dėl dujų
su Ukraina, per kurį buvo sutrikęs
Rusijos dujų tiekimas į Europą, sakė
šalies prezidentas Dmitrij Medvedev.
Maskva mano, kad dabartinė Ener-
getikos sutartis, nustatanti tvarką,
kaip turi būti sureguliuoti šalių
ginčai, yra šališka ir labiau atitinka
vartotojų interesus, todėl atsisako ją
patvirtinti.

BEIJING
Saugumo pajėgos apsupo tibetie-

čių vienuolyną neramiame Kinijos
pietvakarių regione, kai vienuoliai
surengė protesto akciją prieš Beijing
vykdomas represijas, pranešė akty-
vistų organizacijos. Pasak jų, demon-
stracija įvyko tame pačiame Sičuano
provincijos Abos (Ngavos) regione,
kuriame penktadienį protestuoda-
mas prieš Kinijos valdžią mėgino
susideginti vienuolis. Tibetiečių gy-
venamose vietovėse įtampa išaugo
prieš kovo 10 d. minimas nesėkmingo
sukilimo prieš centrinę Beijing val-
džią 50-ąsias metines. 

TEHERANAS
Iranas pirmadienį pakartojo, jog

nesiekia pasigaminti branduoli-
nių ginklų, kai aukštas JAV kariuo-
menės vadas admirolas Mike Mullen
pareiškė, kad Teheranas turi pa-
kankamai skiliųjų medžiagų tokioms
bomboms. Tokį įvertinimą Washing-
ton, DC paviešino pirmą kartą.
Teherano branduolinė programa
vykdoma prižiūrint Jungtinių Tautų
Tarptautinės atominės energijos
agentūrai (TATENA).

WASHINGTON, DC
Prezidentas Barack Obama pa-

skelbė planą, pagal kurį visos kovinės
JAV ginkluotųjų pajėgų brigados bus
išvestos iš Irako iki 2010 m. rugpjū-
čio 31 d., tai yra per 18 mėnesių  B.
Obama sakė, kad jo administracija
,,atsargiai vykdys” pajėgų išvedimą ir
kad JAV karo vadai darys tai tar-
damiesi su Irako vyriausybe. ,,Aš ke-
tinu išvesti visas JAV pajėgas iš Irako
iki 2011 m. pabaigos”, – sakė jis ir
pridūrė, kad po 2010 m. Irake liks
nuo 35 iki 50 tūkst. JAV karių.

Pasaulio naujienos
ES vadovai atmeta naujâ

finansinê pagalbâ Rytû Europai 

Pagalba Gazos ruožui turi bùti 
susieta su taika

TALINAS
Estijos mieste Tartu šią savaitę

vyks Baltijos šalių kariniai mokymai
,,Baltic Host 09”. Per mokymus ,,Bal-
tic Host 09” bus tobulinama sąjungi-
nių pajėgų priėmimo operacija – bus
tikrinamos Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos galimybės priimti sąjungininkų
pajėgas. Kariniuose mokymuose da-
lyvaus JAV, Didžiosios Britanijos ir
Lenkijos kariai iš NATO greitojo rea-
gavimo karinių jūrų pajėgų (Strike
Force NATO), taip pat JAV ginkluo-
tųjų pajėgų Europoje (EUCOM) va-
dovybės atstovai.

VATIKANAS
Katalikų bažnyčioje auga dva-

sininkų skaičius, teigiama popiežiui
Benediktui XVI pristatytoje statis-
tinėje Šventojo Sosto knygoje. 2000
m. katalikų bažnyčioje dirbo 405, 178
kunigai, o 2007 m. jų skaičius išaugo
iki 408,024. Daugiausiai naujų dvasi-
ninkų atsirado Azijoje ir Afrikoje. Af-
rikoje kunigų padaugėjo 27,6 proc.,
Azijoje – 21 proc. Norinčiųjų rinktis
kunigo profesiją sumažėjo Europoje
ir Šiaurės bei Pietų Amerikoje. Vi-
same pasaulyje save katalikais laiko
1,147 mlrd. žmonių, t.y. apie 17,3
proc. visos žemės gyventojų.

KIJEVAS
Julija Tymošenko bloko (JTB)

frakcija stabdys parlamento darbą
tol, kol deputatai priims nutarimą
panaikinti visas deputatams suteik-
tas lengvatas, pareiškė Ukrainos
premjerė J. Tymošenko. Premjerė taip
pat pareiškė, kad drauge su Aukš-
čiausiosios Rados pirmininku Volo-
dymyr Lytvyn ketina siūlyti nutari-
mą trigubai sumažinti darbo užmo-
kestį pareigūnams. Premjerė pabrė-
žė, kad per kovo mėnesį turi būti su-
mokėti visi vėluojantys atlyginimai
valstybiniame sektoriuje.

MASKVA
Rusija kitą mėnesį numato pa-

teikti naują Energetikos sutarties
variantą. Ši sutartis turėtų neleisti

EUROPA

AZIJA

JAV

Briuselis, kovo 2 d. (AP/BNS) –
Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir
kiti Europos Sąjungos (ES) vadovai
kategoriškai atmetė galimybę suteik-
ti naują daugiamilijardinę finansinę
pagalbą Rytų Europai ir užsiminė,
kad dėl papildomos pagalbos su sun-
kumais susiduriančioms šalims bus
sprendžiama kiekvienu atveju atski-
rai.

Vokietija, kuri yra didžiausia
regiono ekonomika, buvo vis labiau
spaudžiama imtis iniciatyvos ir gel-
bėti rytines ES nares, kurios kenčia
nuo savo valiutų smukimo, mažėjan-
čios eksporto paklausos ir didėjančios
skolos, bet A. Merkel tvirtino, kad
visoms vienoda finansinė pagalba
būtų neišmintinga.

Tokia griežta nuostata buvo pa-
reikšta nepaisant Vengrijos premjero
Ferenc Gyurcsany perspėjimo, kad
pasaulinė kreditų krizė 27 narių
Bendrijoje kuria didėjančią ekono-
minę bedugnę, kuri gali suskaldyti
Europą.

Vengrijos vadovas paragino su-
kurti specialų ES fondą, kurį sudary-
tų iki 190 mlrd. eurų (640 mlrd. litų)
ir kuris padėtų atkurti pasitikėjimą
bei mokumą rytinių ES narių finan-
sinėse rinkose.

,,Neturėtume leisti, kad būtų nu-
leista ir Europą padalytų nauja ge-
ležinė uždanga, – sakė F. Gyurcsany.
– 10-ojo dešimtmečio pradžioje vėl
suvienijome Europą, o dabar iššūkis

yra tas, ar pajėgsime vėl suvienyti
Europą finansiškai.”

Dar 8 ES šalys – 3 Baltijos vals-
tybės, Lenkija, Slovakija, Čekija,
Bulgarija ir Rumunija – prisidėjo prie
Vengrijos ir žadėjo spausti turtinges-
nes šalis, kad jos miglotus pažadus
padėti paremtų konkrečiais veiks-
mais. Tačiau Vengrijos planą greitai
nuginčijo Vokietija ir kitos šalys.

Europos Komisijos pirmininkas
Jose Manuel Barroso sakė, kad ry-
tinės Europos šalys kaip pagalbą ir
paskolas jau gauna iš ES, Pasaulio
banko ir kitų finansinių įstaigų mili-
jardus eurų, todėl joms nereikia nau-
jo didžiulio finansinės pagalbos pla-
no.

Pasak J. M. Barroso, ES atsar-
gose turi 25 mlrd. eurų (83,8 mlrd.
litų), kad padėtų bendrijos narėms.
9,6 mlrd. tų eurų jau skirta Vengrijai
ir Latvijai, kurioje pirmojoje dėl pa-
saulinės ekonomikos krizės žlugo
vyriausybė.

Sekmadienį vykusioms deryboms
pirmininkavęs Čekijos premjeras Mi-
rek Topolanek pažadėjo, kad ES nei
vienos šalies ,,nepaliks bėdoje”.

Sekmadienį vykęs ES viršūnių
susitikimas buvo pirmosios iš trejų
aukšto lygio derybų, per kurias pla-
nuojama sukurti kovos su gilėjančią
recesija bendrą strategiją. Tačiau
išsakyti nekonkretūs Bendrijos vado-
vų pareiškimai vargu ar padės suda-
ryti vieningą nuostatą.

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Vokietijos kanclerė Angela Merkel.                                                 ELTOS nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
I Gavėnios sekmadienis

PASIRINKIME TIKĖJIMĄ

Viena indų tautos legenda pasa-
koja, kad Dievas, sukūręs moliuską,
padėjo jį jūros dugne. Moliuskas ten
ramiai gyveno, nieko neveikdamas. Jis
tik išsižiodavo, įsileisdavo vandens ir
vėl užsičiaupdavo. Dienų dienas jis
nieko daugiau neveikdavo, vien tik
retkarčiais išsižiodavo ir užsičiaupda-
vo. Vėliau Dievas sukūrė erelį ir
dovanojo jam laisvę skraidyti dangaus
aukštybėse. Paukštis galėjo naudotis
beveik neribota laisve. Tačiau jis nuo-
lat turėjo medžioti ir grumtis dėl gro-
bio, ypač tuomet, kai augindavo savo
jauniklius. Paskui Dievas, sukūręs ir
žmogų, nuvedė jį pas moliuską, o po to
pas erelį. Jis liepė žmogui pasirinkti,
kokį gyvenimą gyvens. Kiekvienas iš
mūsų ir šiandien turime šią mums
dovanotą pasirinkimo laisvę.  

Šis žmogaus laisvas pasirinkimas
nuolat vyksta kiekvieną dieną. Mes
renkamės gyvenimo būdą. Moliusko
gyvenimo būdą pasirenka žmonės, ku-
rie nesiekia didingų tikslų, neperžen-
gia savo susikurtų ribų, kitų jiems da-
romų kliūčių. Jie visą gyvenimą užsi-
ima ta pačia veikla, nesiekdami to-
bulėti fiziniame, intelektiniame ir dva-
siniame gyvenime. Pasirenkantieji ere-
lio gyvenimą, naudojasi Dievo duota
laisve, eidami sunkiu nuolatinės ko-
vos, tobulėjimo ir drąsių siekių keliu.
Tam, kad išgyventų, jie nuolat moko-
si, treniruojasi, kuria naujus projek-
tus. Kuo daugiau mokomės, tobulėja-
me ir ugdome save, tuo stipresni, iš-
mintingesni ir ištvermingesni tampa-
me. Tada į gyvenimo sunkumus žvel-
giame ne kaip į problemas, bet kaip į
iššūkius ir galimybes kilti aukštyn. Šv.
Stanislovo Kostkos žodžiais tariant,
„esame gimę didesniems dalykams”.

1987 metais vienas iš mano mo-
kytojų Jack Canfield nusiuntė savo
anketą valstijos valdžios atstovams,
prašydamas, kad jį priimtų į Califor-
nia valstijos asmeninės ir socialinės
atsakomybės skatinimo darbo grupę.
Iš 412 kandidatų buvo išrinkti 30
darbo grupės narių. Jack labai ste-
bėjosi, kad jis, būdamas paprastas
rašytojas, pateko į šią grupę, o žymi
kalbėtoja ir didelės religinės ben-
druomenės vadovė Peggy Bassett
nepateko į šią komandą. Ji tikrai bu-
vo labiau patyrusi ir kvalifikuota
žmonių ugdymo ir mokymo specia-
listė. Jack jos paklausė, kaip ji jautėsi,
kai sužinojo, kad nepateko į šią gru-
pę. Peggy nusišypsojo ir atsakė:
„Jack, jaučiuosi labai puikiai. Ši ne-
sėkmė man yra labai prasminga ir
neatsitiktinė. Nepatekimas į šią gerą
komandą reiškia, kad Dievas turi
numatęs man kažką geresnio.” Peggy
žinojo, kad Dievas visada nukreipia ją
ten, kur ji geriausiai tinka. Jos pa-
drąsinami ir vilties bei tikėjimo kupi-
ni pamokslai ir seminarai įkvėpdavo
daug žmonių gyvenime pakilti po
nesėkmių, netekčių, praradimų ir

kitų sunkumų. Po šios netekties ji ga-
lėjo skirti daugiau laiko savo religinei
bendruomenei ugdyti. Jos narių skai-
čius šiandien yra labai išaugęs. Jie
mokosi priimti kiekvieną nesėkmę,
problemą ar netektį kaip kvietimą
kilti aukštyn.

Šį pirmąjį Gavėnios sekmadienį
esame skatinami pasirinkti tikėjimą,
kovoti kartu su Jėzumi ir nugalėti vi-
sas piktojo kliūtis. Turime laisvą va-
lią ir galime pasirinkti nesitaikstymą
su mums siūlomu vidutiniškumu, nu-
sivylimu, su kitų ribota mąstysena,
bendraminčių atstūmimu ir su savo
baime ir abejonėmis. Pasirinkime nu-
galėtojo mąstyseną. Pasak dvasių sky-
rimo žinovo šv. Ignaco Lojolos, turime
nepasiduoti sielų priešui, kuris, pasi-
naudodamas kitų žmonių neigiama
mąstysena ir mūsų gyvenimo nesėk-
mėmis, mus laiko baimėje, nerime, abe-
jonėse, nusivylime ir liūdesyje. Turi-
me sekti Dievo dvasia, kuri mus veda
į ramybę, džiaugsmą, drąsą, viltį, en-
tuziazmą ir tikėjimą. Visada turime
pasirinkimą, kuria dvasia seksime.

Tikiuosi, kad šios dienos mintys
jus išjudins, padrąsins ir sustiprins
viltį. Gal kai kurios mintys suteiks
jums vidinių prieštaravimų. Gal pa-
tirsite daug skeptiškumo ir pašaipos
iš aplinkinių. Nuolat prisiminkite,
kad, norėdami pakilti virš vidutiniš-
ko lygio, turėdami naujų netradi-
cinių idėjų, siekdami duoti kitiems
tai, ką turite geriausia, visada susi-
dursite su pasipriešinimu, atmetimu,
kritika ar pašaipa. Panaši buvo ir Jė-
zaus gyvenimo patirtis. Motina Tere-
sė taip pat kalbėjo: „Žmonės būna
egoistiški, pavydūs, vis dėlto mylėkite
juos. Jeigu jums pasiseks, įsigysite
netikrų draugų ir tikrų priešų. Tegul
jums vis dėlto sekasi. Gerieji jūsų
darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto
darykite gerus darbus.”

Kai kurie jau seniai praktikuo-
jate tai, apie ką kalbu savo straips-
niuose. Prisiminkite, kad niekas
nenumetė svorio ir neužsiaugino rau-
menų vien tik skaitydamas knygas ta
tema ar stebėdamas sporto varžybas.
Daugelis mano klientų, kuriuos ten-
ka asmeniškai treniruoti ugdant pir-
mavimą, susiranda du ar tris žmones
ir įkuria profesinės saviugdos klubus.
Tai padeda įgyvendinti seminarų ar
rekolekcijų metu patirtus asmeninio
tobulėjimo pasiryžimus ir organizaci-
jų tobulinimo tikslus.

Šiuo gavėnios metu linkiu visuo-
met mokytis iš Jėzaus, kuris turėjo
didelę viziją ir be galo daug priešų.
Linkiu dar labiau vykdyti tą misiją,
kuriai esate pašaukti į šį pasaulį. Ti-
kiu, kad Visagalis ir mylintis Dievas
jus laimins ir suteiks tai, ką yra dar
nuostabaus parengęs kiekvienam iš
jūsų. Jis sako: „Ko akis neregėjo, ko
ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį
neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, ku-
rie jį myli” (1 Kor 2, 9).

Bernardinai.lt
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„Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite
Evangelija!”                                                                                Mk 1, 14-15

Šiandien Morkaus evangelijos ištrauka pristato mums Jėzų kaip nugalė-
toją. Jis grįžta iš dykumos skelbdamas, kad Dievo karalystė yra stipresnė už jo
priešo galią, kuri aktyviai pasireiškia ir šiandien pasaulyje. Visa Jėzaus veik-
la – tai nuolatinė kova su piktosios dvasios veikla. Pasirinkdamas su Dievo
pagalba priešintis piktojo įtakai, Jėzus daug kartų „atsiduria dykumoje,” kai
jį atstumia tautos religiniai vadovai, kai jo nesupranta artimieji ir giminės,
kai jį palieka net jo geriausi mokiniai, kai jis miršta ant kryžiaus dykumos
vienatvėje. Tačiau ir po mirties jis grįžta kaip nugalėtojas ir „įžengęs į dangų,
jis sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldūs angelai, ir valdžios, ir galybės”

(1 Pt 3, 22).

Atkelta iš 3 psl.       Vienam rūpėjo
jį kompromituojančių dokumentų
atsikratyti, kitam norėjosi apie ką
nors tokį kompromatą įsigyti. Sklido
kalbos, kad vieno ar kito agento bylą
esą galima nusipirkti iš privatininkų.
Buvo minima ir kainos. Žiniasklaido-
je pasirodė publikacijos apie agentus.
Kai kurios jų buvo pritaikytos kon-
kretiems rinkimams, nukreiptos
prieš oponentus.

Praėjus keliolikai metų nuo KGB
dokumentų ištąsymo apie dešimt
maišų ir dvidešimt dėžių  dokumentų
neaiškiomis aplinkybėmis ir neaiš-
kiais tikslais buvo grąžinta valstybei
(palikta prie vienų laukųjų durų).
Tuose maišuose buvo ir šūsnis bu-
vusių KGB agentų raštiškų prisi-
pažinimų.

Taigi po visų šių istorinių revizi-
jų ir avantiūrų KGB archyvinė agen-
tūrinė medžiaga yra nepilna. Trūksta
svarbių ir svarbiausių dokumentų. 

Be to, ji yra ne kartą įvairiais
sumetimais, įvairiais politiniais, gru-
piniais, asmeniniais interesais pra-
kontroliuota, pracenzūruota, prafil-
truota... Daugiausia interesai susi-
kryžiavo ties reikšmingais asmeni-
mis, reikšmingais agentais. Jų doku-
mentai labiausiai nukentėjo.

Todėl šiandien išaiškinti reikš-
mingą agentą nėra paprasta. O iš-
aiškinus tokį turėtų kilti klausimas –
kodėl jį, o ne kitą vieni ar antri paliko
(pakišo). Bet nereikšmingus išaiškin-
ti lengviau. Jų buvo labai daug. Dėl jų
niekam galvos neskaudėjo, tai ir pa-
liko. Todėl dabar jie ir kalami prie
gėdos stulpo. Todėl jie dabar ir atsako
už niūrią istorinę kagėbistinę šnipi-
nėjimo praeitį.

Demaskuojamas, pavyzdžiui, bu-
vęs agentas – anų laikų kaimiškos
parapijos klebonas ar kolūkio buhal-
teris. Jau ir gerai, rezultatai yra. Žiū-
rint iš šono darosi nejauku. Tas agen-
tas, tiksliau, agentėlis yra viešina-
mas, atiduodamas žiniasklaidai. Tai
viešinimas iš vargo, iš bėdos, kada nė-
ra ko viešinti, kada stengiamasi paro-
dyti, kad procesas vyksta. Bet nelabai
žinoma, ko iš to proceso norėta.

Pagal įstatymą liustracijos pas-
kirtis – apsaugoti buvusius agentus
„nuo užsienio specialiųjų tarnybų
poveikio, šantažo ir verbavimo ar
bandymo įtraukti į neteisėtą veiklą”.
Nereikšmingų visuomenei asmenų,
neužimančių kokių norint reikš-
mingesnių pareigų, jokios užsienio
specialiosios tarnybos neverbuos. To-
kiems „veikėjams” verbuoti ar šan-
tažuoti dabar niekas nešvaisto nei
laiko, nei pinigų. Jei žmogus nereikš-
mingas, tai ir nereikalingas. Tūlas
nereikšmingasis dažnai užsiverbavo
iš baimės, paskui agentavo iš baimės,
paskui neprisipažino iš baimės. Ir to-
liau bijo, kad kas neišaiškėtų, kad

vaikai, anūkai, artimieji nesužinotų.
Taip žmogus prabijojo visą gyvenimą.
Tokių agentų, užverbuotų iš baimės,
pagąsdinus, pašantažavus, pakom-
promitavus buvo daug arba daugu-
ma.

Mūsų liustracija neišnaudojo ga-
limybės sutaikyti žmones, kuriuos
okupacija supriešino, sukiršino, su-
pykino, tarp kurių pasėjo nepasiti-
kėjimą, įtarinėjimus, suskirstė į šni-
pinėjančiuosius ir šnipinėjamuosius.
Liustracija pakrypo ne tiek į „ne-
reikšmingo” žmogaus išlaisvinimą
nuo baimės, kiek į jo pažeminimą.
Suprantama, kad dažnai įstatymo lei-
dėjui ar kokiam nors įstatymo vykdy-
tojui sunku pažiūrėti į buvusį agen-
tėlį kaip į žmogų, panašų į jį patį,
kuris taip pat, kaip jis (arba daugiau)
yra nukentėjęs nuo tarybų valdžios.
Tarp kitko, ne kiekvienas (spren-
džiantis agentų klausimus) nuo tos
valdžios kentėjo. Kitas gi dėl savo
jauno amžiaus tos valdžios nė neatsi-
mena.

Laimėjimas, kurio pasiekė lius-
tracija, – tai pačių agentų prisipaži-
nimai. Jų yra per pusantro tūkstan-
čio. Nors lyginant su visais agentais
šis skaičius nėra itin didelis, bet visgi
ir nemažas. Matyt, tarp jų yra ir svar-
besnių asmenų, ir buvusių svarbes-
nių agentų. Prisipažinusiems paleng-
vėja ir tarnyboje (jei dar tarnauja), ir
ant dūšios. Prisipažinusiųjų skaičius
galėjo būti didesnis, tik reikėjo rasti
žmoniškesnį priėjimą, nuoširdesnę
kalbą, lankstesnę prisipažinimo orga-
nizaciją, daugiau konfidencialumo
užtikrinimo ir pan. Nesutarimai
Aukščiausiojoje Taryboje, vėliau Sei-
me – skelbti ar neskelbti visų agentų
pavardes. Paskui daugybė raginimų
prisipažinti, ir dabar jau nežinia,
kuris prisipažinimas laikytinas tikru
ir paskutiniu, pagaliau, prisipaži-
nimų išmėtymas ir pan. atbaidė dalį
buvusių agentų nuo „išpažinties”.

Visiškai teisingos objektyvios
liustracijos niekada nebebus. Ji visa-
da bus šiek tiek kagėbizuota, poli-
tizuota. Šiek tiek apvogta, ištąsyta,
išnešiota. Šiek tiek pirkta, šiek tiek
parduota. Liustracija visų pirma turi
remtis dokumentais. O jie yra būtent
tokie, smarkiai palytėti įvairių in-
teresų. Todėl reikia dar kartą patobu-
linti Liustracijos įstatymą, numatant
konkrečią ir kuo spartesnę šio proce-
so pabaigą. Jau beveik dvidešimt me-
tų pakankamai prisidemaskuota,
prikompromituota, pripolitizuota.
Nieko naujo nebebus. 

Laikas, senatis, senatvė deda
taškus ties liustracija. Mirusieji ne-
liustruojami. Yra gyvų problemų –
krizė, nedarbas, migracija ir pan. Be
to, reikia išsirinkti prezidentą.

Bernardinai.lt 

DĖL LIUSTRACIJOS 
ĮSTATYMO PATOBULINIMO
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 48

Įsiklausė. Tarytum jautė ąžuolo
gyvybės pulsavimą, tarytum girdėjo
jo ošime žodžius: „Išššeik! Išššeik!”
Kur išeisi, kur tu, biednas žmogau,
gali pabėgti? Jis pažvelgė ežero link ir
pamatė netoliese ant kranto sėdintį
kariškį, jis...

Išgirdusi mašinos burzgimą,
Vincenta prišoko prie lango ir, pama-
čiusi Augustiną stovintį prie ąžuolų,
išbėgo į lauką.

– Augut, ką tu ten veiki, – šūk-
telėjo  Vincenta, – ko neini į vidų?

– Tuojau, – atsiliepė Augustinas
ir iš lėto gūrino į namus.

Dvidešimt šeštas skyrius

Iš ežero užtvankos plieskė ketu-
rios elektros lempos, kurių atšvaitas
driekėsi vandens paviršium lyg vari-
nis takas ir, praslydęs pro nuogas,
styrančias kaip giltinės griaučiai
rudens vėjo nučaižytas vaismedžių ir
alyvų šakas, skverbėsi pro nukryžiuo-
tą langą, bet jau nusilpęs, nublankęs,
o atsitrenkęs į stiklą gniužo, taip ir
nepajėgęs pro užuolaidą pažvelgti,
kas vyksta miegamajame. Pūstelėjus
agnesniam vėjui, takas skilo į tūks-
tančius žvaigždelių, žvakutėmis mir-
guliavo vandenyje, po to vėl lydėsi į
metalo juostą it kokį diržą, permestą
per ežerą.

Augustinas budo ilgai, nelyg kil-
damas iš baseino gilumos į paviršių.
Pramerkęs akis stengėsi susikaupti,
tačiau galvoje ūžė tarsi telegrafo lai-
dai, ir niekaip negalėjo suvokti, kur
esąs. Tamsuma, geidžiai besiskver-
bianti į kūną, kaustė jį, o padrikos
mintys spiečiais apniko sąmonę, kel-
damos įtarumą ir baimę. Jis kilstelėjo
galvą ir pasirėmė alkūne, kad geriau
girdėtų: tvyrojo ramybė, tik sieninis
laikrodis tiksėjo aiškiai, neskubėda-
mas, tarsi kas kraupiai vienodais ir
grasiais žingsniais artintųsi... Jis at-
sargiai ištraukė kojas iš po antklodės,
atsistojo ir sustingo... Vincenta mie-
gojo ir tyliai alsuodama kartkartėmis
murkteldavo sakytum glostoma katė.
Baimė, įsisėtrijusi širdyj iš anų toli-
mų vaikystės laikų, sujudo, sukruto,
sudraskė ramybę, nubloškė miegą, o
prisiminimai, glūdėję atminties gel-
mėse, kurių šiaip neprisišauksi, da-
bar plūste užplūdo, ir jis nepajėgė jų
suvaldyti. Pamažu, basomis, slimpino
prie lango, o atsidūręs vidury kam-
bario suglumo ir ėmė dairytis. Pro vi-
sus langus grūmojo naktis nelyginant
veidmainė pamotė, galinti užmigdyti,
užliūliuoti it mažą vaiką ar nusviesti
į prarają, į nežinią, anapus gyvenimo.
Jos šalčiu alsuojantį dvelksmą jis jau
yra jautęs, ir dabar, stovėdamas vi-
dury kambario basas, prilaikydamas
smunkančias pižamos kelnes, tary-
tum vėl įklimpo į jos lipnią tamsą,
nors  žinojo, – bet jau nieko nesupra-
to, aptemusi proto šviesa lyg tolumo-
je spingsinti lempelė nepajėgė nu-
šviesti dabarties, viskas susipynė bai-
mės ir nepasitikėjimo sūkuryje, – kad
juodoji pabaisa juokų nemėgsta. Jis
tikėjosi, jog jam pavyks apgauti, nu-
kreipti mirtimi dvelkiantį nakties
vyzdį kita linkme, o tą akimirką žvil-
gtelės pro užuolaidos kraštą... Įsiurb-
tas naktis liūno, jis kaip vaiduoklis
stovėjo vidury kambario ir išspan-
ginęs akis žvelgė Vincentos pusėn, iš

kur sklido tylus ir vėjo švilenamo la-
pelio parpimas. Mintis blykst – įspė-
jo: „Nepažadink!” Jis ją mylėjo, dali-
josi gyvenimo džiaugsmais ir vargais,
o dar per ilgus bendro gyvenimo me-
tus atsiradęs įprotis gerbti vienas
kitą, užjausti... Dabar svarbiausia pa-
žiūrėti pro užuolaidą – ir visi nakties
kėslai atsiskleis, išryškės vaizdai ir
veidai kaip fotopopieriuje, antraip
tamsa jį pasiglemš, įstums į prarają,
sumaitos. Reikia tik atsargiai, kad
žmona neišgirstų, nepabustų, nes ta-
da... nesvarbu, kas tada bus, bet aiš-
ku viena: tada bus negerai. Jis bro-
vėsi pro vulgarių vulgariausią tamsą:
palinkęs, išskėstomis rankomis, intu-
ityviai paklusdamas pasąmonėje įsi-
šaknijusių judesių ritmui, vengdamas
kliudyti kėdę ar stalą, atsitrenkti į
televizorių. Nutvėręs portjerą, timp-
telėjo ją į šoną ir girdi – į stiklą skre-
bena. Tai ženklas – gal ką sako, negi
suprasi, kai langas aklinas, užklijuo-
tas, užtaisytas, kad nė šaltis nepra-
eitų, nė vėjas neįpūstų. O galvoje ūže-
sys. Žinoma, jis atidarytų langą, truk-
teltų, ir baigta, jam jėgos užtektų, bet
Vincenta... Ji tuoj pabus, o paskui
aiškinkis, įrodinėk. Jis matė, kaip už
lango nerimauja alyvų, vyšnių ir obe-
lų šakos, kaip gniaužo orą lyg kokią
tešlą, o ką jos sako – negirdėti; be
abejo, šneka, o jeigu šneka, tai ir
mintija. Gal joms šalta, nes lapų nė-
ra, vėjas nudralino, o užsilikę ir pak-
laikę virpa, vartaliojasi, bet prisig-
lausti nėra kur. Jis aiškiai mato, nes
lempų šviesa nuo tilto jį siekia. Pro
medžių šakas šviečia takas per ežerą.
Kartą norėjo juo eiti... Gal ir gerai,
kad susilaikė, kas būtų, jei visi pra-
dėtų juo vaikščioti, dar su vandeniu
susimaišytų, pliurzė,  ir tiek! Į langą
vėl pabarbeno. Ko jiems reikia, ko
šaukiasi? Prašo pagalbos, globos, o
gal nori įspėti apie gresiantį pavojų,
artėjantį karą? Jeigu jis dabar galvą
iškištų, tiesiog paklaustų, suriktų
garsiai, gal jam atsakytų, a? Jis atsar-
giai paėmė už lango rankenėlės, žvil-
gtelėjo žmonos pusėn. Boluojanti pa-
talynė jam priminė sodų žydėjimą, tą
metą, kai visi vaismedžiai it nuotakos
šydu apsigaubia. Prisimena, tuomet
jis užlipo ant aukšto ir atidarė langą.
Viešpatie! – sušuko, – koks grožis! Iš
nuostabos taip ir liko prasižiojęs, ne-
pajuto, kaip ašaros ėmė tekėti
skruostais. Tai ne nasturta, ne naš-
laitė, ne bijūnas. Žiūrėk, sako, bijū-
nas pražydo! – ir viskas, o čia – jūra!
Nors šok ir maudykis žiedų putose.
Jis krūptelėjo: į stiklą lyg kumščiais
pabeldė. Tai todėl, kad jis nesiklauso,
mintys nukrypo į šalį. Negerai, reikia
susikaupti. Jis pasipurtė, bet liko sto-
vėti, bijodamas krustelti, bijodamas
nugarmėti neviltin, prapulti, išnykti
naktyje. Vėjas ir ūžesys galvoje nelei-
do išgirsti tos kalbos, sužinoti, kas ir
ko blaškosi, nors jis – ne Jaugilas.
Jaugilas turi gerą klausą, iškart toną
pagauna, nutveria lyg meškeriotojas
lydį ir nepaleidžia. Jis tai girdėtų.
Augustinas suspaudė lango ranke-
nėlę. Įdomu, ar šakos, krūmai žino,
kad jis negirdi, nesupranta? Jis vėl
žvilgtelėjo žmonos pusėn, paskiau
pro langą. Stambūs lašai šliaužė stik-
lu žemyn. Dvi šakos glausdamosi prie
stiklo liejo ašaras. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl. specialistų orien-
tacinę kelionę į Jungtines Valstijas.
Šio apsilankymo metu žinovai turės
galimybę susipažinti su technologi-
jomis, kurias JAV galėtų pasiūlyti ku-
riant naują atominę elektrinę Ignali-
noje, pasakojo C. Werner.

Apžvelgdama svarbiausius Lie-
tuvos iššūkius, C. Werner įvardino
bevizio režimo programos įgyvendini-
mą, kaip ypač sėkmingą bendro JAV
ir Lietuvos darbo vaisių. Remiantis
jos duomenimis, trijų mėnesių laiko-
tarpiu 5,000 Lietuvos gyventojų gavo
leidimą vykti į JAV per ESTA progra-
mą. Tuo tarpu 2007 m. per 12 mėne-
sių buvo išduota 11,000 vizų. C. JAV
vyriausybės pareigūnė mano, kad šis
laimėjimas atvers naujas kultūrinio
ir politinio bendradarbiavimo galimy-
bes.

JAV valstybės pareigūnė  apgai-
lestavo, kad silpnėja JAV – Lietuvos
švietimo mainų sistema. Jos teigimu,
2007 m. 9,500 lietuvių kreipėsi į
Jungtinių Valstijų ambasadą Vilniuje
norėdami sužinoti apie studijų gali-
mybes JAV. Tik 460 studentai atvyko
į šalį, t.y. 17  proc. mažiau nei 2006
metais. C. Werner nuomone, tai lemia
atstumas, lėšų trūkumas, kiti nepato-
gumai. Jungtinėms Valstijoms moks-
lo srityje sunku varžytis su Europos

šalimis, kurios šiuo atžvilgiu studen-
tams gali pasiūlyti kur kas palankes-
nes sąlygas.

Todėl savo kalbą Valstybės de-
partamento atstovė baigė iššūkiu,
skirtu Amerikos Lietuvių Bendruo-
menei. Ji susirinkusius paskatino im-
tis ryžtingo vaidmens, siekiant pa-
lengvinti ir patobulinti JAV Lietuvos
mainus kultūros ir mokslo srityje.
,,Valstybės departamentas mielai
jums padės”, – sakė C. Werner.

* * *
Vasario 16-oji – Lietuvos valsty-

bės atkūrimo diena – viena gražiau-
sių ir prasmingiausių švenčių: tinka-
mas metas susimąstyti, kurti atei-
ties viziją, nagrinėti istorijos gel-
mes... 

LR ambasadorius A. Brūzga
šventės metu prisiminė visai neseniai
į Anapilį iškeliavusį vieną mylimiau-
sių lietuvių tautos poetų – Kazį Bra-
dūną. ,,Šia proga norėčiau atiduoti
jam pagarbą, kaip lietuviui, kaip kū-
rėjui, kaip mūsų ilgamečiam kaimy-
nui iš Baltimorės”, – kalbėjo A. Brūz-
ga. Kiek vėliau, atrodo, tyluma alsuo-
jančioje salėje pasigirdo keletas Bra-
dūno haiku Vilniui. Vienas jų – 

Senasis Vilnius
Pavakario saulėje
Tampa pasaka.

Paminėjimo svečiai.  Algirdo Šiatkaus nuotr.

DC paminėta Vasario 16-oji



10              DRAUGAS, 2009 m. kovo 3 d., antradienis

Vasario 24 d. įvykusiuose rinki -
muose, apie kuriuos jau keletą mėne-
sių rašė ir didžioji ame rikiečių spau -
da, lietuviams palankus miesto vado -
vas, čia vadinamas prezidentu, buvo
perrinktas kitai ketverių metų ka-
dencijai. Iš daugiau negu 10,000 bal-
savi me dalyvavusiųjų, apie du treč-
daliai pa sisakė už L. Dominick.

Šiuose balsavimuose L. Do mi -
nick turėjo gana stiprų varžvovą –
meksikiečių kilmės vyrą Roberto
Garcia, kurio visą komandą sudarė
vien tik is pa niškos kilmės žmonės.
Jis per ispa niš kai išleidžiamą spaudą
prieš L. Dominick vedė nešvarią
kampaniją, kaltindamas šį visokiais
nusikaltimais. Tuo tarpu L. Domi -
nick per 4 metų laikotarpį miestui
padarė daugiau gero negu visi kiti

prieš jį buvusieji prezidentai. Vienas
iš didžiausiųjų jo darbų buvo miesto
Rotušės rūmų, gra  žaus parko, kelių
sporto aikščių jaunimui pastatymas.

Daug gražių žodžių jo adresu bu -
vo pasakyta porinkiminiame vaka re,
įvykusiame vasario 24 d. vė lyvą va -
karą AL’s restorane Cicero. Resto -
ranas buvo perpildytas L. Do mi  nick
gerbėjų, kurie rėmė jo pastangas
praeityje ir žadėjo remti ateityje.

Naujai perrinktas  Cicero miesto
prezidentas turi ir daugiau gražių
pla  nų šiai prie Čikagos ,,prilipusiai”
vietovei, kurioje lietuviai pradėjo
kurtis prieš 100 metų ir vienu laiku
sudarė didelį čia gyvenančių gyvento-
jų procentą.

Edvardas Šulaitis

Ciceriečiai paminėjo
Vasario 16-ąją

EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip žinia, vienas Lietuvos Ne -
pri klausomybės minėjimas buvo su -
rengtas amerikietiškoje aplinkoje Ci -
cero miesto Rotušėje vasario 11 d.,
kuriame šalia lietuvių dalyvavo ir
būrys amerikiečių.

Lietuviams skirtas minėjimas
buvo surengtas kiek vėliau – vasario
22 d. Jis prasidėjo lietuviškomis pa -
maldomis lietuvių pastatytoje Šv.
Antano parapijos bažnyčioje, kur šv.
Mišias atnašavo Cicero lietuvių dva-
sios vadas kun. dr. Kęstutis Trima -
kas, savo pamoksle ne kartą prisi-
mi nęs Lietuvos Nepriklausomybės
reik š mę. Jų metu gražiai giedojo
bažnytinis choras.

Po pamaldų Šv. Antano parapijos
salėje vyko minėjimo tęsinys. Žodį ta -
rė JAV LB Cicero apylinkės pirmi -
ninkas Mindaugas Baukus, kuris pri -
statė renginio vedėją Aldoną Zails -
kaitę, supažindinusią su Vasario 16-
osios Aktu. Prasmingą invokaciją
perskaitė kun. dr. K. Trimakas, buvo
sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai.

Minėjime kalbėjo trečiabangė
Ra sa Čepukėnaitė, kuri medikės išsi -
lavinimą gavo Estijoje. Savo pasisa -
kyme ji paminėjo nemažai istorinių
faktų iš senesnių laikų.

Šventėje taip pat dalyvavo ALT’o
pirmininkas advokatas Saulius Kup -
rys ir JAV LB Vidurio Vakarų apygar-
dos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė,

ku ri dažnai atvažiuoja iš Lemonto į
Cicero mieste ruošiamus lietuviškus
rengi nius. Jie trumpai pasveikino su-
si rin kusiuosius.

Meninė dalis šį kartą buvo labai
trumpa. Audronė Bernatavičienė
paskaitė neseniai Lietuvoje mirusio
poeto Kazio Bradūno eilėraštį „Mil -
žinkapis”. Mūsų atmintin įsiminė
paskutinis šio kūrinio posmas:

Praeina amžiai kaip nebūta,
Keleiviai dingsta tolumoj,
„Sudie” pasakiusi kregždutė
Su saule skubinas namo...
Ir vėlei vienišas lieku
Sargyboj miegančių laukų”.
Prieš minėjimą darbščiosios

Cicero šeimininkės susirinkusiuosius
vaišino užkandžiais, kava ir arbata.
Pabaigoje visiems prie šio renginio
pri sidėjusiems dėkojo JAV LB Cicero
apy lin kės pirmininkas M. Baukus.

Gaila, kad šį kartą publikos buvo
nedaug: gal dėl mažai žinomos kalbė-
tojos ir labai kuklios meninės dalies?

Šiame minėjime aukas rinko JAV
Lie tuvių Bendruomenės ir Amerikos
Lietuvių Tarybos atstovai.

Lietuvos Nepriklausomybės šven-
tės proga prie parapijos bažnyčios
savaitę plevėsavo lietuviška trispalvė.

Cicero turbūt buvo vienintelė
vieta, kur prie miesto savivaldybės
rūmų Lietuvos Nepriklausomybės
šventės proga buvo  iškelta lietuviška
trispalvė.  

Naujai perrinktas Cicero miesto prezidentas Larry Dominick su žmona
Elizabeth Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime Cicero Rotušėje. 

Edvardo Šulaičio nuotr.

Larry Dominick vėl bus 
Cicero miesto prezidentu 

Mokytojų konferencijoje –
žinoma režisierė, rašytoja, aktorė

Pasaulio lietuvių centre Bočių
menėje Lemonte kovo 8 d. JAV LB
Švietimo taryba orga nizuoja Moky -
tojų konferenciją.  Šiemet ji ypatinga.
Pagrindinė pranešėja Aurelija Čere -
daitė-Gurinavičienė – lėlių teatro
aktorė, režisierė ir pjesių, pasakų bei
eilėraščių kūrėja, mažuosius lietu-
vius ir jų tėvelius savo kūryba džiu-
ginanti daugiau nei dvidešimt metų.
Pirmiausia Aurelija Čeredaitė žino-
ma kaip aktorė ir režisierė, įvairiuose
Lietuvos teatruose pastačiusi daug
spektaklių (ir ne tik vaikams), sukū -
rusi įsimintinų vaidmenų teatre, tele-
vizijoje ir kine. Už autorinį spektaklį
„Peliukas Antanas” Aurelija Čeredai -
tė 2003 m. Alytaus lėlių teatro festi-
valyje „Aitvaras” apdovanota kaip
geriausia režisierė, jos pjesės ir spek-
takliai įvertinti įvairiuose kituose
konkursuose ir festivaliuose. Aurelija
Čeredaitė užsiima ne tik kūrybine,
bet ir edukacine veikla, dalyvauja
įvairiuose projektuose, dirba su emo -
cinių problemų turinčiais vaikais,
rodo labdaringus spektaklius ligoni -
nėse, vaikų namuose ir internatuose.

Literatūriniai Aurelijos Čeredai -
tės tekstai mažiesiems žurnaluose ir
dienraščiuose skelbiami nuo 1993 m.,
o 2003 m. išleista atskira šios autorės
pasakų knyga „Tinginė ragana”. Jos
personažai – kasdieniam pasauliui
neįprasti, keisti, tačiau mieli ir žais-
mingi: tai ir geros širdies, tačiau šiek
tiek aptingusi ragana, dalyvaujanti
raganiškame konkurse, žaliai nusi-
dažyti nusprendęs peliukas Antanas,
arbatos puodelyje gyvenantis žmogu -
tis Kukas, pagal žmonių pasaulio
pavyzdį savo teatrą sukurti suma-
nę paukščiai. Šios pasakaitės gimė
įkvė ptos jos augančio sūnaus smal-
sumo bei išradingumo, būdingo viso
pasau lio vaikams.

„Tinginė ragana” išversta į italų
kalbą ir išleista Italijos leidykloje
„Books & company”, o pjesė kartu su
brėžiniais publikuota metodiniame
leidinyje mokytojams „Peliukas An -
tanas”.

Pjesė sukurta norint paaiškinti
vai kui, kas yra lėlių teatras. Ji prasi -
deda „Delniukų pasaka”, vėliau į veiks-
mą įsijungia šluota – Fantazija,
šaukštas – Karalius, virtuvinė kempi -
nėlė – Varlė. Peliukai – įstrižos šluos -
tės su uodegėlėmis. Spektaklio pabai-
goje vaikai kartu su peliuku patenka
į stebuklingą daržą, kur laksto ne-
nuoramos agurkai ir šokinėja išdyku-
sios morkos. Visos šios priemonės su-
prantamos vaikui ir skatina jį pra-
tęsti žaidimą namie. Vaikai įtraukia-
mi į „ste bu klingo daržo” kūrimą.
Spek tak  liui muziką kūrė Arnoldas
Guri na vičius.

A. Čeredaitė pasakoja, kad kaž -
kada norėjo būti gydytoja, bet vėliau

turėjo slaptą svajonę, apie kurią
niekam nepasakojo – tapti rašytoja.
Apie šią svajonę papasakojo tik išlei-
dusi pirmą knygą. Ji 1979 m. Vil -
niaus valstybinėje konservatorijoje
įgijo dramos aktoriaus specialybę,
vėliau studijavo Europos psicho dra -
mos institute, dalyvavo JAV teatro
„Bread and Puppet” projekte, sta -
žavosi Norvegijos lėlininkų centruose
ir teatruose, Ann Sher teatro dramos
laboratorijoje, lankė Suzanne van
Lohuizen kursus dramaturgams ir
kt. Aurelija Čeredaitė dirbo „Lėlės”
teatre, Valstybiniame jaunimo teatre,
vadovavo „Berniuko Žirniuko teat -
rui”, dabar yra VšĮ „Žalia varna” di -
rektorė. Nuo 2006 m. ji – Lietuvos
lėlininkų organizacijos (UNIMA) pre -
zidentė, 2003–2007 m. išrinkta Lie -
tuvos psichodramos draugijos vice -
prezidente.

Aktorė, režisierė, rašytoja moky-
tojų konferencijoje ne tik skaitys
paskaitą, tačiau įtrauks mokytojus į
teatro pastatymą, tad visi mokytojai,
kurie dalyvaus konferencijoje, prašo-
mi atvykti apsirengę patogiais rūbais,
kad galėtų laisvai judėti.

Aktorė dažnas svečias Lietuvos
mokyklose. Lankosi ten su savo
sukurtais herojais – lėlėmis. Jie moko
vaikus deklamuoti ir kartu daineles
dainuoja. Ne išimtis ir Čikaga. Kovo 7
d. A. Čeredaitė apsilankys Čikagos ir
Maironio lituanis tinėse mokyklose,
kur vai kams parodys spektakliukus.

Taigi, mokytojai ir mokiniai, jūsų
laukia nuostabus teatrinis šeštadie-
nis ir sekmadienis. Norinčius daly-
vauti mokytojų konferencijoje kvie -
čia me užsiregistruoti savo mokyklose
tel.: 630-832-6331 arba el paštu: 

jurate@yahoo.com

Paruošė 
Laima Apanavičienė

Smalsioji Žalia varna.

Julius Veblaitis, gyvenantis Union, NJ, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus re-
miate.

Irene Kuras Checchia, gyvenanti Palos Heights, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums dosnią 100 dol.
auką, taip pat atsidėkodama už kalėdinius atvirukus ir kalendorių
paaukojo dar 100 dol. Labai Jums ačiū už dosnumą.

Pilypas Narutis, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.
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Vasario 13 d. suėjo trys metai,
kaip mirė partizano sūnus, ir pats bu-
vęs partizanu, Albertas Rapšys. Vie-
nas iš Lietuvos ąžuolų, jis buvo pa-
laidotas ąžuoliniame karste, kaip tik
vasario 16 d., plevėsuojant trispal-
vėms visoj Lietuvoj

Albertas gimė 1927 m. rugsėjo 27
d. Graščių kaime, Krekenavos vals-
čiuje, Panevėžio apskrityje.  Buvo sū-
nus Jurgio Rapšio ir Kotrinos Vens-
kūnaitės. Lankė progimnaziją, kai so-
vietų antra okupacija jam ir ne vie-
nam žemę su dangum sumaišė.

Alberto tėvelis prilaikė pavyzdin-
gą ūkį. Turėjo daug gyvulių ir grūdų,
todėl pagailo viską vėjais paleisti ir
nutarė į Vakarus nesitraukti. Be to,
ėjo didelė sovietų propaganda. Girdi,
rusai dabar kitoki: užsidėjo caro laikų
antpečius, pakeitė net savo himną ir,
karui pasibaigus, duos visoms tau-
toms laisvę. Tikrovė, žinoma, buvo
visai kita.

Areštai, žudynės

„Tuoj pat užėjus rusams, žmonės
buvo areštuojami ir kišami į kalėji-
mą”, – kartą pasakojo Albertas. „Pas
mus Ramanauskas buvo areštuotas,
o Mykolas Žukas saugumiečių nu-
kankintas Panevėžyje. Mažažemį
Mickevičių čia pat kaime užmušė.”

Tėvelis nedelsdamas sukūrė par-
tizanų būrį „Žaibas”. Ten partizano
priesaiką davė ir sūnus Albertas, ku-
ris bandė ir toliau mokytis. Tačiau
Albertas buvo greit areštuotas: tardy-
tas, palaikytas kalėjime ir gerokai su-
muštas, bet paleistas, su įsakymu
pranešinėti saugumui apie partiza-
nus.  Per antrą areštą „sudaužė be-
veik iki užmušimo”, – sakė Albertas.

Ūkis buvo išdraskytas, „o žydas
saugumietis-stribas išsivežė visus
baldus, net ir patalynę”. Buvo pats
laikas eiti miškan visam laikui.

Praranda ranką

„Mes buvom įsitaisę gerą bun-
kerį ir su stribais lengvai susidoroda-
vom”,– tęsė Albertas. „Bet vėliau
buvo atsiųsta į Lietuvą dvi divizijos
rusų vidaus kariuomenės. Prisidėjo ir
kiti daliniai.” Pradėjo šukuoti miš-
kus. Vienam susišaudyme prie bun-
kerio žuvo visi 22 partizanai. Taip
žuvo ir 30 partizanų Raguvos miške.

Tada „Vyčio” apygardos vadas
kpt. Vaitelis-Briedis liepė visiems po
du ar tris išsiskirtyti. Kautynėse

1945 m. balandžio 27 d. Albertas bu-
vo peršautas per dešinę ranką, kurią
teko iki alkūnės amputuoti, nes įsi-
vėlė gangrena. Gydėsi slapta visus
metus Šančiuose, pas partizanų ryši-
ninkę Marytę Mikšienę. Atsiminė dar
ir adresą: Helsinkio gatvė, Nr. 3.

Per Suvalkijos partizanus gavo
„šiokius tokius dokumentėlius” ir
dirbo sargu buvusio seimo nario Yčo
dvare, prie Kauno. Pramoko rašyti
kaire ranka (dar gražiau negu kiti su
dešine rašo) ir, susikūrus kolcho-
zams, dirbo kaip sąskaitininkas.

Kai sesuo Aurelija grįžo iš Sibiro
1956 m., Albertas įstojo į Šilutės že-
mės ūkio technikumą ir jį baigęs tapo
jaunesniuoju agronomu. „Taip ir dir-
binėjau: tai brigadininku, tai ūkve-
džiu. Tačiau pilnavertis nebuvau,
mat, nepartinis”, – sakė jis.

Tėvelio žuvimas

Alberto tėvelis Jurgis žuvo 1945
m. gegužės 26 d. Buvo atvykęs į
Petkūnų kaimo mokyklą, kur turėjo
įvykti būrio vadų pasitarimas su apy-
gardos vadu. Bet netikėtai prisistatė
stribai su rusų daliniais.  Albertas pa-
sakojo: „Apsuptoj mokykloje mūsiš-
kiai kovėsi, bet rusams pavyko pa-
degti mokyklą. Trys partizanai žuvo
viduje. Tetukas, jau su peršauta koja,
šokęs per langą bėgo ir buvo nušau-
tas. Po to visi keturi buvo atvežti į
Kėdainius ir numesti turgavietėje.”

Žmonės teigia, kad šie žuvusieji
buvo užkasti šiukšlyne ar durpynėly-
je prie Nevėžio, sakė Albertas. Dabar
ten užstatyti namai, bet prie upės
krioklio yra paminklas su 49-niomis
apylinkės partizanų pavardėmis.
Užrašas skelbia: „Po jūsų kojomis
mes, tėvynės neišdavę, žuvę nenu-
galėti.”

Pats Albertas palaidotas Raudon-
dvaryje, šalia motinos kapo. Buvo ap-
dovanotas Lietuvos kariuomenės kū-
rėjo-savanorio medaliu ir Lietuvos
laisvėje kovos sąjūdžio (partizanų)
ženklu.

Lietuvoj liko sesuo Aurelija Joč-
balienė su šeima, pusseserės Aldona
Šimonienė ir Danutė Urbetienė su
šeimom. Amerikoj – penki pusbroliai
ir keturios pusseserės su šeimom.

Paskutiniai Alberto žodžiai buvo
seseriai: „Aurelija, pavargau ir taip
noriu pailsėti.” Ilsėkis ir toliau užtar-
nautoj ramybėj.

R. John Rapšys

Albertas Rapšys, viduriniais pokario
metais.             A. Jočbalienės nuotr.

Alberto tėvai: Kotrina ir Jurgis Rap-
šiai (1927 m.). Tėvas žuvo būdamas
partizanu.                     I. Frido nuotr.

PARTIZANAS ALBERTAS RAPŠYS
1927–2006

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
vasario 27 d. 10:55 val. ryto iškeliavo į Amžinybę

A † A
JUOZAS STROPUS

Gimė Lietuvoje. Gyveno Tinley Park, IL.
Nuliūdę liko: žmona Gerda Jurkevičiūtė; sūnus Edvardas su

žmona Carol, vaikai Sarah ir Megan; duktė Laima Fritzler, vaikai
Michael ir Jennifer; sesuo Danutė ir vyras Kazys Talat Kelpša su
šeima; broliai Romanas su žmona Rasute ir šeima, Antanas su
žmona Angele ir šeima,  Rimas su žmona Antonetta bei kiti giminės.

A. a. Juozas pašarvotas pirmadienį, kovo 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 8
val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės antradienį, kovo 3 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont
laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse
kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus pasimelsti
už a. a. Juozą.

Liūdinti šeima

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

A † A
STEPHANIE BRAZIONIS

VAIŠVILAITĖ

Mirė 2009 m. vasario 28 d. Westmont Nursing Home, sulau-
kusi 92 metų.

Gimė Šiauliuose, Lietuvoje. Į JAV atvyko 1949 m.
Nuliūdę liko: duktė Florence ir Bob Poole.
Velionė pašarvota antradienį, kovo 3 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v.

v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.,
Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 4 d. Iš laidojimo namų
9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Stephanie bus palaidota
Tautinėse lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti American Cancer Society.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

A † A
DOBILAS JONAS „DOBY” RUKAS

Mirė 2009 m. vasario 25 d., sulaukęs 60 metų.
Nuliūdę liko: brolis Linas ir Debra Rukas, sūnėnas Jake

Rukas.
A. a. Dobilas buvo vyras a. a. Janet, sūnus a. a. Antano ir a.

a. Elenos Rukų.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, kovo 5 d. nuo 5 v. p. p. iki

9 v. v. Donnellan Family laidojimo namuose, 10045 Skokie Blvd.
at Old Orchard Rd.,  Skokie, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 6 d. 11 val. r. laidojimo
namuose.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donnellan FFH. Tel. 847-675-1990 arba
www.donnellanfuneral.com
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�,,Draugas” šimtmečio proga
ren gia jubiliejinį koncertą, kuris
įvyks 2009 m. kovo 22 d. 2 val. p.p.
Maria mokyklos auditorijoje. Koncer -
to programą atliks solistai Edmundas
Sei lius (tenoras) ir Kristina  Zmai lai -
tė (sop ranas). Akompanuos Edvinas
Mink štimas. 

��,,Seklyčioje” šį trečiadienį, ko -
vo 4 d., 2 val. p. p. tradicinėje popie -
tėje dalyvaus LR generalinė konsulė
Čikagoje Skaistė Aniulienė. Popietės
metu paminėsime Lietuvos neprik -
lau somybės šventę ir tuo pačiu turė -
sime progos pasikalbėti su konsule
mums rūpimais klausimais. Po prog -
ramos pasivai šinsime skaniu ,,Sek ly -
čios” maistu. Vi si kviečiami. Tel. pa -
siteiravimui: 773-476-2655.

�Seminaras „Ant skyrybų slenks-
čio: skyrybos juridiniu, psicholo giniu
ir bažnytiniu aspektu” įvyks kovo 5
d. 6:30–8:30 val. v.  Ziono  Liu teronų
bažnyčios salėje, 9000 Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453. Tel: 773-983-
6517 arba 630-257-5613. Bus vaišės.
Suteiksime vaikams priežiūrą. Re-
gistracija pageidaujama, bet nepriva-
loma.

�Kovo 7 d., šeštadienį, 9–11 val. r.
vyks Montessori mokyklėlės „Žibu -
rėlis” atvirų durų diena. Bus proga
susipažinti su mokyklos direktore,
klasėmis bei mokymo metodika. No -
rintiems daugiau informacijos, pra -
šome kreiptis tel.: 630-257-8891 ar
www.ziburelis.org.

�Ateitininkai sendraugiai kovo
7 d., šeštadienį, 4 val. p. p. kviečia  vi -
sus atvykti į pašnekesį ,,Kurkime
kul tūrą Kristaus tiesoje”, kuris vyks
Ateitininkų namuose.

�Kovo 8 d. 12:15 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre vyks Kovo 11-
osios minėjimas-koncertas. Dalyvau -
ja Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas. 
Muzikinę programą atliks Kauno val-
stybinio muzikinio teatro solistas
Juozas Janušaitis ir akordeonistas
Vy tautas Janušaitis. Pietus ruošia
,,Kunigaikščių užeiga”, šokiams gros

Algimantas Barniškis. Bilietus užsi -
sa kyti (kaina – 25 dol. ) tel. 773-627-
2137 (Algimantas Barniškis) arba
708-594-5622 (Andrius Bučas).

�Kovo 8 d., sekmadienį, Cicero
Šv. Antano parapijoje po lietuviškų 9
val. r. šv. Mišių ruošiama ,,Juokų kau -
liukų” klubo humoro programa, kuri
vyks parapijos didžiojoje salėje. Kvie -
čiami ne tik Cicero parapijos žmo nės,
bet ir svečiai iš toliau. Jūsų laukia
įdomi programa ir vaišės.  

�Pal. J. Matulaičio misijos semi-
naras Mišių skaitytojams vyks kovo 8
ir 22 dienoms, po 11 val. r. šv. Mišių.
Seminarą ves Aldona Zailskaitė ir
Antanas Saulaitis, SJ. Dabartiniai
misijos šv. Mišių skaitytojai ir norin-
tieji jais būti kviečiami dalyvauti
abiejose sesijose. Dalyvavę seminare
gaus pažymėjimus. Prašome regis-
truotis misijos raštinėje tel.: 630-257-
5613, arba tel.: 630-960-3497 (Aldona
Kamantienė). 

��ALRK Moterų sąjungos 3 kuo pa
šaukia šių metų susirinkimą, kuris
įvyks kovo 14 d. 2:30 val. p.p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Kviečiame nares dalyvauti.
Bus svarbūs  sprendimai. 

��Kviečiame į Gavėnios koncer-
tą Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos bažnyčioje, 6821 S. Wash -
tenaw Ave., Chicago, IL 60629, ba -
landžio 4 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p.
skambės Theodore Dubois kantata
,,Sep tyni paskutiniai Kristaus žodži-
ai”. Dalyvauja: solistai: Stephanie
Sheffield (sopranas), Leonard E.
Pacek (baritonas), Marco Pena (teno-
ras), katalikiška šokio ir teatro trupė
,,Mažosios gėlės”, choras, orkestras.
Vargonuos  Walter Whitehouse. Bilie -
tų kaina – 10 dol. suaugusiems, vai -
kams – 5 dol. Bilietus galite įsigyti  el.
paštu: GCtickets@comcast.net arba
tel. 773-737-2421. 

��Ne dėl redakcijos kaltės va sa rio
26 d. ,,Draugo” numeryje, 10 psl. įsi -
vėlė klaida. Po nuotrauka užrašą
skai tyti: Dr. Linas Sidrys – Oftol -
mologas ir akių chirurgas.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

JAV LB XIX Tarybos rinkimai LB apylinkėse įvyks š. m. gegužės
mėnesio 9–10  ir  gegužės mėnesio 16–17 dienomis. Bus renkama 60
atstovų iš dešimties apygardų. Dalyvauti rinkimuose turi teisę visi Amerikoje
gyvenantys lietu viai. Teisę dalyvauti rinkimuose taip pat turi ir ne lietuvių
kilmės asmenys, ku rių sutuoktiniai yra lietuviai.

JAV LB XIX Tarybos Vyriausiąją rinkimų komisiją sudaro: pirmininkas –
Romualdas M. Veitas, nariai – Marius Žiaugra, Jurgis Štuopis, Jurgis Bal -
čiūnas, Violeta Balčiūnienė, Reda Veitas-Limantienė.

Vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninis adresas:  
tarybosrinkimai2009@gmail.com 

JAV LB Krašto valdybos info

Vasario 20 d. Lietuvos Garbės generalinės konsulės Cleveland, OH Ing -
ridos Bublienės kvietimu ,,Union” klu be įvyko susitikimas su miesto vers -
lininkais, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV
Audrius Brūzga. Ambasadorius pasidžiaugė jau esamais Ohio valstijos ir
Lietuvos verslo ryšiais ir pakvietė dar labiau pasinaudoti atsiveriančiomis
prekybos ir investicijų galimybėmis.

Nuotraukoje: Garbės generalinė konsulė Cleveland Ing rida Bublienė ir
LR ambasadorius Wa shington, DC Audrius Brūzga prie LR Garbės konsulato
Cleveland.                                         LR ambasada Washington, DC info ir nuotr.

Lietuvių ,,Vilnius Manor” pen-
sininkų klubas surengė 91-osios Va-
sario 16-osios minėjimą. Minėjimą
atidarė klubo pirm. Alfonsas Alsber-
gas, sveikindamas gausiai susirinku-
sius tautiečius. Prelegentas Rimas
Sonda išsamiai kalbėjo apie Lietuvos
nepriklausomybę.

Meninę dalį atliko choras „Dai-

na”, dirigavo  ir akompanavo muzikė
Silvija Turūtaitė. Choras padainavo
keletą dainų pritaikytų šiai progai.

Paminėtina, kad ,,Vilnius Ma-
nor” pensininkų klubas per metus
surengia daug įvairių renginių, kad
palinksmintų vyresnio amžiaus gy-
ventojus.

Stasys Prakapas

Lietuvių Fondo parama kultūriniams
renginiams nelieka nepastebėta 

ar neįvertinta
Lietuvių Fondas jau daugiau kaip

46 metus remia lietuvybę puoselėjan -
čią veiklą, pirmenybę teikdamas pro-
jektams, kurie apjungia įvairias kar-
tas ir sudaro sąlygas bendrai veiklai.
Vienas iš tokių renginių buvo VIII
Dainų šventė, kuri 2006 metais įvyko
Čikagoje. Suprasdamas šio renginio
svarbą, Lietuvių Fondas šiai šventei
skyrė daugiau nei 55,000 dol.

Per iškilmingą Lietuvos Nepri -
klau somybės dienos minėjimą, įvy ku -
sį Lemonte, IL (2009 m. vasario 22
d.), JAV LB Krašto valdybos pirmi -
ninkas Vytautas Maciūnas klausyto-
jus maloniai nustebino savo prane -
šimu. JAV LB Socialinių reikalų tary-
bos pirmininkas Juozas Polikai tis,
Vytauto Maciūno vardu, Lietuvių
Fondui perdavė 10,000 dol. čekį ir
per skaitė laišką.

Savo laiške Maciūnas rašė: ,,Sa -
vanoriškoje veikloje svarbu ne val -
dyti, bet veikti kūrybiškai su reikia-
ma parama. Tą paramą JAV Lietuvių
Bendruomenė visada jautė iš Lietu -
vių Fondo švietimo srityje. Bet yra
ma lonu ir teisinga patvirtinti, kad LF
pelno skirstymas per paskutiniuosius
metus buvo labai reikšmingas užtik -
rinant sėkmingą LB svarbių renginių
įgy vendinimą.”

Maciūnas toliau teigė: ,,Su stam-
bia Lietuvių Fondo parama, VIII
dainų šventė, ne tik kūrybiškai ir

dvasiškai pasisekė, bet sąskaitas su-
vedus pa liko ir pelno. Didžioji dalis
pelno buvo paskirta IX Dainų šventės
ruošai, kuri 2010 metais įvyks Toron-
te. Dalis pelno palikta JAV LB Krašto
valdybos ižde bendriems reikalams.
O li kusi VIII Dainų šventės pelno
dalis, organizacinio komiteto pirmi-
ninko dr. Audriaus Polikaičio siūly-
mu, JAV LB tarybai įgaliojant ir įpa-
reigojant, yra grąžinama Lietuvių
Fondui kaip JAV LB įnašas, tvirti-
nantis tolimesnį bendradarbiavimą ir
pasitikėjimą.”  

Čekį priėmė Lietuvių Fondo val -
dybos pirmininkas Ramūnas Ast -
raus kas. Astraukas pabrėžė: ,,Tai
gražus dviejų didžiausių JAV lietuviš -
kų organizacijų bendradarbiavimo
pa vyzdys. Lietuvių Fondas ir Lietu -
vių Bendruomenė siekia tų pačių tik -
s lų. Tik dirbdami visi kartu mes gali -
me įveikti šiandienos svarbius iššū -
kius.”

Lietuvių Fondas, ilgametis kultū -
rinių projektų rėmėjas, ir sunkiomis
ekonominėmis sąlygomis tęsia pa ra-
mą, užtikrinant mums visiems svar -
bios lietuviškos veiklos gyvavi mą.
Lietuvių Fondas dėkoja visiems na-
riams už jų geranorišką paramą.

Dėl papildomos informacijos pra-
šome kreiptis: Laima Petro liū nienė
(admin@lithfund.org)

Lietuvių Fondo info

JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis įteikia
10,000 dol. čekį LF Valdybos pirmininkui Ramūnui As trauskui.

Lietuvos Fondo archyvo nuotr.

Žinios iš Kanados
Vasario 16-osios minėjimas ,,Vilnius Manor” klube


