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M. Novak premija îteikta
kunigui Kêstuçiui Kèvalui

Vilnius, sausio 31 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius atvyko į
Jungtines Valstijas, kur susitiks su
JAV Federalinio rezervų banko, Tarp-
tautinio valiutos fondo vadovais, JAV
iždo ir komercijos sekretoriais bei in-
formacinių technologijų bendrovių
vadovais. Premjero vadovaujama de-
legacija JAV lankysis iki vasario 6 die-
nos.

Kartu su Vyriausybės vadovu į
atvyko finansų ministrė Ingrida Ši-
monytė, premjero patarėjai Virgis Va-
lentinavičius ir Mykolas Majauskas,
būsimasis ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis. Washington, DC
prie delegacijos prisijungs parlamen-
taras Emanuelis Zingeris.

Lietuvos Vyriausybė sako, kad
kelionė į JAV skirta ilgalaikių inves-

ticijų politikai skatinti ir susitikti su
galimais investuotojais.

Viešnagės metu numatyti A. Ku-
biliaus susitikimai su iždo ir komer-
cijos sekretoriais Timothy Geithner ir
Gary Locke, JAV Federalinės rezervų
sistemos pirmininku Ben Bernanke.

A. Kubilius taip pat susitiks su
informacijos technologijų bendrovių
,,Franklin Templeton”, ,,Oracle”,

,,Cisco”, HP, ,,Accel Partners”, IBM,
,,Barclays Capital” ir kitų vadovais.
Premjeras lankysis San Francisco,
New York ir Washington, DC.

Jungtinės Valstijos į Lietuvos
ekonomiką ir ūkį yra investavusios
902,1 mln. litų. JAV užima 12 vietą
pagal tiesioginių užsienio investicijų
Lietuvoje dydį.

•Sveikata. Apie taukme-
džių sviestą (p. 3)
•Lietuvoje – knygų nyki-
mo metas (p. 3, 9)
•A. Navicko skiltis (p. 3)
•Vyriausybė stiprins ben-
dradarbiavimą su pasau-
lio lietuviais (p. 4)
•Visagino prisiminimai
(p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pal. J. Matulaičio drau-
gija auga (p. 8)
•Šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (158) (p. 9)
•A. Stasiulevičius: ,,Mąs-
tymą lavinau su pieštuku
rankoje” (p. 10)

Bus siekiama atstatydinti sostin∂s merâ

Metû Tolerancijos
žmogus – T. Venclova

Premjeras A. Kubilius atvyko î Jungtines Valstijas
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Vilnius, vasario 1 d. (BNS) –
Opozicinės partijos Vilniaus miesto
savivaldybės taryboje palaiko ,,tvar-
kiečių” siūlymą rinkti parašus dėl
mero konservatoriaus Viliaus Navic-
ko atstatydinimo.

Partijos ,,Tvarka ir teisingumas”
frakcijos savivaldybėje vadovas Gedi-
minas Rudžionis teigė, kad interpe-
liacija rengiama ,,dėl ekonominių, so-
cialinių ir dorovinių priežasčių”.

,,Tuose rajonuose, kuriuos ap-
tarnauja jau parduotos miesto įmo-
nės, mokesčiai už viešąsias paslau-
gas, ypač komunalines, išaugo kelis
kartus”, – sakė G. Rudžionis.

Tai frakcijos vadovas vadina val-
dančiosios daugumos ir mero V. Na-
vicko tarnyste verslo grupuotėms.

,,Tvarkiečiai” taip pat teigia esą
nepatenkinti savivaldybės sprendimu
leisti seksualinėms mažumoms rengti
eitynes Vilniaus centre.

Kita priežastis, dėl kurios siūlo-

ma interpeliacija, – viešas mero įvaiz-
dis ir elgsena vienoje baikerių šven-
tėje. Neseniai žiniasklaida paskelbė
nuotrauką, kurioje V. Navickas nufo-
tografuotas pusnuogis baikerių šven-
tėje su nepadoriu užrašu ant pilvo.

,,Tvarkiečių” siūlymą palaiko ir
Socialistinio liaudies fronto, Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos frakcijos. Anot
Socialistinio liaudies fronto vadovo
Algirdo Paleckio, interpeliacijai tikrai
bus surinkta pakankamai parašų
vien iš opozicinių frakcijų atstovų.

Socialistinis liaudies frontas,
anot politiko, labiau pabrėžia ne iš-
duotą leidimą seksualinių mažumų
eitynėms, o savivaldybės turto priva-
tizavimą ir Vilniaus gatvių nevalymą.

Tuo metu Lietuvos lenkų rinki-
mų akcijos frakcijos vadovo pavaduo-
tojo Jaroslavo Kaminskio teigimu, ta-
ryba yra įsipareigojusi kasmet skirti
po 15 mln. litų švietimo įstaigoms
atnaujinti, tačiau to nedaro.

Vilnius, vasario 1 d. (Bernardi-
nai.lt) – JAV įsikūrusio Acton Insti-
tute kasmet teikiama Michael Novak
vardo premija šiemet atiteko kunigui
iš Lietuvos Kęstučiui Kėvalui.

Žymaus amerikiečių teologo bei
socialinio filosofo Michael Novak var-
do premija teikiama akademikams,
savo darbuose nagrinėjantiems teo-
logijos ir žmogiško orumo, ekonomi-
nės ir religinės laisvės, Bažnyčios so-
cialinio mokymo bei kitas temas ir
problemas.

Ne tik bažnytiniuose, bet ir aka-
deminiuose sluoksniuose gerai žino-
mas, Vytauto Didžiojo universitete
dėstantis kun. K. Kėvalas pastarai-
siais metais itin daug dėmesio skyrė
tokioms temoms, kaip Bažnyčios so-
cialinis mokymas, laisvosios rinkos
ekonomikos ir krikščionybės suderi-
namumas, skelbiama Acton institute
internetiniame puslapyje.

2008 m. Vytauto Didžiojo uni-
versitete kun. K. Kėvalas apgynė ket-
virtą nuo fakulteto atsikūrimo Teolo-
gijos daktaro disertaciją tema: „Lais-
vosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai

pagal encikliką ‘Centesimus an-
nus’”. Tai teologijos ir ekonomikos
mokslus sujungiantis darbas, kuriam
vadovavo dr. Samuel Gregg iš Michi-
gan valstijos (JAV).

M. Novak premijos laureatui ati-
tenka 10,000 JAV dolerių ir galimybė
skaityti pranešimą metiniame forume.

Kunigas Kęstutis Kėvalas.
Bernardinai.lt nuotr.

Interpeliacija V. Navickui rengiama
,,dėl ekonominių, socialinių ir doro-
vinių priežasčių”. Balsas.lt nuotr.

Vilnius, sausio 30 d. (ELTA) –
,,Sugiharos fondas – Diplomatai už
gyvybę” skelbia, kad šįmet Toleran-
cijos žmogumi išrinktas poetas, eseis-
tas ir vertėjas Tomas Venclova. Šis
vardas suteikiamas už aktyviai reiš-
kiamą vertybinę ir pilietinę nuostatą
prieš ksenofobijos bei antisemitizmo,
prievartos ir radikalizmo apraiškas
visuomeniniame Lietuvos gyvenime.

Fondo valdybos vicepirmininko
Lino Venclausko teigimu, šis vardas
Tomui Venclovai suteiktas už viso gy-
venimo kūrybą. Kaip praneša Lietu-
vos radijas, taip pat – už kritinius pa-
sisakymus dėl kultūros spaudoje pra-
ėjusiais metais pasirodžiusių antise-
mitinių, nesantaiką ir prieštaravi-
mus kurstančių straipsnių.

Metų Tolerancijos žmogus skel-
biamas devintą kartą. Šis vardas bu-
vo suteiktas Tomui Šernui, teatrolo-
gei Irenai Veisaitei, žurnalistui Algi-
mantui Čekuoliui, režisieriui Sauliui
Beržiniui, pranciškonų vienuoliui,
kunigui Arūnui Peškaičiui, psicholo-
gui Robertui Povilaičiui, dainininkei
Jurgai Šeduikytei ir žurnalistui My-
kolui Drungai.
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Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Ar jūs žinote, kad taukmedžių
ekstrakte yra uždegimą slopinančių
medžiagų, gydančių įvairius odos ne-
galavimus (egzemą, dermatitą, žaiz-
das)? Šis ekstraktas nuramina sudir-
gusią odą, mažina niežėjimą, apsaugo
nuo saulės nudegimo.

Taukmedžių sviestas (Shea
Butter) – tai riebalinis ekstraktas iš
taukmedžio riešutų sėklų, turintis
drėkinamųjų ir gydomųjų savybių.

Taukmedžio sviestas gausiai pri-
sotintas natūralaus vitamino A, ku-
ris veiksmingai maitina ir ramina
sausą, šiurkščią, raukšlėtą, spuoguo-
tą odą, skatina ląstelių atsinaujinimą.

Vitaminas E, esantis taukmedžio
svieste, veikia kaip antioksidantas:
atitolina senėjimo procesus, mažina
vėžinių ląstelių atsiradimo galimybę,
gerina mikrocirkuliaciją.

Taukmedžio sviesto sudėtyje yra
kariteno, alantoino (natūrali me-
džiaga, aktyvinanti ir gerai veikianti
ląstelių veiklą) ir vitamino F. Sviesto
sudėtyje esančios riebalinės rūgštys
puikiai drėkina odą ir palaiko jos
elastingumą. Klinikiniais tyrimais
įrodyta, kad taukmedžio sviestas at-
naujina ir atgaivina odą greičiau nei
per 4–6 savaites.

Didžiausias gydomųjų savybių
kiekis randamas tradiciniu būdu iš-
gautame nerafinuotame A rūšies
taukmedžių svieste. Šiuo būdu išgau-
namas sviestas, kaip ir prieš tūkstan-
tį metų, nenaudojant tirpiklių, be
cheminių konservantų. Išdžiūvusios
sėklos sutrinamos medinėje grūstu-
vėje. Miltai supilami į vandenį ir jame
kaitinami tol, kol gaunama aliejinė
masė, plūduriuojanti vandens pavir-
šiuje. Masė išimama iš vandens, ke-
letą kartų perplaunama ir paliekama
atvėsti, kol sustingsta. Toks aliejus
išlaiko švelnų riešutų kvapą, yra vos
rusvo, gelsvo ar žalsvo atspalvio, turi
konservuojančių ir bakterijas naiki-
nančių savybių. Nerafinuotame svies-
te yra daug muilo nesunaikinamų
medžiagų, todėl jis ilgai išsilaiko ant
odos.

Galima naudoti ir rafinuotą
sviestą. Rafinavimo proceso metu pa-
naikinamas ne tik kvapas, bet kei-
čiasi spalva, sunaikinama apie 75
proc. gydomųjų taukmedžio savybių.
Rafinuotas taukmedžių sviestas yra
bekvapis, sniego baltumo spalvos.

Taukmedžių sviesto reikia nau-
doti labai nedaug. Jeigu nesergama
odos ligomis, užtenka juo pasitepti
kartą per dieną. Pervartoti sviesto
taip pat neįmanoma, nes į odą įsige-
ria tiek, kiek reikia.

Taukmedžių sviesto naudoji-
mo galimybės:

* Minkština randus;

* Gydo alerginį dermantą, egze-
mas, psoriazę, žaizdas ir sumušimus;

* Puikiai apsaugo jautrią kūdikių
odelę ir gydo iššutimus;

* Minkština suskeldėjusią lūpų,
suskirdusių rankų ir pėdų odą;

* Atgaivina sausą, pleiskanotą
odą, ypač perkaitus saulėje;

* Skatina plaukų augimą, apsau-
go juos nuo lūžinėjimų;

* Apsaugo nuo vėjo, saulės spin-
dulių, sukeliančių odos vėžį. Turi na-
tūralią UV apsaugą;

* Nuramina jautrią vyrų odą,
ypač po skutimosi;

* Tinka masažui, gerina kraujo-
taką;

* Turi natūralių, uždegimą slopi-
nančių medžiagų, todėl naudingas
vabzdžių įkandimų, nudegimų, nuša-
limų ar kitų odos pažeidimų atvejais;

* Tinka naudoti esant raumenų
skausmams ir patempimams.

Taigi, būkite gražūs ir sveiki ir
nepamirškite taukmedžio sviesto.

Paruošta pagal www. sveikas.lt

Redakcijos žodis

Apie taukmedžių sviestą
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Specialiame š. m. vasario
mėnesio ,,U.S. News & World Re-
port” numeryje, skirtame seny-
vo amžiaus sulaukusiems žmo-
nėms ir jų senėjimui bei tinka-
mai priežiūrai apžvelgti, pami-
nėti ir Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo Vargdienių seserų įkurti
ir prižiūrimi J. Matulaičio slau-
gos namai, esantys Putnam, CT.
Žurnale pateiktame geriausių
Amerikos slaugos namų sąraše,
apžvelgiančiame 173 JAV slau-
gos namus, Matulaičio slaugos
namams skiriama daugiausia –
15 taškų. Matulaičio namai, pel-
no nesiekianti organizacija, šiuo
metu turinti 119 lovų, taip gerai
buvo įvertinta remiantis juose
teikiama slaugymo kokybe, gera
ligonių priežiūra. Ieškant atsa-
kymo į ,,U.S. News & World Re-
port” keliamą klausimą, kaip
sulaukti 100 metų, pravartu at-
kreipti dėmesį ir į geriausią
priežiūrą teikiančius slaugos
namus.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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www.draugas.org

Sveikatai pavojingas
ir žvarbus vėjas

Neapdairiai elgiantis, žiemos
teikiami malonumai bei lauke spau-
džiantis ir skruostus gnaibantis šal-
tukas gali pridaryti ir daug rūpesčių.

Nušalusi vieta šiluma negydoma

Dažniausiai nušąlamos rankos,
kojos ir veidas. Nušalusi oda iš pra-
džių pabąla, tampa nejautri, vėliau
pamėlynuoja, pradeda skaudėti. Jei
jūsų kojos ar rankos šaltyje tampa
nejautrios, tai ženklas, kad jas nu-
šalote. Nušalusias ausis ar veidą gali-
ma šildyti delnais. Nušalusios vietos
negalima trinti, ypač – sniegu. Šitaip
elgdamiesi galite odą iki kraujo pra-
trinti, pasigauti infekciją.

Įsidėmėkite – gydyti šiluma,
pavyzdžiui, šildyti karštu vandeniu,
nušalusios vietos negalima. Šalčio
pažeistą kūno vietą įmerkite į kam-
bario temperatūros vandenį, išger-
kite karštos arbatos. Jei ant nušalu-
sios vietos atsirado pūslių, būtinai
kreipkitės į gydytoją.

Pravartu prisiminti, kad eiti į
šaltį drėgnomis ar suprakaitavusio-
mis kojomis yra pavojinga. Drėgnos
kojos šilumos netenka 25 kartus grei-
čiau negu sausos.

Nuo žemos temperatūros ir žvar-
baus vėjo patikimiausiai apsaugo šilti
ir lengvi, natūralaus pluošto drabu-
žiai. Geriausia juos rengtis keliais
sluoksniais. Einant į šaltį svarbu ir tin-
kamai apsiauti – patartina šiek tiek
laisvesniais batais, vengti dirbtinės
odos avalynės. Ausis denkite šilta ke-
pure, maukitės kumštines pirštines.

Saugokite nuo šalčio
veidą ir akis

Šaltis ir žvarbus šiaurės vėjas
ypač kenkia veido odai. Prieš einant į
lauką, veidą būtina patepti riebiu
kremu.

Neužmirškite nuo šalčio saugoti
ir akių, ypač pučiant stipriam vėjui.
Šaltas oras gali pakenkti akių glei-
vinei, vokams, gali nušalti ir ragena.
Norėdami išvengti šių nemalonumų,
nešiokite specialius akinius.

Išvengti peršalimo šaltuoju metų
laiku padeda soti mityba. Reikia re-
guliariai maitintis, valgyti karštą
maistą. Žiema – visiškai netinkamas
metas įvairioms dietoms. Nepamirš-
kite gerti vitaminų ir kitaip grūdinti
organizmą. Dirbantiems šaltyje žmo-
nėms būtina sočiai maitintis bei daž-
nai daryti pertraukas. Jų metu reikė-
tų pailsėti šiltoje patalpoje, išgerti
karštos arbatos.

Neatspariausi – vyresnio
amžiaus žmonės ir vaikai

Ne visi žmonės vienodai atspa-
rūs šalčiui. Ypač pavojinga ilgai šal-
tyje būti pagyvenusiems žmonėms.
Dėl medžiagų apykaitos sutrikimų ir
kraujagyslių pakitimų jie peršąla
greičiau. Greičiau nušąla ir diabeti-
kai, vartojantieji kai kuriuos vaistus,
išsekę ar pavargę žmonės, alkoholio
padauginę asmenys.

Vaikai dėl plonų galūnių ir mažo
riebalinio sluoksnio sušąla greičiau
nei suaugusieji. Negalima be priežiū-
ros palikti šaltyje žaidžiančių vaikų,
nes jie ne visada pajunta, kaip prade-
da nušalti veidą ar kojas. Jei vaikas
žaisdamas suprakaitavog grįžkite na-
mo ir perrenkite jį. Vaikai yra labai
judrūs, greitai sukaista, todėl išleis-
dami juos žaisti į lauką nerenkite per
daug šiltai.

Alfa.lt
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Kultūra Lietuvos
politikams nerūpi?

ANDRIUS NAVICKAS

Seime, Vyriausybėje ir Prezidentūroje diskutuojama apie aukštojo
mokslo reformą, apie tai, kaip vyksta sveikatos apsaugos reforma,
kokie yra užsienio politikos prioritetai, tačiau, deja, įtakingiau-

sius postus valstybėje užimantiems politikams, regis, nekyla klausimas –
ar Lietuvoje egzistuoja nuosekli ir skaidri kultūros politika, ar esame aiš-
kiai įvardiję jos prioritetus?

Kai dar prieš pat inauguraciją Dalia Grybauskaitė teigė, jog jos ne-
tenkina kai kurių ministerijų veikla ir vardijo ministrus, kurie esą turės
jai pasiaiškinti, buvo juokaujama, kad visą karjerą ekonomikos klausi-
mus sprendusi politikė paprasčiausiai pamiršo, jog egzistuoja tokia Kul-
tūros ministerija. Per pastarąjį pusmetį Prezidentė turėjo galimybę ne
kartą kalbėtis su kultūros ministru. Nė po vieno pokalbio neteko girdėti
viešų pareiškimų, esą valstybės vadovė nori kokių nors permainų. Viskas
lietuviškoje kultūros politikoje idealu? O gal paprasčiausiai tai atrodo
varginamai nuobodi sritis, kuriai pakanka atrėžti gabalėlį biudžeto,
idant būtų patrupinta skirtingoms sritims, idant leisgyvės kultūros insti-
tucijos ir toliau galėtų vegetuoti, o menininkai peštųsi dėl duonos kąsnio
įvairiuose konkursuose?

Taip, prieš rinkimus politikai kalbėjo apie tai, kad Kultūros ministe-
rija neturi aiškių veiklos prioritetų, jog kultūra negali likti valstybės pa-
vainike. Tėvynės sąjunga programoje kultūrai skyrė net solidų skyrių.
Tačiau paskui atėjo rinkimai. Kai tik pradėjo aiškėti rezultatai, būsimas
premjeras atvirai išsakė prioritetus: esą svarbiausia pamatinės ministe-
rijos, o į kitas Tėvynės sąjunga net nesitaiko. Tarp „nereikšmingų” įvar-
dyta ir Kultūros ministerija.

Turėtume dėkoti už atvirumą, tačiau vis vien buvo skaudu stebėti,
kaip naujoji valdančioji dauguma derybose Kultūros ministeriją it karštą
bulvę mėtė vieni kitiems. Esą tai nėra sritis, kur teka Europos Sąjungos
fondų pagrindinės srovės. Be to, svarbiausia kovoti su ekonomine krize,
ir tegu kultūra laukia geresnių laikų.

Kultūros ministerija atiteko „prisikėlėliams”, kurie ministru delega-
vo aktorių ir gerą žmogų Remigijų Vilkaitį. Nesu tikras, ar daug „prisi-
kėlėlių” yra matę R. Vilkaičio vaidmenis teatre, veikiausiai jiems patiko,
jog aktorius pastaraisiais metais buvo išgarsėjęs parodijomis „Dviračio
šou”. Esą jei jis sugeba šmaikščiai suvaidinti Viktorą Uspaskichą, tai ko-
dėl negalėtų atlikti ir ministro vaidmens. Aktorius sutiko su nauju vaid-
meniu ir iki šiol jį sąžiningai bando atlikti. Tiesa, kartais improvizuoja ir
sukelia audrų keistais siūlymais, pavyzdžiui, jei bibliotekos neturi pinigų
naujoms knygoms, tai skaitytojai galėtų skaityti senas. Kita vertus, prie
keistų kultūros ministrų pareiškimų jau esame pripratinti. Prisiminki-
me kitą kultūros ministrą, kuris ragino menininkus važiuoti į užsienį
skinti braškių. Veikiausiai ne vien dabartinio kultūros ministro bėda tai,
kad jam tenka vaidinti pagal labai prastą scenarijų, o jis pats – aktorius,
bet ne scenaristas ar režisierius.

Na, pakeis R. Vilkaitį, pavyzdžiui, „vienalietuvis” Laimonas Dinius.
Kas nors realiai pasikeis? Naujas ministras gal perskirstys trupinius ke-
lioms įstaigoms pagal savo skonį. Tačiau tikrų permainų tikrai neišvy-
sime. Bent tol, kol Lietuvos politikai kultūros politiką suvokia vien kaip
socialinę rūpybą menininkais, kol kultūra tėra laikoma kaip priedėlis
prie „normalaus” gyvenimo, kol nėra įsisąmoninta nuolatinės kultūrinės
visuomenės savirefleksijos svarba, kol Kultūros ministro postas suvokia-
mas tik kaip priemonė gauti lėšų kuriai nors naujai milžiniškai staty-
bai.

Deja, gyvename visuomenėje, kur televizijos blizgučiai pradedami
vadinti „žvaigždėmis”, kur politikai daug jaukiau jaučiasi ne intelektua-
lioje diskusijoje, bet pramoginėje laidoje, kur kultūrininkai suvokiami tik
kaip įprastas valstybinių švenčių atributas. Tačiau negi mes verti tik
tiek? Negi niekaip negalime išsivaduoti iš marksistinės tezės, kad kultū-
ra tėra antrinis ekonomikas produktas?

Lygiai prieš metus teko diskutuoti su švietimo ir kultūros sritį ku-
ruojančio Seimo komiteto pirmininku. Tuomet buvo kilusi sumaištis dėl
valstybės užsakymų leidykloms. Parlamentaras pripažino, kad labai
trūksta gairių, kokius kultūrinius projektus, kiek ir kaip turėtume remti
už mokesčių mokėtojų pinigus. Esą trūksta elementaraus sutarimo, koks
Lietuvos kultūros kraštovaizdis turėtų būti po penkerių ar dešimties
metų. Tarsi turime formalią Kultūros ministerijos veiklos strategiją, bet
be aiškių prioritetų ir tvirtos politinės valios. Kalbėjome ir apie plataus
ir nuoseklaus dialogo tarp politikų ir kultūrininkų būtinybę. Tai padėtų
išvengti keistų sprendimų vienai kultūros įstaigai, kurios vadovas drau-
gauja su įtakingu politiku, skirti keliolika kartų daugiau nei kitoms
įstaigoms, šalia vertingų kūrinių nebūtų iš mokesčių mokėtojų lėšų re-
miami niekalai. Pakalbėjome ir tiek, o politikams, regis, nuolat atsiran-
da svarbesnių darbų nei kultūros politika.

Tad telieka klausti: negi turime sulaukti, kol bankrutuos visos bib-
liotekos, teatrai, kultūros leidiniai ir leidyklos, idant suvoktume, kaip
pražūtinga valstybei numoti ranka į kultūros reikalus? Apie kultūros
svarbą politikai veikiausiai prisimins prieš kitus rinkimus. Tada keiks
dabartinę padėtį ir žadės realias permainas – kol... nebus paskelbti rin-
kimų rezultatai.

Alfa.lt

LIETUVOS LEIDÈJÛ
ASOCIACIJA

Praėjusį mėnesį Vilniaus miesto
savivaldybė pakvietė Lietuvos leidėjų
asociaciją atstovauti knygų leidėjams
rengiant projekto „Vilnius – Pasaulio
knygų sostinė 2012” paraišką Jung-
tinių Tautų švietimo, mokslo ir kul-
tūros organizacijai (UNESCO).

Šį garbingą vardą UNESCO
kiekvienais metais suteikia pasaulio
didmiesčiams atsižvelgdama į daugy-
bę dalykų: šalies raštijos paveldo iš-
saugojimą, vertimų programas, vie-
šųjų ir privačių bibliotekų steigimą ir
rėmimą, knygų leidybos finansavimo
programas ir autorių teisių apsaugą,
naujoves skatinant skaitymą, šalies
kultūros politiką ir strategiją knygų
leidybai.

Tiek išsivysčiusiose, tiek besivys-
tančiose šalyse dedamos didelės pas-
tangos vystyti kultūringą ir kokybiš-
ką knygų leidybą, populiarinti nacio-
nalinę literatūrą ir jos leidybą, remti
nacionalinės literatūros sklaidą tarp-
tautinėje erdvėje, skatinti autorius
kurti, rūpintis knygos prieinamumu
visuomenei per bibliotekų fondus ir
sumažintus mokesčius, lengvinti iš-
silavinimo išlaidas per vadovėlių lei-
dybą, skleisti žinią apie šalies kultūrą
per knygą kaip šalies vizitinę kortelę.

Asociacija, išanalizavusi minėtos
paraiškos teikimo reikalavimus, įver-
tino esamus Lietuvos kultūros ir
švietimo politikos rodiklius ir norėtų
trumpai juos pristatyti.

Apie knygų sektorių Lietu-
voje, kuri siekia, kad jos sostinė
taptų Pasaulio knygų sostine:

Nuo 2009 m. sausio 1 d. LR Sei-
mas 4 proc. padidino pridėtinės ver-
tės mokesčio (PVM) tarifą knygoms
iki 9 proc., nustatydamas pereinamą-
jį laikotarpį iki 2009 m. liepos 1 d.,
kai turėjo įsigalioti standartinis, t. y.
21 proc. tarifas. PVM tarifas kny-
goms būtų išaugęs 16 punktų, nors
kitoms verslo šakoms padidėtų tik 3
punktais. Asociacijai kartu su Lietu-
vos knygų leidėjais ir tarptautiniais
partneriais Europos leidėjų federacija
(toliau – FEP) bei Tarptautine leidėjų
asociacija (toliau – IPA) aktyviai pasi-
priešinus, pavyko pratęsti 9 proc.
PVM tarifo galiojimą, tačiau tik iki
2010 m. gruodžio 31 d.

Asociacijos duomenimis, per
2009 m. pirmąjį pusmetį spaudai ren-
giamų leidinių ir vadovėlių sumažėjo
vidutiniškai 51 proc., atitinkamai
sumažėjo autorinių darbų (originalių
lietuvių autorių kūrinių, užsienio
autorių kūrinių vertimų, iliustracijų,
fotografijų, dizaino ir kt.) užsakymų,
autoriai iš kūrybinės veiklos negauna
pajamų. Knygų leidyklos jau atleido
vidutiniškai 25 proc. darbuotojų, ku-
rių dauguma yra redaktoriai, vertė-
jai, knygų maketuotojai. Knygų leidy-
boje auga specialistų nedarbas, maži-
nami atlyginimai, aukštųjų mokyklų
parengti specialistai neturi galimybių
įsidarbinti leidyklose.

Kad išgyventų ekonominę krizę,
knygų leidėjai buvo priversti pusvel-
čiui išparduoti išleistas knygas, o dėl
minėtų mokesčių ir sumažėjusių tira-
žų išaugusi naujai rengiamų knygų
savikaina gąsdina net pačius leidėjus.

2009 m. valstybė autorinėse su-
tartyse numatytą autorinį atlyginimą
apmokestino valstybiniu socialinio

draudimo mokesčiu ir privalomuoju
sveikatos draudimo mokesčiu leidėjui
ir autoriui. Bendra šių mokesčių naš-
ta 2009 m. padidėjo nuo 0 proc. iki 17
proc. O 2009 m. gruodžio 31 d. lietu-
vių autoriai ir leidėjai sužinojo, kad
šiuos mokesčius 2010 m. valstybė pa-
didino iki beveik 40 proc. be jokio ža-
dėto pereinamojo laikotarpio.

Per dvejus metus raštijos pavel-
do, literatūros, kalbos ir baltistikos
institutų bei mokslo įstaigų finansa-
vimą valstybė sumažino 40–50 proc.
Atitinkamai mažiau atliekama moks-
linių darbų, studijų ir tyrimų, išlei-
džiama akademinių knygų. Be darbo,
taigi ir pastovių pajamų lieka nusi-
pelnę Lietuvos kultūrai ir mokslui
specialistai.

2008 m. lėšos bibliotekų fondams
formuoti buvo padidintos iki beveik
8,6 mln. Lt, o 2009 m. bibliotekoms
tebuvo skirta 2,4 mln. Lt. Tikėtasi,
kad viešųjų bibliotekų fondams kom-
plektuoti vienam Lietuvos gyventojui
bus skirta 2,65 Lt. Tai būtų vienas
žemiausių rodiklių Europos Sąjun-
goje (Skandinavijos šalyse vienam gy-
ventojui skiriama ~30–40 Lt). Tarp-
tautinė bibliotekų asociacijų organi-
zacija (toliau – IFLA) pataria per me-
tus įsigyti 200–250 vienetų naujų kny-
gų 1,000 gyventojų (mažose gyven-
vietėse net 300 knygų). Tačiau 2009
m. vienam Lietuvos gyventojui buvo
skirta mažiau negu 1 Lt naujoms kny-
goms įsigyti bibliotekose, o 2010 m.
biudžetą planuojama dar mažinti.

LR Kultūros ministerija panaiki-
no Lietuvoje vienintelį lietuvių lite-
ratūros centrą VšĮ „Lietuviškos kny-
gos”, kuris 11 metų rūpinosi lietuvių
literatūros sklaida užsienyje (lietuvių
autorių kūrinių vertimais į užsienio
kalbas, vienintele bandomųjų ver-
timų programa), rengė tarptautinius
seminarus vertėjams ir organizavo
kultūrinius mainus. Šio centro įdirbį,
vardą tarptautinėje bendruomenėje,
tradicijas ir pasiekimus Lietuva pra-
rado negrįžtamai. LR Kultūros mi-
nisterijos steigiama nauja biudžetinė
įstaiga pradės panašią (taip žadama)
veiklą iš naujo už „skylėto” valstybės
biudžeto lėšas.

LR Kultūros ministerija panaiki-
no lietuvių literatūros sklaidos ir po-
puliarinimo dalinio finansavimo pro-
gramą, pagal kurią projektams kiek-
vienais metais būdavo skiriama iki 2
mln. lėšų. Valstybė nebesirūpina lie-
tuvių autorių kūrinių vertimais į už-
sienio kalbas ir lietuvių autorių pris-
tatymu užsienyje.

LR Ūkio ministerija panaikino
Nacionalinės paramos programą
smulkiam verslui, pagal kurią knygų
leidėjai ir spaustuvininkai turėjo ga-
limybę pristatyti užsienio šalių rin-
kose nacionalinį Nukelta į 9 psl.

KNYGŲ LEIDĖJAI TEIGIA:
LIETUVOJE – KNYGŲ NYKIMO

METAS

Per pastaruosius dvejus
metus Lietuvoje knygų lei-
dybai, lietuvių autoriams,
bibliotekoms, raštijos pavel-
do, literatūros ir kalbos ins-
titutams, mokyklų vadovėlių
aprūpinimui, lietuvių litera-
tūros sklaidai ir spaudos pra-
monei buvo suduoti lem-
tingi smūgiai, nuo kurių visas
sektorius ilgai neatsigaus.



Ministras taip pat pranešė, kad
bus tęsiama lituanistinių studijų už-
sienyje programa ir bus taip pat tei-
kiama Kazimiero Būgos stipendija.
Buvo užsiminta, kad Vilniuje veikian-
čiuose Lietuvių namuose keičiama
vadovybė ir kad plėsis šios įstaigos
veikla.

Ministras pareiškė, kad laikas
galvoti ir apie nuotolinį mokymą ir
parodė pavyzdį, kaip tokie dalykai
sėkmingai vykdomi vienoje Vilniaus

mokykloje su 60 mokinių. Taigi, at-
siveria naujos galimybės mokytis pa-
gal Lietuvos švietimo programą ir
vaikams, gyvenantiems Ispanijoje,
Anglijoje ar kitur. Iš tiesų man atro-
do, kad tai labai perspektyvu. Tuo la-
biau, kad vaikai kompiuterius mėgs-
ta.

R. N.: Kultūros ministerijos ats-
tovas kalbėjo apie kultūros paveldą ir
mūsų archyvus. Aš priminiau, kad
PLB seimas priėmė rezoliuciją, įpa-
reigojančią sukurti komisiją, kuri rū-
pintųsi lietuviškų archyvų užsienyje
reikalais: laikymo sąlygomis ir liki-
mu. Prašiau, kad ši tema buvo įtrauk-
ta į kito komisijos posėdžio dienot-
varkę.

V. B.: Kultūros ministerijos ats-
tovas pasigyrė, ką jie padarė praėju-
siais metais – sudarė kultūros pavel-
do objektų sąrašą Karaliaučiaus sri-
tyje ir Baltarusijoje ir kitur. Taip pat
Kultūros ministerija informavo, kad
nuo kitų metų bus registruojami ir
kompiuterizuojami jau ir kilnojamojo
kultūros paveldo objektai.

Į klausimą dėl muziejaus likimo
Gervėčiuose, kurį jau buvo ketinama
uždaryti, pranešta, kad nors muzie-
jus ir labai mažai lankomas (minis-
tras V. Ušackas sakė, kad jis birželio
mėnesį ten lankėsi ir lankytojų kny-
goje pasirašė tik 41-mas), Lietuvos
pareigūnai sutarė su Baltarusijos
įstaigomis, kad muziejaus veikla dar
bus pratęsta iki 2014 m. Buvo pagei-
daujama padidinti Gervėčių muzie-
jaus lankomumą. Toliau vyks trem-
tinių kapų tvarkymo projektas.

R. N.: TMID’o gen. direktorius
sakė, jog aišku dėl kitų (2010 – Red.)
metų lėšų, nes dar nėra patvirtintas
valstybės biudžetas, bet jau ir dabar
aišku, kad lėšų bus mažiau.

Aptarta dar viena tema – piliety-

bė. Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko-
miteto pirmininkas Stasys Šedbaras
pristatė naują pilietybės įstatymo
projektą, kuris netrukus bus prista-
tomas Seime. Bus siūloma Lietuvos
pilietybę leisti išlaikyti lietuviams,
gyvenantiems ES ir NATO kraštuose.
Tai būtų didelė pažanga, kadangi šis
įstatymas apimtų didelę dalį užsieny-
je gyvenančių lietuvių. Žinoma, prob-
lema išlieka, nes už ribos liktų net ir
kai kurių Europos kraštų lietuviai,
pvz., Šveicarijos, Norvegijos. Tų
kraštų lietuviai skaudžiai išgyventų
tokį atstūmimą. Bet ir ši nuostata
dar turės būti patikrinta Konstitu-
ciniame Teisme.

Aš dr. S. Šedbarui pateikiau ke-
letą kitų galimybių, kaip galima būtų
konstituciškai įgyvendinti Lietuvos
pilietybės išlaikymą užsienyje gyve-
nantiems lietuviams. Reikia pabrėžti
ne geografiją, bet ryšius su tėvyne ir
keisti Konstituciją tose dalyse, kurios
nereikalauja referendumo, nes Lietu-
voje referendumai paprastai neįvyks-
ta dėl to, kad į juos ateina per mažai
žmonių. Jis sutiko su mano pastabo-
mis, bet sakė, kad šiandien tai įvyk-
dyti neįmanoma, nes nėra politinės
valios.

Aš taip pat pageidavau, kad
Konstituciniame Teisme (KT) daly-
vautų ir PLB atstovai, nes kai dvigu-
bos pilietybės reikalai buvo spren-
džiami pirmą kartą, mūsų nuomonė
ten nebuvo išsakyta. Aš KT mielai
pateikčiau visus tyrimus, kuriuos esu
atlikusi. Su tuo dr. S. Šedbaras suti-
ko. Manome, kad jis parems šį mūsų
pageidavimą. Tai būtų sveika ir pa-
čiai PLB. Šią mintį palaiko ir Užsie-
nio reikalų ministerija.

Dėl pačių Užsienio lietuvių reika-
lų koordinavimo komisijos posėdžių.
Mes pageidavome, kad komisija dirb-
tų įtempčiau, taip pat išsakėme norą
dalyvauti kuriant komisijos darbo
nuostatus: kaip ji veikia, kas joje turi
teisę dalyvauti, ar posėdžiai atviri, ar
uždari, kas kuria darbotvarkę; mes
taip pat norėtume dalyvauti pertvar-
kant TMID’ą ir kuriant naujosios įs-
taigos nuostatus. Viskam tam buvo
pritarta, todėl ateityje tikimės kon-
struktyvesnio darbo ir daugiau aišku-
mo.

V. B.: Premjeras su mumis po-
sėdžiavo net dvi valandas ir prieš išei-
damas išreiškė pageidavimą, kad mū-
sų veikla turėtų nešti naudą abiems
pusėms – ir PLB, ir Lietuvai. Jis pa-
siūlė mintį, ar PLB negalėtų labiau
įsijungti ir į ekonominių ryšių tarp
Lietuvos ir užsienio kraštų stiprini-
mą: eksportuojant Lietuvos produk-
ciją ir į Lietuvą pritraukiant investi-
cijas.

Dalia Henke: Apibendrinant
reikia pasakyti, kad mes komisijos
posėdžiui buvome gerai pasiruošę,
turėjome gerų pasiūlymų, paaiškėjo,
kad namų darbus dar turi padaryti
pati Lietuva, jos atstovai komisijoje.
Jie nesuformulavo, ko tikisi iš mūsų.
To aš pasigedau. Bet yra padaryta
gera pradžia, tikiuosi, kad kitame
susitikime mes kalbėsime jau apie
visai konkrečius darbus, nuo planų
pereisime prie darbų.

Kalbino
Audronė Škiudaitė

,,Pasaulio lietuvis”
2009 m. nr. 12
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Vyriausybė stiprins bendradarbiavimą
su pasaulio lietuviais

2009 m. gruodžio 13 d. Vyriau-
sybėje vyko Užsienio lietuvių reikalų
koordinavimo komisijos posėdis, ku-
riame ministras pirmininkas Andrius
Kubilius susitiko su Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės (PLB) atstovais.
Posėdyje buvo aptarti užsienio lietu-
vių pasiūlymai dėl bendradarbiavimo
su Lietuvos įstaigomis, taip pat klau-
simai dėl pilietybės bei Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamento pert-
varkymo.

Premjeras A. Kubilius padėkojo
pasaulio lietuviams už nuveiktą dide-
lį darbą, nurodant svarbiausias prie-
mones, kurios veiksmingiausiai padė-
tų išsaugoti tautinį tapatumą bei
kurti teigiamą lietuvių ir Lietuvos
įvaizdį pasaulyje (...)

Posėdyje įvardinti strateginiai
PLB tikslai: lietuvių tautinės mažu-
mos teisių apsauga, lietuvybės išsau-
gojimas, sugrįžimo į tėvynę sąlygų
gerinimas, Lietuvos interesų pabrė-
žimas ir įvaizdžio stiprinimas pasau-
lyje bei tinkamas sprendimas dėl už-
sienio lietuvių pilietybės.

PLB valdybos pirmininkė Regina
Narušienė pabrėžė, kad užsienio lie-
tuvių siūlomi prioritetai nėra vien fi-
nansinio pobūdžio. Komisijos posė-
džio metu buvo išryškintas PLB vaid-
muo formuojant dvišalius santykius
tarp Lietuvos ir valstybių, kuriose gy-
vena lietuviai, – pranešė LR Vyriau-
sybės spaudos tarnyba.

Užsienio lietuvių reikalų koordi-
navimo komisijai vadovauja minis-
tras pirmininkas Kubilius. Posėdyje
Lietuvos pusei atstovavo Vyriausybės
nariai ir ministerijų atstovai, o PLB –
Valdybos nariai – pirmininkė R. Na-
rušienė, Švietimo komisijos narė Jū-
ratė Caspersen (Šveicarija), Europos
kraštų reikalų komisijos pirmininkė
Dalia Henke (Vokietija), PLB vice-
pirmininkas Petras Maksimavičius
(Lenkija) ir naujoji PLB atstovė Lie-
tuvoje Vida Bandis.

Įspūdžius apie šį posėdį sutiko
papasakoti R. Narušienė, V. Bandis
ir D. Henke.

Regina Narušienė: Užsienio
lietuvių reikalų koordinavimo ko-
misijos posėdžio darbotvarkėje buvo
šeši punktai. Mes atėjome gerai pasi-
rengę – apklausę visas bendruo-
menes. Buvome išsiuntę klausimus
bendruomenėms ir prašėme, kad sa-
vo prioritetus sudėliotų pačios kraštų
bendruomenės. Toks nutarimas buvo
priimtas vasarą PLB seimo metu, ir
rugsėjo mėn. mes jau gavome atsaky-
mus. Klausiant buvo prašoma nuro-
dyti, kas šiems ir kitiems metams
bendruomenėms yra svarbiausia – ar
ryšiai su tėvyne, ar pilietybė, ar kul-
tūra, ar švietimas. Pridėjome išsamų
Lenkijos Lietuvių Bendruomenės ty-
rimą, kad kiti kraštai matytų, ko mes
prašome. Apklausa parodė, kad mūsų
poreikiai yra labai skirtingi ir neįma-
noma padaryti vieno formato, kuris
tiktų visiems.

Vyriausybei apibendrintus savo

prioritetus buvome pasižadėję pateik-
ti iki 2009 m. spalio 15 d. Tai spėjome
padaryti. Pristatydami komisijai juos
apibendrinome kompiuterinėje pro-
gramoje. Už tokią apklausą, atliktą
PLB darbą, valstybė būtų sumokėjusi
tikriausiai šimtą tūkstančių litų, taip
profesionaliai jis buvo atliktas. Dirbo
visa Valdyba, bet didžiąją dalį darbo
atliko valdybos narys iš Lenkijos LB
Petras Maksimavičius. Esame jam la-
bai dėkingi.

Komisijos nariai stebėjosi mūsų
atliktais namų darbais – užsienio rei-
kalų ministras V. Ušackas sakė esąs
nustebintas, kiek daug ir kaip profe-
sionaliai atlikome savo užduotį. Ma-
nau, kad jie iš tiesų nesitikėjo tokio
aukšto mūsų pasirengimo diskusijai
lygio ir naujų sumanymų. Matėme,
kad Vyriausybės atstovams tai pada-
rė įspūdį.

V. Bandis: Man įstrigo, kad mi-
nistras pasakė: ,,Aš beveik galėčiau
po tuo jūsų pranešimu pasirašyti, su-
tinku su beveik visais jūsų teiginiais
ir išvadomis”. Man tai buvo labai
įspūdinga.

R. N.: Kalbėjo švietimo ministras
Gintaras Steponavičius, kuris sakė,
kad jam su lituanistinio mokymo sis-
tema užsienyje dar reikia geriau susi-
pažinti. Ministerija mokyklas – Vasa-
rio 16-osios gimnaziją Vokietijoje,
Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir Ru-
sijos (Maskvos) mokyklas perima nuo
Naujųjų metų. Jam buvo svarbu iš-
girsti, ko mes pageidaujame.

V. B.: Ministras sakė, kad minis-
terija prisiima naujas veiklos sritis.
Jis pripažino, kad trūksta mokymo
priemonių, kad dėl mažėjančio finan-
savimo sunku bus išlaikyti lietuviš-
kas švietimo įstaigas; pritarė, kad rei-
kia rengti kursus mokytojams ir ap-
skritai, stiprinti Lietuvos ryšius su
švietimo įstaigomis užsienyje.

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos narės (iš kairės): PLB atstovė
Lietuvoje Vida Bandis, PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė, PLB Euro-
pos kraštų reikalų komisijos pirmininkė Dalia Henke.

REMKIME
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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1995 m. buvau užklausta prof. dr.
Dharmapuri Vidyasagar, University
of Illinois at Chicago (UIC) Pediat-
rinio-peritalinio fakulteto vedėjo, ir
Pasaulio sveikatos organizacijos, ar
būtų galimybė Lietuvoje aplankyti
gimdymo namus, kurių tuo metu bu-
vo 64.

Prof. Vidyasagar pastangomis, po
jo apsilankymo Vilniuje 1999 metais,
jau buvo pradėta bendrauti su Lietu-
va. Jis pasikvietė ,,Lithuanian Mercy
Lift” (LML) darbuotojus, įsijungėme
į darbą. UIC ir Vilniaus universiteto
bendradarbiavimo sutartis buvo pasi-
rašyta 1990 m. balandžio 20 d. nese-
niai mirusio emeritus dekano prof.
Gintauto Česnio.

Kaip tik tą 1995-ųjų vasarą vyko
Lietuvos olimpinės žaidynės. ,,Drau-
ge”, sporto skyrelyje, buvo spausdi-
nami aviacijos veteranų prezidento a.
a. Antano Arbačiausko, kuris jau bu-
vo susipažinęs su išeivijos lakūnais,
kvietimai dalyvauti žaidynėse. Už-
sirašiau, kad dalyvausiu, užpildžiau
anketą ir pradėjau galvoti, kaip čia
sujungti abu mano įsipareigojimus.

Tais laikais dar nebuvo eletro-
ninio pašto, nedaug ligoninių turėjo
kompiuterius, susisiekimas vyko fak-
su, žinoma, jei fakso aparatus turėjo.

Aplankiau visus gimdymo na-
mus, net nusileidusi miestelių oro
uostuose. Išskyrus Sniečkaus miesto,
kuriam vėliau buvo suteiktas Visagi-
no vardas, nes miestas įsikūręs prie
Visagino ežero.

Mane vežė Sveikatos apsaugos
ministerijos (SAM) vairuotojas Bori-
sas, kuris sakė niekad nėra buvęs
Visagine. Sunkiai radome ligoninę,
ko klausėme, niekas nežinojo, kur ji
yra. Klausėme lietuviškai, nors Bori-
sas, būdamas rusas, atsisakė su jais
kalbėti jų kalba. Pagaliau pamatėme
raudonų plytų ligoninę, kurią kaip
paminklą sau pasistatė komunistų
partijos okupuotoje Lietuvoje, Ša-
kiuose, gimęs Antanėlis Sniečkus.

Ligoninės išorė, palyginti su kito-
mis ligoninėmis, nuostabi. Įėjau vie-
na. Čia irgi kitaip – marmuro ir gero
granito sienos ir grindys. Kažin ar
bus taip toliau, o gal čia tik repre-
zentacijai, pagalvojau. Nenusivyliau.
Stovėjo eilė žmonių. Priėjau prie lan-
gelio ir paklausiau lietuviškai, kur
yra administratorė. ,,Niet (nėra)” –
atsakė. O juk buvo pranešta, kad
atvažiuoju. Nė vienas klaustas man
neatsakė. Atėjo moteris, kuri darbuo-
tojus moko lietuvių kalbos.

Atsiradome raštinėje, kur laukė
akušerijos skyriaus gyd. Pimčina iš
Novosobirsko. Ji buvo labai sužavėta,
kad pirmą kartą susitinka amerikie-
tę, o dar lietuvaitę. Vertėjai padedant
susikalbėjome. Aprodė gimdymo sky-
rių, kuris buvo blogiau įrengtas nei
kitur, kur esu mačiusi. Pagalvojau,

kad geriau gimdyti ant grindų, kaip
tai daro kai kurie meksikiečiai. Atsi-
prašinėja, aš primenu, kad nėra ko
atsiprašyti, tokia sistema, ne gydyto-
jos kaltė. Surašiau reikalingą pro-
tokolą, pasiruošiau išvažiuoti, bet ji
neleidžia. Sako reikia papietauti, net
pasikvietė vairuotoją. Įteikė 15 rau-
donų rožių ir 5 dėžutes saldainių, ap-
kabino ir su ašaromis pabučiavo. At-
sisveikinome.

Nepamiršau tos ligoninės. Iš ne-
tolimos ligoninės tinklo Indiana vals-
tijoje nusiunčiau 5 gerus operacinės
stalus, vienas su priedais, staleliais
kaip tik tiko akušerijai.

•••
Visagino ligoninės vyr. gyd. Kas-

tyčio Matulevičiaus nebuvo, tuo metu
teisiniais reikalais lankėsi Vilniuje.
Susiskambinome, pasikalbėjome. Bu-
vau aplankyti pusseserės Panemu-
nėlyje. Jis iš ten mane pasiėmė, nes
norėjo parodyti, kiek per metus pa-
daryta.

Po persitvarkymo ir gimdymų
skaičiui sumažėjus, prieš šešerius
SAM paskyrė Visagino ligoninės gim-
dymo skyriui aptarnauti ir kaimy-
ninių vietų gimdyves. Visas skyrius
suremontuotas pagal šių dienų stan-
dartus. Paskambino gyd. direktorius
Kastytis ir pakvietė į naujo skyriaus
atidarymą. Dalyvavome su dviem ne-
onotologais gydytojais, kurie irgi
buvo pakviesti. Šį kartą visi kalbėjo
lietuviškai, bet, kaip ir mes, tarp sa-
vęs kalbėjo savo gimtąja kalba. ,,Lit-
huanian Mercy Lift” nupirko ant
piršto naudojamą oksimetrą matuoti
kraujo spaudimą.

Staigmena buvo, kad susitikime
dalyvavęs Ignalinos atominės elek-
trinės direktorius pasikvietė pietums
kaip tik atominės viduje, aprodė visą
pastatą.

Šių metų sausio 1 dieną atominė-
je elektrinėje atleista 900 darbuotojų,
likę 1,800 darbuotojų dirbs elektrinės
uždarymo darbuose. Sunku bus įsi-
darbinti, nes jie taip ir neišmoko lie-
tuvių kalbos.

Parengė Pranė Šlutienė
,,Lithuanian Mercy Lift”

direktorė sveikatos švietimo
reikalams

Visagino prisiminimai
LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaa iiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaaiiii
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

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

Lietuvių Fondo aukotojų sąraše
(,,Draugas”, š. m. sausio 22 d.) įsivėlė
klaida. Jono ir Veronikos Paovių (MI)
testamentinis palikimas Lietuvių
Fondui siekia 335,933 dol. Jų vardu
įsteigtas stipendijų fondas siekia
346,133 dol. 

Norėdami įsteigti specialios pa-
skirties fondą Lietuvių Fondo ribose,
maloniai kviečiame kreiptis į LF raš-
tinę tel. (630) 257-1616. Ačiū, kad re-
miate Lietuvių Fondą!

LF administracija

KLAIDOS ATITAISYMAS

Perskaičiau Petro Petručio
straipsnį „Drauge” (2009 m. spalio 3
d.) apie žmogų, kuris sakė, jog nėra
knygos apie Chicagos lietuvius. Įdo-
mu, kad man lankantis bibliotekinin-
kų suvažiavime, priėjus prie „Ar-
cadia Publishing” (knygų leidyklos)
stendo, nustebau, pamačiusi įvairius
veikalus apie svetimų tautų žmones
Amerikos apylinkėse arba miestuose.
Užklausiau, kodėl nėra knygos apie
lietuvius Chicagoje, nes yra knyga
apie lenkus. Gavau atsakymą, kad ta
leidykla labai mielai išleistų knygą
apie lietuvius, jeigu kas nors ją pa-
rašytų.

Man taip pat atėjo mintis, kad
yra lietuvių, gimusių Amerikoje, ku-
rie studijavo žurnalistiką, pvz., Lai-
monas Briedis, kuris parašė knygą

apie Vilnių. Gal kas nors iš jį pažįs-
tančių duotų jam mintį parašyti kny-
gą apie Chicagos lietuvius?

O gal net ir Stasė Semėnienė, ku-
ri puikiai valdo plunksną, ir net ang-
lų kalba atsako Mariui Lapui, duo-
dama suprasti, kad ji taip pat puikiai
ir angliškai moka, sugalvotų parašyti
knygą apie lietuvius Chicagoje? 

Visgi turėtų kas nors atsirasti iš
Chicagos rajono, kuris žino apie lietu-
vių emigraciją, lietuvišką veiklą ir su-
pranta lietuviškos visuomenės gyve-
nimą.

Į „Arcadia Publishing” galima
kreiptis tiesiogiai arba jų internete
www.arcadiapublishing.com gauti
įvairių žinių.

Aldona Noakaitė-Pintsch
West Milford, NJ

KAS PARAÕYS KNYGÂ APIE 
CHICAGOS LIETUVIUS?

Piktai ir net grasinančiai š. m.
sausio 22 dieną ,,Draugo” laiškų sky-
riuje nuskambėjo Lino Regio laiškas
,,Meskite tas kvailystes, arba aš me-
siu ‘Draugą’”. 

Pirmiausia norisi pasakyti, kad
kiekvieno laisva valia – nori užsisa-
kyk dienraštį, nori – ne. Viskas pri-
klauso, kokiomis akimis į viską žiūri-
me: vienam visur pelai, o kitas ir pe-
luose ras deimantų. Niekad nepaju-
tau, kad ,,Draugas” prisispyrusiai
reikalautų aukų. Gauni vokelį iš
,,Draugo”, pasidedi ir, jei nori, jei gali,
pasiunti auką. 

Ne redakciją reikėtų kaltinti dėl
straipsniuose pasitaikančių tarptau-
tinių žodžių, bet tuos straipsnius ra-
šančius. Visados po kiekvienu straips-
niu yra parašiusiojo pavardė, tad pa-
prasčiau būtų, kad to žmogaus dėme-
sį atkreiptume į jo/jos padarytas
klaidas, tada gal tas visiems į naudą
išeitų. L. Regis savo laiške rašo, kad
,,Drauge” neteisingai rašomos pavar-
džių galūnės, bet neparašė kieno. Re-
dakcija bando taisyti, bet dirbant su
daug straipsnių vienas kitas žodis
prasmunka nepastebėtas. Tai – ne
tragedija ir nereikia jos daryti. 

Patarčiau, skaitant straipsnius,
kreipti dėmesį į straipsnio mintis,
temą, o neblusinėti po juos ir ieškoti,
už ko prisikabinti. Yra ,,Draugo” ar-
chyvuose senų numerių. Pasiskai-
tykime, pereikime per jų puslapius ir
pamatysime, kiek ten įvairių žodžių,
klaidų rasime. Klaidų rasime ir ame-
rikiečių laikraščiuose, knygose ir ki-
tur. 

Mano nuomone, ,,Draugas” vis
gerėja. Štai pasiėmiau šeštadienio
laikraštį ir tikrai buvo ką skaityti.
Užtruko net kelias valandas, kol visą
dėmesingai perskaičiau ir dvasiškai

pasistiprinau. Ar atkreipėme dėmesį,
kad redakcija kiekvienam straipsniui
suranda atitinkamas nuotraukas, kas
patį straipsnį pagyvina, prideda iš ar-
chyvų surastas aprašomų žmonių
nuotraukas? 

Jeigu L. Regis pasigenda straip-
snių iš vietinio lietuviško gyvenimo,
tai – ne redakcijos kaltė. Jei niekas
neparašo, jų ir nėra. Pavyzdžiui, Le-
monto Lietuvių Bendruomenė. Ar ji
iš viso egzistuoja? O juk ji yra pati
didžiausia Lietuvių Bendruomenė už
Lietuvos ribų! Beveik nieko negirdi-
me apie ją, niekas nieko neparašo
apie ją spaudoje. Susidaro įspūdis, jog
šiuo metu aktyvesnė yra Brighton
Park, palyginti mažutė, Lietuvių
Bendruomenė, apie jos veiklą randu
daugiau žinių, nuotraukų. O kur tie
mūsų apdovanoti iškilieji žurnalistai?
Matome dar Romualdo Kriaučiūno,
Edvardo Šulaičio straipsnius ir jiems
padėka, bet buvo jų ir daugiau. 

Nieko nesigirdi ir apie Lemonto
Maironio mokyklą, o ji juk taip pat
yra didžiausia mokykla pagal moki-
nių skaičių už Lietuvos ribų! Ne daug
ką girdime ir apie kitų Lietuvių
Bendruomenių veiklą. Jos egzistuoja,
bet būtų visiems įdomu apie jų veiklą
daugiau pasiskaityti. 

Žinios apie Lietuvą ir pasaulį  yra
svarbios ir labai reikalingos. Koks bū-
tų laikraštis be pasaulio žinių? Ar
neapsidžiaugiame, kai amerikiečių
spaudoje randame aprašymus apie
Lietuvą ar lietuvius? Tada nesakome,
kad tie laikraščiai kvailystes rašo. 

Gerb. L. Regi, patarčiau nemesti
,,Draugo”, bet atsikratyti pykčio. Ta-
da visas gyvenimas prašviesės, ir
kvailystės nebeliks kvailystėmis.

Nijolė Nausėdienė, 
Homer Glen, IL

PIKTUMU NIEKO NEPASIEKIAMA

Š. m. sausio 1 d. buvo uždaryta Ignalinos atominė elektrinė. ,,Lithuanian
Mercy Lift” direktorė sveikatos švietimo reikalams Pranė Šlutienė prisime-
na savo pirmąsias keliones į Visaginą, tuomet dar vadintą Sniečkaus miestu.

Visagino miestas.
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Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) –
Pakeisti Gruzijos šalies pavadinimą
lietuvių kalba į Georgija būtų nepa-
grįsta, nutarė Valstybinės lietuvių
kalbos komisija, išnagrinėjusi Lietu-
vos užsienio reikalų ministerijos pra-
šymą.

,,Pavadinimų Gruzija ir Georgija
santykis su oficialiu, autentišku ša-
lies pavadinimu Sakartvelo (pavadi-
nimo perraša lotyniškais rašmeni-
mis) yra vienodas: du pirmieji skiriasi
nuo trečiojo ne tik rašyba, bet ir kil-
me, todėl priskirtini prie vadinamųjų
tradicinių vietovardžių. Vienos Euro-
pos tautos, įskaitant lietuvius, nuo
seno vadina Gruziją ir pagrindinę jos

tautą vienos kilmės pavadinimais.
Tradiciniai vietovardžiai, tarp jų ir
Gruzija, priskirti prie lietuvių kalbos
vardyno paveldo, jų apsauga įtvirtin-
ta Kalbos komisijos nutarimo ‘Dėl
lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos’
nuostatoje: ‘Visų šalių asmenvar-
džius bei vietovardžius rašant pagal
minėtus bendruosius principus išlai-
komos tradicinės formos.’”

Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija paprašė Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos išnagrinėti Gruzijos
užsienio reikalų ministerijos kreipi-
mąsi pakeisti šalies pavadinimą lietu-
vių kalba iš Gruzija į Georgija (rašte
nurodyta forma Georgia). 

Palanga – tarp geriausi¨ Europos kurort¨�

Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) –
Jungtinės Karalystės laikraštis ,,The
Sunday Times” paskelbė geriausių
Europos paplūdimių dvidešimtuką.
Lietuvos kurortas Palanga pateko į šį
sąrašą ir aplenkė Vokietijos bei Olan-
dijos kurortus.

,,Jungtinė Karalystė yra pirmo
lygmens turizmo rinka, todėl mums
išties pasisekė, kad Lietuvos pajūris
jau porą metų iš eilės šios valstybės
žiniasklaidoje yra pripažįstamas kaip
vienas geriausių Europos kurortų”, –
sako Valstybinio turizmo departa-
mento direktorė Nijolė Kliokienė.

Britų žurnalistų sudarytame ge-
riausių Europos kurortų sąraše Pa-
langa apibūdinama kaip jaukus ir
mažas kurortinis miestelis, apsuptas
auksinio smėlio paplūdimių ir pušy-
nų. Straipsnyje pabrėžiama, kad Pa-
langoje nuolat verda naktinis gyve-
nimas. Turistams patariama apsi-
lankyti Palangos gintaro muziejuje ir
botanikos parke.

,,The Sunday Times” žurnalistai
neužmiršo paminėti ir Kuršių Neri-
jos, kuri apibūdinama kaip rami mei-
le apsupta smėlio, jūros ir miškų sala.
Anot Turizmo informacijos centro
Londone direktorės Augustos Jau-
degytės, britų turistai vis dar jaučia
svaro sterlingo nuvertėjimo pasek-

mes, todėl straipsnyje pabrėžiamas
geras Lietuvos turizmo paslaugų ir
produktų kokybės ir kainos santykis
paskatins juos apsilankyti Lietuvoje.

Jungtinės Karalystės laikraštis
,,The Sunday Times” jau porą metų
iš eilės Lietuvos pajūrį įvardija kaip
vieną iš geriausių ateinančios vasa-
ros atostogų vietų. ,,The Sunday
Times” yra vienas skaitomiausių sa-
vaitgalio laikraščių Jungtinėje Kara-
lystėje, kurio skaitytojų yra daugiau
kaip 3 milijonai.

Palangos tiltas.

V. Ušackas – pirmaujantis kandidatas
tapti ES atstovu Afganistane

Kalbininkai: n∂ra pagrindo keisti
Gruzijos pavadinimo

SPORTAS

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) – Klaipėdą pasiekė naujas Lietuvos karinių jū-
rų pajėgų laivas P14, kurį mūsų šaliai perdavė kolegos iš Danijos karališkojo
karinio jūrų laivyno. 54 metrų ilgio ir 9 metrų pločio laivas budės šalies teri-
toriniuose vandenyse. Į jo atnaujinimą investuota beveik 10 milijonų litų. Šis
laivas net tik budės šalies teritoriniuose vandenyse, bet ir esant reikalui atliks
gelbėjimo darbus. Jam bus suteiktas „Aukštaičio“ vardas. P14 – jau trečias to-
kio tipo laivas, kurį įsigijo Lietuvos karinės jūrų pajėgos. Pirmieji du šios klasės
laivai  „Žemaitis“ ir „Dzūkas“ Lietuvai buvo perduoti 2008 ir 2009 m.

Eltos nuotr.

Vilnius, vasario 1 d. (BNS) –
Lietuvos gyventojai per žemės dre-
bėjimą Haityje nukentėjusiems žmo-
nėms jau paaukojo daugiau nei pusę
milijono – apie 550,000 litų.

Lietuvoje vyksta kelios aukų rin-
kimo akcijos nukentėjusiesiems pa-
remti. Visuomeninės organizacijos
,,Gelbėkit vaikus” duomenimis,
skambinant jos skelbiamais telefono
numeriais ir pervedant į jos nurodo-
mą sąskaitą Haičiui skirta 450,000
litų. Kaip sakė organizacijos atstovai,
iš pradžių šoktelėjęs aukojimo tem-
pas pastaruoju metu nuslūgo.

Lietuvos raudonojo kryžiaus
draugija skelbia per savo rengiamą
akciją surinkusi apie 63,000 litų. Už
surinktas lėšas Haičio žmonėms pir-
miausia bus perkamas vanduo, me-
dikamentai, teikiamos sveikatos ir

gydymo paslaugos.
,,Lietuvos Caritas” jau surinko

beveik 38,000 litų – anot organizaci-
jos, per savaitgalį gyventojai specialią
sąskaitą papildė 10,000 litų.

Dar 50,000 litų paramą šiai Ka-
ribų jūros valstybei skyrė Lietuvos
užsienio reikalų ministerija.

Vyskupų konfederacija skelbia,
kad aukos Haičiui renkamos ir visose
Lietuvos bažnyčiose.

Haičio Sveikatos apsaugos minis-
terija skelbia, kad sausio 12 dieną šią
neturtingą Karibų jūros šalį nusiau-
busio 7 balų žemės drebėjimo aukų
skaičius gali siekti iki 200,000.

Anot ministerijos, iš griuvėsių iš-
traukti mažiausiai 135 gyvi žmonės,
kone milijonas gyventojų po nelaimės
liko be pastogės.

Vilnius, vasario 1 d. (ELTA) –
Lietuvos slidinėjimo atstovai išlydėti
į Vancouver žiemos olimpines žaidy-
nes. Vilniaus oro uoste surengtose
palydose Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) prezidentas Artū-
ras Poviliūnas įteikė Lietuvos vėliavą
mūsų šalies delegacijos vėliavnešei –
25 metų slidininkei Irinai Terentje-
vai, kuri olimpinėse žaidynėse daly-
vaus trečią kartą.

Žiemos olimpinėse žaidynėse
Vancouver Lietuvai atstovaus šeši
sportininkai. Tai bus pati mažiausia
mūsų šalies sportininkų delegacija

nuo 1992 metų Albervilio žiemos
olimpinių žaidynių.

Kartu su I. Terentjeva į žaidynes
buvo išlydėti trys slidininkai – 25
metų Aleksejus Novoselskis, 23 metų
Mantas Strolia ir 20-metis Modestas
Vaičiulis, 24 metų kalnų slidininkas
Vitalijus Rumiancevas, kuris prieš iš-
vykimą į Vancouver dar treniruosis ir
dalyvaus varžybose Vokietijoje ir Slo-
vėnijoje, bei treneriai – Kazimiera
Strolienė, Igoris Terentjevas ir Juri-
jus Švecovas. 25 metų biatlonininkė
Diana Rasimovičiūtė į Vancouver
vyks kartu su Latvijos rinktine.

Lietuvos gyventojai nukent∂jusiems
Haityje paaukojo 550,000 lit¨�

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) –
Buvęs Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas yra pir-
maujantis kandidatas tapti Europos
Sąjungos (ES) specialiuoju atstovu
Afganistane, remdamasis diplomati-
niais šaltiniais rašo leidinys ,,Euro-
pean Voice”.

Vadovauti ES misijai Afganistane
taip pat siekia Italijos, Vengrijos ir
Lenkijos kandidatai.

,,Praeitą savaitę iš Lietuvos už-
sienio reikalų ministro pareigų pri-
verstas atsistatydinti V. Ušackas pa-
sirodė kaip pirmaujantis kandidatas
būti ES naujuoju specialiuoju pasiun-
tiniu Afganistane, sako diplomatai”,
– rašo ,,European Voice”, priklau-
santis ,,The Economist” grupei.

Diplomatų teigimu, ES atstovė
užsienio ir saugumo politikai Cathe-
rine Ashton nori stipraus atstovo, ku-
ris atliktų pagrindinį vaidmenį įgy-
vendinant konferencijoje Londone
aptartą strategiją, apimančią ir civili-
nius, ir karinius klausimus. Diplo-
matų teigimų, Italijos atstovai nela-
bai atitinka šiuos reikalavimus.

C. Ashton pasirinktam kandida-
tui reikės visų ES šalių pritarimo, ir
nors, pažymi ,,European Voice”, V.
Ušackas buvo vyriausiasis Lietuvos
derybininkas dėl narystės ES, o taip
pat ambasadorius Londone ir Wa-
shington, jis gali pasirodyti esąs
prieštaringai vertinamas kandidatas.

Rašydamas apie buvusį Lietuvos
užsienio reikalų ministrą, leidinys
mini Lietuvoje kilusį slaptų Centri-
nės žvalgybos valdybos kalėjimų
skandalą, po kurio prezidentė Dalia
Grybauskaitė pareiškė nepasitikė-
jimą V. Ušacku.

C. Ashton su visais kandidatais
žada susitikti šią savaitę. Jos atsto-
vas spaudai Lutza Guellner pranešė,
kad sprendimas dėl ES atstovo Afga-
nistanui bus priimtas ,,netrukus”.

Naujasis ES pasiuntinys eis ne
tik C. Ashton atskaitingo specialiojo
atstovo pareigas, bet ir vadovaus ES
atstovybei Kabule, kuri buvo Euro-
pos Komisijos ambasada Afganistane
iki kol 2009 m. gruodį įsigaliojo Lisa-
bonos sutartis.

Lietuvos slidinėjimo atstovai išlydėti į Vancouver. Valdo Kopūsto (ELTA)



Davosas, vasario 1 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Baigėsi Šveicarijos Da-
voso kurorte vykęs 40-asis Pasaulinis
ekonomikos forumas. Šis forumas –
tai išskirtinis renginys į kurį kasmet
renkasi pasaulio vadovai, dirbantys
įvairiose srityse – šiemet dalyvavo 30
vyriausybių vadovų, 50 tarptautinių
organizacijų vadovų, 500 pilietinės
visuomenės atstovų ir t. t.

Šių metų renginio šūkis: „Pergal-
voti, pertvarkyti, perstatyti” (angl.
Rethink, Redesign, Rebuild). Dau-
giau nei iš 90 šalių susirinkę pasaulio
vadovai svarstė padėtį, susiklosčiusią
po ekonominės krizės, braižė ateities
scenarijus, mėgino ieškoti konkrečių
išeičių. Veikiausiai tai labiausiai ir
skyrė šį forumą nuo vykusio praėju-
siais metais, kuriame buvo juntama
kur kas daugiau sumaišties ir neapi-
brėžtumo. 

Aiškių ir vienareikšmiškų atsa-
kymų neturėta ir šiemet, tačiau visų
kalbų, pasisakymų ir diskusijų ašis
buvo ekonominis gyvenimas po pa-
saulį supurčiusios krizės. Kitaip ta-
riant, vadovai atsitokėjo, susivokė,
kur atsidūrę, ir ėmėsi svarstyti toles-
nius scenarijus.  

Pasaulinis ekonomikos forumas
parodė, kad siūlymai sustiprinti fi-
nansų srities reguliavimą ir įsteigti
draudimo fondą bankams susilaukia
vis platesnio pritarimo.

,,Deutsche Bank” valdybos pir-
mininkas Josef Ackermann interviu

laikraščiui ,,Financial Times” Davose
sakė, kad pritaria siūlymui sukurti
bendrą Europos fondą. Jį būtų ga-
lima naudoti, jeigu reikės, remti
didžiausius bankus, kurių bankru-
tavimas galėtų sukelti sisteminę
riziką.

Tuo pat metu į daugelio banki-
ninkų raginimą pateikti argumentus
prieš pernelyg didelį bankų srities
reguliavimą ir įvedimą apribojimų,
kurie galiausiai gali neigiamai atsi-
liepti ekonomikai, apskritai nebuvo
atsižvelgta.

Siūlymas sukurti specialų drau-
dimo fondą didžiausiems bankams
priklauso JAV prezidentui Barack
Obama, kuris pasiūlė taip padengti
biudžeto išlaidas finansų sistemos
gelbėjimui. Jis taip pat pasiūlė apri-
boti bankų operacijas rinkoje.

Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy pareiškė Davose, jog remia
JAV prezidento siūlymus, pasiūlyda-
mas iškelti aikštėn finansų srities
ydas. Šį siūlymą aktyviai parėmė
daugelis kitų politikų.

Finansų krizė iš pagrindų pa-
keitė bankininkų ir vyriausybių tar-
pusavio santykius, nes mokesčių mo-
kėtojų pinigai buvo panaudoti finan-
sų sistemai gelbėti, tvirtino Europos
centrinio banko vadovas Jean-Claude
Trichet. Bankininkai savo ruožtu
mano, kad būtina liautis ieškoti kal-
tųjų ir sutelkti dėmesį į konkrečius
žingsnius ir juos svarstyti.
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ŽENEVA
JAV pareigūnai Ženevoje prane-

šė, kad atnaujino derybas su Rusija
dėl naujos Strateginės puolamosios
ginkluotės mažinimo sutarties (Stra-
tegic Arms Reduction Treaty, START).
Ilgalaikės derybos dėl 1991 m. Stra-
teginę puolamosios ginkluotės maži-
nimo sutartį pakeisiančios naujos
sutarties turėjo būti baigtos gruodžio
5 d., kai nustojo galioti pirmoji sutar-
tis. Pasak JAV misijos Ženevoje atsto-
vo, 50-ies narių JAV delegacija tikisi,
kad ,,likęs derybų ratas bus greitai
baigtas”.

BRIUSELIS
Nedarbo lygis 16 eurozonos val-

stybių praėjusių metų gruodį pasiekė
10 proc. ir buvo didžiausias nuo euro-
zonos įkūrimo 1999 m. Eurostato
duomenimis, darbo eurozonos valsty-
bėse gruodžio mėnesį neturėjo 15,8
mln. žmonių. Visoje Europos Sąjun-
goje darbo neturėjo 23 mln. gyvento-
jų. Didžiausia bedarbystė – Latvijoje,
toliau seka Ispanija, trečioje vietoje –
Estija. Mažiausia bendarbystė Ny-
derlanduose ir Austrijoje.

KIJEVAS
Kandidatas į Ukrainos preziden-

to pareigas, Regionų partijos vadovas
Viktor Janukovyč nedalyvaus televi-
zijos diskusijose su kandidate į prezi-
dento pareigas, dabartine ministre
pirmininke Julija Tymošenko, prane-
šė Regionų partijos narė Ana Ger-
man. ,,Mes pareiškiame dar kartą,
kad V. Janukovyč nedalyvaus melavi-
mo čempionate, kurį surengė J. Ty-
mošenko, nes turi labai daug rimtų
darbų, kuriuos jis dirbs”, – sakė ji. 

BEIJING
Kinijos žiniasklaida apkaltino

JAV ,,pasipūtėliškumu” ir ,,dvigubais
reikalavimais” dėl siekio parduoti
ginklų Taivanui. JAV prezidento Ba-
rack Obama administracija praėjusią
savaitę pritarė 6,4 milijardo JAV
dolerių vertės sandoriui, pagal kurį
JAV parduos ginklų Taivanui. Kinija
įspėja apie ,,didžiulę žalą” Washing-
ton ir Beijing santykiams. JAV tvirti-
na, kad ginklų Taivanui parduos bet
kokiomis aplinkybėmis.

TAILANDAS
JAV pajėgos pradėjo didžiausias

karines pratybas Ramiojo vandenyno
regione. Šiose kasmet rengiamose

pratybose taip pat dalyvauja kariai iš
Tailando, Japonijos, Indonezijos, Sin-
gapūro ir Pietų Korėjos. ,,JAV tebe-
laiko šias pratybas svarbiu Jungtinių
Valstijų karinių įsipareigojimų už-
tikrinti taiką ir saugumą Azijoje sim-
boliu”, – sakė JAV ambasadorius Eric
G. John. Jis taip pat pasveikino pir-
mą kartą šiose pratybose dalyvau-
jančią Pietų Korėją. 

TEHERANAS
Irane prasidėjo iškilmės, skirtos

islamo revoliucijos 31-osioms meti-
nėms. Revoliucija į lemiamą etapą įžen-
gė, kai 1979 metų vasario 1 d. į šalį iš
15 metų trukusios tremties grįžo
imamas Rouhollah Mousavi Khomei-
ni. Irano televizija be paliovos rodo
kronikos vaizdus, kurie įamžino re-
voliucijos įvykius. Revoliucijos meti-
nių šventės Irane pagal tradiciją trun-
ka 11 dienų. Jų metu veikia parodos,
vyksta kino festivaliai, sporto varžy-
bos, Korano skaitovų konkursai. 

WASHINGTON, DC
JAV valdžia pareiškė, kad atnau-

jins per žemės drebėjimą sužeistų
Haičio gyventojų gabenimą gydyti į
Jungtines Valstijas. Sužeistųjų ga-
benimas į Ameriką buvo nutrauktas
praėjusią savaitę, nes imta nerimau-
ti, kas mokės už sužeistųjų gydymo
išlaidas. ,,Gavę patikinimą, kad tarp-
tautiniai mūsų partneriai prisidės
prie mūsų finansiškai, nusprendėme
atnaujinti sužeistųjų haitiečių gabe-
nimą į JAV gydymui”, – teigia JAV
Baltųjų rūmų atstovas Tommy Vietor.

CARACAS
Venesuelos prezidentas Hugo

Chavez paskelbė steigiantis vyriau-
sybės fondą, kurio lėšos bus skirtos
nacionalinėms programoms elektros
energijos srityje įgyvendinti. Apie tai
Venesuelos vadovas pranešė per savo
savaitinę radijo laidą ,,Alio, prezi-
dente”, rašo vietos laikraštis ,,El
Universal”. Pasak H. Chaves, fondo
suma gali siekti 1 mlrd. JAV dol. 

AMARA
Britų sutuoktinių pora, kurią

spalio mėnesį pagrobė Somalio pira-
tai, sako, kad su jais nėra gerai elgia-
masi ir kad jiems skubiai reikia pa-
galbos, pranešė AFP žurnalistas, ku-
ris buvo susitikęs su belaisviais. Pira-
tai juos pagrobė spalio 23 d. Indijos
vandenyne. Pora plaukė savo jachta
,,Lynn Rival”. Jie buvo laikomi skir-
tingose vietovėse Somalyje.

Bankininkai nusileidžia kritikai
Davose

B. Obama kovai su nedarbu skirs
100 mlrd. doleriû

Washington, DC, vasario 1 d.
(ELTA) – Jungtinių Valstijų prezi-
dento Barack Obama administracija
patvirtino, kad 2010–2011 finansi-
niais metais, kurie prasidės spalio 1
d., planuojama skirti papildomą 100
mlrd. JAV dolerių sumą nedarbui su-
mažinti.

Atsižvelgiant į šią sumą spėjama,
kad Baltieji rūmai pasiūlys Kongre-
sui patvirtinti 3,8 trln. JAV dolerių
biudžetą, praneš ,,Associated Press”.

Lėšas kovai su nedarbu planuo-
jama surinkti nutraukiant kai kurią
socialinę valstybės paramą, taip pat
įvedant naujus mokesčius, kuriais
bus apmokestinti pasiturintys JAV

piliečiai.
JAV valdžia numato, kad šalies

biudžeto deficitas šiais finansiniais
metais, kurie pasibaigs 2010 m. rug-
sėjo 30 d., sieks 1,6 trln. JAV dolerių.
Kitais finansiniais metais, JAV ad-
ministracijos spėjimais, biudžeto de-
ficitas sudarys 1,3 trln. dolerių.

2009 finansiniais metais deficitas
siekė 9,9 proc. BVP, arba 1,4 trilijono
dolerių.

Baltųjų rūmų nuomone, biudžeto
deficitas iki 2013 finansinių metų
turėtų sumažėti iki 700 mlrd. JAV
dolerių, tačiau baigiantis dešimtme-
čiui šis rodiklis ir vėl gali šoktelėti iki
1 trilijono dolerių.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

PIETŲ AMERIKA

AFRIKA

Ekonomikos forumas Davose baigėsi be ryškesnių rezultatų. EPA nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
IV EILINIS SEKMADIENIS

Gerbti save – mylimą kūrinį

Kartais gyvenimo kelyje tenka
sutikti tikinčiųjų, kuriems trūksta
krikščioniškos savigarbos. Kai kurie
jų dėl vaikystėje ar jaunystėje patirtų
moralinių traumų ir vis dar kraujuo-
jančių vidinių žaizdų viską – Dievą,
save ir aplinkinius – vertina perdėm
subjektyviai ir neigiamai. Jie yra gir-
dėję, kad juose slypi dieviškojo pa-
veikslo pradmenys, tačiau dėl men-
kavertiškumo komplekso ši tiesa
jiems tėra teorinė, atsieta nuo gyve-
nimo tikrovės. Juos iš kažkur yra pa-
siekusi informacija, jog palankus gal-
vojimas apie save nejučiomis skatins
puikuotis.

Henri Nouwen knygoje „Sūnaus
palaidūno sugrįžimas” pažymi, jog
„tikroji nuodėmė – tai neigti Dievo
pirmąją meilę man, nepaisyti savo
pradinio gerumo. Jei nesutinku su šia
pirmąja meile, jei nesididžiuoju savo
pradiniu gerumu, netenku ryšio su
tikrąja savastimi ir imu save žlug-
dyti”.

Tikroji nuodėmė – tai neigti
Dievo pirmąją meilę man, nepaisyti
savo pradinio gerumo.

Vis dėlto galvotrūkčiais nepulki-
me savęs juodinti ir ieškoti nuodė-
mių. Gali būti, kad kartais savęs ne-
mokame priimti bei vertinti dėl to,
kad praeityje buvo susiklosčiusios ne-
palankios sąlygos ir aplinkybės: ne-
tinkamas auklėjimas, nedori įpročiai
ir panašūs dalykai. Dėl to mumyse
užaugo nematomos blogio sienos,
neleidžiančios prasibrauti nė men-
kiausiam dieviškos tiesos išlaisvinan-
čiam spinduliui. Be abejo, čia yra ir
mūsų asmeninės atsakomybės tam
tikra dalis. Tačiau jei žmoguje išlieka
bent truputis geros valios (o taip iš
tiesų esti!), jis, net ir atsidūręs „tam-
soje”, gali praregėti.

Vienutėje ilgus metus gyveno
kalinys. Su niekuo nesimatė ir nesi-
kalbėjo, net maistas jam buvo be žo-
džių paduodamas per angą sienoje.
Vieną dieną į jo celę įropojo skruzdė.

Vyras stebeilijosi į ją ir gėrėdamasis
ropojo paskui. Laikė ja savo delne,
kad galėtų akyliau apžiūrėti, o paskui
pavožė ją po naktiniu puodu. Ir tik
tada staiga jam dingtelėjo, kad pri-
reikė ilgų dešimties metų vienatvės,
kad atvertų akis ir pamatytų, kokia
graži skruzdė.

Šis kalinys sutelkė dėmesį į „dai-
lią” skruzdelytę, ir ji jame pažadino
savivertės jausmą, kuris paskatino
pradėti sveikai mąstyti ir žengti pir-
mą žingsnį laisvės taku. Taip pana-
šiai ir mes turime atviromis tiesai
akimis ne tik pavasario pranaše –
darbštuolėje skruzdėje – išvysti Dievo
gerumo pėdsakus. Mums kartelė pa-
kelta aukščiau. Esame pašaukti taip
kasdien mąstyti ir melstis, kad įsižiū-
rėję į savo Viešpatį, perfrazuojant vie-
ną poetą, pagaliau sau tartume:
„Taip tęstis daugiau nebegali. Ir vi-
duje, ir išorėje šiurkštus esu. Žinau,
turiu tam priežasčių... Tad leisiu,
mano Dieve, Tau mane mylėti, kol
dar netapo per vėlu.”

Jis mus drąsina nerti į Jo neiš-
matuojamas gailestingumo gelmes.

Tikrasis kiekvieno mūsų orumo
gydytojas – Kristus puikiai žino ir
menkiausius mūsų vidinius sužei-
dimus. Todėl per šv. Faustiną Jis mus
drąsina nerti į Jo neišmatuojamas
gailestingumo gelmes: „Vaike, nebe-
kalbėk jau apie savo skurdą, nes Aš jo
jau nebeprisimenu. (...) Prisiglausk
prie mano žaizdų ir semkis iš gyvybės
versmės visko, ko tik gali trokšti tavo
širdis. Gerk pilna burna iš gyvybės
versmės ir nepavargsi kelyje. Žvelk į
mano gailestingumo šviesą ir nebijok
savo išgelbėjimo priešų. Šlovink ma-
no gailestingumą.”

Ar daug mūsų aplinkoje yra
žmonių, kurie visiškai išlaisvinti net
nuo menkiausių vidinių sužeidimų?
Todėl neužmirškime vienaip ar kitaip
dėkoti savo didžiajam Geradariui ir
sau tarkime: kai „išsilaižysiu” visas
savo žaizdas, išbučiuosiu  Dievo Sū-
naus rankas.

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Sausio 27-oji – palaimintojo ar-
kivyskupo Jurgio Matulaičio (1871–
1927) mirties, gimimo dangui diena
buvo iškilmingai paminėta Marijam-
polėje, kur šv. Arkangelo Mykolo pro-
katedroje ilsisi palaimintojo palaikai.
Ta proga Sūduvos krašto sostinėje
surengtas jau trečiasis J. Matulaičio
draugijos suvažiavimas.

Iškilmės ryte prasidėjo šalia baž-
nyčios esančiame dar 1942 metais
įkurtame miesto dramos teatre. Čia
Vilniaus universiteto istorijos fakul-
teto Bažnyčios istorijos kabineto va-
dovė, menotyros ir teologijos daktarė,
buvusi prezidento Valdo Adamkaus
patarėja kultūros klausimais Irena
Vaišvilaitė skaitė paskaitą apie pa-
sauliečių vaidmenį bažnyčioje, primi-
nė ir palaimintojo Jurgio Matulaičio
nuveiktus darbus. 

Vėliau visi rinkosi ir meldėsi pro-
katedros koplyčioje, kur palaidotas
palaimintasis J. Matulaitis. Čia degė
daugybė žvakelių. 1927 metais miręs
arkivyskupas J. Matulaitis iš pradžių
buvo palaidotas Kauno bazilikoje, o į
Marijampolės prokatedrą jo palaikai
perkelti 1934 m.

Vidurdienį šioje šventovėje pra-
sidėjo iškilmingos šv. Mišios, auko-
jamos beveik visų Lietuvos vyskupų,
o joms vadovavo Šiaulių vyskupas
Eugenijus Bartulis. Nepaisant di-
džiulio šalčio, prokatedroje susirinko
daug žmonių, iškilmės buvo rodomos
per TV, girdimos per Marijos radijo
stotį. 

Palaimintojo minėjimas tuo nesi-
baigė – dramos teatre surengtas jau
trečiasis J. Matulaičio draugijos su-
važiavimas. Ši draugija Marijos varg-
dienių seserų ir marijonų vienuolių
pastangomis buvo įsteigta 2007 metų
rudenį. Iš pradžių ji veikė aštuoniose
parapijose, vėliau kūrėsi vis nauji jos
skyriai. Šiuo metu Lietuvoje veikia
jau 18 draugijos skyrių, į vieną tokį
skyrių tikintieji yra susibūrę kaimy-
ninėje Lenkijoje, Punsko mieste, ku-
rio apie 80 proc. gyventojų sudaro lie-
tuviai.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupas
emeritas Juozas Žemaitis trečiojo
draugijos suvažiavimo metu iškilmin-
gai pašventino naująją draugijos vė-
liavą. Joje – palaimintojo šūkis, ku-
riuo jis vadovavosi visą gyvenimą:
„Blogį nugalėti gerumu”. Tai buvo
apaštalo Pauliaus raginimas.

Palaimintojo J. Matulaičio drau-
gijos Marijampolės skyriaus pirmi-
ninkė Vida Mickuvienė sakė, kad
pagrindinis draugijos narių siekis –
maldomis ir įvairiais liudijimas siek-
ti, kad palaimintasis būtų paskelbtas
šventuoju. Draugijos nariai studijuo-
ja palaimintojo asmenybę ir veiklą,
platina apie jį parašytas knygas, daly-
vauja įvairiuose renginiuose. 

Palaimintuoju arkivyskupas J.
Matulaitis buvo paskelbtas 1988 me-
tais, tą padarė popiežius Jonas Pau-
lius II, tokiu būdu užbaigiant jo be-
atifikacijos bylą, kuri buvo pradėta
dar 1953 m. Iki šiol Lietuva turi tik
vieną šventąjį – XV amžiuje gyvenusį
ir 1522 metais šventuoju paskelbtą
Kazimierą.

Palaimintojo J. Matulaičio
draugija auga ir stiprėja

Iškilmingas Mišias aukojo Lietuvos vyskupai.
A. Vaškevičiaus nuotr.

Prie palaimintojo palaikų degė daug žvakelių.

Birutė Jodwalis, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Labai ačiū už Jūsų
paramą.

Rūta O. Lukas, gyvenanti Clarendon Hills,  IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką.
Labai ačiū.

Anele Pocius, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą  ir prie mokesčio pridėjo dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū,
kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Ann L. Adams, gyvenanti Brooklyn, NY, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą bei paaukojo 60 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Vidmantas A. Raisys, gyvenantis Mercer Island, WA, pratęsė kas-
metinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Ben Serapinas, gyvenantis Oak Lawn, IL, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu  atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Labai ačiū už
paramą.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 158

Tik nedidelė dalis kalinių buvo
politiniai, bet jų neišleisdavo į jokius
darbus. Politiniai šiame lageryje ilgai
neužsibūdavo.

Keliasdešimt baltiečių spietėsi į
mažus būrelius, kad galėtų kažkaip
apsiginti nuo vyraujančių ,,bytavy-
kų”. Bet šios gynybos veiksmingumas
nebuvo didelis, nes politkaliniai tesu-
darė vos dešimtadalį Seimčiano gy-
ventojų, ir, kaip minėjau, nebuvo
labai vieningi.

Lageris buvo nemažas, bet kiek
kalinių ar barakų buvo, aš dabar ne-
prisimenu.

* * *
Į Seimčianą pateko ir vienas

kalinys, rusas, kuris buvo girdėjęs
mane dainuojant šachtoje Ugolj
Elgene, kai dar tik pradėjau po žeme
stumdyti vagonėlius ir nebuvau labai
išsekęs. Kai vieną dieną į mūsų ba-
raką užėjo senyvo amžiaus, inteligen-
tiškos išvaizdos žmogus ir paklausė,
kas iš mūsų moka groti kokiu nors
muzikos instrumentu ar dainuoti, tas
rusas parodė pirštu į mane:

– On chorošo pajot! (Jis gerai
dainuoja!)

Taip susipažinau su estu, buvu-
siu Estijos konservatorijos dėstytoju,
kuris pasiūlė ateiti į jo baraką. Ten
repetuodavo ir gyveno jo vadovauja-
mas kalinių orkestras ir dainų an-
samblis. Išmėginęs mano vokalinius
sugebėjimus dėstytojas pajuokavo:

– Tu dainuoji geriau negu Le-
mišev.

To užteko, kad aš būčiau priim-
tas į Seimčiano saviveiklininkų būrį
ir tapčiau lagerio dūdų orkestro būg-
nininku bei dainininku. Šiame Gu-
lago kalinių pučiamųjų orkestre buvo
įvairių tautybių muzikantų, tikrų
profesionalų. Tarp jų buvo ir vienas
persikrikštijęs žydelis iš Ukmergės,
klarnetistas (pavardės neprisimenu).
Buvo keli odesiečiai. Labai puikūs,
draugiški žmonės. Prisimenu, buvo
vienas muzikantas iš Odesos operos
teatro. Puikus solistas, trimitininkas.

Ko kelių repeticijų vieną dieną
buvo suruoštas mūsų viešas pasiro-
dymas – ,,koncertas”, kuriame ir aš
turėjau progos viešai parodyti savo
,,solisto” sugebėjimus. Viskas vyko
tos pačios valgyklos patalpose. Prita-
riant orkestrui, aš sudainavau dainą
iš Pupų Dėdės repertuaro. Tai buvo
linksma polkutė ,,Jūs mergytės ir
berniukai…”.

Nors ir nesulaukiau didelių plo-
jimų, bet ir niekas nenušvilpė. Tarp
klausytojų daugiausia buvo kitatau-
čiai. Jiems patiko ne žodžiai, kurių jie
nesuprato, bet pati melodija. Taigi
mano ,,debiutas” scenoje, galima sa-
kyti, buvo sėkmingas.

* * *
Seimčiano lageryje išbuvau tris

mėnesius ničnieko nedirbdamas! Ne-
varomas į fizinius darbus ir gerai
maitinamas, aš greitai pradėjau tai-
sytis. Sočiai maitino valgykloje, be to,
papildomai duona ir konservais mane
sušelpdavo kaliniai, dirbantys už
zonos. Maža to, barakų prieangiuose
stovėjo statinaitės su žuvies taukais,
kuriais niekas nesidomėjo. Atradęs
tai, aš greitai įsigijau butelį, ir, sek-
damas Daktaro Kopfo metodika, per
dieną suvalgydavau beveik po pusę
litro šio ne itin skanaus, bet labai
naudingo maisto.

Seimčianas nuo Elgeno skyrėsi
kaip pragaras nuo rojaus. Deja, bu-
vau ne koks nors sovietinis vagis,
plėšikas, prievartautojas ar šiaip ger-
biamas žmogžudys, o tik paprastas
,,liaudies priešas” – politinis, todėl šį
Gulago rojų po trijų mėnesių privalė-
jau palikti.

SUKSUKAN
(1951.08?–1953.06?)

Po trijų mėnesių Seimčiano
,,rojuje” aš vėl pakliuvau į etapą ir
kartu su dar kokiais devyniais įvairių
tautybių kaliniais buvau deportuotas
į kitą lagerį. Šiame etape aš buvau
vienintelis iš lietuvių. Teko ilgai, at-
viru sunkvežimiu važiuoti aukštyn
upe, Kolymos krantais, vietomis ir
brasta, kol pasiekėme lagerį Suk-
sukaną.

Suksukanas stovėjo prie Koly-
mos ištakų. Likimas lėmė, kad tragiš-
ka mūsų giminės, o tuo pačiu ir visos
Lietuvos istorija vėl kartojosi, kai at-
sidūriau Rusijos imperijos pakrašty-
je, kurį tyrinėjo mano tolimas gimi-
naitis Jonas Čerskis, tų pačių rusų
ištremtas.

* * *
Pradžioje prie Suksukano vartų

mus pasitiko nelabai palankiai. Bet
kai atliko visą etapo perdavimo-pri-
ėmimo procedūrą ir sužinojo, iš ko-
kios kalinių ,,partijos’’ esame, į zoną
mes buvome įleisti gana svetingai.

Bus daugiau.

Suksukano civilių ir čekistų gyvenvietė. Lageris liko už kadro. Tolumoje, de-
šinėje, – ,,Dviejų seserų’’ kalnai. 

Penkiasdešimtųjų metų nuotrauka iš Petro Dargio archyvo.

Atkelta iš 3 psl.     produktą – lietu-
višką knygą ir poligrafiją. Pagal kore-
guotą LR Ūkio ministerijos paramos
programą knygų leidyklos negali ti-
kėtis finansavimo iš ES struktūrinių
fondų, nes knygų leidyklos yra per
maži verslo subjektai ir neatitinka pa-
reiškėjo vertinimų. Lietuviška knyga
kaip nacionalinis produktas neturi
galimybių būti pristatyta užsienio
rinkoms.

LR Kultūros ministerija panaiki-
no vienintelę skaitymo skatinimo
programą ir skaitymo skatinimo pro-
jektų dalinį finansavimą. 

2009 m. vadovėlių ir kitos litera-
tūros pirkimui Švietimo ir mokslo
ministerija buvo numačiusi išleisti 32
mln. Lt, t.y. mokinio „krepšelis” buvo
sumažintas 4,8 mln. Lt. Deja, net ši
Ministerijos skirta suma nepasiekė
kai kurių savivaldybių mokyklų.
Vilniaus miesto savivaldybė griežtai
patarė mokykloms įsigyti vadovėlių
už pusę skiriamos sumos. Kam buvo
panaudotos likusios vadovėliams įsi-
gyti skirtos lėšos – nežinoma. 2010 m.
vadovėlių leidybai planuojama išleisti
dar mažiau, o tai reiškia, kad vadovė-
lių įsigijimas taps mokinių tėvų ir be-
simokančiųjų reikalu.

Išvados:
Per pastaruosius dvejus metus

Lietuvoje knygų leidybai, lietuvių
autoriams, bibliotekoms, raštijos
paveldo, literatūros ir kalbos institu-
tams, mokyklų vadovėlių aprūpini-
mui, lietuvių literatūros sklaidai ir
spaudos pramonei buvo suduoti lem-
tingi smūgiai, nuo kurių visas sekto-
rius ilgai neatsigaus.

Spėjame, kad Vilniaus miesto sa-
vivaldybė, planuodama teikti paraiš-
ką garbingam Pasaulio knygų sosti-
nės vardui gauti, nėra deramai infor-
muota apie knygų leidybą ir lietuvių
autorius žlugdančią valstybės politi-
ką. Tuo tarpu padėtį Lietuvoje pui-
kiai žino ir sektoriaus pastangas išgy-

venti atidžiai stebi garbios tarptauti-
nės organizacijos (FEP, IPA, WIPO
(Pasaulio intelektualios nuosavybės
agentūra), IFLA ir kt.), glaudžiai
bendradarbiaujančios su UNESCO
svarstant įvairių šalių paraiškas.

Tikėtina, kad šalies ekonominės
padėtis pagerės iki 2012 m. Tačiau
ambicingi nacionaliniai projektai,
tokie kaip ,,Vilnius – Europos kultū-
ros sostinė” ar planuojamas ,,Vilnius
– Pasaulio knygų sostinė”, mokesčių
mokėtojams kainuoja milijonus. Kny-
gų leidėjų įsitikinimu, surinktus mo-
kesčius valstybė pirmiausia turėtų
skirti valstybinėms kultūros rėmimo
programoms, bibliotekų fondams bei
vadovėlių leidybai, lietuvių autorių
kūrybos bei vertimų programoms at-
gaivinti, sėkmingiems projektams,
tokiems kaip tarptautinė Vilniaus
knygų mugė, literatūros ir poezijos
festivaliai, o ne Vilniaus miesto savi-
valdybei naujam „fasadiniam” rengi-
niui organizuoti.

Knygų leidėjai mano, kad dėl
anksčiau išvardytų priežasčių projek-
tas „Vilnius – Pasaulio knygų sostinė
2012” tais metais būtų nesavalaikis
(jei ne groteskiškas), todėl atsisako
dalyvauti jį rengiant ir optimistiškai
tikisi, kad per artimiausius penkerius
metus Lietuva pakeis požiūrį į lietu-
vių autorių ir knygą, sugebės norma-
lizuoti ir pagerinti knygų leidybos pa-
dėtį, ir Vilnius jau tikrai bus vertas gar-
bingo Pasaulio knygų sostinės vardo.

* * *
Pareiškimą pasirašo Lietuvos lei-

dėjų asociacijos prezidentė Lolita
Varanavičienė (leidykla „Tyto alba”),
valdybos nariai: Arvydas Andrijaus-
kas (leidykla „Alma littera”), Gedi-
minas Baranauskas (leidykla „Kitos
knygos”), Remigijus Jokubauskas
(leidykla „Justitia”), Giedrė Kadžiu-
lytė (leidykla „Apostrofa”), Saulius
Petrulis (leidykla „Eugrimas”), Sau-
lius Žukas (leidykla „Baltos lankos”).

,,Lietuvos rytas”

KNYGŲ LEIDĖJAI TEIGIA...



Iš tikrųjų naktinis Vilnius ne tik
pilnas užslėpto grožio, mistinio pas -
laptingumo, bet ir realaus pavojaus.
Šiurpuliai kūnu bėgiodavo, tačiau
leisdavausi į naktinius žygius, kad
grįž čiau su grobiu – naujo motyvo
piešiniu, su nauja paveikslo idėja.

– Minėjote, kad jums piešti
Vilnių, tarytum piešti istoriją.
Tačiau jūsų kelis dešimtmečius
piešta istorija neiškeliauja už

Senamiesčio ribų.
– Aš atrenku charakteringiau-

sius, meniškiausius gotikinius ar ba -
rokinius motyvus, kurie labiausiai iš -
reiškia miesto dvasią. Dažnai sąmo -
ningai atsisakau kai kurių neskonin -
gų dabartinės architektūros „ink -
liuzų”.

Meniškiausi sostinės vaizdai
atsiveria iš uždarų kiemų, tolimų
skersgatvių, nuo apleistų namų sto -
gų, iš bažnyčių bokštų. Sienos jungia
pastatus, užpildo erdves, tampa tik -
rais metraščiais.

Vilnius slepia savo grožį nuo pra -
šalaičio, atsitiktinio pakeleivio. Paži -
nimui jis atsiveria palengva. Pieši -
mas pieštuku išugdė ir patikrino ma -
no atidumą.

– Dalis jūsų pieštų Vilniaus
mo tyvų dabar jau išnykę arba
stip riai pasikeitę.

– Šią parodą galima pavadinti
dalimi to, kas jau buvo. Išgyventa, iš -
kentėta, mylėta, puoselėta, tikėta.

Aš ketinu išleisti specialų leidinį,
kuriame bus mano ranka per ilgus
de šimtmečius vaizduotas, tačiau da-
bar jau dingęs Vilnius. Tai savotiškas
tęs tinumas to darbo, kurį darė Pran -
ciškus Smuglevičius, Janas Bulha -
kas, Rimtautas Gibavičius, Vladas
Drėma ir kiti menininkai. Tęstinu -
mas kultūroje yra labai svarbus.
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,,Draugo” knygynèlyje

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

LILIJA VALATKIENÈ
lrytas.lt

Turbūt nėra žmogaus, kuris
neatpažintų drobėse Aloyzo Stasiu -
levičiaus Vilniaus senamiesčio moty -
vų interpretacijų (vilniečio dai lininko
Aloyzo Stasiulevičiaus dro bes esu
mačiusi ir ne vieno čikagiečio na muo-
se – L. A.). 78 metų dailininko indi-
vidualaus stiliaus neįmanoma su -
painioti.

Tačiau retas dailės mėgėjas yra
matęs tapybos klasiko piešinius.

A. Stasiulevičiaus paroda „Vi l -
niaus paveikslas. Nuo štrico iki potė-
pio”, atidaryta „Arkos” galerijoje tam
tikra prasme yra intymi. Garsus
tapytojas ryžosi parodyti savo kūry-
bos virtuvę. O kas yra asmeniška, vi -
suomet labai masina.

Šalia tapybos darbų A. Stasiu -
levičius rodo motyvus, atliktus pieš -
tu kais, sangvinu ar anglimi.

– Ar svarbu dailininkui pir -
miausia piešti motyvą ant po -
pieriaus? Juk galima tiesiai ta -
pyti ir nesukti sau galvos. Dabar
daugelis taip ir daro.

– Man piešinys labai svarbus. No -
riu parodyti, kad žiūrėti ir matyti,
juo lab pastebėti yra skirtingi dalykai.
Piešimas kiekvienam tapytojui yra
privalomas, nes piešinys – tai mąsty-
mas, rankos lavinimas, kaip muzi -
kantui nuolatinės repeticijos. Tačiau
piešimas lavina ne tik ranką, bet ir
protą, atmintį, pastabumą. Reikalau -
ja analizės ir suvokimo.

Motyvas yra griaučiai, ant kurio
atsiranda meninė išraiška. Vėliau
tapyboje prasideda aiškinimas spalvų
kalba.

Šiai parodai seniai ruošiausi.
Šimtus piešinių išsaugojau dirbtuvė-
je. Be jų nebūtų gimęs nė vienas ma -
no paveikslas.

– Parodoje aiškiai matyti
kaip kartais iš vieno eskizo gim-
davo keli labai skirtingos nuo-
taikos darbai. Nuo ko tai prik-
lauso?

– Ar pastebėjote kaip žiūrite į
savo miestą ryte, smagiai žingsniuo-
dami saulėta gatve? Koks liūdnas ir
apgailėtinas vaizdas būna akyse, kuo -
met jūsų mintis užvaldo bloga žinia,
kai esate pavargę, kai nuotaika sub -
ju rusi ir nesėkmės prispaudusios? Sa -
vo miestą išgyvename kas kartą nau-
jai ir pamatome vis kitokį. Mano tiks -
las parodyti Vilnių per žmogiškų iš -
gyvenimų prizmę. Įvairių istorijų

palytėtą, šiandienos džiaugsmo ir
liūdesio spalvomis užlietą. Parodoje
matote Vilnių mano meilės ir liūdesio
akimis.

– Didelį dėmesį tapyboje
skiriate spalvų simbolikai. Ar pa -
veikslų koloritas taip pat yra as -
meninių emocijų atspindys?

– Aš mąstau, išgyvenu spalvomis.
Jos atspindi mano dvasinį polėkį ir
dramatinių išgyvenimų kartėlį.

Mėgstu skaisčiai raudoną  – neri-
mo, kovos, neapykantos ir gyvybės
spal vą. Raudonu purpuru puošiasi
rudenį gamta, šventine spalva liejasi
raudonas vynas ir nenusakomu rau -
do niu dega aistros akys.

Kilniausias baltų tonų koloritas.
Balta spalva lydi tris svarbiausius
žmo gaus gyvenimo etapus. Tik gimu-
sius mus įvynioja į baltus vystyklus,
nuotakas puošia baltais rūbais, miru-
sius uždengia balta drobule.

Praėjus nerimo ir sumaišties
dienoms, mūsų galvas padengia balta
išminties spalva.

Ramiausi maloniausi – žali ir ru -
di paveikslai. Tai žemės spalvos. Jos
savyje slepia kažką patikimo, amžino
kaip žemė ir pasaulis.

– Netikėtų miesto motyvų pa -
ieškos tapo jūsų nuolatinių klai -
džiojimų po kiemus ir skers-
gatvius tikslu. Ar teko akis į akį
susidurti su chuliganais?

– Ne kartą susidūriau su plė ši -
kais, valkatomis, naktiniais gatvių
žmo nėmis. Tačiau nukentėti nuo jų
neteko. Matyt pasirodydavau jiems
savas.

Tapybos klasikas A. Stasiulevičius: 
„Mąstymą lavinau su pieštuku rankoje”

A. Stasiulevičiaus paroda „Vilniaus paveikslas. Nuo štrico iki potėpio“, atidary-
ta „Arkos“ galerijoje.                                      L. Valatkienės nuotraukos

A. Stasiulevičiaus ,,pieštukinis” Vilnius.

„Pa  sipriešinimo istorija
1944–1953 metai”

Nijolės Alfonsos Gaškaitės-Že -
mai tienės 1997 m. išleista studija
„Pa  sipriešinimo istorija 1944–1953
metai” susilaukė didelio skaitytojo
dė mesio. 2006 m. išleistas 2-as pa -
pildytas šios studijos leidimas, kurį ir
siūlome skaitytojams.

Šiandien N. Gaškaitė-Žemaitienė
labiausiai žinoma dėl savo išleistų
knygų bei publikacijų istorine tema-
tika. Iki pat mirties ji tyrinėjo parti-
zaninio karo istoriją. Be pristatomos
knygos parašė ir išleido monografiją
apie Joną Žemaitį „Žuvusiųjų prezi-
dentas” (1998 m.), partizanų spau-
dos publikacijų rinkinį „Partizanai
apie pasaulį, politiką ir save” (1998
m.), romaną „Užverstų šulinių van-
duo” (2000 m.), kuris buvo apdova -
notas „Lietuvių balso” konkurso pre-
mija. 

„Knygos pasirodymas – drąsus
iš  šū kis sovietų okupacijos laikotarpio
is torijos tyrinėtojams. Netolimos
pra  ei ties skausmas, gyvų liudytojų
dalyvavimas pokario įvykių rekons -
trukcijoje, pirma galimybė sovietinio
režimo iškankintai visuomenės daliai
at virai parodyti savo atminties žaiz-
das yra požymiai, leidžiantys tikėtis,
kad vienaip ar kitaip dabarties
Lietuva artėja prie savo istorinės ta -
pa tybės suvokimo” – taip knygą įver -
tino istorikas Egidijus Aleksan dra -
vičius.

Žinomas Amerikos lietuvių vei -
kėjas Kęstutis Girnius knygos „Pasi -
prie ši nimo istorija. 1944–1953 metai”
au torę apibūdino taip: „Prasminga,
kad pirmąjį vadovėlį apie partizanų

kovas parašė žmogus, nesusitaikęs
su ne tiesa ir nukentėjęs dėl laisvės
troškimo”.

Autorės atliktas didžiulis darbas
– tai neįkainojamos vertės paminklas
Lietuvos partizanams, kovojusiems
už savo šalies laisvę ir nepriklauso -
my bę. 

Knygą galite įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 20 dol. Ją gali-
ma įsi gy ti paštu, pridedant 10.25
proc. mo kestį, užsisakant IL valstijo-
je. Per siuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek vie -
ną papildomą knygą – 2.5 dol. mokes -
tis. Prieš perkant prašome paskam-
binti administracijai tel.: 773-585-
9500.

Paruošė L. A.
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Margumynai

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
DR. DALIA 

MARIJA
KUČĖNIENĖ-
NOREIKAITĖ

Savo kūrybingos liepsnos sparnais
Gaubki, kelki,
Laiminki ir neški
Mus į Šviesą.
„Įkaitusius Tavo delnus”

Dalia Marija Kučėnienė

Laikas bėga... vasario 4 d. sueis 10
metų, kai Dalia mus paliko, sulaukusi
60 metų amžiaus.

Šv. Mišios už jos sielą bus auko-
jamos Our Lady of the Snows (4810
South Leamington Ave.) bažnyčioje Či-
kagoje, su Tėvu Antanu Saulaičiu ir
diakonu Foti šeštadienį, vasario 6 d. 2
val. po pietų.

Prašome gimines, draugus ir pa-
žįstamus a. a. Dalią maldoje prisiminti.

Nuliūdę: vyras, duktė su
šeima, sūnus su šeima

A † A
TOMAS E. MARKVALDAS

Mirė 2010 m. sausio 29 d.

Liūdi visa šeima ir artimieji.
Gedulingos šv. Mišios įvyks trečiadienį, vasario 3 d.

10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar-
quette Park. Po šv. Mišių a. a. Tomas bus išlydėtas į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.

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

Ilgametei Lietuvių Fondo rėmėjai ir narei
A † A

JUZELEI LAUKAITIENEI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą jos vyrui, Lietuvių Fondo ir LF Kontrolės
komisijos nariui, KAZIUI LAUKAIČIUI bei visiems
kitiems šeimos nariams ir artimiesiems.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu. Telydi
Jus paguoda ir dvasios stiprybė.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

A † A
ANELĖ VENCLAUSKAITĖ

APEIKIENĖ

Mirė 2010 m. sausio 22 d., Los Angeles CA.
Gimė 1915 m. sausio 20 d. Puotkaliuose,  Skuodo apylinkėse,

Felikso ir Onos septynių vaikų šeimoje.
Baigė Kauno Saulės gimnaziją. Buvo skautė, turėjo paskau-

tininkės laipsnį; įkūrė Mildos draugovę. Nuo 1936 m. studijavo
ekonomiką VDU; priklausė studenčių žemaičių korp. Filiae Sa-
mogitiae.  1939 m. įstojo į Kauno Valstybės teatro dramos studi-
ją. Nuo 1940 m. – šio teatro ir nuo 1942 m. Kauno Jaunųjų dra-
mos teatro aktorė. Reiškėsi kaip deklamatorė įvairiuose koncer-
tuose ir radijo programose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1947
m. su šeima persikėlė gyventi į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Vai-
dino J. Blekaičio įkurtame dramos teatre. 1959 m. apsigyveno
Los Angeles. Kurį laiką dainavo Petro Armono vadovaujamame
moterų kvartete. Nuo 1947 m. priklausė Birutės draugijai ir
1987–1988 m. pirmininkavo Los  Angeles skyriui.

2010 m. sausio 29 d., po gedulingų šv. Mišių  Šv. Kazimiero
bažnyčioje, buvo palaidota Forest Lawn kapinėse, Glendale, CA,
šalia 2001 metais mirusio vyro  Vytauto.

Giliame liūdesyje liko duktė Raimonda

40 metų nuo kuratoriaus 
Mykolo Plepio mirties

2009 m. gruodžio 25 d. sukako 40
metų, kai 1969 m. Čikagoje mirė
spaudos bendradarbis, ilgametis  Bir-
žų pašto viršininkas, Lietuvos refor-
matų Bažnyčios kuratorius Mykolas
Plepys.

Gimęs 1891 m. lapkričio 4 d. Pa-
kapinės k., Papilio vls., pakrikštytas
Papilio bažnyčioje kun. Andriaus Ka-
daro. Baigė Biržų pradžios mokyklą,
o 1908 m. Biržuose įsteigus keturk-
lasę miesto mokyklą, į ją įstojo ir bai-
gė. Vėliau dirbo telegrafistu Panevė-
žyje.

Per Pirmąjį pasaulinį karą pa-
šauktam į caro kariuomenę Plepiui
teko būti Rumunijoje, Austrijoje,
Lenkijoje. Užsitarnavo puskarininkio
laipsnį. 1917 m. grįžo į Lietuvą, daly-
vavo Nepriklausomybės kare Panevė-
žio batalione.

Po karo dirbo Biržų pašte, po ke-
lerių metų buvo paskirtas pašto vir-
šininku.

1928 m. vedė Mariją Dubauskai-
tę, su kuria susilaukė vaikų – Vlado ir
Irenos.

1930–1934 m. redagavo „Biržų
žinias”, rašė eiles, vedamuosius
straipsnius, feljetonus, vaidindavo
„Mūzos” draugijos rengiamuose
spektakliuose.

Baigiantis Antrajam pasauli-
niam karui su šeima pasitraukė į Vo-
kietiją, ten Hamburge 1949 m. neti-
kėtai mirė jo mylima žmona. Tais pa-
čiais metais su vaikais atvyko į JAV,

Čikagą.
Mykolas Plepys buvo uolus refor-

matas. Buvo išrinktas Lietuvos ev.
reformatų Bažnyčios kuratoriumi,
dalyvaudavo visuose Sinoduose. Išei-
vijoje jis taip pat įsijungė į kultūrinį
lietuvišką darbą. Rašinėjo į „Naujie-
nas”, o 1951 m. išeivijos lietuvių re-
formatų Kolegijai pradėjus leisti žur-
nalą „Mūsų sparnai”, tapo nuolatiniu
jo bendradarbiu. 1959 m. buvo išrink-
tas žurnalo redakcijos komisijos na-
riu.

Nuo 1961 m. beveik iki mirties
buvo „Mūsų sparnų” teksto rinkėju
ir paruošė spaudai 17 numerių. Be to,
rašė žurnalui daug įvairių straips-
nių. M. Plepys keliomis kalbomis
skaitė literatūrą apie Reformaciją.
Susidomėjęs čekų reformatoriaus
Jano Huso asmenybe išvertė iš uk-
rainiečių kalbos Z. Byčinskio knygą
„Janas Husas”. Knyga, deja, lietuvių
ev. spaudos centro Čikagoje išleista
jau po vertėjo mirties – 1970 metais.
Pakartota ,,Apyaušrio” 1995 m. Vil-
niuje.

Artimieji ir pažįstami Plepį prisi-
mena kaip kultūringą, geros širdies
žmogų, mylėjusį Lietuvą, savo Baž-
nyčią, troškusį Joms laisvės. M. Ple-
pys palaidotas Čikagos Lietuvių tau-
tinėse kapinėse.

Dalia Pronskietytė,
„Vilniaus reformatų žinios”,

2009 m. gruodis

Šveicariški peiliukai buvo išrasti romėnų
Rastas šveicariško peiliuko ati-

tikmuo, kurį naudojo romėnų kariai
prieš 1800 metų, praneša Dailymail.
co.uk.

Romėnų sukurtas įrankis yra iš
sidabro, tačiau ašmenys iš geležies.
Jame yra šaukštas, šakutė, smaiga-
lys, mentelė ir nedidelis dantų krapš-
tukas. Žinovai mano, kad smaigalys
buvo naudotas romėnų išpjauti gyva-
čių mėsą.

8cm x 15cm išmatavimų peilis
buvo iškastas vietovėje netoli Vidur-
žemio jūros prieš 20 metų ir atiduo-
tas saugoti muziejui 1991 metais.

Šis įrankis rodomas kartu su ki-
tomis Senovės graikų ir romėnų iš-
kasenomis, Twilliam muziejuje, Cam-
bridge.

Mokslininkai mano, kad šį peilį
kartu su savimi nešiojosi pasiturintys
keliautojai bei kariai. Muziejaus
atstovas sakė: „Mes nieko nežinome
apie šio peilio savininką, tačiau spė-
jame, kad jis tikriausiai buvo pasitu-
rintis keliautojas, kuriam reikėjo
praktiško įrankio atlikti kasdieniams
veiksmams. Kadangi jis pagamintas
iš sidabro – akivaizdu, kad tai buvo
prabangos įrankis.”

Modernieji kareiviški šveicariški
peiliukai buvo sukurti Šveicarijoje
1897 metais Karlo Elsenerio. Peiliu-
kai, kurie buvo gaminami karei-
viams, tapo populiarūs dėl savo pat-
varumo ir kokybės.

Alfa.lt

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja; 
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis;

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”!
www.draugas.org
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�Vasario 4 ir 17 die nomis kvie -
čiame į Kęstučio Nako mo nospektaklį
,,Remembrance of Things Pontiac”
Prop Theatre, 3502 N. Els ton. Dau -
giau informacijos gauti ir bilietus įsi -
gy ti galite interne tinėje svetainėje
www.rhino fest.com.

�Vasario 13 d., šeštadienį, Bal ze -
ko lietuvių kultūros muziejaus Gin -
taro salėje vyks tradicinis Čikagos
Ma žosios Lietuvos lietuvių draugijos
ruošiamas ,,Šiupinys”. Meninę prog -
ra mą atliks solistė Nida Griga la vi -
čiūtė, akompanuos pianistas Ma ni -
girdas Motekaitis. Po vakarienės vi -
sus šokti kvies Algimanto Barniš kio
orkestras. Pradžia 6 val. v. Vie tas už -
sisakyti galite tel.: 630-969-1316 (Ra -
mū nas Buntinas).

�Pagrindinis Lietuvos Neprik -
lauso  mybės paskelbimo minėjimas
Čikagoje vyks sekmadienį, vasario 14
d., 2 val. p. p. Jaunimo centro didžio-
joje salėje, 5620 S. Claremont Ave.,
Chi cago, IL 60636. Paskaitą skaitys
prof. Stasys Goštautas iš Boston. Me -
ninę programą atliks Lietuvių Ope -
ros Čikagoje choras. Visus maloniai
kviečia Amerikos Lietuvių Taryba ir
ją sudarančios organizacijos. 

�Cicero LB apylinkės valdyba
Vasario 16-osios minėjimą pradės vė-
liavos pakėlimu vasario 16 d., antra-
dienį, 11 val. r. Cicero miesto „Com-
munity Center” patalpose (2250 S.
49th  Ave.). Vėliavą pakels Cicero Jū -
ros šaulių kuopa, vadovaujant Juozui
Mikuliui. Vėliavos pakėlimo šventėje
dalyvaus miesto prezidentas Larry
Dominick ir kiti miesto pareigūnai,
Šv. Antano parapijos klebonas Sergio
Solis, LR generalinė kon sulė  Skaistė
Aniulienė. Iškilmes ves buvęs miesto
mokesčių specialistas, geras lietuvių
bičiulis John Kociolko. 

�Metinis Ateitininkų namų na -
rių susirinkimas Ateitininkų namuo -
se, 1380 Castlewood Dr.,  Lemont, IL
įvyks vasario 20 d. 9:30 val. r. Tą patį
šeštadienį 8 val. r. ir sekmadienį, va -
sario 21 d., 9 val. r. bus atnašaujamos
šv. Mišios Palaimintojo J. Ma tulaičio
misijoje už gyvus ir mirusius narius.

�Lietuvos Neprik lauso  mybės
paskelbimo minėjimas įvyks vasario
21 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne -
kaltojo Prasidėjimo  parapijos  bažny -
čioje. Po Mišių renkamės į parapijos
salę (4420 S. Fairfield Ave., Chicago).
Daugiau informacijos tel.: 773-847-
4855 (Salomėja Daulienė). 

�Dvasinis susikaupimas vyks
vasario 27 d., šeš tadienį, 9 val. r. Atei -
tininkų namuose, 1380 Castlewood
Dr., Lemont, IL. Vedėjas – kun. Gin -
taras Jonikas. Rengia Akademinis
skautų sąjūdis ir Ateitininkų namų
valdyba. Registruotis prašome pas Vi -
dą Maleiškienę tel.: 630-257-8087 ar-
ba el. paštu: vidajonas@sbcglobal.net

�Vasario 6 d. 4:30 val. p. p. Lie-
tuvos Nepriklausomybės minėjimas
Latvian Hall, 10710 3rd Ave. NE,
Seattle, WA. 

�Lietuvos Nepriklausomybės
šven  tinis minėjimas ir koncertas Phi -

la delphia įvyks sekmadienį, vasario
14 d., 2 val. p. p. Lietuvių namuose
(Li thuanian Music Hall, 2715 E. All -
e gheny Ave., Philadelphia, PA
19134).  Pagrindinis kalbėtojas – JAV
LB KV  Visuomeninių reikalų tary-
bos pirmi ninkas dr. Jonas Prunskis.
Jis kalbės tema ,,Lietuva gyva Ame-
rikoje”. Me ninę programą atliks Lie-
tuvos  prima balerina Eglė Špokaitė,
baleto šokėjas Martynas Rimeikis ir
smuiki nin kas Martynas Švėgžda von
Bekker. Prog ramoje da ly vaus Vinco
Krėvės mo   kyklos moki nukai. Jus
linksmins Lynne Cox va do vaujamas
muzikos an samblis ,,Varpelis”. 

�Vasario 17 d. 7 val. v. Boston
University, Tsai Performance salėje
MA vyks vakaras-koncertas, skirtas
Lie tu vos vardo paminėjimo tūkstant-
me čiui ir Nepriklausomybės šventei
paminėti. Dalyvauja LR ambasado-
rius Aud rius Brūzga ir New York
Gene ra linio konsulato generalinis
konsu las ambasadorius Jonas Pas -
lauskas. 

�Vasario 20 d., 9 v. r. – 4 val. p. p.
pirmosios Seattle lietuvių Už ga vė nės
Happy Trails Horse Adventure Park.
Įėjimas – 20 dol. suaugusiems, 10 dol.
– vaikams. Mažyliai iki 2 metų am-
žiaus įleidžiami nemokamai. Prašo-
me apsirūpinti maistu, kaukėmis ir
gera nuotaika. Daugiau informacijos
– Aušra Vaštakas (el. paštas: laume -
@amsn.com).

�Lietuvos nepriklausomybės
šven  tės padėkos šv. Mišios bus atna-
šauja mos sekmadienį, vasario 21 d.,
10:30 val. r. Šv. Andriejaus parapijos
baž nyčioje (19-ta ir Wallace St. san k -
ryža), Philadelphia, PA 19130.

�Vasario 21 d. 1:30 val. p. p.  Bos-
ton Lietuvių piliečių klube vyks
Lie tuvos Nepriklausomybės minėji-
mas. 

�St. Petersburg (Florida) Lietu -
vių klubas š. m. vasario mėn. 21 d.
minės Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną. Pagrindinis kalbėto-
jas – visuomenininkas Juozas Gaila.
Pa maldos už Lietuvą vyks Šv. Vardo
bažnyčioje 1:15 val. p. p. Į Lie tuvių
klubo patalpas rinksimės 2:30  val. p.
p., kur bus pietūs. Po pietų – mi nė -
jimas.

�Nepriklausomybės dienos mi -
nė jimas ir Boston apygardos suva žia -
vimas vyks Providence, RI  vasario 28
d. Minėjimas prasidės 10 val. r. šv. Mi -
šiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje (350
Smith st. Providence, RI 0202908)
Pagrindinis kalbėtojas – bendruo me -
ni  ninkas Gintaras Čepas. Po praneši-
mo – kava ir užkandžiai. 1 val. p. p.
pra sidės Boston apygardos suvažiavi-
mas. Dalyvauja apylinkių valdybos ir
JAV KV vicepirmininkė Sigita Šim -
ku vienė-Rosen. Daugiau informaci-
jos tel.: 401-831-4270 (Aldona Kairie-
nė).

�Kviečiame kovo 13 d., šeštadie -
nį, nuo 7:30 val. v. iki 11 val. v. atvyk-
ti į iškilmingą šokių vakarą Ameri-
kos lietuvių piliečių klube, 368 W.
Broadway, So. Boston, MA. Progra -
moje klasikinius ir Lotynų Amerikos
šokius šoks profesionalūs ir mėgėjai
šokėjai. Daugiau informacijos el. paš-
tu: Rita.DanceSport@gmail.com

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Lietuvaitė Kristina Petrauskaitė iš
Livonia, MI Dainavos mokytojų tobu-
linimosi kursų ir lituanistinių kursų
dalyviams žinoma savo gražiu balsu.
Jaunoji daini ninkė buvo atvažiavusi į
Čikagą pasiklausyti Violetos Urmana
dainavimo. Šiuo metu jaunoji daini-
ninkė laukia atsakymo iš Lietuvos
Muzikos akademijos. Jei jis bus tei-
giamas, mergina važiuos Į Lietuvą
tobulinti savo dainavimo.

K. Petrauskaitės albumo nuotr.

,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų su-

laukęs šimtmečio. Aukokime Drau go fondui
įvairiomis – gimtadienių, vardadienių, jubi-
liejų, švenčių ir kt. – progo mis. Įamžinkime
savo artimuosius Draugo fonde.  

Čekius rašyti:  Draugas Foundation, 4545
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Vasario 20 d., šeštadienį, 7 val. v.
Jaunimo cent ro didžiojoje salėje 

(5620 S. Cla re mont Ave., Chicago, IL 60636). 
Lietu vos meno meis trų koncertas 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY BĖS DIENAI PAMINĖTI 

Koncerte dalyvaus Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro žvaigždės
– balerina Eglė Špokaitė ir jos partneris Martynas Rimeikis, Ame  rikoje
studijuojantis žymus smui  kininkas Martynas Švėgžda von Bekker ir
pianistė Gintė Čepinskaitė-Bistras. 

Bilietus bus galima įsigyti šeštadieniais nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. Jaunimo
centro vestibiulyje ir sekmadieniais  nuo 9 val.r. iki 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių cen-
tro. Lemont, vestibiulyje, o taip pat prieš koncertą Jaunimo centre. Bilieto kaina
suaugusiems – 30 dol., jaunimui iki 16 m. ir studentams – 15 dol. Dau giau infor-
macijos tel.: 708-691-9674.

Šiemet sukanka 65-eri metai, kai gyvuoja unikalus lietuviškas kolektyvas
išeivijoje – meno ansamblis ,,Dainava”.  Jau dvidešimt metų jam vadovauja
Darius Polikaitis. Sausio 23 d. Lemont High School, Performing Arts Center,
Lemont, IL, vyko šio kolektyvo koncertas ,,Sąskambiai”. Koncerte grojo  bir-
bynininkas Darius Klišys iš Lietuvos. Kartu su ,,Dainava” jis atliko ne tik
lietuvių, bet ir pasaulinio garso kompozitorių  kūrinius. Išgirdome ir jaunųjų
Čika gos kompozitorių (bei dainaviečių) Kęstučio Daugirdo ir Martyno Matu-
čio kūrinius. 

Birbynininkas Darius Klišys, koncertmeisteris Ričardas Sokas ir Darrius Polikai-
tis pasibaigus koncertui.                                             Jono Kuprio nuotr.

Ina Kasis, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės prenume-
ratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū, kad
mus skaitote ir remiate.

Algis Damijonaitis, gyvenantis Elgin, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame už paramą.

Malvina Klivecka, gyvenanti Woodhaven, NY, parėmė „Draugą”
dosnia 100 dol. auka. Ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.


