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Briuselis, kovo 16 d. (ELTA) –
Nė viena Europos Sąjungos (ES) šalis

neprieštarauja Baltijos šalių ir Šve-
dijos elektros jungties projekto pa-
pildomam finansavimui iš ES biu-
džeto, po ES užsienio reikalų minist-
rų susitikimo Briuselyje sakė Lietu-
vos diplomatijos vadovas Vygaudas
Ušackas.

Šiam projektui Europos Komisija
(EK) yra numačiusi skirti papildomai
per 600 mln. litų. Tokiam pasiūlymui
dar turi pritarti šią savaitę posė-
džiausianti Europos vadovų taryba ir
Europos Parlamentas.

Anot ministro V. Ušacko, kai ku-
rių valstybių atstovai dar pateikė pa-
pildomų pasiūlymų dėl kitų projektų,
bet elektros jungtis, sujungsianti
Švediją ir Lietuvą arba Latviją, ne-
sukėlė jokių abejonių.

,,Baltijos šalių ir Švedijos jungtis
yra įrašyta į svarbiausių projektų są-
rašą”, – sakė V. Ušackas. Ministro tei-
gimu, gauti finansavimo nekliudys ir
tai, kad iki šiol dar nėra galutinai su-

tarta, iš kokių šaltinių finansuoti
projektus. Tai tikimasi išspręsti arti-
miausiu metu.

EK 5 mlrd. eurų vertės projektą,
kuriame numatytos lėšos energetikai
ir plačiajuosčiam internetui, siūlė su-
kurti iš pernai ir šiemet nepanaudo-
tų pinigų, kuriuos buvo numatyta
skirti žemės ūkiui ir konkurencin-
gumui, taip pat – iš skirtumo tarp va-
dinamųjų ES biudžeto ,,lubų” ir
esančio biudžeto. Tačiau toks siūly-
mas, prie kurios rengimo daug prisi-
dėjo Baltijos šalių deleguoti euroko-
misarai – lietuvė Dalia Grybauskaitė
bei latvis Andris Piebalgs – sulaukė
nemažo ES šalių pasipriešinimo.

Anot EK atstovybės Lietuvoje
vadovo Kęstučio Sadausko, daugiau į
ES biudžetą mokančios valstybės no-
ri atgauti neišnaudotas lėšas ir siūlo
minėtų 5 mlrd. eurų ieškoti maži-
nant 2009 ir 2010 m. numatytą fi-
nansavimą kitoms sritims.

Popiežius paskyrè
naujâ apaštališkâjî
nuncijû Lietuvoje

Vilnius, kovo 16 d. (ELTA) –
Prezidento rinkimuose norą dalyvau-
ti pareiškė 14 kandidatų, kurių pa-
reiškinius dokumentus Vyriausioji
rinkimų komisija (VRK) jau įregistra-
vo. Baigėsi pareiškinių dokumentų
priėmimo laikas. Kandidatams į pre-
zidentus iki balandžio 2 d. reikia su-
rinkti 20 tūkst. piliečių parašų.

VRK sprendimą išduoti parašų
rinkimo lapus jau yra priėmusi šiems

kandidatams: eurokomisarei Daliai
Grybauskaitei, Seimo pirmininkui,
Tautos prisikėlimo partijos vadovui
Arūnui Valinskui, Lietuvos socialde-
mokratų partijos pirmininkui Algir-
dui Butkevičiui, partijos Tvarka ir
teisingumas pirmininko pavaduotojui
Valentinui Mazuroniui, ,,darbietei”
Loretai Graužinienei, Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos vadovui Valdemarui
Tomaševskiui, Nepriklausomybės

Akto signatarui Zigmui Vaišvilai, at-
sargos generolui Česlovui Jezerskui,
nepriklausomai kandidatei, Valstie-
čių liaudininkų sąjungos garbės pir-
mininkei Kazimirai Prunskienei, lei-
dėjui Algirdui Pilveliui, publicistu pri-
si-tatančiam Vytautui Kundrotui, vers-
lininkui Jonui Jankauskui, kauniečiui
Vidmantui Sadauskui ir neparlamen-
tinės Pilietinės demokratijos partijos
vadovui Algimantui Matulevičiui.

Vatikanas, kovo 16 d. (ELTA) –
Popiežius Benediktas XVI naujuoju
apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje
paskyrė titulinį Atella arkivyskupą
Luigi Bonazzi. Jis pakeis ilgesnę negu
7 metų diplomatinę misiją Lietuvoje
baigusį arkivyskupą Peter Stefan Zur-
briggen, kurį popiežius Benediktas
XVI sausio 14 d. paskyrė savo atstovu
Austrijoje.

61 metus einantis L. Bonazzi yra
kilęs iš Šiaurės Italijos Bergamo pro-
vincijos. Jis atvyksta į Vilnių iš Kubos
sostinės Havana, kur atstovavo Šven-
tajam Tėvui pastaruosius 5 metus. L.
Bonazzi arkivyskupu nominavo popie-
žius Jonas Paulius II 1999 m. ir tais
pačiais metais konsekravo tuometinis
Vatikano valstybės sekretorius kardi-
nolas Angelo Sodano.

Arkivyskupas L. Bonazzi yra ket-
virtasis Vilniuje reziduojantis apašta-
liškasis nuncijus nuo tada, kai Šv. Sos-
tas ir Lietuvos Respublika 1991 m. at-
kūrė sovietų okupacijos sustabdytus
dvišalius santykius. Santykiai buvo
sustabdyti 1940 m., kai Lietuvą oku-
pavusi Sovietų valdžia nutraukė LR
konkordatą su Šventuoju Sostu ir įsa-
kė tuometiniam popiežiaus atstovui
per dvi dienas apleisti nunciatūrą,
anuomet buvusią Kaune. Pirmieji 4
popiežių atstovai LR 1922–1940 m.
laikotarpiu irgi buvo italai.

Lietuvoje atkurtosios nepriklau-
somybės metais Šventajam Sostui at-
stovavę apaštališkieji nuncijai buvo is-
panas, vokietis ir šveicaras.

•Sveikata. Apie programą,
kuri padės moterims įveikti
ligą (p. 2, 8)
•Rinkimų kampanijos uver-
tiūra (p. 3)
•Vasario 16–oji Matulaičio
slaugos namuose. Užgavė-
nių blynai Detroit, MI (p. 4)
•Tėvynės meilės vedami (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8, 11)
•Užgavėnės Arkangelos
mieste (p. 8)
•Pinklės (56) (p. 9)
•Knyga apie lietuvius... (p.
10)

ES pritaria elektros jungties
î Švedijâ finansavimui

Puikus îvadas î jubiliejinî koncertâ

Čikaga, kovo 16 d. (,,Draugo”
info) – Kovo 15 d. St. Petersburg, Flo-
rida vyko solistų Kristinos Zmailaitės
ir Edmundo Seiliaus koncertas. Pir-
moje koncerto dalyje klausytojai tu-
rėjo progą išgirsti lietuvių kompozi-
torių A. Kačanausko, J. Gruodžio, V.
Mikalausko kūrinius ir italų kalba at-
liekamas arijas iš G. Donizetti operos
,,L’Elixir d’amore”. Antroje dalyje
skambėjo arijos iš V. Klovos operos

,,Pilėnai” ir B. Dvariono operos ,,Da-
lia”. Koncertą dainininkai baigė due-
tu iš F. Lehar operetės ,,Linksmoji
našlė”. Klausytojai buvo sužavėti pui-
kiu šių atlikėjų dainavimu. Jiems
akompanavo pianistė Teresa Rose.

Kovo 22 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. dainininkai K. Zmailaitė ir E.
Seilius koncertuos Čikagoje, Maria
gimnazijoje, jiems akompanuos pia-
nistas Edvinas Minkštimas.

Dèl prezidento pareigû varñysis 14 kandidatû

Dainininkai Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė. Mečio Šilkaičio nuotr.

Baltijos šalių ir Švedijos jungtis įrašyta į
svarbiausių projektų sąrašą.

SCANPIX nuotr.
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Programa padės moterims įveikti ligą
LORETA TIMUKIENÈ

Čikagoje gyvenančiai lietuvei
Vaivai Vaišnytei kartu su dviem
kitomis moterimis – buvusia ben-
dradarbe ir jos pažįstama, fizinės te-
rapijos specialiste – kilo mintis, kad
turėtų būti geresnis būdas padėti
moterims, kamuojamoms problemos,
apie kurią daugelis nedrįsta kalbėti.
Šlapimo nelaikymas – slepiama ne
vien vyresnio amžiaus moterų bėda.
Trys anksčiau minėtos moterys su-
kūrė programą, kurią naudodamos
moterys gali savarankiškai atlikti
pratimus, padedančius lengviau atsi-
kratyti šio susirgimo. Projekto auto-
rės įsitikinusios, kad labai svarbu
viešai kalbėti šia tema ir moterims
pasiūlyti produktą, kurį jos galėtų
nusipirkti ir naudoti namie.

Apie šį negalavimą
nedrįstama kalbėti

Su šlapimo nelaikymu susiduria
apie 20 mln. moterų visame pasauly-
je, tačiau beveik niekas apie tai gar-
siai nekalba. Sergančios slepia savo
problemą nuo aplinkinių. Gydytojai
apie tai retai kada paklausia. Neįtikė-
tina, bet JAV higieninėms priemo-
nėms išleidžiama du kartus daugiau
pinigų negu veiksmingiems gydymo
metodams. Tik 10–20 proc. sergan-
čiųjų kreipiasi į gydytoją. JAV su-
rengtos apklausos parodė, kad šlapi-
mo nelaikymas sukelia nemažai me-
dicininių, socialinių, higieninių prob-
lemų. Neretai ši būklė sukelia ne-
darbingumą.

Šlapimo nelaikymui įtakos gali
turėti vyresnis amžius, gimdymai,
menopauzė, šlapimo takų ligos, pilvo
ertmės operacijos, nervų sistemos
ligos, diabetas, padidėjęs kraujo
spaudimas, Alzheimerio liga, nutuki-
mas, rūkymas, kava, alkoholio varto-
jimas, dirbtinių saldiklių vartojimas,
sunkios sąnarių ligos ir t. t.

Jau senuosiuose medicinos raš-
tuose randama egiptiečio gydytojo
Inhotempo (2700 m. pr. Kr.) apra-
šymą apie moterų šlapimo nelaiky-
mą. Hipokratas aprašė moters neva-
lingą šlapimo tekėjimą, prasidedantį
po sunkaus gimdymo. Avicena minėjo
moterų šlapimo nelaikymą, atsira-

dusį po gimdymo dėl šlapimo pūslės
vientisumo pažeidimo. XIX a. jau bu-
vo aprašomas moterų šlapimo nelai-
kymo gydymas. Šiuo metu yra žino-
ma nemažai gydymo būdų, pade-
dančių įveikti šį negalavimą. Tai ir
operacijos, gydymas vaistais, fiziote-
rapiniai pratimai. Tačiau, kaip sako
Vaišnytė, kiekvienu atveju pasiūlyti
tinkamiausią gydymą turėtų gydyto-
jas.

Programa gali padėti ligoniams

Vaišnytė su dviem bendramin-
tėmis siūlo vaizdo programą, kurioje
pristatomi fiziniai pratimai, pade-
dantys atsikratyti nemalonaus ne-
galavimo. Pačiai Vaivai ir jos bendra-
darbei kilo mintis sukurti vaizdo pro-
gramas, kadangi pačioms teko daryti
pratimus dėl ortopedinių sužeidimų
(Vaivai – dėl kaklo, jos bendradarbei –
dėl peties). Jos savo kailiu patyrė,
kad yra gana sunku grįžus namo pri-
siminti, kaip taisyklingai atlikti pa-
skirtus pratimus. Moterims pritarė
dar viena bendradarbė, fizinės terapi-
jos specialistė, kuri vis bando rasti
geresnį būdą paruošti pratimus
pacientams, kad jie tai galėtų atlikti
namuose. Programos kūrėjoms kilo
mintis, kad čia galėtų padėti filmuota
medžiaga, kurioje būtų parodyta,
kaip fizinės terapijos specialistas
dirba su pacientu. Vaišnytės nuomo-
ne, jeigu medžiaga gerai nufilmuota
(kartu dirbant pacientui bei fizinės
terapijos specialistui) ir viskas tinka-
mai išaiškinta – ji gali labai padėti
ligoniams. Moterys prieš porą mėne-
sių išleido pirmą filmuotą programą,
planuoja sukurti visą seriją tokios fil-
muotos medžiagos, padedančios leng-
viau įveikti užklupusius negalavi-
mus.

Kam skirta ši programa?

Pasiteiravus, kodėl buvo pasi-
rinktas būtent šis susirgimas, t. y. šla-
pimo nelaikymas, Vaiva atsakė, kad
tai nulėmė ne viena priežastis. Pasi-
rodo, viena iš programos sumanytojų
(fizinės terapijos specialistė), pagim-
džiusi 3 vaikus, buvo pati susidūrusi
su šia problema. Fizioterapeutė su-
prato, kur yra šio susirgimo priežas-

tis, ir pasirinko pratimus, kuriuos at-
likdavo 3 kartus per savaitę. Maž-
daug po dviejų mėnesių ji pasveiko.

Ši programa yra skirta toms mo-
terims, kurių negalavimas susijęs
būtent su raumenų silpnumu. Ypač
tos, kurios yra neseniai pagimdžiu-
sios, gali turėt šią problemą, nes daž-
nai jų raumenys būna pažeisti. Siū-
lomi pratimai padeda sustiprinti
daugybę raumenų, kurie padeda
sulaikyti šlapimą. Vaišnytė sakė, kad
prieš pradedant naudoti jų siūlomą
produktą moterys turėtų pasitikrinti
pas gydytoją, kuris leistų joms šiuos
pratimus atlikti. Šią programą gali
naudoti ir moterys, kurios turi ne-
mažai bėdų po menopauzės, kuomet
hormonų pusiausvyros pasikeitimas
gali susilpninti dubens diafragmos
raumenis.

Informacija turi būti patikrinta

Vaišnytė sakė, kad jos yra nusi-
teikusios užtikrinti, jog jų pateikia-
ma informacija būtų teisinga ir ja
naudodamiesi žmonės galėtų tobulai
atlikti pratimus.

Kuriant programą nemažai dė-
mesio buvo skiriama anatomijai. Pro-
jekto autorės įsitikinusios, kad žmo-
nės gali geriau atlikti pratimus, kuo-
met jie supranta, kokius raumenis ir
kodėl svarbu stiprinti. Kurdamos
programą moterys sukvietė ,,Advi-
sory Board” – medikų profesionalų
(ginekologų, uroginekologų) ir fizio-
terapeutų grupę, kuri sutiko peržiū-
rėti informaciją ir pasidalinti nuo-
monėmis (viena iš grupės narių yra
University of Chicago uroginekologė
dr. Sandra/Rasa Valaitis). Jiems bu-
vo parodyta visa medžiaga ir, atsi-
žvelgiant į jų pastabas, ji buvo reda-
guota.

Programos sumanytojos taip pat
daug laiko praleido su galimomis
„pacientėmis” – t. y. su moterimis,
kurios galėtų būti siūlomo produkto
vartotojos. Buvo siekiama patikrinti,
kaip jos supranta pateikiamą infor-
maciją (su iliustracijomis, paaiškini-
mais ir vaizdo medžiaga). ,,Mes visi
žinome, kad tai, kas vienam žmogui
aišku (ypač tokiam, kuris gerai susi-
pažinęs su tema), kitam gali būti
visiškai neaišku ar neįdomu,” – sakė
Vaiva. Tai suprasdamos moterys
daug kartų filmavo visą programą,
tada ją parodydavo grupei žmonių ir
stebėdavo, kaip tie žmonės atlieka
pratimus pagal filmuotą medžiagą.
Kaip sako Vaišnytė, jos labai daug iš
tų ,,stebėjimų sesijų” išmoko.

Nukelta į 8 psl.

„Vokietija yra mano gimtinė,
bet Lietuva yra mano tėvynė”, –
sako Vokietijos lietuvių jaunimo
sąjungos pirmininkas Arūnas
Damijonaitis. Vokietijoje gimęs,
augęs, biochemiją studijuojantis
jaunuolis puikiai kalba lietuviš-
kai ir draugams nuolat pasakoja
apie savo lietuviškas šaknis. „Pa-
sakų šalį” – Lietuvą – įsimylėjęs
Damijonaitis kalba apie ambici-
jas gauti Nobelio premiją, planus
grįžti į Lietuvą bei viltį nusipel-
nyti Lietuvos pilietybės. Kovo 10
d. Europos teisės departamentui
prie LR Teisingumo ministerijos
pasiūlius atsisakyti naujos re-
dakcijos Pilietybės įstatymo
nuostatų, kuriomis Lietuvos pi-
lietybė užtikrinama išeivių vai-
kams, Damijonaičiui iš tiesų teks
pasistengti, norint gauti LR pasą
– minėtas departamentas mano,
kad pilietybė per lengvai dalija-
ma vaikams ir siūlo vėl įteisinti
„išimtinius, atskirus” atvejus.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Vaiva Vaišnytė
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RINKIMŲ KAMPANIJOS
UVERTIŪRA

KÊSTUTIS GIRNIUS

Pagaliau viskas stojo į savo vie-
tas. Naujasis Socialdemokratų parti-
jos vadovas Algirdas Butkevičius var-
žysis su Tautos prisikėlimo partijos
kūrėju Arūnu Valinsku dėl teisės da-
lyvauti antrame prezidento rinkimų
rate, jei jis išvis vyks. Dalia Gry-
bauskaitė gali būti išrinkta jau pir-
majame ture.

Pastarųjų dvidešimties metų
Lietuvos politikos galiūnai Vytautas
Landsbergis ir Algirdas Brazauskas
nutarė nedalyvauti rinkimuose. Nors
tokio sprendimo reikalavo sveikas
protas, iki paskutinių dienų vienas ir
kitas davė suprasti, kad stos į rinki-
mų kovą, jei tą darys didysis jo prie-
šininkas.

Brazauskas nerodė entuziazmo,
nurodydamas, kad jau amžius ir svei-
kata ne ta, kad veržtųsi į preziden-
tus. Ir prisiminė karčią 1997 metų
patirtį, kai konservatoriams ir krik-
demams laimėjus Seimo rinkimus į jį
nekreipė dėmesio net eiliniai minis-
trai. Neaišku, ar patys socdemai ma-
nė, kad jis dabar tinkamiausias kan-
didatas. Kontroversiškos buvusio
prezidento privatizacijos būtų tapu-
sios rinkimų kampanijos tema.

Ne vien draugai, bet ir priešai
ragino Landsbergį kandidatuoti; pir-
mieji, nes manė, kad jis būtų geriau-
sias prezidentas, antrieji – siekdami
suskaldyti konservatorius ir užkirsti
kelią partijai vieningai paremti Gry-
bauskaitę. Stebina ne tiek Landsber-
gio galutinis nutarimas, bet tai, kad
jis galbūt rimtai svarstė galimybę
kandidatuoti. Landsbergis seniai nu-
tarė būti principingas, ne populiarus
politikas. Sunkiai suvaldomas noras
įgelti priešininkams, ir ne tik jiems,
seniai jį įrikiavo į nemėgstamiausių
politikų gretas. Net kai konservato-
riai buvo populiarumo viršūnėje,
1997 metais, per prezidento rinkimus
Landsbergį palaikė vos 16 proc. rin-
kėjų. Šįmet nebūtų sulaukęs daugiau
paramos.

Į paribį pasitraukė Gediminas
Kirkilas, nutardamas nekandidatuoti
į partijos pirmininkus, taigi ir į parti-
jos kandidatus į prezidentus. Jis davė
suprasti, kad jį skatino noras stip-
rinti partijos vienybę, mažinti vidaus
susiskaidymą ir konkurenciją. Bet
yra paprastesnė, mažiau kilni prie-
žastis – Kirkilas puikiai suprato, kad
partija jo nerinks.

Smunkant koalicijos partijų,
ypač Tėvynės sąjungos–Lietuvos
krikščionių demokratų (TS–LKD),
populiarumui, socdemai turi gerą ga-
limybę atsigauti. Jei jos kandidatas į
prezidentus patektų į antrą ratą, o
partija laimėtų daugiausia mandatų
Europos Parlamento (EP) rinkimuo-
se, ji galėtų skelbtis vėl esanti stip-
riausia Lietuvos politinė jėga. Šiomis
aplinkybėmis socdemų į rinkimus
negali vesti vienas nepopuliariausių
Lietuvos politikų, kurio nekompe-
tentingas premjeravimas ilgai liks
įsirėžęs žmonių atmintyje.

Brazauskas nebuvo vienintelis
socdemų vadas, kuris manė, kad
Vilija Blinkevičiūtė būtų tinkamiau-
sia kandidatė į prezidentus. Visuo-
menė ją mėgsta. Ji moteris, tad jai
lengviau varžytis su Grybauskaite.
Neįsivėlusi į partijos vidaus ginčus,
Blinkevičiūtė priimtina visiems par-
tijos sparnams. Cinikai nurodo, kad ji
būtų puiki prezidentė partijai, nes,
stokodama platesnės patirties ir

politinės nuovokos, ji būtų lengvai
valdoma. Blinkevičiūtė nutarė ne-
kandidatuoti. Ji ves partiją į Europos
Parlamento rinkimus, ir tai, ko gero,
tinkamiausias sprendimas.

Landsbergio ir kitų partijos va-
dovų skatinama, absoliuti TS–LKD
tarybos dauguma nutarė palaikyti
Grybauskaitės kandidatūrą. Neaiš-
ku, kiek eiliniai partijos nariai pa-
laikys tarybos nutarimą. Krikdemiš-
kasis sparnas neslepia savo abejonių
dėl komisarės tinkamumo.

Grybauskaitė sulaukė kitos koa-
licijos partnerės – Liberalų sąjūdžio
palaikymo. Liberalai rodė didesnį en-
tuziazmą jai, beveik vienbalsiai pri-
tardami komisarės kandidatūrai.
Kandidatė neliko skolinga. Per trum-
pą vaizdo įrašo kreipimąsi Grybaus-
kaitė negailėjo pagyrimų liberalams:
„Esate jauna, veržli ir ambicinga par-
tija, drįsote imtis atsakomybės šiuo
šaliai sunkiu metu. Todėl būtent jus
kviečiu į talką.”

Konservatorių atžvilgiu komisa-
rė laikėsi šalčiau. Vaizdo įrašo nepa-
siuntė, tenkinosi laišku, adresuotu
tarybos nariams. Jos žodžiai buvo
santūrūs. TS–LKD yra „valstybei at-
sidavusi politinė jėga, kurios vado-
vaujama Vyriausybė daro tai, kas
būtina šaliai, kartais klysta, tačiau
sugeba tai pripažinti ir taisyti”. Ji
pabrėžė, kad prezidento rinkimuose
dalyvaus kaip nepriklausoma kandi-
datė, tačiau yra „atvira visuomeninių
organizacijų ir politinių partijų para-
mai”. Taigi didžiausiai Seimo partijai
ji paskyrė statisto vaidmenį.

Kita koalicijos partnerė – Liberalų
ir centro sąjunga galutinai nenutarė,
ar rinkimuose rems kurį nors kandi-
datą, bet jos pirmininkas Artūras
Zuokas nusprendė juose nedalyvauti.

Prezidento rinkimai bus ypatin-
gi. Juose dalyvaus tik dviejų partijų –
socdemų ir Valinsko – vadovai. Kitos
partijos arba nedalyvaus, arba į kovą
siųs atsarginę komandą. Valdančios
ir opozicinės partijos tenkinsis sirga-
lių vaidmeniu.

Nepaprasto Grybauskaitės popu-
liarumo akivaizdoje suprantama, ko-
dėl daugelis partijų nenori kelti savo
kandidatų. Kam dalyvauti rinkimuo-
se ir visiems parodyti partijos vadovo
ar vėliavnešio nepopuliarumą?

Tik vieną kartą prezidentas buvo
išrinktas pirmame rate. Tai buvo
Brazauskas 1993 metais, praėjus vos
keliems mėnesiams po nelauktos, bet
triuškinamos Lietuvos demokratinės
darbo partijos pergalės Seimo rinki-
muose. A. Brazauskas atrodė nenu-
galimas, toks ir buvo.

Panaši aura dabar gaubia Gry-
bauskaitę, nors ji niekada nedalyvavo
rinkimuose, taigi ir niekada nelai-
mėjo rinkėjų pritarimo. Bene pirmą
kartą tiek daug vilčių dedama į poli-
tinį naujoką. Įvairiai aiškinama,
kodėl ji žmones taip patraukia, bet
negalima neigti nepaprasto susižavė-
jimo ja. Pergalė pirmame rate paro-
dytų jos išskirtinumą.

Kitu atžvilgiu Grybauskaitė nėra
unikali. Ji nėra pirmoji „gelbėtoja”.
Artūras Paulauskas, Rolandas Pak-
sas, Viktoras Uspaskichas ir Valins-
kas tapo tautos numylėtiniais, vos jie
žengė pirmuosius žingsnius politiko-
je. Nevalia pamiršti dar kito „gelbėto-
jo” – Valdo Adamkaus, kuris buvo
išrinktas prezidentu, nors jis buvo ką
tik atvykęs į Lietuvą ir jam net ne-
turėjo būti suteikiama teisė kandi-
datuoti. Alfa.lt

Ar jau skęstam, ar dar
tik mojuojam rankom?

ANDRIUS NAVICKAS

Premjeras Andrius Kubilius dažnai kartoja perspėjimą, kad mes ne-
suvokiame viso dabartinės ekonominės krizės dydžio bei to, jog
atėjo griežto taupymo laikai. Nuolat girdime pranešimų, kad pa-

dėtis yra dar prastesnė, nei numatė ankstesnės pesimistinės prognozės, ir
ūkio nuosmukis bus dar didesnis. Ką daryti? Kaip turėtume reaguoti?
Pirktis raminamuosius, atsisakyti visų gyvybiškai nebūtinų išlaidų ar pa-
prasčiausiai viltis, jog iš krizės pabusime kaip iš slogaus sapno?

O ką daryti su tomis sritimis, kur patys negalime savimi pasirūpinti
ir mums būtina valstybės pagalba? Pavyzdžiui, sveikatos apsauga, viešo-
sios tvarkos palaikymas, reagavimas į įvairias nelaimes, tarkim, gaisrus?
Skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas? Pastarasis princi-
pas vis dažniau tampa pagrindiniu dabartinės politinės valdžios motyvu,
kalbant su gaisrininkais, policininkais, gydytojais, mokytojais. Esą trūks-
ta pinigų, ir visi turime gyventi taupiau. Girdint šias kalbas, kyla klausi-
mas: ar žmonės, kuriems esame patikėję valstybės valdymą, tik galvoja,
kaip padaryti valstybę pigesnę, ar galvoja ir apie teisėtus piliečių lūkesčius
valstybės atžvilgiu? Pavyzdžiui, siekiant taupyti, galima išmesti valties
irklus, nekamšyti jos skylių – tik visa bėda, kad tai, kas liko iš valties, ne-
betiks kelionei vandeniu.

Panašiai yra ir su valstybe. Galima tik sveikinti tai, kad, pasak dabar-
tinės politinės valdžios, didvyriškų pastangų dėka pasiekta, jog valstybė
sugeba išmokėti pensijas, atlyginimus biudžetininkams. Kita vertus, daug
nuogąstavimų kelia, kokie bus ilgalaikiai tų „didvyriškų priemonių” pa-
dariniai. Žinovai perspėja, kad sparčiai plečiasi „šešėlinė ekonomika”. At-
kaklus ne vienų metų triūsas kovoje su šešėliais Lietuvos ūkyje, įtrau-
kiant į dialogą didžiausių Lietuvos įmonių vadovus, ugdant socialinę ver-
slo atsakomybę, dabar pakibo ant antikrizinių priemonių plauko. Kita
vertus, dar niekada taip sparčiai nedidėjo įsiskolinusių įmonių ir žmonių
skaičius. Jei niekaip į šį reiškinį nebus reaguojama, it muilo burbulas
sprogs viltis padidinti biudžeto išlaidas, išgręžiant tuos, kurie nesugeba
pabėgti ar kaip nors nuo mokesčių išsisukti. Jie paprasčiausiai neturės iš
ko mokėti ir teks rūpintis ne tuo, kaip padidinti jų indėlį į biudžetą, bet
kaip juos išlaikyti iš tų lėšų, kurias vis dar sugeba sumokėti kiti.

Klausimų kelia ir paskelbtas taupymo vajus. Gerai, kad veikia Saulė-
lydžio komisija, žadanti išravėti piktžoles iš valstybės institucijų. Tačiau
bendras įspūdis – einama paprasčiausiu keliu – apkarpoma visiems po tru-
putį, nepaisant to, jog esama sričių, kurios tiek svarbios visuomenei, kad
jų finansavimą būtina palaikyti net didžiausios krizės metu. Taip pat kaip
yra sričių, kurių finansavimą galima šiek tiek sumažinti ar apskritai nu-
traukti, kol praeis krizė. Susidaro įspūdis, jog vežimas statomas prieš ark-
lį. Pirmiausia bandoma apskaičiuoti, kiek pinigų būtina sutaupyti, ir ieš-
koma mažiausiai skausmingų būdų jiems gauti, o ne aiškiai sudėliojami
prioritetai ir galvojama, kaip atrasti lėšų būtiniausioms reikmėms pa-
tenkinti.

Girdime apie apgailėtiną padėtį policijoje, priešgaisrinėje tarnyboje,
sveikatos apsaugos įstaigose. Tai įstaigos, kurių žlugimas skaudžiai atsi-
lieps kiekvienam iš mūsų. Todėl kai valdžios atstovai paprasčiausiai gūž-
čioja pečiais ir sako – nieko negalime padaryti, visiems dabar sunku,
tampa neramu ir pikta. Neramu, nes sugriuvusias viešosios tvarkos palai-
kymo ar sveikatos apsaugos sistemas atstatyti bus itin brangu. Be to, šie
griuvėsiai gali nusinešti ne vieną gyvybę. Pikta, nes pinigų kitoms sritims,
kurios, esu tvirtai įsitikinęs, ne tokios gyvybiškai svarbios – atsiranda.

Jau ne kartą kalbėta apie milijonus grandiozinėms statyboms, apie
lėšas, išleidžiamas per įvairias reprezentacijas, politikų privilegijoms. Štai
ir vėl mums buvo paskelbta, kad savo milijonus dotacijų išsidalys Lietuvos
politinės partijos. Kaip pareiškė vienas politikos senbuvis, tai, jog valsty-
bė dotuoja partijas, yra mūsų aukštos politinės kultūros įrodymas. Jei esą
to kuriam laikui atsisakytume, mūsų nesuprastų kitos Europos Sąjungos
valstybės. Na taip – jei sugrius viešosios tvarkos palaikymo sistema, tai
būsime aukštos politinės kultūros valstybė. Svarbu, jog, šiukštu, nelies-
tume pinigų, kuriuos politikai skiria savo išlaikymui.

Kodėl Lietuvos politinės partijos tokios silpnos ir nepopuliarios, kodėl
dauguma jų nesugeba net išugdyti politikų, galinčių kandidatuoti į aukš-
čiausius valstybės postus – jau kito komentaro tema. Galima sutikti ir su
tuo, jog partijų finansavimas iš mūsų kišenės leidžia viltis, jog jos mažiau
lindės kurio nors oligarcho kišenėje. Todėl tikrai sutinku, kad, krizei
aprimus, tokios dotacijos partijoms būtų mokamos. Tačiau jei krizė iš
tiesų tokia sunki, kaip skelbiama, jei valstybė nebeturi pinigų patenkinti
esminių teisėtų piliečių lūkesčių, tai gal ir politikams laikas sau pasakyti:
skęstančiųjų gelbėjimasis – pačių skęstančiųjų reikalas. Tačiau, kiek
pažįstant Lietuvos politikus, galima tikėtis, jog jie mus privers apmokėti
ir čekius už savo plaukimo pamokas.
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Užgavėnių blynai

Vasario 16-oji Matulaičio slaugos namuose

ROŽÈ RAŽAUSKIENÈ

Vienas iš populiariausių renginių
mūsų parapijoje yra tradiciniai „Už-
gavėnių blynai”. Tokiais žodžiais
pensininkų blynų pokylio skelbimą
parapijos biuletenyje pradėjo parapi-
jos kunigas Ričardas Repšys.

Kodėl Dievo Apvaizdos parapijoje
(Southfield, MI) renginys „Užgavė-
nių blynai” toks populiarus? Trum-
pas atsakymas – blynai labai skanūs.
Kodėl tie blynai jau tokie skanūs?
Juos – mielėmis išraugintus, pagal
savo lietuviškus receptus – kepa Ele-
nutė Alkuvienė. Trumpai jie vadina-
mi „Elenutės skanūs blynai”.

Vasario 24 d. Detroit apylinkėje
gyvenantys visi lietuviai pensininkai

visais Detroit keliais važiavo į Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijos Kultū-
ros centro kavinę užgavėnių blynų
pietums, kurie prasidėjo 12 val. p. p.
Pensininkai rado kavinę ir stalus gra-
žiai sutvarkytus. Krikščioniškosios
tarnybos komitetas, kurio pirminin-
kė yra E. Alkuvienė, visuomet malo-
niai priima atsilankiusius. Visi jau-
čiasi gerai ir maloniai – kaip pas ma-
mą namuose. Tikriausiai niekas ir
niekados negali pamiršti, ką reiškia
būti pas mamą namuose.

Kai visi jau buvo susėdę prie sta-
lų, prie mikrofono pasirodė Dalytė
Navasaitienė. Ji visuomet turi ką
įdomaus pasakyti apie pensininkus.
Praneša ir apie tuos, kurie sunega-
lavę pasiliko namuose. Tuomet pensi-

Matulaičio slaugos namų (MSN)
lietuviams Vasario 16-oji yra jų pasi-
didžiavimas, jų orumas ir savigarba.
Pasipuošę šventadieniniais drabu-
žiais, jie skubėjo į jiems brangios
šventės minėjimą. Kartu su lietuviais
rinkosi ir amerikiečiai. Vasario 16-
tąją jie šventė Prezidentų dieną,
ypatingai atkreipdami dėmesį į JAV
Prezidentą Lincoln, jo 200 metų gi-
mimo sukaktį. Kad visi gyventojai su-
prastų, programa vyko anglų kalba.
Retas lietuvis nesupranta angliškai, o
dainos nesudarė problemos, juk mu-
zikos kalba tarptautinė.

Minėjimą pradėjome Lietuvos
himnu. Lietuvos Nepriklausomybės
tema kalbėjo buvęs ilgametis Rytų
pakraščio Connecticut LB pirmi-
ninkas, lietuviškos veiklos judintojas

Vytautas Alksninis, MSN lietuviams
gerai pažįstamas iš ankstesnių pasi-
rodymų, mylimas ir laukiamas sve-
čias.

Prelegentas po trumpo įvadi-
nio žodžio pasinaudojo prez. Valdo
Adamkaus kalba, pasakyta tą pačią
dieną Valstybės atkūrimo minėjime
Vilniuje. Gerb. Alksninio dėka Ma-
tulaičio namai – Lietuvos mažutė
dalelė, tik keleto valandų skirtumu
žinojo, ką lietuvių tautai kalbėjo
Lietuvos Prezidentas.

Jiems buvo įdomu išgirsti apie
dar vieną 1949-ųjų Vasario 16-osios
aktą, nuo kurio pasirašymo šiais me-
tais sukako 60 metų. Prezidentas
drąsino tautą: „...mes turime išban-
dytų būdų, kaip gyventi ir veikti
esant sunkiai situacijai. (...) Tai – ne

Krikščioniškosios tarnybos komiteto pirm. Elenutė Alkuvienė išdidžiai ro-
do, kad ir Danutė Naujokaitienė moka gražius blynus iškepti.

Rožės Ražauskienės nuotr.

techniniai būdai, tai moralinė laiky-
sena.” Vėliau besikalbant tam pritarė
aštuntos ir devintos dešimties Namų
lietuviai. Jie ir patys panašias grės-
mes buvo išgyvenę.

Namų gyventojams buvo labai
priimtinas Prezidento duotas Vinco
Kudirkos pavyzdys. „Lietuviškų ži-
nių” valandėlių metu, „Draugo” in-
formuojami apie nusikaltimus, vyks-
tančius politiniuose sluoksniuose,
buvusiose vyriausybėse moralinių,
neminint jau religinių vertybių stoką,
Matulaičio gyventojai piktinosi ir
liūdėjo. Nenuostabu, kad jie žavėjosi
Prezidento duotu Kudirkos pavyz-
džiu. Lietuvai reikia daugelio Kudir-
kų, kad visų gyvenimas būtų kilnes-
nis ir šviesesnis. Lietuvai reikia as-
menybių, kurios gyventų pagal aukš-

čiausią moralinį imperatyvą – gyven-
tų ne sau, bet kitiems, šiuo atveju lietu-
vių tautos žmonėms, savo Valstybei.

* * *
Vasario 16-osios šventės minėji-

mas baigtas gražiabalsio Vytauto
Alksninio dainavimu. Didingai skam-
bėjo „Žemėj Lietuvos, ąžuolai ža-
liuos”, lietuvių mylimas „Aras”, „Kur
lygūs laukai”, „Lietuva brangi” ir
„Leiskit į Tėvynę”. Lietuviai ir ame-
rikiečiai žavėjosi jo dainavimu. Prie
kai kurių prisidėjo ir svečiai. Jiems
patiko ir amerikietė dainininkė Bar-
bara Foley, kuri padainavo keletą pa-
triotinių amerikietiškų dainų ir taip
pabaigė prisiminimus apie Lincoln.
Jai akompanavo seselių talkininkė
Aldona Prapuolenytė.

A. P.

Iš kairės: Marija Noreikienė, Vy-
tautas Alksninis ir Aldona Prapuo-
lenytė.Matulaičio namų gyventojai klausosi Vasario 16-osios programos.

ninkai pasirašo korteles sergantiems,
kuriose linkima pasveikti. Po to Da-
lytė paskaito kokius nors juokus,
pakviečia ir iš susirinkusių, jei žino,
kad kažkas yra tam pasiruošęs.

Pas mus buvo sakoma, kad ten
kur Zaranka, ten ir daina. Tai buvo
anais gerais jaunystės laikais, dabar
taip nebėra. Nors jis su daina tikriau-
siai niekad nesiskirs. Reikia gerokai
prašyti, kad ateitų prie mikrofono
dainai. Dainuoja abu su Skiočiu. Jie
susidainavę nuo senų jaunystės lai-
kų. Niekada dainelės „Dunda klum-
pės kaip patrankos” negirdėjau jų
abiejų dainuojant. Ta daina šoki,
tranki, išjudintų visus, ir labiausiai
apkiautusius pensininkus. Tą dainą
dainuodavo kvartetas.

Pradžios programa užsibaiga
kun. Ričardo malda. O tada visi jau
laukia skanių blynų. Tuoj skubotais
žingsniukais su kvepiančiais, karš-

tais blynais iš virtuvės pasirodo
Elenutės pagalbininkės. Patarnauja
ir kavą, ir pagaliau – saldžioji dalis.
Taip lepina pensininkus Krikščioniš-
kosios tarnybos komitetas.

Pirmininkė Elenutė šį sykį nepa-
sirodė kavinėje. Pamačiau virtuvėje ir
fotoaparato mygtuką paspaudžiau.
Jos abi su Danute Naujokaitiene ke-
pė blynus. Nustebino mane, kad jos
abi tokios geros nuotaikos, nors ke-
lias valandas prie tos karštos plytos
prastovėjo. Pagalvojau, kad jos labai
tinkamos Krikščioniškai tarnybai –
jaučia malonumą darydamos gera.
Malonumas širdyje palaiko gerą nuo-
taiką, o gera nuotaika palaiko svei-
katą.

Tegu gyvuoja Krikščioniškosios
tarnybos komitetas su pirmininke E.
Alkuviene. Dievo palaimos, sveikatos,
geros nuotaikos linki visi Detroit apy-
linkės lietuviai pensininkai.

Užgavėnių blynų pietuose kun. Ričardas Repšys klausosi Dalios Navasaitienės.
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Kovo 11 d. gavom Prezidento Ba-
rack Obama elektroninį pasveikini-
mą Lietuvos Nepriklausomybės pro-
ga. Gal Lietuvos ambasada ar kas ki-
tas jam turėtų paaiškinti, kad Lietu-
vos Nepriklausomybės diena yra va-

sario 16-oji, o kovo 11-oji yra Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Valentinas Ramonis
,,Lithuanian Heritage”

Lemont, IL

Klausimas kyla skaitant Lietu-
vos ir jau net išeivijos spaudą, kur
pirmosios Nepriklausomybės metai
vadinami ,,tarpukario” Lietuva. Dar
neteko skaityti spaudoje apie ,,tar-
pukario” Lenkiją ar ,,tarpukario”
Vengriją. Ar Lietuvos žurnalistų
kompiuteriai nespausdina žodžių
,,pirmosios Nepriklausomybes me-
tai”? Ar tai komunizmo tebesiilgin-
čių, norinčių iš lietuvio atminties iš-
trinti 1918–1939 metus, įtaka?

Jaunuoliui, gimusiam 1980–1990
metais, ,,tarpukario” Lietuva, be abe-
jo, yra miglota, neaiški sąvoka, turin-
ti net kažkokią menkinančią reikš-
mę. Kad Lietuvoje žmonėms sovietų
įkaltos sąvokos dar gyvos, gal labiau
suprantama, bet kad išeivijos spauda
jas taip dažnai mėgdžioja, tai iš tik-
rųjų labai skaudu.

Nijolė Jankutė
Australija

OBAMA PASVEIKINIMAS 

KAS YRA TOJI TARPUKARIO LIETUVA?

TĖVYNĖS MEILĖS
VEDAMI

Rochester lietuviai paminėjo Vasario 16-ąją
REGINA JUODEIKIENÈ

,,Žmogui įgimta mylėti savo
tautą ir savo kraštą. Jei tokios meilės
nebūtų, tai nebūtų ir noro dirbti sa-
viesiems. Graži Lietuva! Jos grožio
meilę esame paveldėję iš tėvų. Esame
ir patys ją įsisavinę. Toji meilė skati-
na mus bendrauti, ragina mus dirbti
ir veikti, ragina mus krūvon spūstis,
kad taikoje patys stiprėtume ir būtu-
me paguoda savo Tėvynei”. 

(A. Smetona)

Tos Tėvynės meilės vedami Ro-
chester, NY lietuviai, 60-tą kartą su-
sirinkę toje pačioje Šv. Jurgio parapi-
jos salėje vasario 15 d., sekmadienį,
po šv. Mišių, paminėjo Lietuvos Ne-
priklausomybę.

Minėjimą pradėjo bei sveikinimo
žodį tarė LB Tarybos narė ir Roches-
ter LB valdybos pirmininkė Birutė
Litvinienė. Buvo pagerbtas vėliavų
įnešimas. Sugiedoti JAV ir Lietuvos
himnai. Pirmininkė trumpai priminė
apie pirmąsias lietuvių emigracijas,
prasidėjusias XIX a. antroje pusėje,
kai į Valstijas atvyko apie 400,000 lie-
tuvių. Jonas Babkauskas 1868 m. ra-
šė: ,,Išvažiavome mes iš Hamburgo.
Laivas, ant kurio plaukėme, vadinosi
‘James Foster’. Maistą ant laivo dali-
no mums tik vieną kartą ant dienos,
kiekvienas gavo: septynis cukorius,
šmotelį blogos mėsos, dvi žalias bul-
ves, žiupsnelį ryžių, po puskvortę avi-
žinių miltų ir po pusantros kvortos
vandenio. Virtis valgį turėjome patys.
Taip buvo pradžioje, paskiaus nega-
vome nei to. Parėjo taip, kad trečiam
mėnesiui einant žmonės ant laivo
pradėjo mirti. Iš lietuvių, nors keletas
sunkiai sirgo, vienok nenumirė nei
vienas....”

(...) ,,Visi pirmiausia atkeliavę
Amerikon lietuviai išlipdavo New
Yorke, bet čion jų padėjimas buvo
liūdnas. Neturėjo jokių prietelių, ne-
suprato suvis vietinės kalbos, nežino-
jo kur eiti, kaip prašyti darbo ir kaip
darbą dirbti. Daugumas, kad nenu-
mirtų badu turėjo eiti elgetauti. Ant
nakties visi sueidavo į kokią pašiūrę
nakvoti.”

Bet Lietuvai paskelbus neprik-
lausomybę 1918 metais, šie Amerikos
lietuviai už 1,8 mln. dolerių išpirko

visus Laisvės sertifikatus Lietuvoje ir
investavo į Lietuvą 2 milijonus dole-
rių, kai jų uždarbis buvo 7 dol. į sa-
vaitę. Matydami, kad Amerika ne-
siruošė pripažinti Lietuvos Neprik-
lausomybės, jie surinko milijoną pa-
rašų, eidami nuo durų iki durų, juos
surašė į 131 knygą ir 1921 metais ge-
gužės 30 d. įteikė Amerikos preziden-
tui Woodrow Wilson. Amerika Lietu-
vos Nepriklausomybę pripažino 1922
m. liepos 28 dieną.

Antroji emigracija iš Lietuvos
vyko į Pietų Ameriką. Trečioji prasi-
dėjo 1944 metais, kai paveikti sovietų
teroro 60,000 lietuvių atsirado Vaka-
rų Europoje, o kiti – Sibiro taigose.
Ketvirtoji banga atvyko po 1991 metų
Nepriklausomybės atkūrimo ir dau-
guma jų įsijungė dirbti Lietuvos la-
bui. 

Baigdama savo kalbą pirmininkė
pabrėžė, kad iš viso priskaičiuojama
apie milijonas tautiečių, gyvenančių
svetur, ir kad dauguma iš jų atsivežė,
kaip Jonas Aistis rašo, šilainės, ga-
balėlį žemės, įsiūtą škapleryje arba
širdyje. Šiais žodžiais kalbėtoja pa-
kvietė prisiminti ir tylos minute pa-
gerbti tuos, kurie atidavė savo gyvybę
už Lietuvos Laisvę.

Susirinkusius taip pat pasveikino
LR garbės konsulas Rimas Česonis.
Jo išsakytos mintys sukosi apie taip
vadinamąją ,,dypukų” kartą, kuri,
garbės konsulo nuomone, dažnai yra
pamirštama Lietuvos istorikų, poli-
tikų ir apskritai yra mažai pažįstama
Lietuvos visuomenėje. O visgi jos pa-
miršti nederėtų. Per tuos dešimtme-
čius nuveikta daug: LB, ALT’as,
VLIK’as neleido JAV sluoksniams pa-
miršti Lietuvos okupacijos ir jos lais-
vės siekių. Kultūros srityje  išleista
,,Lietuvių Enciklopedija”; suruoštos
šokių ir dainų šventės, teatro festi-
valiai, literatūriniai vakarai, koncer-
tai, meno parodos; įkurta Lietuvių
opera. O kur dar šeštadieninės litu-
anistinės mokyklos, Skautų ir Atei-
tininkų stovyklos, sportuojantis jau-
nimas – vardijo R. Česonis. Gen. kon-
sulas pabrėžė, kokias pasaulinio mas-
to asmenybes išugdė ši karta, tokias
kaip profesoriai Avižienis, Viskonta,
verslininkas Kazickas, filmų aktorė
Ann Julian, teniso žvagždė Vytas Ge-
rulaitis, dailininkai Galdikas, Viesu-

las ir šių laikų politikos aukštumas
pasiekęs gerb. konsulo kolega Saulius
Anužis. Juk iš šios kartos Lietuva iš-
sirinko sau prezidentą Valdą Adam-
kų, kariuomenės vadą, tris Seimo na-
rius, vieną net iš Rochester – Romą
Sedlicką. Garbės konsulas savo pasi-
sakymą užbaigė perfrazuodamas  lie-
tuvių populiarią dainą, pasak kurios,
mūsų tik trys milijonai. ,,Norėčiau
šiandien su jumis skanduoti: mūsų
tik 60 tūkstančių”, – sakė LR garbės
konsulas Česonis.

Vasario 16–osios proga Rochester
lankėsi garbingas svečias iš New York
LR konsulas Aleksandras Kudaba,
kurį gražiai pristatė R. Česonis. Kon-
sulas A. Kudaba pasveikino susirin-
kusius, pasidžiaugė kartu su visais
nuveiktų darbų svarba, pasidalino
mintimis apie sunkumus ir pasie-
kimus Lietuvoje, ragino nenuleisti
rankų, kartu dirbti, kurti ir mylėti
Lietuvą.

Pasibaigus oficialiai daliai trum-
pą meninę programėlę parodė Ro-
chester E. Gervicko lituanistinės mo-
kyklos mokinukai. Po to visi susikibę
už rankų sugiedojo ,,Lietuva brangi”.
Ši  giesmė, atrodė, sustiprino, visus
sušildė, suartino. Graži šventė bai-
gėsi bendravimu bei suneštomis vai-
šėmis.

Mano kartai Vasario 16-oji yra
mano tėvų išgyventa istorija. Man
Lietuvos Laisvės istorija yra Kovo 11-
oji, nes aš pati ją išgyvenau. Visi
džiaugiamės laisva Lietuva ir gerai
žinome, kad tai nereiškia, jog viskas
jau pasiekta ir galima rankas sudėjus
ilsėtis ant pergalės aukuro. Laisvė
turi būti saugoma, prie jos turime
budėti, ją turime stiprinti, mylėti ir
įvertinti. Įvertinti kaip didžiausią
brangenybę, kuriai nėra kainos, kuri
yra brangesnė net už gyvybę. Tebūna
amžina garbė ją gynusiems.

Iš kairės: kunigas Gintaras Jonikas ir LR konsulas Aleksandras Kudaba.

Edvardo Gervicko lituanistinės mokyklos mokinukai atlieka meninę pro-
gramą.                                                                   Redos B. Juodeikis nuotraukos
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Išvykus  î užsienî, „studento
krepšelî“ teks grâžinti valstybei 

Skurstantys vilnieçiai apgul∂�
maisto dalintojus

Vilnius, kovo 16 d. (Alfa.lt) – Vy-
riausybė tikisi nuo gegužės 1 d. su-
mažinti algas valdininkams, pranešė
premjeras Andrius Kubilius. Dau-
giausia, penktadaliu, mažės algos
parlamentarams, ministrams bei
aukštiems pareigūnams, žadėjo jis.

„Mažėjimas bus labai pamatuo-
tas. Labiausiai algos mažės Seimo na-
riams ir ministrams bei visiems aukš-
tiems pareigūnams – 20 proc. ir dau-
giau. Mažiausiai mažės tiems, kas
mažiausiai uždirba. Tai bus nuo tada,
kai Seimas priims pataisas – mes tiki-
mės, kad nuo gegužės 1 d.”, – sakė A.
Kubilius.

Finansų ministras Algirdas Še-
meta viešai pranešė, jog kovą–balandį
Seime peržiūrėjus biudžeto įstaty-
mus valdininkų algos vidutiniškai su-
mažės dešimtadaliu. Taip pat planuo-
jama mažinti valstybės investicijų
projektų finansavimą.

Premjeras tikslino, jog pavasarį
peržiūrint biudžetą iš viso tikimasi
„nukirpti” 2,7–3 mlrd. litų išlaidų.
Šįmet biudžeto pajamų surinkimas
gerokai atsilieka nuo plano. Valdan-
tieji tikina, jog tai vyksta dėl greičiau,
nei buvo planuota, susitraukiančios
šalies ekonomikos.

Vilnius, kovo 16 d. (ELTA) –
Lietuvos karo akademijoje atidengtas
bareljefas Lietuvos partizanų gene-
rolui Jonui Žemaičiui atminti.

Bareljefą minint J. Žemaičio 100-
ąsias gimimo metines atidengė prezi-
dentas Valdas Adamkus ir Lietuvos
karo akademijos viršininkas brigados
generolas Edvardas Mažeikis.

Skulptoriaus Liutauro Serapino
sukurtą bareljefą pašventino Lietu-
vos laisvės kovų sąjūdžio kapelionas,
dimisijos pulkininkas monsinjoras
Alfonsas Svarinskas.

Minėjime žodį tarė prezidentas V.
Adamkus, Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Eu-
ropos Parlamento narys V. Landsber-
gis, krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė, Kariuomenės vadas ge-
nerolas leitenantas Valdas Tutkus,
Laisvės kovos sąjūdžio pirmininkas
dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis.
Prisiminimais apie J. Žemaitį pasida-
lino generolo dukterėčia Aušra Vil-
kienė. Iškilmingo minėjimo metu bu-
vo pagerbti Lietuvos laisvės kovos są-
jūdžio partizanai.

J. Žemaičio, buvusio Karo mo-
kyklos auklėtinio, pastangomis 1949
m. buvo galutinai suvienytas Lietu-
vos partizaninis judėjimas, o jis pats
1949 m. vasario mėnesį buvo išrink-
tas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
tarybos prezidiumo pirmininku.

1949 m. J. Žemaičiui suteiktas
partizanų generolo laipsnis. Partiza-
niniam judėjimui jis vadovavo iki
1953 m. gegužės 30 d., kai dėl išda-
vystės buvo suimtas. 1954 m. birželį
uždarame teisme J. Žemaitis buvo
nuteistas mirties bausme. Sušaudy-
tas lapkričio 26 d. Maskvoje, Butyrkų
kalėjime.

Generolo J. Žemaičio vardas Lie-
tuvos karo akademijai buvo suteiktas
1998 metais. 

Valdov¨� r∆mams užbaigti 
tr∆ksta 20 mln. litû

Vilnius, kovo 16 d. (ELTA) – Ki-
lus tikram pavojui iki Lietuvos vardo
tūkstantmečio minėjimo liepos 6 d. ne-
baigti Valdovų rūmų atkūrimo, šiems
darbams iš valstybės biudžeto prašo-
ma skirti dar 20 mln. Lt be šių metų
biudžete numatytų 44 mln. Lt.

Iki Lietuvos vardo tūkstantmečio
iškilmių likus 112 dienų, pas prezi-
dentą Valdą Adamkų šią problemą ap-
tarė Seimo pirmininkas Arūnas Va-
linskas, premjeras Andrius Kubilius,
finansų ir kultūros ministrai, kiti pa-
reigūnai.

Dėl sumažinto finansavimo kyla
pavojus, kad iki liepos 6 d. iškilmių gali
būti neparuoštos Valdovų rūmų patal-
pos, kuriose numatoma priimti aukš-
tus svečius ir surengti 3 parodas, at-
skleidžiančias Lietuvos ir kitų šalių
monarchijų kultūrinio ir istorinio pa-
veldo ryšius.

Prezidentas paragino apvarstyti
du išeities variantus: ar šiomis sunk-
mečio sąlygomis galima surengti iš-
skirtinę Tūkstantmečio šventę ir ati-
daryti Valdovų rūmus visuomenei, ar
atvirai pripažinti, kad papildomų pini-
gų statyboms nebus, ir parengti daug
kuklesnį ir taupesnį iškilmių scenarijų.

Prezidentas atkreipė dėmesį, kad
jau dabar įvairios tarnybos turi pradėti
rengtis jubiliejui, jeigu jis vyktų Valdo-
vų rūmuose. Nutarta šią problemą ap-
svarstyti su Seimo frakcijų vadovais.

Premjeras A. Kubilius sakė, jog šių
metų biudžete Valdovų rūmų atkū-
rimui numatyta 44 mln. Lt, tačiau, no-
rint rūmus atidaryti liepos 6 d. numa-
tyta apimtimi, dar reikia paskirti ir
18–20 mln. Lt.

Valdovų rūmų atkūrimo ir paskir-
ties projekto įgyvendinimo komisijos
pirmininkas Algirdas Brazauskas sa-

ko, kad turi įvykti stebuklas, jog liepos
6 d. Valdovų rūmų durys būtų atvertos
visuomenei.

Pasak jo, yra tam tikrų lėšų, kurių
nėra biudžete, – tai privatizavimo lė-
šos, kurios skiriamos atskiriems arba
investiciniams projektams. A. Bra-
zausko teigimu, Valdovų rūmų atida-
rymas yra valstybinio lygio klausimas.
,,Esame prikvietę svečių ir visą Lietu-
vą į Dainų šventę, bet galime neturėti
vieno mūsų valstybės simbolio, kurį
galėtume visiems parodyti. Valdovų
rūmų atidarymas politiniu aspektu la-
bai daug pasako apie mūsų valstybę,
kuri turėjo sostinę Vilnių”, – pabrėžė
A. Brazauskas.

Pasak jo, dabartinis liepos 6 d. iš-
kilmių scenarijus yra pats kukliausias
iš trijų numatytų. Jis neneigė, kad di-
delės sumos įsiskolintos Valdovų rūmų
statybininkams – A. Brazausko žinio-
mis, įsiskolinimai siekia 6 mln. Lt.

Vilniuje îamñintas partizan¨ 
generolo atminimas�  �

Skulptorius Liutauras Serapinas prie
savo kūrinio – bareljefo partizanų ge-
nerolui Jonui Žemaičiui. 

Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Bus mažinamos algos
valdininkams �

Vilnius, kovo 16 d. (Bernardi-
nai.lt) – Labdaros organizacijos ne-
beišgali padėti visiems, besikreipian-
tiems nemokamos paramos maisto
produktais.

„Maisto bankas”, nemokamai da-
linantis 9 pavadinimų maisto pro-
duktus vargo prispaustiems vilnie-
čiams, neatsigina vis naujų prašytojų.
Fondo darbuotojai tikina nepame-
nantys tokių ilgų eilių prie dalijamų
kruopų, makaronų, konservų.        

Jei prieš metus „Maisto bankas”
maisto produktus dalino 8,094 asme-
nims, tai šiuo metu šios nevyriausy-
binės organizacijos skirstomą para-
mą maistu gauna 16,677 nepasiturin-
tys vilniečiai. Pernai kovo mėnesį re-
miamiems asmenims buvo išdalintos
24 tonos maisto, šių metų kovą iš at-
sargų bus išdalinta jau 90 tonų.

Anot „Maisto banko”, taip išau-
gus labdaros prašytojų eilėms, labda-
ros organizacijos skundžiasi negau-

nančios pakankamo finansavimo
maisto produktų skirstymo administ-
ravimui.

Pačiam „Maisto bankui” maisto
iš  atsargų tiekimo labiausiai nepasi-
turintiems asmenims programos įgy-
vendinimui šiems metams reikia dau-
giau nei 83 tūkst. Lt. Tuo metu šios
programos įgyvendinimui lėšas dali-
nanti Žemės ūkio ministerija, anot
„Maisto banko”, ketina skirti mažiau
nei pusę reikalingų lėšų. Priežastis –
finansinė krizė, nukarpytos biudžeto
lėšos.

„Maisto banko” direktorė Dei-
mantė Žebrauskaitė paramos kreipė-
si ir į Vilniaus miesto savivaldybę.
Labdaros ir paramos fondas pagalbos
ketina kreiptis į vilniečius, galinčius
savanoriškai padėti dalinti maisto
produktus varguoliams. Tik tokiu bū-
du esą bus galima padėti vis gausė-
jančiai nemokamo maisto prašytojų
armijai.

Vilnius, kovo 16 d. (Alfa.lt) –
„Studento krepšelis” – šiandien dau-
giausiai ginčų keliantis dalykas viso-
je naujoje Aukštojo mokslo pertvar-
koje. Nusprendus, kad „krepšelius”
reikia perskirstyti kas 2 metus patik-
rinant studentų mokymosi rezulta-
tus, iki šiol dar nėra tiksliai aišku,
kas bus daroma tuo atveju, jei stu-
dento „krepšelį” gavęs abiturientas
po metų ar pusmečio išvyks studijuo-
ti į užsienį.

„Tai – poįstatyminio akto daly-
kai, todėl jie nėra įtvirtinti, kadangi
ir pats įstatymas nėra patvirtintas, –
sakė švietimo ir mokslo viceministrė
Nerija Putinaitė. – Vis dėlto bendra
nuostata tokia, kad metę studijas ar
išvykę į užsienį studentai turėtų grą-
žinti valstybės pinigus.” Anot vice-
ministrės, valstybės investicijas tektų
grąžinti ir tiems studentams, kurie į
užsienį keliautų studijuoti savaran-
kiškai arba pasirinktą aukštąją mo-
kyklą mestų pastudijavę tik mėnesį
ar porą.

Tuo atveju, jei studentai į užsienį
studijuoti keliautų pagal oficialias
mainų programas, tokias kaip „Eras-
mus”, valstybės sumokėtų pinigų už
studijas grąžinti nereikėtų. „Jiems
krepšelis būtų išlaikomas ir, grįžus
atgal į Lietuvos aukštąsias mokyklas,
būtų grąžintas”, – tvirtino N. Puti-
naitė. 

Kas vyksta su „studento krepše-
liu”, kol jo savininkas yra akademi-

nėse atostogose arba studijuoja pagal
mainų programas užsienyje, N. Puti-
naitė negalėjo atsakyti: „To kol kas
dar detaliai neišstudijavome.” Vis
dėlto viceministrė negalėjo paneigti
to, kad greičiausiai aukštosioms mo-
kykloms nebus atlyginamas studentų
išvykimas studijuoti į užsienį ar jų
akademinės atostogos. „Pagal darbo
grupės dabartinį nusiteikimą, ma-
nau, kad aukštosioms mokykloms
studentų akademinės atostogos ar
studijos pagal mainų programas ne-
bus finansuojamos. Žinoma, viskas
priklauso nuo aplinkybių, bet mūsų
noras toks, kad studentai nesijau-
dintų dėl studijų finansavimo, jei iš-
važiuoja pagal mainų programas ar
nutinka nelaimė, – tvirtino ji. – Vis
dėlto svarbu, kad ir aukštosios mo-
kyklos nenukentėtų finansiškai – juk
teoriškai galime įsivaizduoti, kas nu-
tiktų, kai pusė kurso išvažiuotų stu-
dijuoti į užsienį.”

Anot N. Putinaitės, nuostata,
kad aukštosioms mokykloms neturė-
tų būti atlyginama dėl studento, iš-
važiavusio studijuoti į užsienį, gali
skatinti universitetus ir kolegijas ne-
išleisti savų studentų. 

Nors ateinantį rudenį būsimieji
pirmakursiai dar nė neįstoję į uni-
versitetus žinos, ar studijuos valsty-
bės finansuojamose vietose, ar mokės
visą kainą už mokslus, naujoji Aukš-
tojo mokslo pertvarka vis dar svars-
toma ir nagrinėjama. 

Atstatomi Valdovų rūmai.    Eltos nuotr.
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Vilnius, kovo 16 d. (BNS) – Dėl
JAV prezidento Barack Obama veiks-
mų šalies piliečiai tapo labiau pažei-
džiami galimų išpuolių, pareiškė
buvęs viceprezidentas Dick Cheney,
atkakliai gindamas savo prieštaringai
vertinamą „karo su teroru” strategi-
ją.

Paklaustas televizijos CNN, ar
mano, jog B.Obama sprendimas at-
šaukti kai kurias svarbias kovos su
terorizmu priemones susilpnino ša-
lies saugumą, D. Cheney tiesmukai
atsakė „Taip”.

Pirmame nuo kadencijos pabai-
gos televizijai duotame interviu ant-
rasis pagal rangą buvusio prezidento
George W. Bush administracijos pa-
reigūnas griežtai kritikavo B. Obama
sprendimą uždaryti Guantanamo
įlankos karinėje bazėje veikiantį įta-
riamų teroristų sulaikymo centrą,
atsisakyti žiaurių tardymo metodų ir

uždaryti slaptus Centrinės žvalgybos
valdybos (CŽV) kalėjimus kitose ša-
lyse.

B. Obama penktadienį atsisakė
dar vieno G. W. Bush politikos pali-
kimo ir panaikino įtariamiems tero-
ristams taikomą „priešo kovų daly-
vio” statusą, taip pat pažadėjo, kad jo
administracija Kuboje esančioje
Gvantanamo įlankos bazėje laiko-
miems kaliniams taikys tarptautines
teisės normas.

„Manau, kad šios programos la-
biausiai nulėmė sėkmę, kurią patyrė-
me galėdami rinkti žvalgybos duome-
nis, leidusius užkirsti kelią visiems
galimiems išpuoliams prieš Jungti-
nes Valstijas nuo 2001 m. rugsėjo 11-
osios”, – sakė D. Cheney.

D. Cheney pripažino spaudęs G.
W. Bush griežtinti politiką Irano ir
Šiaurės Korėjos atžvilgiu ir nepa-
laikęs savo buvusio vadovo ketinimų
stiprinti diplomatines priemones. Bu-
vęs viceprezidento pavaduotojas taip
pat vadino dabartinę padėtį Irake
sėkmės istorija.

Respublikonas taip pat tiesmu-
kai pasmerkė B. Obama sprendimą
paskirti JAV ambasadoriumi Irake
Christopher Hill, kurio diplomatiniai
ryšiai su Šiaurės Korėjos režimu
branduolinio nusiginklavimo dery-
bose piktino D. Cheney.

JERUZALĖ
Izraelio paskirtojo premjero Ben-

jamin Netanyahu partija ,,Likud”
patvirtino koalicijos susitarimą su
ultranacionalistų partija, kuris reiš-
kia didelį žingsnį į priekį jos vado-
vui, siekiančiam tapti užsienio rei-
kalų ministru, paskelbė ,,Likud”
atstovė. ,,Yisrael Beitenu” (,,Izraelis
mūsų namai”) vadovas Avigdor Lie-
berman buvo kaltinamas rasizmu,
nes siūlė Izraelio piliečiams arabams
pasirašyti ištikimybės priesaikas, o
priešingu atveju atimti iš jų pilietybę.
Nors tas planas tikriausiai nebus įgy-
vendintas, jo paskyrimas užsienio
reikalų ministru gali pakenkti Izra-
elio tarptautiniams ryšiams.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas B. Obama pa-

skelbė dėl šalies gyventojų sveikatai
gresiančio ,,pavojaus” sukursiantis
specialią tarpžinybinę maisto saugu-
mo komisiją ir pareiškė, jog dabar-
tinė padėtis šioje srityje yra ,,nepri-
imtina”. Pasak Baltųjų rūmų, Maisto
saugumo darbo grupė (Food Safety
Working Group) bus atsakinga už
JAV vyriausybės pastangas pagerinti
maisto saugumą reguliuojančius įs-
tatymus ir jų vykdymą. Šis pareiški-
mas nuskambėjo po pastaraisiais me-
tais JAV sudrebinusių su maisto sau-
gumu susijusių įvykių virtinės.

CANAVERAL CAPE
Erdvėlaivis ,,Discovery” su 7

žmonių įgula po ilgiau nei mėnesį ati-
dėlioto starto pakilo į orbitą, kur as-
tronautai tęs Tarptautinės kosminės
stoties (TKS) statymo darbus. Erdvė-
laivio startas, nors ir pavėluotas,
įvyko be jokių sutrikimų. ,,Disco-
very” į orbitoje skriejančią stotį nu-
gabens paskutiniąsias numatomas
sumontuoti saulės baterijas ir kai
kurias svarbias dalis naujai vandens
valymo sistemai.

ANTANANARYVAS
Pareiškęs, kad kontroliuoja ar-

miją, Madagaskaro opozicijos vado-
vas Andry Rajoelina nurodė saugumo
pajėgoms suimti jo varžovą, prezi-
dentą Marc Ravalomanan. Šeštadie-
nį A. Rajoelina pareiškė, kad kontro-
liuoja armiją, kuri jau nebeklauso
prezidento įsakymų.

Pasaulio naujienos

ES pratêsè apribojimus
Baltarusijai 

Naujoji JAV administracija kaltinama
šalies saugumo silpninimu

RYGA
,,Waffen SS” latvių legiono vete-

ranams pagerbti skirto renginio da-
lyviai per iškilmes padėjo gėlių prie
Rygoje esančio Laisvės paminklo, o
renginį užbaigė sugiedoję Latvijos
himną. Policijos atstovė spaudai sa-
kė, kad specialiųjų pajėgų būrio ,,Al-
fa” nariams teko panaudoti veiksmus
prieš kai kuriuos asmenis, tikriausiai
antifašistus, kurie laikė Latvijoje
draudžiamą simbolį – Sovietų Sąjun-
gos vėliavą.

SANKT PELTENAS
Josef Fritzl, kuris 24 metus rūsy-

je kalino ir žagino dukterį, teisme pa-
darė kaltės pripažinimo pareiškimą
dėl žaginimo, kraujomaišos ir prie-
vartos, bet paneigė kaltinimus žmog-
žudyste ir pavergimu. 73 metų J.
Fritzl, nuo kurio duktė pagimdė 7
vaikus, neigė savo atsakomybę dėl
vieno naujagimio mirties. Už nužu-
dymą Austrijoje skiriama kalėjimo
iki gyvos galvos bausmė. Už kraujo-
maišą, žaginimą ir prievartą skiria-
ma kalėjimo iki 15 metų bausmė.

MASKVA
Rusija remia JAV karines ope-

racijas Afganistane ir yra pasiruošusi
prisidėti prie šios šalies stabilizavi-
mo, Rusijos užsienio reikalų minis-
tras Sergej Lavrov sako paskelbtame
interviu. Tačiau S. Lavrov kritikavo
,,beatodairiškus” Vakarų šalių pajėgų
aviacijos smūgius šioje karo nunioko-
toje šalyje. Rusijos diplomatijos vado-
vo Afganistano naujienų agentūroms
išsakytus komentarus išplatino Ru-
sijos URM.

SANA
Keturi turistai iš Pietų Korėjos ir

jų gidas žuvo, o dar 6 žmonės buvo
sužeisti per sprogimą Jemeno piet-
ryčiuose esančiame istoriniame Šiba-
mo mieste ant kalvos, nuo kurios
atsiveria vaizdas į miestą. Jemeno
saugumo pareigūnas sakė naujienų
agentūrai AFP, jog buvo susprogdinta
bomba. 

EUROPA

AZIJA

JAV

Briuselis, kovo 16 d. (AFP/BNS)
– Europos Sąjungos (ES) šalių už-
sienio reikalų ministrai sutarė dar 9
mėnesiams pratęsti draudimo išduoti
vizas Baltarusijos vadovams įšaldy-
mą, pranešė ES diplomatai. Baltaru-
sijos prezidentui Aleksandr Lukašen-
ka, kurį Washington vadina pasku-
tiniuoju diktatoriumi Europoje, dėl
nedemokratiškų rinkimų 2006 m. bu-
vo paskelbti apribojimai neleisti jam
atvykti į ES šalis. Tačiau pernai šie
apribojimai buvo įšaldyti kaip paska-
ta Baltarusijos vadovams, paleidu-
siems į laisvę politinius kalinius.

Čekijos URM vadovas Karel
Schwarzenberg, kurio šalis šiuo metu
pirmininkauja Bendrijai, sakė, jog
naudingiau tęsti dialogą su Bal-
tarusija, siekiant pagerinti žmogaus
teisių padėtį šioje šalyje. Didžiausią
nerimą Bendrijai kelia Baltarusijos
prezidento A. Lukašenka politika,
taip pat – jo ir jo šalies vaidmuo pla-
nuojamame ES ,,Rytų partnerystės”
projekte, kuriuo siekiama užmegzti
glaudesnius prekybos ir politinius
ryšius su šešiomis buvusiomis Sovie-
tų Sąjungos respublikomis.

Ministrų parengto pranešimo
projekte sveikinami Baltarusijos ir
jos vadovo ,,tam tikri teigiami žings-
niai”, ypač bendradarbiavimas su
Europos Saugumo ir bendradarbia-
vimo organizacija (ESBO) rinkimų
teisinės bazės pertvarkų srityje. Ta-
čiau pranešime, kuriam pritarė 27
ES šalių užsienio reikalų ministrai,
taip pat smerkiami Baltarusijoje ne-
seniai pastebėti ,,žmogaus teisių
pažeidimų atvejai”.

Opiausias klausimas, kurį teko
spręsti Briuselyje susirinkusiems

diplomatijos vadovams – ar atnaujin-
ti draudimą atvykti į Bendrijos šalis
A. Lukašenka ir 35 kitiems aukš-
tiems Minsko pareigūnams. Praėju-
sių metų spalį paraginus Lietuvai ir
Lenkijai ES 6 mėnesiams sustabdė
draudimą išduoti vizas Baltarusijos
pareigūnams. Nei vienas iš 27 užsie-
nio reikalų ministrų neprieštaravo,
kad šis draudimas išliktų įšaldytas
dar 9 mėnesius, tačiau išryškėjo nuo-
monių skirtumų dėl ilgalaikių san-
tykių su Minsku.

Per artimiausias savaites ES taip
pat privalo nuspręsti, ar kviesti A.
Lukašenka į Prahoje gegužę vyk-
siantį viršūnių susitikimą, kuriame
dalyvaus kitos 5 į ,,Rytų partnerys-
tės” programą įtrauktos šalys – Ar-
mėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Mol-
dova ir Ukraina.

RUSIJA

AFRIKA

ARTIMIEJI RYTAI

Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenka.

SCANPIX nuotr.

D. Cheney. SCANPIX nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
III Gavėnios sekmadienis

APIE PASNINKĄ, PUIKYBĘ
IR... AUKSĄ

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

Gavėnios metu pravartu trumpai
susimąstyti apie krikščioniško pas-
ninko ir gerų darbų pusiausvyrą ti-
kinčiųjų gyvenime. Viename Bažny-
čios Tėvų posakių leidinyje yra savaip
šmaikštus liudijimas. Kartą jaunas
brolis senolį paklausė: „Štai du vie-
nuoliai: vienas ramiai gyvena savo
celėje, pasninkaudamas po šešias
dienas iš eilės ir visokeriopai pats
save drausmindamas, tuo tarpu kitas
patarnauja ligoniams. Kuris iš jud-
viejų mielesnis Dievui?” Senolis jam
atsakė: „Brolis, pasninkaujantis po
šešias dienas, net už šnervių pasika-
binęs neprilygtų tam, kuris patar-
nauja ligoniams.”

Krikščioniškame gyvenime tikrai
nereikia ypatingos „akrobatikos”,
kad galėtum savo dorybėmis nuste-
binti Dievą. Jei žmogus pernelyg su-
sižavi pasninkavimu, kuris mūsų lai-
kais gali turėti, pavyzdžiui, perdėto
susilaikymo nuo rafinuotų maisto
produktų tam tikrą baimę, tada pats
laikas pradėti atsikvošėti ir sau tarti:
„Užteks tarnauti klastingiems savi-
meilės įnoriams, nes išmušė vidinio
pasikeitimo valanda. Per šią Gavėnią
ne tik pasninkausiu, bet ir savo pas-
ninko bei įvairių patarnavimų sutik-
tiems žmonėms aukas skirsiu, Vieš-
patie, Tavo garbei.  

Kai būsiu ‘nemodernus’ ir savo
akis bei ausis atitrauksiu nuo televi-
zoriuje ir iš interneto plūstančių tūk-
stančių vaizdų bei garsų, tik tada ga-
lėsiu vėl iš naujo atrasti ramybę savo
sieloje, ir, skaitydamas Šv. Raštą,
savo nustebusia širdimi galop suvok-
siu: šie Dievo žodžio lobiai mano sie-
lai yra  nepakeičiamas penas. Tad juo
labiau aš juo maitinsiu savo sielą, tuo
labiau manyje augs Dievo meilė.
Tuomet suprasiu: įmanoma žmogui
‘pasikabinti’ net už šnervių, tai yra
pranokti save patį, jei pasninkauda-
mas, melsdamasis ir dirbdamas jis
viską darys didesnei Viešpaties gar-
bei ir artimo pažangai.”

Nors pasninko ir gerų darbų
reikšmė neginčytina, vis dėlto kiek-
vienam neprošal skvarbiau dirstelėti
į savo vidų ir savęs paklausti: „Ar dar
yra mano poelgiuose vienos klastin-
giausių nuodėmių – įvairių puikybės
pasireiškimų, kuriais kai kada neju-
čiomis įskaudinu aplinkinius ir, deja,
pats ar pati dėl to nesigailiu, nes to
blogio savyje nepastebiu?” Turbūt ne
vienas galėtume prisipažinti, jog bu-
vo mūsų gyvenime tokių periodų, kai
iš šio dvasinio letargo – savo klaidų
nepastebėjimo – mus pažadino, pvz.,
mūsų artimieji ar kiti žmonės, kurie į
mūsų tam tikras puikybės ir piktumo
apraiškas sureagavo ne ant mūsų
išliedami susikaupusią tulžį, bet lyg
ramiai šyptelėdami bei maloniai
ištardami kažkokius žodžius (galbūt
jau juos pamiršome), kurie ištirpdė
visas buvusio susipriešinimo ledų
keteras.  

Viena senjorų istorija kalba pati
už save. Kartą susiginčijo senelis su
senele. Ta taip supyko – kad savo

vyrui daugiau nė žodžio. Kitą dieną
senelis jau ir pamiršo kivirčą, o
senelė į jį – nė dirst ir vis tyli. Senelis
niekaip neišmano, kaip išblaškyti tą
slogią tylą, tad ėmė raustis po spinte-
les ir po stalčius. Pagaliau senelė
nebeištvėrė: – Ko, po galais, tu ieš-
kai? – paklausė ji piktai. – Garbė Die-
vui, jau radau, – tarė senelis, šelmiš-
kai šypsodamasis, – tavo balsą!

Šio pasakojimo pabaigoje buvo
tokie žodžiai: „Jei tai, ko ieškai, yra
Dievas, žiūrėk, kur nors kitur”. Su-
tinku, kad dažniausiai ieškant pra-
rastos šeimoje santarvės išties geriau
kuistis ne po dulkėtus stalčius, bet
geriau atsiversti Bibliją ar kokią nors
kitą širdį Dievop keliantį leidinį ar
pradėti melstis rožinio malda ir
būtent šiuose ir panašiuose dalykuo-
se ieškoti puikybės piktžolėms tinka-
miausių priešnuodžių. Tačiau gyve-
nime netrūksta ir pamokančio para-
doksalumo, kurio dėka tas senelis
(kaip matėme) ne tik „grąžino” savo
pačiai balsą, bet, tikiu, paskatino
(nors per nago juodymą) ją vidujai
keistis. 

Mums neretai stinga didžios
kantrybės dorybės, nes norime, kad
Aukščiausiasis kuo greičiau iš mūsų
gyvenimo mums padėtų išguiti pui-
kybės, pavydo, rūstybės ir kitus pa-
našaus plauko nuodėmių likučius,
idant mūsų širdys galėtų pražysti vi-
sų dorybių grožiu. Tai teisėtas noras,
kuriam anksčiau ar vėliau bus lemta
išsipildyti. Vis dėlto dabar pasisem-
kime išminties ir kantrybės iš vieno
žmogaus dialogo su pačiu Viešpačiu.

Moteris sapnavo, kad ji įeina į
naujutėlaitę parduotuvę ir nuščiūva,
už prekystalio pamačiusi Dievą. – Ką
Jūs parduodate? – paklausė. – Viską,
ko geidžia jūsų širdis, – tarė Dievas.
Nelabai tikėdama savomis ausimis ir
kiek pamąsčiusi ji tarė: – Norėčiau
ramybės, meilės, laimės, išminties ir
išsivadavimo iš baimės ne tik man,
bet ir kiekvienam šioje Žemėje. Die-
vas nusišypsojo: – Manau, jūs ne taip
mane supratote, mieloji, – tarė Jis. –
Neparduodame prinokusių vaisių.
Tik sėklas. 

Viešpatie, iš Tavęs pirkdamas
mano ir kitų dvasinį gyvenimą ug-
dančių sėklų, tai yra kasdien daugiau
laiko skirdamas buvimui su Tavimi
(meditacinės maldos dėka), tikiuosi,
kad šis „pirkinys” padės mumyse už-
auginti tam malonių derliui, kuris,
visiems liudydamas apie Tavo Širdies
dosnumo neaprėpiamumą, ilgainiui
paskatins net pernelyg nusižengian-
čius gobšumu ir kitoms nedorybėmis
pagaliau pakeisti savo vidines nuos-
tatas.

Kaip žinome, šiais metais nepro-
porcingai išaugusi mokesčių našta už
šildymo paslaugas išties labai pris-
lėgė daugelio vartotojų pečius. Kai
antai pasaulio rinkose naftos ir gam-
tinių dujų kainos žymiai atpigo, o
mūsuose (dėl nelanksčios kainų regu-
liavimo metodikos) šių minėtų gam-
tos dovanų kainos laiko vartotojus
piktinančioje       Nukelta į 11 psl.

UŽGAVĖNĖS ARKANGELOS
MIESTE

ANGELÈ ORVIDAITÈ
Specialiai „Draugui“ iš Graikijos

Regis, jau per vėlu būtų rašyti
apie Užgavėnes: blynai suvalgyti,
šaukštai po pietų…

Pirmąjį Gavėnios pirmadienį, dar
Švariuoju vadinamą, kai graikiškoji
stačiatikių bažnyčia nugrimzta pas-
ninku ir maldomis į šį ypatingąjį lai-
kotarpį, juste pajauti – kelias savaites
trukusios linksmybės baigėsi. Bet
visiškai kitaip mano prašalaitiškam
žvilgsniui atrodė vieno Graikijos kai-
melio gatvės ir tai, kas ten dėjosi.
Praėjusiais metais netgi CNN žinių
tarnybai tai buvo filmavimo verta
naujiena. O vietiniai lyg ir nesuprato,
ko čia stebėtis: pas mus taip nuo
seno... Nuo seno? Na, jeigu nuo seno,
tai jau menko tikėjimo nebeprikirpsi. 

Tai kas ten vis dėlto vyko? Pa-
vyzdžiui, tas vietinis, kurs teisinosi
tradicijomis, juodai paišiname veide
veizolais baltakiuodamas, aštuonkojį
ant karštų grotelių vietoj blynų var-
tydamas, arabiškai skraistėtas, nebu-
vo toks nei pirmas, nei paskutinis.
Visi tik kitoniški! Vaikiškam vežimė-
ly piratu dardantis ar doras bočius
prie pupų stalo laike ir visam tam
margumyne užstrigęs. O triukšmy-
nas! Kuri užeiga kurią garsumu nu-
rungs: šiuolaikiškais garsais ar tra-
diciniais senoviniais rypavimais. Tiek
persirengėlių! Ir bemaž visi juodai
išsipaišę! 

Na, galvoju apie save, atsidūrei
netinkamu laiku netinkamoje vietoje
(juk mano senoliai kitokius cūdus
išdarinėjo). Bet kam juodai spalvintis
ir miltais švaistytis? Ar vietoj pe-
lenų?..

Burnoj trakštelėjo angliukas nuo
skrudinto kalmaro, ir priešais pa-
mačiau atriaumojantį atsakymą:
juodpaišių apsėstas automobilis (tik-
sliau, kadais juo buvęs) be langų be
durų, vos kelias dieneles per metus
gyvenantis, ant savo apgurintų šonų
maždaug tokią žinią vežė: „Metai
baigėsi. Mirtis nesėkmėms visokiau-
sioms!”

Dabar man, prašalaitei, viskas į
vietas stojos, lyg sirenų kerams iš-
sisklaidžius. Prisiminiau Velykas
Graikijoje, kurios čia labiau nei Ka-
lėdos švenčiamos, per kurias metinės
ugnies salvės iššaudomos ir ilgiausių
metų linkima. Štai kaip metai rikiuo-
jami. Mano lankytam kaime – ir paly-
dimi, o ateinančių metų nesėkmės –
dar nepasirodžiusios – juodpaišių štai
taip šalin vejamos. O kaimas – Ar-
kangelos vadinamas. Simboliška, ar
ne?

Aštuonkojis laukia savo eilės būti paskrudintas.
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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
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Vytautas Çepliauskas
Nr. 56

Augustinas nustebęs įsistebeilijo
į ją, norėdamas nuspėti gera ar bloga
naujiena jo laukia. – Skambino iš dar-
bovietės, teiravosi tavęs, sako, kažkas
atsitiko, ar prispaudė kažką, ar susi-
laužė, nelabai supratau, paskam-
bink.

– Tai rupūžės, – niršo Augusti-
nas, – kai tik išvažiuoji, tuoj velnias
koją pakiša. Juk buvo sakyta, įspėta,
kad gali nelaimę prisišaukti, parem-
kit, sakiau, tai ne. Į ligoninę neskam-
binai? – kreipėsi į Vincentą, nešančią
garuojantį dubenį ant stalo.

– Ne, tai kad aš neseniai grįžau. –
Jis paskubomis įsimetė kelis kąsnius
į burną ir – išskubėjo.

Trisdešimtas skyrius

– Jaugilas buvo užsukęs, – per
vakarienę užsiminė Vincenta. Jis
nuleido šakutę su pasmeigtu mėsos
gabalėliu ir klausiamai pažvelgė į
žmoną. – Bilietus į koncertą atvežė,
sako, naują programą paruošęs. –
Augustinas neištaria nė žodžio, sve-
ria naujieną, tvyrančią virš stalo it
cigarečių  dūmai lošiant kortomis.

– Kada koncertas? – nurijęs
kąsnį pasidomėjo.

– Šeštadienį, – ji su viltimi pa-
sisuko į jį.

– Šeštadienį?! – Jis staigiai žvilg-
telėjo į Vincę. – Gaila, negalėsiu. – Ir
kiek pamąstęs pakartojo: – Negalė-
siu. – Vincė sunerimusi nuleido gal-
vą, bejėgiškai nusvirino rankas ir at-
siduso. Jau ir taip nei į koncertus, nei
į parodas negali nueiti, o čia tokia
proga. – Eisiu medžioti, – nutraukė
minčių siūlą Augustinas. Ji išsižiojo
prieštarauti, bet nespėjo. – Jau pri-
žadėjau. Mangutus šaudysim. – Ir
šyptelėjęs pridūrė: – Galėsi kailinius
pasisiūti.

– Kas tie mangutai? – nusistebėjo
Vincė. – Lyg ir negirdėjau tokių.

– Usūriniai šunys.
– Usūriniai šunys, – atkartojo, –

tai iš kur jie pas mus atsirado?
Anksčiau lyg ir nebuvo.

– Nežinau, iš Baltarusijos, sako,
užvežė.

– Na, o atidėti medžioklės negali?
Toks koncertas ir vietos, sakė, pačios
geriausios, – ji ištiesino bilietus ir pa-
dėjo priešais Augustiną.

– Gaila, – pavartęs rankoje bilie-
tus, išstenėjo, – neišeina. Prižadėjau.
Kad taip būtų anksčiau, o dabar...
atvažiuos šeštą valandą „Latvija”. –
Vincenta gailėjosi koncerto, o jis
pyko, kad taip kvailai išėjo. Žinoma,
jeigu būtų žinojęs...

– Gerai jam, važinėja po visą pa-
saulį, – bandė išsklaidyti nejaukią
tylą Vincenta, – ir pinigų, be abejo,
nemažai užkala.

Augustinui atgimė saugumiečio
žodžiai: „...juk pinigų niekad nebus
per daug”, jis širstelėjo: – Ką, tau sve-
timo gero gaila? – Padėjo šakutę ir
pastūmė lėkštę tolyn.

– Negaila, – numykė Vincenta,
pajutusi, kad pasakė, ko nereikia, ir
supratusi, kad koncertas nuėjo šu-
niui ant uodegos.

Prislėgta širdim ji nuėjo miegoti;
nerimavo ir dėl medžioklės, visko pri-
sigalvodavo: tai matydavo jį drasko-
mą šerno, tai peršautą, o vieną naktį
briedis ant ragų atnešė jos vyrą, pa-

metė prieš ją ir žmogaus balsu tarė:
„Pasiimk savo medžiotoją!” – Nusi-
juokė ir pradingo. Jau lyg ir pamiršo
tą baisų reginį, o dabar jis vėl išdygo
prieš akis. Reikės pasakyti, kad sau-
gotųsi, kad šilčiau apsirengtų.

Rytą Augustinui išeinant žmo-
na, prasikamavusi visą mielą naktelę,
nė nesukrutėjo.

Švito. Augustinas alsavo rytme-
čio gaivumu ir, atrodė, niekada dar
taip aiškiai nejautė pulsuojančio gy-
venimo kaip dabar. Miškas, atrodė,
meldžiasi; vos jaučiamas vėjelis kalbi-
no medžių lapus, kurie lyg ištikimi
draugai nuolankiai linkčiodami tyliai
šnabždėjosi, išsakydami vienas kitam
nuoširdžiausius prisipažinimus, re-
gis, kiekvienas krintantis lapelis,
kiekvienas medelis ar šnaranti šake-
lė, alsuoja ir kažką kužda. Jis žiūrėjo,
kaip vabalėlis rėplinėja pušies kamie-
nu, sustingsta, lyg įsiklausytų, ką sa-
ko kylantis rūkas, ką skelbia atmer-
kianti akį brėkšma. Tiek to gyveni-
mo, mąstė Augustinas, ir su kiekvie-
na sekunde vis trumpėja ir trumpėja.
Nespėsi apsidairyti, o, žiūrėk, kalnai
įvykių guli. Pluši pluši diena dienon,
o vienąkart prispaus, kaip tą vabalėlį,
išmes kaip begėdę iš barščių, ir
niekas tavęs nepasiges, neieškos. Gal
žmona apgailės, ašarėlę nušluostys,
parašys ant kapo paminklo krikštą, ir
viskas.

Jis įsitaisė bokštelyje, iš ten gerai
matėsi ežeras ir čia pat, prie miško
prisišliejęs laukas vasarojaus. Kaž-
koks paukštelis ryškiu balseliu už-
traukė kelių natų melodiją, tarsi tik-
rindamas švintantį rytą, ir nuščiuvo.
Pro šalį zvimbtelėjo kumpa kamanė.
Neramios mintys vėl apniko,  Augus-
tinas negalėjo jų nublokšti į šalį, jos
lipo, kabinosi, tarytum su visu kūnu,
pulsavo kraujyje, dirgino nervus.
Jiems, mat, parašiuko prireikė, nori,
kad šliaužiočiau it vergas, išdaviku
būčiau. Neišdegs, aš ne prostitutė,
nesiruošiu prieš kiekvieną „draugą”
kelti sijoną. „Nesulauksit!” – sumur-
mėjo pusbalsiu. Jis piktai nusispjovė,
apsidairė, pamatė netoliese šieno ku-
petą. Ir štai jis jau lipa kopetėlėmis
žemyn, eina prie kaugės, kiek palygi-
na šieną, įsitaiso pusiau gulomis, ša-
limas pasideda dvivamzdį. Atbėgs
mangutai, neatbėgs, o jis snustels,
truputį, juolab kad naktis buvo nera-
mi, kankino galvos ir širdies skaus-
mai, graužė nerimas. Nei bitutės, nei
žiogelio čirpsėjimo, nė garselio, nič-
nieko, tyla traukė nebylią savo gies-
mę, ir buvo girdėti, kaip rasos nužer-
ti virpa voratinkliai, kaip diena tyki-
na ant pirštų galiukų. Nerimas, grau-
žęsis po oda lyg kirminas, kurio ne-
gali nei sučiupti, nei pakasyti, šiek
tiek atlėgo, tačiau pasijuto menkas,
vienišas, ir kartu gėdijosi ir varžėsi
savo silpnumo, bejėgiškumo. Teisin-
gai sakė sesuo: „Niekam nepasiguosi,
niekas tavęs nesupras. Nei žmona,
nei gydytojas – niekas, tik truktels
pečiais, gal dar kokios mikstūros išra-
šys dėl šventos ramybės, ir viskas.”
Gamta – Dievo dovana, miško oras
lyg dvasios palaima išstūmė negeras
mintis, ir jis nosimi ir burna gėrė
įvairiais kvapais prisodrintą orą tol,
kol pradėjo svaigti galva, o išorinis
pasaulis ėmė mažėti, trauktis, nykti. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl. Programos su-
manytojos lankėsi ir ,,ligonių” na-
muose – jos ne tik stebėjo, kaip sekasi
atlikti pratimus, bet ir sąlygas, ku-
rios reikalingos jiems tinkamai atlik-
ti.

Norint pasinaudoti šia programa,
namuose reikia turėti vaizdo grotuvą
arba kompiuterį. Programą sudaro 4
dalys. Pirmoje dalyje fizinės terapijos
specialistė išaiškina, kaip pilvo rau-
menų būklė įtakoja ligos simptomus
ir kuriuos iš jų yra svarbu stiprinti.
Antroje dalyje išaiškinama, kaip žmo-
gaus laikysena paveikia ligos simpto-
mus. Taip pat išaiškinama ir paro-
doma, kaip kiekvienas žmogus gali
patikrinti, kad jis turi tinkamiausią
laikyseną. Paskutinėje dalyje pris-
tatomi pratimai. Pacientai gali rink-
tis 4 programas. Kiekviena programa
(jos trukmė 18–28 minučių) paruošta
taip, kad būtų galima stiprinti visus
reikalingus raumenis. Tad moterys
gali pasirinkti labiausiai patinkančią
arba dėl įvairumo gali rinktis vieną iš
4 programų.

Kaip sekasi parduoti 
produktą? 

Pasak projekto autorių, parduoti
produktą sekasi neblogai, nors norė-
tųsi greitesnio rezultato. Sunkiausia,
pasak Vaišnytės, yra plačiai pa-

skleisti informaciją apie šį produktą.
Bet jos džiaugiasi, kad medicinos pro-
fesionalai gerai įvertino jų pateikia-
mą informaciją, produkto vartotojos
patenkintos, kad jį naudoti yra tikrai
nesudėtinga. Tai projekto sumanyto-
joms teikia pasitikėjimo, kad pasi-
rinktas tinkamas kelias. Dabar sten-
giamasi kuo plačiau paskleisti infor-
maciją apie šį produktą. Susidomėję
šia programa daugiau informacijos
gali rasti internetinėje svetainėje
www.hab-it.com. 

Ruošiama dar viena 
programa

Kaip sakė V. Vaišnytė, jau yra
ruošiamas kitas produktas, susijęs su
nugaros problemomis. Šiuo metu
ruošiama klinikinė šio produkto
studija (clincial study/research). Jau
yra parengtas scenarijus ir nufilmuo-
ta visa vaizdo medžiaga, kuri arti-
miausiu metu bus pradėta redaguoti.
Filmuojant ir redaguojant medžiagą
moterims talkina šių sričių profesion-
alai. Kaip sakė Vaiva, jos nori turėti
kliniškai patikrintą informaciją, pag-
rindžiančią siūlomą produktą.  Tiki-
masi, kad studija prasidės per atei-
nančius du mėnesius ir tęsis, kol bus
surinkta pakankamai duomenų, lei-
džiančių daryti išvadas.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Programa padės moterims
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Vasario 28 d. Romoje, Lietuvos
am basadoje prie Šventojo Sosto, vyko
neseniai Kaune išleistos knygos
„Dip lomatas par excellence: Kazys
Lo zoraitis (1929–2007)” pirmasis
pristatymas. Šį – pokalbių, prisimini -
mų bei asmeninių archyvų fotografi-
jų – leidinį apie Kazį Lozoraitį, bu -
vusį ilgametį ambasadorių prie Šven-
tojo Sosto, taip pat Vatikano radijo
lie tuvių redakcijos narį, sudarė dailė-
tyrininkė dr. Giedrė Jankevičiūtė,
išleido leidykla ,,Artuma”. Knygos
leidimą parėmė LR Užsienio reikalų
ministerija. 

Pristatymo renginį vedė Lietuvos
ambasadorius prie Šventojo Sosto Vy -
tautas Ališauskas. Dalyvavo amba sa -
do riaus Kazio Lozoraičio našlė Gio va -
n na Pignatelli ir jų dukra Daina,  Ro -
mos Lietuvių Bendruomenės nariai.
Apie knygos leidimo mintį, jos atsira -
dimo priešistorę ir turinį renginyje
kalbėjo sudarytoja dr. G. Jankevičiūtė
ir leidyklos vadovas bei ,,Artumos”
žurnalo vyriausiasis redaktorius Da -
rius Chmieliauskas.

„Manau, kad neatsitiktinai kny -
gą apie Kazį Lozoraitį pirmieji į ran -
kas paima Romos lietuviai. Tai žmo -

nės, daugybę metų gyvenę šalia Kazio
Lo zoraičio, jį pažinoję, su juo bend -
ravę. Šioje knygoje kiekvienas iš mū -
sų, net jei ir nepaminėtas – turiu gal -
voje Romos Lietuvių Bendruo me nę,
nes visų jos narių išvardyti ne įma  no -
ma – ras savo asmeninės istorijos frag-
mentą”, – tvirtino G. Janke vi čiūtė, iš -
reikšdama viltį, kad knygoje pavyko
su telkti „dalelę tos kultūrinės at min -
ties, kuri egzistuoja kaip žodi niais pa -
sakojimais virstantys prisimi nimai.
Deja, laiku neužfiksuoti, jie išnyksta
su ją saugojusiais žmonė mis”. 

Pristatydama knygos turinį  su -
da rytoja atskirai aptarė dvi jos dalis:
pirmojoje skaitytojas ras paties Kazio
Lozoraičio papildytus ir patikslintus
savo pasisakymus, išaugusius iš pub-
likacijų ,,Artumos” žurnale. Tai sep-
tyni pasakojimai apie Lozoraičius ir
Matulaičius, tarpukario Kauną ir gy -
venimą Romoje, italus bei lietuvius,
skaudų Lietuvos pasiuntinybės Itali -
jo je likimą, okupuotos Lietuvos diplo-
matijos darbuotojų kasdienybę bei
darbus. Antroji knygos dalis – Kaziui
artimų ir jį pažinojusių žmonių prisi -
mi nimai.

G. Jankevičiūtė pabrėžė žmogiš -
ku mo ir tautinės savimonės aspek-
tus, kurie akivaizdžiai skleidžiasi gy -
vą Lietuvos istoriją bei jos žmonių li -
kimus iliustruojančioje knygoje. Ji
sa kė, kad paėmusi į rankas leidinį ir
pamačiusi jį kaip visumą pastebėjo
vie ną dalyką, apie kurį nebuvo pa -
galvojusi sudarinėdama knygą, bet
kurį laikanti „nemenku privalumu,
ypač išryškėjusiu šiais visuotinės visų
kritikos, vertybinės sumaišties ir
skepsio laikais”. „Knyga apie Kazį
Lozoraitį mūsų viešojoje erdvėje pris-
tato mandagius, išsilavinusius, pro -
tin gus, pasaulio mačiusius, toleran-
tiškus lietuvius, mylinčius ne tik savo
šeimą, bičiulius ir artimuosius, bet ir
savo šalį. Versdami knygos puslapius,
bendraujame su subtilų humoro jaus-
mą ir gerą skonį turinčiais žmonė -

Knyga apie lietuvius, kurie leidžia tikėti
ir didžiuotis Lietuva

mis. Trumpai sakant, knyga pristato
lietuvius, kurie leidžia tikėti ir di -
džiuo tis Lietuva”, – sakė G. Jankevi -
čiū tė.

D. Chmieliauskas supažindino,
kaip beveik prieš trejus metus kilo
su manymas išleisti tokį leidinį. 2006-
ųjų pavasarį Lietuvoje buvo prista -
toma G. Jankevičiūtės parengta ir
„Ai dų” leidyklos išleista knyga „Pa si -
vaikščiojimai po Romą su Giovanna”
– K. Lozoraičio žmona Pignatelli-Lo -
zoraitis. „Tada žvelgiau į ambasado -
rių Kazį (kuris, kaip jam būdinga, ne -
norėdamas būti pirmame plane, lai -
kėsi nuošaliau) ir išdrįsau pasvajoti:
ko dėl gi negalėtų atsirasti pasivaikš -
čiojimų su Kaziu po Lozoraičių šei -
mos istoriją, po smetoninę Lietuvą,
po ypač sunkius mūsų tėvynei metus
ir po naujuosius viltingų permainų
lai kus? Juk Kazys visa tai išgyveno iš
vidaus, būdamas nuolat greta savo
tė vo, diplomatijos šefo Stasio Lozo -
rai čio, vėliau – savo brolio, o paskui ir
pats 12 metų eidamas Lietuvos am -
ba sadoriaus prie Šventojo Sosto pa -
rei gas”, – sakė D. Chmieliauskas.

Jo teigimu, norėjosi tokio žvilg s -
nio iš vidaus, t. y. ne tik apie istori -
nes, diplomatines, politines aplin ky -
bes, bet pažvelgti labiau per žmones,
truputį praskleisti šeimos, artimųjų
istorijas. „Kadangi tuo metu Kazys
Lo zoraitis ką tik buvo baigęs savo
dip lomatinę tarnybą, o aš buvau ką
tik pradėjęs eiti ’Artumos’ redaktori-
aus pareigas, išdrįsau tuojau pat pa -
sidalyti šia svajone su pačiu Kaziu,
ku ris ir vėl, su jam būdingu kuklu-
mu, santūriai priėmė tą idėją, tačiau
nepasakė ‘ne’. To man ir užteko, jog
nieko nelaukdamas paprašyčiau tos
pačios Giedrės, kad ji, daug kilometrų
nuėjusi po Romą su Giovanna, galėtų
leistis kelionėn ir su Kaziu po jo šei -
mos istoriją”, – sumanymo aplinky -
bė mis dalijosi jo autorius. 

Tai nebuvo ketinimas parengti
iš samią monografiją, bet trumpais

straipsniais pažvelgti į keletą K. Lo -
zoraičio gyvenimo prisiminimų. Taip
ir gimė straipsnių ciklas ,,Artumoje”,
spausdintas nuo 2007 m. sausio iki
liepos. „Tiesą sakant, man labai no rė -
josi, kad tie straipsniai nesibaigtų,
nes buvo labai įdomu ir jauku juos
skaityti. Tačiau ir pats Kazys kukli -
no si, kad bus jau per daug dėmesio jo
asmeniui”, – prisiminė D. Chmie -
liaus kas, atkreipdamas dėmesį, jog K.
Lozoraitis tuo metu intensyviai rū pi -
nosi šeimos bibliotekos tvarkymu bei
perdavimu Lietuvai. „Man pasidarė
ra miau, kai sužinojau, kad Kazys, su -
tvarkęs bibliotekos perdavimo rei ka -
lus, ketino pats sėsti prie išsamių sa -
vo prisiminimų, – teigė ,,Artumos”
redaktorius ir tęsė, – deja, taip jau
nu tiko, kad 2007-ųjų liepą užbaigę tą
ciklą žurnale, rugpjūtį jau turėjom
paskelbti In memoriam Kaziui Lo zo -
raičiui”... Kaip tik tada tapo nea be -
jotina, jog reikia pakalbinti kitus
žmo nes, artimai pažinojusius Kazį ir
su juo bendravusius. Tokiu nedideliu
darbeliu tikėtasi parengti kuklų am -
ba sadoriaus įamžinimą, bent kiek už -
pildantį tą spragą, likusią netikėtai
jam iškeliavus ir nespėjus parengti
sa vo prisiminimų.

„Iš pradžių knygą tikėjomės iš -
leisti mirties metinių proga, tačiau
ma tydami, kad nespėsime, nutarėme
neskubėti, bet parengti gerai. Smagu,
kad Užsienio reikalų ministerija su -
prato mūsų siekius ir parėmė šios
kny gos leidimą net ir šiais finansiškai
sunkiais laikais, nes tai tikrai verta ir
teisinga. Be kita ko, šiemet Kaziui
bū tų sukakę 80 metų. Tebūnie tai
kuklus, simboliškas padėkos ženklas
Kaziui Lozoraičiui ir jo šeimai už jų
nuostabų gyvenimo liudijimą”, – taip,
palydėdamas šią knygą į skaitytojų
ran kas, sakė D. Chmieliauskas.

Pagal Vatikano radijo
informaciją

Pasisekusi humoro programa Cicero
Net ir lietus neįstengė sugadinti geros nuotaikos

EDVARDAS ŠULAITIS

Nors už lango pliaupė lietus ir pū tė žvarbus
vėjas, kovo 8 d. Šv. An ta no parapijos didžiojoje salė-
je Cice ro vyravo nekasdieniška, linksma nuotaika.
Gausus būrys tautiečių gėrėjo si „Juokų kauliukų”
klubo surengtu pirmuoju pasirodymu, kuris pri-
vertė pamiršti, kas dedasi lauke. Visas dė mesys bu-
vo sutelktas į salėje vyks tan  čią programą.

Salėn tautiečiai sugūžėjo išklau sę lietuviškas
šv. Mišias gretimoje Šv. Antano parapijos bažnyčio-
je. Iš pat pradžių visi buvo pavaišinti darbš čiųjų
šeimininkių paruoštais užkan džiais. Po to prasidė-
jo ir pati humoro programa, kurią vedė muzikė
Vilma Meilutytė.

Susirinkusieji buvo susėdę prie erdvioje salėje
sudėliotų stalų. Matėsi ir iš tolimesnių vietovių
atvykusių tau tiečių. Nors jų, žinoma, galėjo būti
daugiau, tačiau smarkus lietus kitus galbūt atgrasė
nuo kelionės.

Programos vedėja V. Meilutytė, pa sveikinusi
susirinkusiuosius, mik ro foną perdavė pirmajai
linksmintojai – Virginijai Mauručienei. Žiūrovus
sudomino ne tik Audronės Bernata vi čie nės per-
skaityta ištrauka iš hu mo    ris   ti nio kūrinio, bet ir
atlikėjos sceninis kos tiumas.

Po moterų pasirodymo į susirin kusiuosius pra-
bilo vienas šio humoro klubo iniciatorių – kunigas
Kęstutis Tri makas, kuris perskaitė savo kūrybos
humoristinių eilėraščių, gana vykusiai juos per-

teikdamas klausytojams. Jo sugebėjimai šiame
žanre bu vo geresni nei buvo galima tikėtis. Pa  siro-
dė, kad jis yra ne tik geras pa mokslininkas, bet ir
geras skaitovas bei aktorius.

Pasireiškė ir veteranas
Stasys Bernatavičius

Vėliau mikrofoną perėmė amžiumi vyriausias
programos dalyvis Stasys Bernatavičius, kuris
prieš daugelį metų yra nemažai reiškęsis Čikagos
lietuvių sceninėje veikloje, vaidindamas Lietuvos
scenos darbuotojų ir „Dainavos” ansamblio pasta -
tymuose. Jis ir šį kartą sugebėjo per teikti sceninę
patirtį klausytojams, bene geriausiai atlikdamas
savo hu moristinę ištrauką.

Programos pabaigoje į klausytojus prabilo
Rasa Čepukėnaitė (ji irgi dėmesį traukė savo ap-
ranga) bei Jonė Bobinienė, kalbėjusi apie „dypu-
kus”. Dar vienas humoristinis kūrinėlis nuskam-
bėjo iš garsinės juostos.

Kuomet nutilo paskutiniai šios programos gar-
sai, publika ilgokai plojo jos dalyviams bei rengė-
jams. Pa siteiravus kelių klausytojų nuomo nės,
buvo išgirsta, kad jiems renginys labai patiko.
Žiūrovai sakė, kad su nekantrumu laukia tolimes-
nių  klubo „Juokų kauliukai” pasirodymų.

Taigi, drąsiai galima teigti, kad šių linksminto-
jų pirmasis blynas ne prisvilo ir ateityje galėsime
išgirsti panašių (o gal dar geresnių) humoro pro-

gramų Cicero. O kada bus kita hu moro programa
tuo tarpu dar ne s kel biama, bet, galimas dalykas,
tai įvyks dar šį pavasarį.

,,Juokų kauliukų” klubo nariai: Rasa Čepukėnaitė
ir Stasys Bernatavičius.                Jono Kuprio nuotr.
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ißeivijos ir Lietuvos jungtis!
www.draugas.org

Pro memoria 

IRENA GARTIGAITĖ 
1946–2009 

Tavo siela tartum begalinė 
Amžino pavasario versmė, 
Kaip jaunų dienų žiedai šilkiniai,
Kaip šviesi gyvenimo versmė. 

Ir tada, kai švies dangus, sužibęs 
Amžių saulės spindulių tvanu, – 
Tavo sielą soduos amžinybės 
Kraus sau kraitį Viešpaties

dienų. 
Bernardas Brazdžionis

Po ilgos ir sunkios ligos į Amžiną
poilsį išėjo Omaha Šv. Antano lietu-
vių tautinės parapijos komiteto narė
ir pirmininkė Irena Gartigaitė.

Ji gimė 1946 m. Vokietijoje lietu-
vių išeivių daugiavaikėje šeimoje,

kuri vėliau emigravo į JAV. 
Irena Gartigas, gyvendama Oma-

ha (Nebraska valstija), įgijo univer-
sitetinį išsilavinimą, dirbo pedagoginį
darbą. Nuo 1996 m. ji buvo Omaha
Šv. Antano parapijos komiteto reika-
lų tvarkytoja, valdybos narė, pirmi-
ninkė. Ji nenuilstamai rūpinosi para-
pijos reikalais ir žmonėmis, leido pa-
rapijos biuletenį. Daug metų Irena
atidavė Omaha lietuvių šeštadieninei
mokyklėlei, jai vadovavo. 

Nuo 1997 m. Irena Gartigas dir-
bo Omaha ir Šiaulių susigiminiavu-
sių miestų komitete, 2004 m. ir 2005
m. buvo jo pirmininke. Su jos ir kitų
Omaha lietuvių pagalba užmegzti
glaudūs ryšiai tarp University of Ne-
braska at Omaha ir Šiaulių univer-
sitetų, savivaldybių, medicinos įstai-
gų, kultūros ir mokslo organizacijų.
Ji globojo ir nuoširdžiai rūpinosi iš
Lietuvos į Omaha atvykusiais stu-
dentais ir dėstytojais, padėjo visiems,
kam reikalinga buvo pagalba. Ji daug
prisidėjo prie Šiaulių universiteto
liaudiškos muzikos ansamblio „Sau-
lė” bendrų projektų su kitų valstijų
lietuviškomis bendruomenėmis. Tam
Ji skyrė savo laiką ir lėšų. 

Ireną Gartigas visada prisimin-
sime, kaip nuoširdžią, jautrią, rūpes-
tingą, kilnios sielos moterį. Ji ilgai
išliks ją pažinojusiųjų atmintyje. 

Su Dievu... 

Šiaulių universiteto liaudiškos
muzikos ansamblis „Saulė’’

Omaha ir Šiaulių susigiminiavu-
sių miestų lietuvių komitetas

Irena Gartigaitė

Atkelta iš 8 psl.     aukštikalnėje,
tada peršasi mintis, jog kai kurių
įmonių asmenys, kuriems atitenka iš
mokesčių mokėtojų surenkami pel-
nai, deja, gali sirgti net sunkiai pagy-
doma godumo nuodėmės liga.

(...)
Kai neišvengiamai artinasi pas-

kutinė žmogaus gyvenimo minutė,
tuomet visų daiktų vertė tampa bev-
ertė, ir net namiškiai nuo mirštančio-
jo tolsta, nes jie jį tik gali guosti ir už
jį melstis, tačiau yra nepajėgūs savo
esybe įsitraukti į paskutinį žemiškojo
gyvenimo „nuotykį” – į dar iki šiol
nepatirtą mirties išgyvenimą, po ku-
rio akimirksniu prasideda naujas gy-
venimas. Po mirties akimirkos žmo-
gaus nemirtingoji siela patenka į
Dievo akistatą ir tuoj pat regi savo
galutinį likimą – dangų ar pragarą,
nes išskaistinimo skaistykla yra tarsi
tarpinė stotelė, iš kurios visada pa-
tenkama į Tėvo džiaugsmo namus.

Tik atsidūrus amžinybėje žmogui
galutinai paaiškėja, ko išties yra ver-
tas buvęs jo gyvenimas Žemėje. Jei jo
prisirišimai prie kūrinių, geidulių ir

apskritai prie nuodėmių viršijo jo
atsidavimą ir meilę Atpirkėjui, tada
tokio asmens tolimesnė egzistencija
pasidaro sudėtinga... Tačiau tie žmo-
nės, kurių gyvenimuose vis dėlto
įvyko lemtingi atsivertimo lūžiai, tai
yra dėl artimųjų ir kitų žmonių
maldų bei aukų, jie, pvz., po patirtų
didelių išbandymų, pradėję rimtai ir
iš naujo perkainuoti visas vertybes
pagaliau suvokė, jog į svarbiausią ir
laimingiausią susitikimą su Viešpa-
čiu Dievu anapusybėje juos gali paly-
dėti tik dorybės, – jie tikrai yra pa-
laiminti!

Taigi į klausimą: ką aš dabar
rinkčiausi – nuodėmę ar auksą, galė-
tume atsakyti taip: auksą, kuris man
tarnaus tik kaip priemonė. Tada
prieš pat išeinant iš šio pasaulio –
paskutinę atsisveikinimo su viskuo
valandėlę – mums nebekils joks
graudulys, liudijantis buvusį mūsų
santykį su mamona. Jei mūsų gyve-
nimo pagrindinis tikslas buvo ir yra
Kristus, tuomet Jis ir po mūsų mir-
ties išlieka neįkainojamu „auksu”.

Bernardinai.lt

APIE PASNINKĄ, PUIKYBĘ IR... 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. kovo 1 d. 1 val. ryto,
sulaukęs 89 metų, iškeliavo į Amžinybę

A † A
ANTANAS BAUMILAS

Gyveno Čikagoje, Michigan ir paskutiniu metu Texas.
Nuliūdę liko: mylinti žmona Kazė Baumilienė-Dudaitė, duk-

terys Belinda Lamrouex su vyru Jon; Kristina Wade su vyru Dennis;
anūkai Adrian ir Lynsey Cliffe, Aaron ir Ally Wade; sesuo Albina
Heckman; svainis Petras  Duda su žmona Rita; sūnėnai ir dukterė-
čios Peter, Aldis,  Maria Duda (Smith); daug giminių ir draugų viso-
je šalyje.

Atsisveikinimas ir laidotuvės privačios Lake Cypress Springs,
Texas, šeštadienį, kovo 28 d.

Liūdinti šeima

Gyvenimas – negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir
Artimiausius iš visų...

Ilgametė Lemonto „Spindulys” tautinių šokių gru-
pės vadovė, XII Lietuvių tautinių šokių šventės Či-
kagoje meno vadovė ir buvusi Lietuvių tautinių šokių
instituto valdybos narė

A † A
RASA POSKOČIMIENĖ

per anksti iškeliavo į Amžinuosius namus ir dideliame
sielvarte paliko vyrą REMIGIJŲ, vaikus – LINĄ, MA-
RIŲ, SIGITĄ, kartu su MARIUM ir ERIKU BER-
NER, mamą ALDONĄ, seseris AUDRONĘ, VIDĄ,
ZITĄ ir brolius SAULIŲ, LINĄ, KASTYTĮ su šeimo-
mis, visus artimuosius ir gausią spinduliečių šeimą.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus
brangiai Žmonai, Mamytei, Dukrai, Sesutei, Vadovei.

Lietuvių tautinių šokių institutas

Ar žinote, kad
Pasaulyje žmonių prieaugis skaičiuojamas 90 milijonų per metus.
Viena iš didžiausių kengūrų siekė 7 pėdas aukščio.
Aukščiausias pasaulyje medis yra šiaurės Kalifornijoje, tai raudonmedis

(redwood), kuris išauga iki 368 pėdų aukščio.
Kiekvienas Amerikos žmogus sunaudoja po 40 svarų muilo.
Istorikai sako, kad pirmos siuvimo adatos buvo išrastos prieš 300,000

metų.
Žmogaus oda vidutiniškai sveria 6 svarus.
Saulė šiauriniame ašigalyje nėra matoma 186 dienas per metus.
Dviejų dienų stirna gali pralenkti net suaugusį arklį.
Pirmą apmokamą greitkelį pastatė persai prieš 2,000 m. pr. Jėzaus  Kr.

gimimą. Tai buvo kariuomenės kelias tarp Babilono ir Sirijos.
Marconi išradus radiją, tik po šešerių metų 1901 metais įvyko pirmas

žinių persiuntimas per Atlantą.
Pirmoji 25 centų moneta buvo paleista apyvarton JAV 1796 metais.
Ilgiausia pasaulyje upė yra Mississippi – Missouri valstijoje JAV. Ji yra

4,221 mylių ilgumo.
Pasaulyje priskaičiuojama 150,000 gėlių rūšių.
Aukščiausias vandenkritis yra Tugela. Vanduo jame krinta iš 2,810 pėdų

aukščio. Jis yra Natal provincijoje, Pietų Afrikoje.
Aukščiausias pasaulyje ugnikalnis yra Ekvadoro valstybėje, Pietų Ame-

rikoje. Jis vadinasi Chimborazo ir iškyla į viršų 20,700 pėdų.
Ilgiausias pasaulyje urvas yra Mammoth Cave JAV, Kentucky valstijoje.

Šio urvo ištirtos landynės po žeme yra 100 mylių ilgio.
Didžiausia sala yra Grenlandija. Jos plotas siekia 327,300 kv. pėdų.
Giliausia pasaulyje vieta yra Ramiajame vandenyne prie Mindanao salos

Filipinuose. Ji eina į žemės gelmes iki 35,110 pėdų.
Parengė  Stasys Prakapas

Margumynai
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Koncer to programą atliks solistai Edmundas Sei lius
(tenoras) ir Kristina  Zmai lai tė (sop ranas). 
Akompanuos Edvinas Mink štimas. 

Bilietus į kon certą galima įsigyti ,,Draugo” administra cijoje, parduo-
tuvėje ,,Lietuvėlė”, sek madieniais Pasaulio lietuvių cen t re, Lemonte
ir Atlantic Express. Bilietų kainos  – 30, 25 ir 15 dol. Prieš koncertą bi-
lietus galėsite nusipirkti prie įėjimo durų.

DIENRAŠČIO ,,DRAUGAS” (1009–2009)
JUBILIEJINIS KONCERTAS

kovo 22 d. 2 val. p.p. 
Maria gimnazijos auditorijoje
6727 S. California Ave., Chicago, IL 60629

Edvinas Mink štimas Kristina  Zmai lai tė ir Edmundas Seilius

��Kovo 22 d. į E. Seiliaus, K. Zmai -
laitės ir E. Minkštimo koncertą, kuris
vyks 2 val. p. p.  Maria gimnazijoje, iš
Lemonto  bus galima nuvažiuoti auto-
busu. Prašome kreiptis į Romą Kroną
tel.: 630-968-0184. 

�Cicero Šv. Antano bažnyčioje
Gavėnios susikaupimo va karas bus
ketvirtadienį, kovo 26 d. Šiam vaka -
rui vadovaus iš Lietuvos atvykęs
kun. Oskaras P. Volskis, Marijos radi-
jas direktorius. Pradžia – 5 val. p.p. –
pusvalandžio konferencija; po to – su  -
sitaikinimo sakramentas (bus klau so -
ma išpažinčių), o po jų atnašaujamos
šv. Mišių auka su homilija. Po pa -
maldų – pabendravimas. Kun. O. Vol -
s kis turi labai didelę kalbėjimo prak -
ti ką. Vien per Marijos radiją jis yra
paruošęs daugiau nei tūkstantį radijo
laidų. Visi nuoširdžiai kviečiami daly-
vauti.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Park, dvi Ga -
vėninio susikaupimo popietes (kovo
27 ir kovo 28 dienomis) ves svečias iš
Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis.
Abi popietės prasidės 2 val. p. p. ir
baigsis 5 val. p. p. Pradžioje bus klau-
soma išpažinčių, po jų – pusvalandžio
konferencija. Po konferencijos – Kry -
žiaus kelias (tik kovo 27 d.) ir  šv.
Mišios. Visi nuoširdžiai kviečiami da -
lyvauti.

�Pavasarinė Jaunimo centro
mu gė vyks kovo 28 d., šeštadienį, nuo
10 val. r. iki 3 val. p. p. ir kovo 29 d.,
sekmadienį, nuo 10 val. r. iki 2 val. p.
p. didžiojoje salėje. Stalus prekiavi -
mui užsisakyti skambinant Mildai
Šatienei tel.: 708-447-4501 ir Anelei
Pocienei tel.: 708-636-6837.

�Ateitininkų namų nariai, rė mė-
jai ir draugai, kviečiami į metinį na -
rių susirinkimą kovo 29 dieną, sek -
ma dienį 1 val. p. p. Ateitininkų na -
muose, 12690 Archer Ave., Lemont,
IL. Tą patį sekmadienį 9 val. r. Pa lai -
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje
bus aukojamos šv. Mišios už gyvus ir
mirusius Ateitininkų namų na rius.
12:30 val. p. p. – užkandžiai ir kava.
Visi laukiami. Kviečia Ateitininkų
namų valdyba.

��Š. m. kovo 28 d., šeštadienį, Šv.
Petro lietuviškoje parapijoje (50 Or -

ton Marotta Way, S. Boston, MA, tel.
617-268-0353). Bostone vyksiančioje
III JAV Lietuvių katali kų Sielo vados
konferencijoje, kurią rengia LVK de -
le gatūra Užsienio lietuvių katalikų
sielovadai, baž nytinės tei sės ad vo -
katas dr. Mi chael Ritty kalbės tema
„Kam priklauso baž nyčia?” Patyręs
teisininkas pristatys kanonines gali -
mybes ir apribojimus, tikinčiųjų ben-
druomenės akty vumo reikšmę tauti -
nių parapijų bei misijų JAV veiklai ir
išlikimui. Maloniai kviečiame daly -
vau ti, iš anksto užsiregistruojant el.
paš tu: admin@sielovada.org arba
tel.: 416-233-7819.

��Balandžio 2 d. Šv. Onos bažny -
čioje (Beverly Shores, IN) 5:30 val.
p.p.–7 val. v. bus klausoma išpažin-
ties. Balandžio 5 d.,  Verbų sekmadie -
nį,  1 val. p. p. vyks Susitaikymo pa -
mal dos. Išpažinčių klausys ir šv. Mi -
šias aukos kun. Antanas Gražulis, SJ.

��Los Angeles Šv. Kazimiero pa -
rapijos choro valdyba praneša, kad
šių metų metinis Verbų sekmadienio
religinis koncertas įvyks balandžio 5
dieną Šv. Kazimiero parapijos bažny -
čioje, 2718 St. George St., Los An -
geles, CA. Šiais metais dalis progra -
mos bus atlikta prie altoriaus. Prog -
ramą paįvairins Moterų kvartetas ir
so listai. Pasiteiravimui skambinti
parapijos telefonu: 323-664-4660.

��Los Angeles Lietuvos Dukterys
pavasario gegužinę ruošia 2009 m.
gegužės 3 d., sekmadienį, Šv. Kazi -
miero parapijos didžiojoje salėje.

��Gegužės 24 d., sekmadienį, Ri -
vier kolegijos Dion Center salėje, Cle -
ment St., Nashua, New Hampshire,
vyks Lietuvos kultūros paveldo kon-
certas. Programą atliks jaunas, ta-
lentingas solistas Deividas Stapon-
kus iš Vilniaus ir pianistė Aušra Mo-
tu zie nė, kuri taip pat akompanuos
solistui. Tai bus vienintelis jų koncer-
tas Amerikoje. Koncerte išgirsite ir
me ce sopraną Danutę Mileika iš Bos-
ton.  Koncerto pradžia 2:30 val. p. p.
Kon certo dieną prelatas Albertas
Con tons (Kontautas) atnašaus šv. Mi -
šias lietuvių kalba, kurios vyks 1 val.
p. p. Rivier kolegijos koplyčioje. Po
kon cer to – pabendravimas su sve-
čiais. Įė ji mas nemokamas. Visas iš-
laidas pa dengia Nashua miesto vie -
no lietuvio sukurtas fondas. Lauk -
sime lietuvių ir iš tolimesnių apylin -
kių. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Kovo 4 d. trims Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Ekonomikos ir vady-
bos fakulteto (www.vdu.lt) bakalauro studijų studentams:  San drai Mikalai ny -
tei, Gintarei Baikauskaitei ir Erikai Kupčiūnaitei buvo įteiktos Jono Smil-
gevičiaus vardo stipendijos. Jas įteikė Jono Smilgevičiaus stipendijos Garbės
komiteto narys, advokatas Jonas Kairevičius. Gabūs ir darbštūs VDU Eko-
nomikos ir vadybos fakulteto studentai J. Smilgevičiaus stipendija apdo va -
nojami jau aštuntąjį kartą.

Jonas Smilgevičius (1870–1942) – 1918 m. vasario 16-osios Nepri klau-
somybės akto signataras, žymus Lietuvos ekonomistas ir visuomenininkas.

Dr. Vytautas Liesionis
VDU Ekonomikos ir vadybos 

fakulteto prodekanas

J. Smilgevičiaus stipendija gabiems 
ekonomikos ir vadybos studentams

Kun. Oskaras Petras Volskis 
ves Gavėnios susikaupimo popietes

Kauno arkivyskupijos dvasinin -
kas, katalikiško Marijos radijas įkū -
rėjas ir programų vadovas, netrukus
lankysis Čikagoje ir apylinkėse. 

Gimęs Utenoje, 34 metų, kuni-
gas, lietuvis, studijavo teologiją Kau -
no kunigų seminarijoje ir Krokuvos
popiežiškoje akademijoje. Kunigu
įšventintas 2002 metais.  Trejus me -
tus vikaravo Kauno Šilainių bažny -
čioje. 2006 m. paskirtas arkikatedros
bazilikos reziduojančiu dvasininku,
kuriuo yra iki šiol. 

2003 metais pradėjo steigti kata-
likišką radijo stotį, kuri 2004 rug-
pjūčio 30 d. pradėjo veikti Kaune. Iki
šiol radijui pavyko gauti penkis radi-
jo dažnius, kurių pagalba katalikiška
programa girdima visą parą Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Anyk -
ščiuose ir plačiose šių miestų apy lin -
kėse. Šią vasarą ruošiamasi pradėti
transliacijas Alytuje. 

Per daugiau nei ketverius metus

paruošė daugiau nei 1,200 asmeninių
laidų, kuriose paliesta per 80 krik š -
čioniško pobūdžio temų. 

Kunigas ypač domisi tikėjimo ir
mokslo dialogu, sakraliniu menu,
Baž nyčios tradicija, lietuvybės ir eko -
logijos klausimais, eilė metų kaip
mal  dos talkininkas ir teologinis pa ta -
rėjas bendradarbiauja su Kauno arki -
vyskupijos egzorcistu. 

Pirmą kartą Jungtinėse Ameri -
kos Valstijose ir Čikagoje lankėsi
2007 m. Šių metų kovo mėnesio gale
jis ves rekolekcijas Čikagos ir jos
apylinkių parapijose: Šv. An tano
Paduviečio bažnyčioje (Cicero),  Švč.
Mer gelės  Mari jos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Park) bei  Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
ny čioje (Brighton Park).

Maloniai kviečiame visus daly-
vauti.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas

Kun. Oskaras P. Volskis (pirmas iš kairės) su Marijos radijo bendradarbiais. 
,,Draugo” archyvo nuotr.


