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Teis∂jo priesaikâ davè ES teisès ñinovas

Vilnius, kovo 4 d. (President.lt)
– Prezidentės Dalios Grybauskaitės
siūlymu Prezidentūroje surengta pir-
moji Kūrybingos visuomenės forumo
diskusija apie ilgalaikę kultūros poli-
tikos programą.

Darbo grupė pristatė ir kartu su
kultūros bei švietimo sričių, įvairių
ministerijų, nevyriausybinių organi-
zacijų atstovais aptarė esminius prin-
cipus, kuriais turėtų būti grįsta kul-

tūros politikos programa. Ypatingą
dėmesį kuriant aiškią ir ilgalaikę kul-
tūros politikos programą siūloma
skirti kultūros ir kultūrinio švietimo
prieinamumui, kūrybai palankiai ap-
linkai, kultūrinio paveldo ir savasties
išsaugojimui, regioniškumui, kultū-
ros ekonomikai, tarptautiškumui,
stebėsenai ir tyrimams. Dauguma šių
sąvokų į Lietuvos kultūros politikos
svarstymus patenka pirmą kartą.

Prezidentė ne kartą yra išsakiusi
nuostatą, kad kultūra ir menas gali
padėti įveikti ne tik moralinę ar dva-
sinę krizę, bet ir prisidėti prie ekono-
minių problemų sprendimo. Kultūros
sritis kuria naujas darbo vietas – tai
viena sparčiausiai augančių ekono-
mikos sričių Europoje ir Lietuvoje.

„Per visą šalies nepriklausomy-
bės laikotarpį Lietuva neturėjo aiš-
kios ilgalaikės kultūros politikos ir

programos. Dvidešimties metų spra-
gai užpildyti reikės dėti nemažai pa-
stangų nustatant aiškius kultūros po-
litikos tikslus, numatant kultūros fi-
nansavimo tvarkos keitimą, valsty-
binio ir nevalstybinio sektoriaus fi-
nansavimo problemas, muziejų, bib-
liotekų ir kultūros centrų moderni-
zavimo bei profesionalaus meno
sklaidos galimybes”, – teigia šalies
vadovė D. Grybauskaitė.

•Sveikata. Smurtas šei-
moje – kaip uždaras ratas
(p. 2)
•Ar M. Friedman dvasia
išgelbės Čilę? (p. 3, 11)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3)
•Apmąstymai iš Palos
Hills miestelio (p. 4, 9,
11)
•Nepriklausomybės šven-
tės New Britain ir Woos-
ter LB apylinkėse (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Mūsų vienybės šventė
(p. 8)
•Psichologė S. Stašienė:
,,Išeitis visada yra” (p.
10)

Prezidentè susitiko su Seimo frakcijû vadovais

Kaziuko mugê siùloma
îrašyti î UNESCO sârašâ

Prezidentùroje kalbèta apie ilgalaikê kultùros politikos programâ
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Vilnius, kovo 8 d. (President.lt)
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė su
Seimo frakcijų vadovais aptarė svar-
biausius Seimo pavasario sesijos dar-
bus ir politinę padėtį šalyje.

Prezidentės teigimu, Seimo lau-
kia neeilinė sesija, pareikalausianti
sutelkto visų valdžios įstaigų darbo ir
politinės valios priimant neatidėlio-
tinus, šalies gyventojams itin svar-

bius sprendimus.
„Šalies ateitis priklauso nuo at-

sakingo visų politikų požiūrio į eko-
nomines, socialines ir politines prob-
lemas”, – pabrėžė šalies vadovė.

Prezidentė ragina Seimą greičiau
apsispręsti dėl tiesioginių merų rin-
kimų, kad jau 2011 m. žmonėms būtų
užtikrinta galimybė artimiausius val-
džios atstovus rinkti patiems. Prezi-
dentės įsitikinimu, didėjant žmonių
nepasitikėjimui partijomis ir rinki-
mais, tiesioginiai merų rinkimai būtų
gera proga parodyti partijų brandą ir
padidinti pasitikėjimą politine siste-
ma. Siekiant užtikrinti skaidrius rin-
kimus, pasak D. Grybauskaitės, itin
svarbu priimti ir Politinių partijų, ir
politinių kampanijų finansavimo įs-
tatymų pataisas.

Greitų ir ryžtingų valdžios spren-
dimų šalies gyventojai laukia ir dėl
teismų, prokuratūros bei kitų teisė-
saugos įstaigų darbo tobulinimo. Ša-
lies gyventojų pasitikėjimui teisin-
gumu Nukelta į 6 psl.

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) – Tei-
sėjo priesaiką davus Europos Sąjun-
gos (ES) teisės specialistui Irmantui
Jarukaičiui, sudarytas Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas
(LVAT).

Po šio žingsnio artimiausiu metu
turėtų būti renkamas ir LVAT pirmi-
ninkas, kurio teisme nėra jau dau-
giau nei metus.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
sakė, kad skirdama teisėjo patirties
neturintį I. Jarukaitį ji siekia atnau-
jinti teismus, pakeisti požiūrį į teismo
darbą ir čia priimamus sprendimus.

Pasak prezidentės, šiandien teis-
mų sistemai yra reikalingi ,,jauni,
veiklūs, geri ES teisės žinovai, tei-
singumo ieškančiam žmogui geban-
tys atrasti reikalingą netradicinį, bet
kartu išmintingą požiūrį į įstatymą”.

Teisėjų taryba pritarė socialinių
mokslų daktaro I. Jarukaičio kandi-
datūrai į LVAT teisėjus, nors per Tei-
sėjų tarybos posėdį paaiškėjo, kad tei-
sininkas nuo 2004 m. padarė 9 admi-
nistracinius teisės pažeidimus dėl
Kelių eismo taisyklių nesilaikymo, o
dvi nuobaudos dar galioja.

Laikinai LVAT pirmininko pa-
reigas einantis R. Piličiauskas tada
sakė, kad I. Jarukaitis iš visų kandi-
datų yra reikalingiausias teismui,
nes jis yra ES teisės specialistas, ku-
rių teismui trūksta. Pasak pirminin-
ko, bylų, kuriose reikia tiesiogiai tai-
kyti ES teisę, LVAT pastaruoju metu
padidėjo trečdaliu, o sudėtingų bylų,
susijusių su ES teise, praėjusiais me-
tais buvo 87-ios.

Teisėjas Irmantas Jarukaitis.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Valstybės vadovė ragina Seimą greičiau apsispręsti dėl tiesioginių merų rin-
kimų. ELTOS nuotr.

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) – Vil-
niuje baigėsi tris dienas trukusi Ka-
ziuko mugė. Pasak sostinės vicemero
Gintauto Babravičiaus, jai pasibaigus
bus svarstoma galimybė kreiptis į
UNESCO dėl Kaziuko mugės įtrau-
kimo į nematerialaus pasaulio pavel-
do objektų sąrašą.

,,Mums didinant autentikos nuo-
šimtį šitame šurmulyje, kilo mintis,
kad tai galėtų būti UNESCO nema-
terialaus paveldo objektas, įtrauktas
į sąrašą, nes šio renginio istorija prasi-
deda 1604 metais”, – sakė vicemeras.

Tuo metu Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos generalinė sek-
retorė Asta Dirmaitė tokį sumanymą
vertina atsargiai. Pasak jos, objekto
įtraukimo į nematerialiojo pasaulio
paveldo objektų sąrašą procedūra
trunka mažiausiai dvejus metus.

G. Babravičiaus teigimu, šiemet
Kaziuko mugė buvo kaip niekada
gausi. Joje dalyvavo apie 1,200 pre-
kybininkų, arba 200 daugiau nei per-
nai. Mugė pirmą kartą užėmė tokią
didelę miesto teritoriją. Savivaldybės
pajamos iš mugės viršijo 100,000 litų.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Praėjusių metų lapkričio 5 d. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, įvyko
Psichologinės ir dvasinės pagalbos
draugijos organizuota paskaita apie
smurtą šeimoje. Joje dalyvavo kun.
Antanas Saulaitis, SJ, psichologė Lai-
ma Zavistauskas ir advokatė Kris-
tina J. Wayne.

K. Wayne sutiko atsakyti į keletą
klausimų apie smurto rūšis, kaip jį
atpažinti, kur kreiptis smurtą pa-
tyrusiai aukai.

– Kas yra smurtas ir kokios jo
rūšys?

– JAV statistika rodo, kad smur-
to atvejų pasitaiko apie 30 proc.
šeimų. Vyrai sudaro tik 5 proc. smur-
to aukų. Smurtas pasireiškia įvairiai,
bet dažniausia tai yra vienokia ar
kitokia kontrolės forma. Smurtas gali
būti psichologinis, fizinis (kartu ir
seksualinis) arba ekonominis.

Kartais smurtaujama dažnai ir
periodiškai. Auka yra nuolat kontro-
liuojama. Ji gyvena nuolatinėje bai-
mėje, bandydama prisitaikyti prie su-
tuoktinio nuotaikų, reikalavimų ar
veiksmų. Toks smurtas turi ilgalai-
kių, sunkių pasekmių. Ilgainiui prie
pastovios prievartos netgi pripranta-
ma, sumažėja aukos galimybė pasi-
priešinti ar ieškoti pagalbos.

Smurtas gali būti epizodinis.
Dažnai tai susiję su piktnaudžiavimu
alkoholiu ar kitais žalingais įpročiais.
Tokio smurto auka gyvena nuolatinė-
je įtampoje dėl sutuoktinio elgesio ne-
nuspėjamumo.

Kartais pasitaiko šeimų, kuriose
smurtas įvyksta tik vieną ar kelis
kartus, susidarius tam tikroms sąly-
goms. Tai dažniausia susiję su dideliu
stresu (pavyzdžiui, netekus darbo) ir
išoriniais dirgikliais (pavyzdžiui, iš-
aiškėjus neištikimybės atvejui). Tokio
smurto tikimybė pasikartoti papras-
tai nedidelė.

– Kuo smurtas lietuviškose
šeimose skiriasi nuo kitų šeimų?

– Smurto pasitaiko visose kultū-
rose ir visuose visuomenės sluoks-
niuose, nepriklausomai nuo išsilavi-
nimo ar pragyvenimo lygio. Lietuviš-
koje kultūroje kartais sunkiau atskir-
ti smurtą nuo taip vadinamo vyrišku-

mo rodymo. Dažnai iš moterų gir-
džiu, kad vyrai sako „Aš uždirbu ir
išlaikau šeimą, ko tu dar nepatenkin-
ta. Galiu daryti, ką noriu.” Dėl iš-
kreiptos vyriškumo sampratos lietu-
vių kultūroje kartais pateisinamas
psichologinis ar ekonominis smurtas.

Savo praktikoje pastebiu, kad lie-
tuvės dažniausia kreipiasi, norė-
damos apsisaugoti nuo pakartotinės
fizinės prievartos ar po pirmo sumu-
šimo. Psichologinę, emocinę ar eko-
nominę prievartą sunkiau atpažinti
ir įrodyti. Kai taip smurtaujama, daž-
niausia moteris kreipiasi pagalbos tik
paskatinta artimųjų, nes jai pačiai
tokie santykiai atrodo įprasti ir nor-
malūs.

– Ar dažnai pasitaiko smurto
vaikų atžvilgiu?

– Kaip nebūtų keista, smurtauto-
jai paprastai smurtauja tik prieš savo
moterį, bet ne vaikus. Vaikai nuken-
čia, jei įsikiša ginti mamą, todėl vai-
kui augant pavojus jam didėja. Iš ki-
tos pusės, bet koks smurtas žalingas
vaikui, nors ir nėra tiesiogiai prieš jį
nukreiptas. Tyrimais įrodyta, kad
smurto išmokstama. Jei vaikas stebė-
jo smurtą šeimoje, didesnė tikimybė,
kad ir pats vėliau smurtaus ar taps
smurto auka.

– Kaip atpažinti smurtą?
– Tyrimais nustatyta, kad smur-

tautojai turi tam tikrų bendrų bruo-

Redakcijos žodis

Smurtas šeimoje – kaip
uždaras ratas

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî
nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
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Pasak statistikos, net 63,3
proc. Lietuvos moterų yra tapu-
sios vyrų fizinio, seksualinio
smurto arba grasinimo aukomis
iki 16 metų amžiaus. Tai dar
viena lietuvių visuomenę sle-
gianti bėda, apie kurią reikia
pradėti kalbėti, ir kalbėti daug.
Apie smurtą šeimoje neseniai
diskutavo ir Čikagoje bei jos
apylinkėse susikūrusios Psicho-
loginės ir dvasinės pagalbos
draugijos nariai. Praėjusiais me-
tais šia tema Pasaulio lietuvių
centre (Lemont, IL) buvo sureng-
tas seminaras, o šiandien apie
smurtą, jo atpažinimą ir pagalbą
nukentėjus pasakoja Draugijos
narė, advokatė Kristina J. Wayne
(šiame puslapyje). Norintys dau-
giau sužinoti apie Draugijos
veiklą, susipažinti su jos nariais –
dvasininkais, psichologais, socia-
liniais darbuotojais, teisininkais,
kviečiami kovo 13 d. atvykti į
pirmąjį Draugijos suvažiavimą,
kuris įvyks PLC.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

žų. Pagrindinė savybė yra kontro-
liuojantis elgesys. Tai gali pasireikšti
kontroliavimu, ką jo moteris daro,
kur eina, su kuo bendrauja, kokius
rūbus nešioja, kiek dažosi, ką valgo,
arba noru viską nuspręsti, neklau-
syti, nepaisyti kito nuomonės. Smur-
tautojai paprastai labai pavydūs ir
tokį savo elgesį pateisina tuo, kad
labai myli. Dažnai smurtautojai sie-
kia atskirti savo mylimąją nuo jos
šeimos, draugų ar su jais supykdyti.
Smurtautojai gali būti labai žavingi
ir populiarūs tarp draugų. Dažniau-
sia jie patys jaučiasi aplinkybių
aukomis („Tu mane išprovokavai”) ir
dėl savo nesėkmių, jausmų ir veiks-
mų kaltina kitus.

Smurtas vyksta tam tikrais eta-
pais ir kaip uždaras ratas. Nutinka
įvykis, tada smurtautojas atgailauja,
jaučiasi kaltas, atsiprašinėja, perka
dovanas ir visaip siekia susitaikyti.
Kai susitaikoma, po kurio laiko jo
nuotaika blogėja, vėl kaupiasi įtam-
pa, kuri pasireiškia priekabiavi-
mu, žodžiavimusi, perdėta kontrole.
Įtampa atsileidžia tik įvykus spro-
gimui. Auka sužeidžiama ar iškone-
veikiama ir taip smurtautojas „išsi-
krauna”. Toliau vėl viskas kartojasi.
Tas ciklas gali trukti nuo kelių dienų
iki metų, bet ilgainiui išpuolių dažnė-
ja ir susitaikymo ar atgailavimo lai-
kotarpis trumpėja arba visai išnyks-
ta.

– Kur kreiptis smurtą paty-
rusiai aukai?

– Jei yra pavojus gyvybei ar sau-
gumui, reikėtų nedelsiant skambinti
policijai arba išeiti iš namų, prisi-
glausti pas artimuosius ar draugus.
Tiek Čikagoje, tiek kiekviename prie-
miestyje yra pagalbos linijų ir nakvy-
nės namų, kur galima pagyventi ne-
mokamai. Lietuvių psichologinės ir
dvasinės pagalbos draugija telefonu
(1-866-438-7400, pirm. ir ketv. nuo 6
val. v. iki 10 val. v.) teikia informaciją
ir psichologinę pagalbą. Bet kada pa-
dės ir jūsų parapijos kunigai ar gai-
lestingosios seselės.

Kai man paskambina moterys
smurto atveju, jos dažnai būna apsi-
sprendusios imtis teisinių veiksmų.
Kuo „šviežesnis” atvejis, tuo didesnė
tikimybė, kad teismas patenkins
skundą ir išduos skubų apsaugos
sprendimą. Tai specialus teismo
sprendimas, kuris išduodamas tą pa-
čią dieną, net neturint advokato ir
nepranešus smurtautojui. Teismo
klerkai padeda užpildyti anketas.
Tokio sprendimo privalumas tas, kad
teismas smurtautojui gali įsakyti
išsikraustyti tą pačią dieną. Policija
padeda įvykdyti sprendimą. Trūku-
mas tas, kad teismas tuo metu negali
paskirti alimentų ar laikinos finan-
sinės paramos. Sprendimas galioja 21
dieną, po kurios reikia sugrįžti dėl
pratęsimo. Tuomet galima prašyti ir
finansinės paramos.

Kalbino
gyd. Ona Radzevičienė

Advokatė K. Wayne konsultuoja
šeimos teisės klausimais Čikagoje ir
Willow Springs (161 N. Clark Street,
suite 4700, Chicago, IL 60601; tel.:
pasiteirauti: 312-523-2027). Prieš
atidarydama savo teisinę kontorą, ji
dirbo teisės įstaigose Čikagoje ir New
York valstijoje.

Su Psichologinės ir dvasinės
pagalbos veikla galima bus ge-
riau susipažinti per Draugijos
suvažiavimą, kuris įvyks kovo 13
d., šeštadienį, 1:30 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont.

Advokatė K. Wayne.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Vidutiniškos laidotuvių
išlaidos – 7,323,00 dol.

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Tokią vidutinišką laidotuvių kainą 2006 metams pateikė ,,AARP
Bulletin” (2009 m. spalio mėn.). Vertėtų geriau susipažinti su ten
duota informacija. Jokios informacijos neieškant, informacija apie

mūsų pačių amžių turbūt yra lengvai prieinama. Man suėjus 65 metų,
paštu pradėjo plaukti įvairiausi siūlymai, ką nors bendro turintys su se-
nėjimu. Gavau pasiūlų motorizuotam vežimėliui, vaistams, skirtiems ati-
tolinti senatvę, gyvenvietėms, kur viskas pritaikyta pagyvenusiems as-
menims.

Po kurio laiko pradžioje dar nedrąsiai pradėjau gauti informaciją ar
apklausos anketas iš laidotuvių namų. Viename laiške į mane kreipiamasi
,,Mielas drauge” ir prašo mano pagalbos atsakant į 19 klausimų apie pasi-
ruošimą laidotuvėms. Įdomesni klausimai: ar kada buvau atsakingas už
kito asmens laidotuves; ar žinau, kad už laidotuves galima susimokėti iš
anksto; kiek esu pasiruošęs laidotuvėms išleisti? Tam klausimui yra net
šeši pasirinkimai: mažiau nei 2,000 dol., 2,000–4,000 dol., 4,000–6,000
dol., 6,000–8,000 dol., 8,000–10,000 dol. ir daugiau nei 10,000 dol. Taip
pat klausia, ar turiu gyvybės draudimą; nori žinoti, ar draudimo paveldė-
toja yra gyva, klausia apie testamentą. Jeigu mirčiau (koks naivus klausi-
mas!), kas bus atsakingas už mano laidotuves? Už atsakymą į klausimus
pažada atsiųsti daugiau informacijos apie savo laidotuvių organizavimą.
Taigi, į mane žiūri kaip į prekybos objektą ir bando privilioti, lyg apeliuo-
dami į kaltės jausmą, kad laidotuvių naštos nepalikčiau kitiems. Tačiau
tylomis apeinamas seniai girdėtas posakis, kad visi nori eiti į dangų, bet
niekas nenori mirti.

Artimojo mirtis yra sunkus išgyvenimas, kurį dar apsunkina nenu-
matytos ar nežinomos išlaidos. Ta našta ypač jaučiama vyresniojo am-
žiaus grupėje, kuri dažnai turi ribotas pajamas, bet vis didėjančias gydy-
mo, vaistų bei pragyvenimo išlaidas. Kartais laidojimo išlaidos yra nepa-
keliamos. Los Angeles apskritis pranešė, kad pernai metais per pirmą pus-
metį apskrities lavoninėje buvo 700 neatsiimtų kūnų, dažnai ten paliktų
todėl, kad artimieji neturėjo lėšų juos palaidoti. Vis daugiau ir daugiau
žmonių renkasi sudeginimą, tuo mažindami išlaidas.

Vidutiniška 2006 m. laidojimo kaina buvo 7,323 dol., kuri yra 45 proc.
didesnė negu 2001 metų vidurkis. Į šią kainą neįeina kapinių sklypas,
paminklas, gėlės ir daugybė kitų išlaidų. Laidojimo patarnavimų atstovas
spaudai numato, kad laidojimo kainos viršys infliacijos rodiklį, nes karstų
ir kitų reikmenų kainos sparčiai kyla. Laidojimo pramonė susidariusią
padėtį bando švelninti, teigdama, kad dauguma žmonių moka daugiau už
vestuves, automobilį ar vienerių metų mokslą universitete.

Susikūręs vartotojų tinklas (,,Funeral Consumers Alliance”), perspė-
ja atidžiai peržiūrėti išankstines laidojimo sutartis. Tokios sutartys reika-
lauja bent dalinio įmokėjimo prieš patarnavimus. Federalinė prekybos ko-
misija 1984 m. išleido nuostatą dėl laidotuvių. Ji reikalauja laidojimo pa-
tarnautojus turėti surašytą patarnavimų ir produktų kainoraštį, iš kurio
klientas gali pasirinkti, ko jis ar ji pageidauja. Valdžios agentai 2008 m.
rado, kad ketvirtadalis jų patikrintų laidojimo namų nusižengė tiems fe-
deraliniams reikalavimams. Visi laidotuvių namai turi turėti nustatytą
pagrindinių patarnavimų kainą, kurią galima ir ,,nusiderėti”. Visada gali
atsirasti pardavėjų, kurie stengsis įsiūlyti brangesnį karstą ar ką kitą.
Kaip iš anksto planuojamos vestuvės, namo pirkimas ar kitos stambios iš-
laidos, siūloma iš anksto su šeima ar artimaisiais aptarti ir laidotuves.
Vengimas iš anksto tą padaryti apsunkins pačias laidotuves, gali padidin-
ti įtampą bei išlaidas.

Populiarėja kūnų sudeginimas (kai kur lietuvių žiniasklaidoje vadi-
namas kremavimu). Prieš maždaug penkiasdešimt metų tik 4 proc. kūnai
būdavo sudeginami. 2007 m. tas nuošimtis pakilo iki 35 proc. Manoma,
kad iki 2025 metų šis skaičius pakils iki 59 proc.

Taip pat dažnėja pašarvojimų namuose. Taip išvengiama balzamavi-
mo, bet tokiu atveju kūną palaidoti reikia per tris dienas. Paminėtos ir
taip vadinamos ,,žaliosios laidotuvės”. Nors pats pavadinimas skamba
moderniai ir mandrai, bet pati praktika yra sena. Žydai ir musulmonai tai
praktikuoja jau tūkstančius metų. Atvirame lauke, laidojimo vietoje, yra
paliekama akmens plokštė su mirusiojo vardu bei pavarde. Kai kurie
pasitiki modernia technologija ir laidojimo vietą pažymi ne akmens plokš-
tėje, bet GPS (,,Global Positioning System”) koordinatėmis. Tokiose laido-
tuvėse nenaudojami jokie chemikalai balzamavimui, laidojama medinia-
me, paprastame karste, be jokių cementinių karsto ,,įrėminimų”.

Paskaitę šią skiltį jos neišmeskite, bet pasilaikykite ateičiai. Kai ko-
kių nors švenčių ar kita proga suvažiuos šeima, raskite laiko privačiam ir
nuoširdžiam pokalbiui. Nesigailėsite.

MYKOLAS DRUNGA

Nors žemės drebėjimai yra gam-
tos, ne politinės nelaimės, tai, kaip
greitai šalis iš jų išsikapsto, pasako
tiek pat apie jos politinę ir ekonominę
kultūrą, kiek ir apie gamtos gaivalus.
Čilėje, kitaip negu Haityje, jau prieš
žemės drebėjimą buvo kokybiška vi-
daus tvarka ir demokratinė valdžia,
todėl ji greičiau atsigaus.

Kadangi Haitis šių visuomenės
elementų stokoja, atsigavimas ten
truks gerokai ilgiau, nors Čilėje že-
mės drebėjimas geologiškai buvo
daug stipresnis. Taip dienraštyje
„Washington Post” rašo žurnalistė
Anne Applebaum.

Pavyzdžiui, „Čilėje jau prieš že-
mės drebėjimą galiojo potvarkis,
pagal kurį kiekvieno naujo pastato
statyba turėjo laikytis tam tikrų
atsparumo žemės drebėjimui reika-
lavimų. Ne kiekvienas statybininkas
jų laikėsi, tačiau nemaža dalis tik taip
ir darė. O reikalavimus pažeidusių
pastatų gyventojai irgi nepalikti be
išeities. Štai Konsepsjone vieno nu-
griuvusio naujo daugiabučio gyvento-
jai grasina statybos bendrovę pa-
traukti į teismą. Jau vien faktas, kad
jie tokią galimybę svarsto, rodo, jog
šie butų savininkai įsitikinę, kad jų
šalyje teismų sistema veikia, kad ji
gali priversti statybų firmą atlyginti
nuostolius ir kad valstybėje veikia
statybų priežiūros sistema, kuri ap-
skritai gerbiama. Haityje viso to nė-
ra.”

Panašiai dienraštyje „Wall Street
Journal” rašo vienas jo redaktorių
Bret Stephens. Straipsnyje „Kaip
Milton Friedman išgelbėjo Čilę” jis
teigia, kad šis garsus, dabar jau miręs
ekonomistas, vadinamosios Čikagos
mokyklos atstovas, davė čiliečiams
intelektines priemones, pirma, žemės
drebėjimui išgyventi, antra, savo
gyvenimui kurti iš naujo.

Anot B. Stephens, „nors M.
Friedman mirė daugiau negu prieš
trejus metus, jo dvasia saugojančiai
sklandė virš Čilės aną savaitgalį. Tai
daugiausia jo dėka šalis šiaip taip
išgyveno tragediją, kuri kitur būtų
pasireiškusi kaip apokaliptinė katas-
trofa”. Žurnalistas aiškina, kad Haitį
ištikęs 7 balų pagal Richterio skalę
stiprumo žemės drebėjimas buvo to-
lygus dviejų tūkstančių Hirosimos
bombų sprogimui iš karto. O Čilę išti-
kęs drebėjimas buvo daug smarkes-
nis – 8,8 balo pagal Richterio skalę
stiprumo – tai beveik penkis šimtus
kartų galingiau nei Haityje, tolygu
milijonui Hirosimų. O vis dėlto Čilėje
žuvo tik apie 800 žmonių – tai tik
kruopelė palyginti su 230 tūkstančių,
kurie žuvo Haityje.

Toliau B. Stephens rašo, jog „ne
atsitiktinumas, kad žemės drebėjimo
metu čiliečiai gyveno mūriniuose
namuose, o haitiečiai – šiaudiniuose.

1973 m., kada Hugo Chavez reži-
mą primenantį Salvador Allende re-
žimą nuvertė generolas Augusto
Pinochet, Čilė ekonomikos požiūriu
buvo pačiame dugne. Infliacija siekė
100 procentų per metus, užsienio va-
liutos ištekliai buvo visiškai išsekę,
bendras vidaus produktas asmeniui
prilygo maždaug Peru ir buvo daug

žemesnis už Argentinos lygį.

Ką Čilė turėjo, tai intelektinio
kapitalo. Jį puoselėjo mainų progra-
ma tarp Čilės Katalikiškojo univer-
siteto ir Čikagos universiteto ekono-
mikos fakulteto, kuriam tada prik-
lausė M. Friedman. Net prieš 1973
m. perversmą Čilės vadinamieji „Či-
kagos berniukai” sukūrė keletą pro-
jektų, kuriais siūlyta liberalizuoti
ekonomiką, įskaitant valdžios išlaidų
ir ekonomikoje cirkuliuojančių nepa-
dengtų pinigų kiekio sumažinimą,
valstybinių bendrovių privatizavimą,
kliūčių laisvajai rinkai ir užsienio
investicijoms pašalinimą.

Kairiųjų mitologijoje, ypač Nao-
mi Klein 2007 m. knygoje „Šoko dok-
trina”, ,,Čikagos berniukai” buvo ne
tik A. Pinochet diktatūros talkinin-
kai, o tiesiog jos nusikaltimų bendri-
ninkai. „Jeigu Čikagos mokyklos ūkio
teoriją galima įgyvendinti tik politi-
nių represijų kaina, argi jos kūrėjai
neturėtų jausti truputį atsakingi?” –
klausė kitas kairiesiems simpatizavęs
„New York Times” apžvalgininkas
Anthony Lewis 1975 m. spalį.

O iš tiesų, – rašo B. Stephens, –
A. Pinochet buvo gana abejingas ,,Či-
kagos berniukų” patarimams, kol
tebesitęsianti ūkio krizė jo neprivertė
ieškoti kitų išeities kelių. 1975 m.
kovą jis 45 minutėms susitiko su M.
Friedman ir paprašė jį parašyti jam
laišką su pasiūlymais. Po mėnesio M.
Friedman A. Pinochet pasiuntė aš-
tuonių punktų dokumentą, kuris
daugiausia atspindėjo ,,Čikagos ber-
niukų” tezes. Dėl to M. Friedman te-
ko visą likusį gyvenimą būti šmeižia-
mam, jam klijuota blogio bendri-
ninko etiketė. Kitais metais jam at-
vykus atsiimti Nobelio premijos, jį
pasitiko protestuotojai ir triukšma-
dariai šūkautojai.

Pats M. Friedman negalėjo apsis-
pręsti: labiau juoktis iš tų protestų
ar dėl jų nervintis. Jis vėliau teigė,
kad tuos pačius patarimus, kuriuos
davė A. Pinochet, buvo davęs ir ko-
munistų diktatūroms, nesukeldamas
jokio kairiųjų triukšmavimo.

O kas link Čilės, tai A. Pinochet
paskyrė visą virtinę ,,Čikagos berniu-
kų” į pagrindinius ekonomikos pos-
tus. Iki 1990 m., kada iš valdžios pasi-
traukė, Čilės bendrasis vidaus pro-
duktas pakilo 40 procentų (skaičiuo-
jant 2005 m. doleriais), tuo tarpu Pe-
ru ir Argentina stovėjo vietoje.

A. Pinochet įpėdiniai – visi jie
buvo į kairę nuo centro pažiūrų – tik
sustiprino liberalizacijos proveržį, o
ne jį nutraukė. Rezultatas tas, kad
čiliečiai tapo labiausiai pasiturinti
Pietų Amerikos tauta. Čilėje mažiau-
sias korupcijos lygis, mažiausias
kūdikių mirtingumas ir mažiausias
žemiau skurdo ribos gyvenančių
žmonių skaičius visame žemyne.

Šalis taip pat turi ir vienus iš
griežčiausių pasaulyje statybos reika-
lavimų. Tai protinga šaliai, kurioje
susiduria dvi masyvios tektonines
plokštės. Tačiau vienas dalykas – tu-
rėti reikalavimus, kitas – jų laikytis,
juos įgyvendinti. Paprastai įgyven-
dinimo kokybė, nuoseklumas yra tie-
sioginis šalių turtingumo atspindys.

Nukelta į 11 psl.

AR MILTON FRIEDMAN
DVASIA IŠGELBĖS ČILĘ?
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Apmąstymai iš Palos Hills miestelio
Prieš ketvirtį šimtmečio buvo ir kitaip galvojančių apie Lietuvos atgimimą

TOMAS REMEIKIS

Žinomo bendruomenininko, o da-
bar žurnalisto-komentatoriaus Juozo
Gailos „Apmąstymai iš Ellicot mies-
telio” verti dėmesio pokarinių ateivių
Vakaruose istorijai geriau suvokti ir
tos ateivių bangos, kadaise vadina-
mos „Dievo paukšteliais”, politiniams
nusistatymams suprasti. Pokario išei-
vija išsivežė iš Lietuvos ten buvusį
fragmentuotą politinį pasidalijimą;
galima teigti, kad sociologiniu požiū-
riu ji atkūrė nepriklausomos Lietuvos
gyvenimą. Visa tai nelietė pagrindi-
nio siekio – nepriklausomos Lietuvos
atkūrimo. Šiuo atveju ji buvo vienin-
ga ir bekompromisinė, nors tikslo pa-
siekimo taktika įvairavo.

Praėjus daugiau kaip ketvirčiui
šimtmečio po nepriklausomybės at-
kūrimo, stebina J. Gailos straipsnis
„Herojai, išdavikai, prisitaikėliai”
(„Draugas”, 2009 m. gruodžio 5 d.)
Stebina todėl, kad po tiek laiko, ne-
paisant istorinio išsivystymo, dar
bandoma žmones ir organizacijas
skirstyti į patriotines ir išdavikiškas.
J. Gailos patrankos nukreiptos prieš
ypač išeivijoje išsivysčiusį judėjimą
„Veidu į Lietuvą”, bet tuo pačiu nė
žodžio nepasakoma apie kompartijos
elitą, pasirašiusį nepriklausomybės
deklaraciją kovo 11 d. „Veidu į Lietu-
vą” puoselėtojų pagrindinė prielaida
buvo tautos primatas, kaip vienas
iš svarbiausių veiksnių nepriklau-
somybei atkurti. Gerb. Gaila taip
galvojančius sulygina su „išdavi-
kais” arba „prisitaikėliais”. Ypač
Gailai kliūna „Santara-Šviesa”, nors
tas judėjimas apėmė daug platesnį
visuomenės sluoksnį. Jam ypač kliū-
va Vytautas Kavolis (kurio knygos
autorius neskaitęs), broliai Mekai,
prof. Aleksandravičius ir, be abejo,
daugybė iškiliausių, tikrovę kitaip su-
pratusių išeivijos atstovų. Tiems, ku-
rie organizavo krepšininkų kelionę į
Lietuvą, rengė Lietuvos iškiliausių
scenos žmonių pasirodymus JAV,
organizavo literatūros platinimą Lie-
tuvoje, bendradarbiavo asmeniškai
su Lietuvos politiniu ir kultūriniu
elitu, VLIK’o pirmininkas grasino
„ekskomunikacija” iš lietuvių ben-
druomenės. Bet iš Chruščiovo „atly-
džio” ir Gorbačiovo „persitvarkymo”
ir „demokratizacijos” politikos vis la-
biau aiškėjo Sovietų Sąjungos trans-
formacijos galimybės ir santykių su
tauta reikalingumas, kad tauta liktų
sąmoninga spręsti pati savo ateitį
transformacijos sąlygoms susida-
rius. Deja, J. Gaila skirsto į „herojus”
(taip vadinamus „valstybininkus”) ir
į „išdavikus”, taip vadinamus „tau-
tininkus”, kurie pabrėžė tautos pri-
matą.

Tuo klausimu buvo ir liko kitaip
galvojančių. Išeivijos santykiai su pa-
vergta tauta neprieštaravo nepriklau-
somybės idėjai, o ją papildė. Skirstyti
išeiviją į herojus ir išdavikus, bent
šiandien, geriausiu atveju yra giliai
įžeidžiantis gestas lietuvių tautai.

Artėjant kovo 11 d. deklaracijai,
pateikiu Lietuvių politinėje konferen-
cijai Washingtone, DC, 1987 m. spa-
lio 23–25 d. rašytus, o po metų ir išs-
pausdintus apmąstymus apie Lietu-
vos atgimimo galimybes (išspausdin-
ta 1988 m. Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės Visuomeninių reikalų ko-
misijos ,,Lietuvių politinė konferenci-
ja Washingtone 1987 spalio 23–25.
Paskaitos ir pranešimai”, redagavo J.
V. Daunys).

Pasaulis, Lietuva ir išeivija

Žmogus yra linkęs išjungti faktus
ir žinias, kurios neatitinka jo verty-
bių skalei ar pasaulio vizijai. Papras-
tai klausomės tų, kuriuos norime
išgirsti. Tačiau norint susidaryti tei-
singą veiklos programą, kuri bent
apytikriai atitiktų tikrovei, būtina
pagalvoti ir apie ignoruojamus daly-
kus, išklausyti prieštaraujančius tei-
ginius. Ruošdamas šias pastabas ban-
džiau būti atviras priešingoms nuo-
monėms ir, jei kartais skambėsiu kaip
nekonvencialus advokatas, tai bus
daroma sąmoningai.

Veiklos programa, šį kartą išeivi-
jos veiklos krypčių ir būdų planas
pagelbėti Lietuvai, turi remtis kokiu
nors dabartinės padėties įvertinimu
ir netolimos ateities pramatymu.
Žvelgiant į ateitį, projekcijų sudari-
nėjimas gali būti pavojingas ir pa-
našus į „vizijas per kristalo rutulį”,
bet be dabarties diagnozės ir ateities
prognozės, veiklos planai taip pat ne-
įmanomi – nei logiškai, nei tikroviš-
kai. Šiame pranešime noriu ne tik
pratęsti į ateitį dabartinius poslin-
kius, bet ir paliesti gana akivaizdžius
struktūrinius pasaulio, ir ypač Sovie-
tų Sąjungos pasikeitimus.

Ši mano struktūrinė analizė re-
miasi modernizacijos teoretine per-
spektyva, o toji perspektyva teigia,
kad ilgalaikiame ekonominiame išsi-
vystyme visuomenė tampa vis dau-
giau diferencijuota savo interesais,
kurių derinimui netinka centralizuo-
tas valdymas. Modernizuota visuo-
menė pasižymi intensyviu susižinoji-
mo srautu ir intensyvėjančiu žmonių
dalyvavimu ūkio, kultūros ir politi-
kos sferose. Modernizuotos visuome-
nės turi neišvengiamą polinkį į atvi-
rumą, pliuralizmą, nutarimų decen-
tralizaciją. Tai, žinoma, gali atrodyti
kaip utopinė ir teologinė teorija.
Aišku, istorija nėra tiesi linija. Yra
progresų ir smukimų. Bet jeigu mes
panagrinėsime pasaulio valstybių
politinių santvarkų ir jų ekonominio
išsivystymo santykį, tai pamatysime,
kad šios teorijos ateities pramatymo
galimybė yra visiškai reali.

Globalinio jėgų balanso modelis
ir Europos ateitis

Planuojant savąją politinę veiklą,
turime atsakyti į labai svarbų klau-
simą: kokia yra šiuolaikinė ir prama-
toma artimos ateities pasaulio jėgų
balanso struktūra.

Pagal branduolinių ginklų pajė-
gumo rodiklius, atrodo, jog pasaulyje
vis dar vyrauja dviejų polių balanso
struktūra. Tačiau, Anglijos ir ypač
Prancūzijos, atominio pajėgumo kili-
mas ir modernizacija jau siekia tokį
laipsnį, kad jos gali duoti tokio masto
atkirtį, kuris galimiems Varšuvos
pakto agresoriams per daug kainuo-
tų. Reikia taip pat neužmiršti ir Kini-
jos, kaip branduolinės galybės. Tad
kyla klausimas, ar branduolinių gink-
lų plotmėje pasaulis yra grynai dviejų
polių.

Strateginių ginklų jėga yra ne-
naudojama, nes jos panaudojimas
reikštų savęs ir visos žmonijos susi-
naikinimą. Todėl yra svarbiau pa-
žvelgti į naudojamos jėgos plotmę.
Konvencinių karinių pajėgų vaidmuo
ekonomikoje ir politikoje šiandienos
santykiuose yra aiškiai daugiapolinis.
Komunistinių kraštų vienybė jau se-
nokai iširusi, o vakariečių santykiai
darosi problemiškesni dėl ekonomi-
nių ir tautinių interesų išsiskyrimo.
Karinių pajėgų balanse strateginės
sistemos pergyvens svarbių apribo-
jimų laikotarpį, su egzistuojančia ga-
limybe, kad žmonija branduolinio
susinaikinimo pavojų gali išspręsti tų
ginklų sunaikinimu ir uždraudimu.
Bent iš dalies tai pasiekus, pasaulio
jėgų balansas remtųsi daugeliu taš-
kų. Šių jėgos taškų susikaupimas ky-
la dėl įvairių priežasčių – ekonominio
vystymosi pasaulyje poslinkių į nau-
jus centrus ir dėl Amerikos ir Sovietų
Sąjungos pajėgumo pasaulyje reliaty-
vaus mažėjimo. Pirmiausiai apie
Amerikos pasaulinį vaidmenį.

Amerikos pajėgumo mažėjimą
akivaizdžiai rodo amerikinio ekono-
minio vaidmens pasaulio ekonomijoje
sumažėjimas pokario metais nuo
maždaug 40% iki 20%. Šiuo metu
Amerika yra jau skolininkė, savo
gyvenimo standartą palaikanti kitų
pinigais. Reagano sukurti deficitai
mokesčių sumažinimu ir ginklavimo-
si išlaidų kėlimu veda Ameriką prie
ekonominės krizės, o gal net prie pa-
saulinės ekonominės depresijos.
Anksčiau ar vėliau Amerika turės sa-
vo pasaulinius įsipareigojimus dras-
tiškai susiaurinti ir gyventi pagal
savo išgales. Pirmoje vietoje tai palies
Amerikos teikiamą karinę paramą
Vakarų Europai ir Japonijai.

Todėl manau, kad palaipsniui,
Europos kontinente susikurs naujas
jėgų balansas, kuriame Rytų Europa
ir Sovietų Sąjunga vėl taps konti-
nentinės civilizacijos komponentais.
Tokių poslinkių pasekmės yra sun-
kiai apčiuopiamos, bet nėra abejonės,
kad jos bus fundamentalios ir vidi-
niams, ir tarpvalstybiniams Europos
kraštų santykiams.

Jei Amerikos vadovai nekreipia
dėmesio į savo ekonomines proble-
mas ir elgiasi tarptautinėje politikoje,
lyg jos jėgos būtų neribotos, tai So-
vietų Sąjunga Brežnevo laikų eko-
nominę stagnaciją ir po jos sekantį
reliatyvių jėgų smukimą bando refor-
muoti per vadinamą „pertvarkymo”
ir „atvirumo” politiką. „Atvirumas”
reikalingas vidinių reformų prave-
dimui ir artimesnių ekonominių ry-
šių su Vakarais sukūrimui. Sovietų
įsijungimas į Vakarų civilizaciją yra
technologinio progreso sąlyga. Dėl
šių poslinkių Rytų Europos tautos

taip pat įgauna naujų galimybių savo
kraštams vystyti daugiau pagal vaka-
rietiškąjį modelį (pvz., Lenkijos nau-
jos reformos). Vyksta Rytų Europos
išsivadavimas iš sovietinės įtakos.

Dėl šios sovietinės politikos So-
vietų Sąjunga eina integracijos su
Europos kontinentu linkme. Turėtų
keistis ir vidiniai santykiai pačioje
Sovietų Sąjungoje. Vidinė represija
nesiderina su Europos idealu. Todėl,
manau, nereikėtų žiūrėti į „demokra-
tizaciją” Sovietų Sąjungoje su pa-
nieka ir absoliučiu cinizmu.

Kaita ta linkme gali būti lėta ir
lydima grįžimų atgal. Nebūtinai stai-
gi, visiškai demokratinė vakarietiško
modelio revoliucija yra labiau pagei-
dautina dėl kainos, kurios ji reikalau-
tų. Klausimas lieka tik ar Gorbačiovo
linija galutinai laimės ir iki kokio
laipsnio ji bus įgyvendinta. Politiniai
analistai linkę manyti, kad nors
trumpalaikėje eigoje reakcija ir lai-
mėtų, ji būtų tik žiaurus perėjimo
laikotarpis į visišką revoliuciją. To
galimumo, žinoma, nereikia atmesti,
bet žvelgiant, sakykim, ketvirtį šimt-
mečio į priekį, Sovietų Sąjungos inte-
gravimasis į Vakarų civilizaciją vargu
ar išvengiamas.

Minėtų poslinkių, jei jie yra tei-
singi, pasekmė būtų JAV reikšmės
Sovietų Sąjungos išsivystyme mažėji-
mas ir kitų kraštų, ypač Vakarų
Europos, reikšmės iškilimas, ką mes
jau ir dabar matome, ypač Rytų Euro-
poje. Europa, Amerikos jėgai trau-
kiantis, turės ieškoti savo jėgų balan-
so ir modus vivendi. Tai turi svarbių
implikacijų Lietuvos ateičiai ir išeivi-
jos politinėms pastangoms. Pirmiau-
sia tai reiškia, kad jei išeivija turi
turėti kokią nors įtaką į istorijos eigą,
jos politinis dėmesys turi vis daugiau
krypti į Vakarų Europą ir į pačią Lie-
tuvą. Antra, globalinė ir regioninė
imigracija tėra įmanoma vienodai
suprastų elgesio normų pagrindu.
Todėl kova dėl žmogaus teisių lieka
pirmaeiliu ir daug teigiamų rezul-
tatų žadančiu veiklos baru. Ir trečia,
Lietuvos statuso klausimas yra Euro-
pos sąrangos klausimas, kaip tai pa-
brėžė Popiežius Paulius 600 metų
krikščionybės sukakties minėjime
Romoje. Atseit, tautinė apsisprendi-
mo teisė, kaip ir kitos žmogaus teisės,
lieka sąlyga Europos bendruomenės
susikūrimui.

Poslinkiai Sovietų Sąjungoje
ir Lietuvoje

Pradžiai siūlau tokią mintį: ko-
munizmo ideologijos reikšmė tiek
atskiro žmogaus gyvenime, tiek elito
kolektyviniuose sprendimuose negali
būti ir nėra tokia, kokia ji buvo, kai
Leninas kūrė savo revoliucinį judėji-
mą. Daug kas dar tesupranta komu-
nizmą tokį, koks jis buvo Lenino lai-
kais, nepajėgdami pastebėti svarbių
pasikeitimų, kurie komunistinę ideo-
logiją praktiškai išstūmė iš gyvenimo.
Yra likę paprasti asmeniniai ir vi-
suomeniniai interesai, kurių neapi-
brėžia marksistinė komunistinė ide-
ologija ir kurių siekimas tampa vis
labiau pragmatiškas ir vis mažiau ap-
ribotas ideologinių dogmų.

Komunizmas, kaip Europos isto-
rijos sudėtinė dalis, iškilo iš indust-
rializuojančios Nukelta į 9 psl.

Tomas Remeikis
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JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Pats pirmasis Nepriklausomybės
dienos minėjimas Connecticut apy-
gardoje šiais metais įvyko vasario 7
dieną New Britain LB apylinkėje.
Džiaugiasi šios parapijos ir apylinkės
lietuviai, kad jie kol kas dar turi savo
pastogę – Šv. Andriejaus lietuvišką
bažnyčią, apie kurią ir sukasi visa lie-
tuviška šios apylinkės veikla. Šioje
apylinkėje priskaičiuojama iki 100
šeimų, bet nors apylinkė nėra gausi,
iš kitų Connecticut apylinkių pasižy-
mi aktyvia veikla.

Šv. Mišias aukojo kunigas Kar-
velis iš Waterbury. Šv. Raštą bažny-
čioje gražiai skaitė Diana Malinaus-
kienė. Muzikinę programą paruošė
,,Sodžiaus” ansamblis (vadovė R. Ja-
linskienė).

Apylinkei jau daug metų vado-
vauja Irene Belanger – antros kartos
lietuvė. Ji savo valdyboje turi įvairių
kartų atstovų, darbais jie labai gra-
žiai pasidalija ir renginius organizuo-
ja vieningai. New Britain apylinkė

ruošia Birželio 13-osios paminėjimą,
Lietuvių kultūros dienas (lietuviška
programa, suvenyrai, lietuviškas
maistas), Rudens vakarus, Bulvinių
blynų festivalį, kuris netrukus, kovo
21 dieną, Nepriklausomybės dienos
proga sukvies visus Connecticut lie-
tuvius.

Šiais metais į Vasario 16-osios pa-
minėjimą atvyko tokie garbingi sve-
čiai kaip Connecticut valstijos atsto-
vas Tim O’Brain, New Britain miesto
mero atstovas, JAV LB Krašto valdy-
bos tinklalapio vedėja dr. Elona Vaiš-
nienė. Pradėdama šventinį minėjimą
apylinkės pirmininkė I. Belanger pa-
sidžiaugė, kad šios ypatingos dienos
proga apylinkė sulaukė garbingų sve-
čių, pasidžiaugė aktyviais savo apy-
linkės nariais.

Dr. Vaišnienė JAV LB KV Padė-
kos raštą, pasirašytą Krašto valdybos
pirmininko Vyto Maciūno, įteikė
Anne Kelly Walincius už jos ilgametę
visuomeninę lietuvišką veiklą. Anne
gimė New Britain lietuvių emigrantų
šeimoje, tad puikiai išmoko kalbėti
lietuviškai. Jau nuo mažų dienų jos
mama Ona Valinčienė įskiepijo savo
dukrai meilę dainai, pati mama ra-
šydavo trumpus rašinius į lietuvišką
spaudą Aloves dzūkės slapyvardžiu.
Anne, sukūrusi savo šeimą su ameri-
kiečiu, visus savo penkis vaikus išmo-
kė lietuviškai ir taip pat įskiepijo
jiems meilę savo tėvų ir senolių kul-
tūrai. Su savo dukra Patricia Anne
grojo kanklėmis, dainavo lietuviškas
dainas. Jas abi vadino gintaro daini-
ninkėmis. Mama su dukra koncertuo-
damos lietuvių ir amerikiečių žiūro-
vams apkeliavo visas aplinkines vals-
tijas: Pennsylvania, New York, Mas-
sachusets, New Jersey, Rhode Island.

Atsiimdama Padėkos raštą Anne
buvo labai sujaudinta, jos pasveikinti
ta proga susirinko gausi jos šeimyna.

Šia proga buvo renkami solidaru-
mo mokestis ir aukos JAV LB veiklai
vykdyti.

Pagal J. Liudžiaus medžiagą
parengė Sigita Šimkuvienė-

Rosen

Nepriklausomybės šventė
New Britain LB apylinkėje

Vasario 16 dieną 10 val. ryto
Wooster lietuviai rinkosi į savo bu-
vusią Šv. Kazimiero bažnyčią, kurios
remontas lietuviams prieš keletą me-
tų kainavo beveik milijoną dolerių.
Langus puošia a. a. Vytauto Igno vit-
ražai, skoningai atnaujintas altorius.
Graudu buvo žiūrėti į žmonių veidus,
kurie buvo prisirišę prie bažnyčios,
krikštyti joje, palaiminti santuokai.
Lietuviškų bažnyčių ir parapijų už-
darymo vajus JAV pakenkė lietuvių
dvasiniam gyvenimui.

Šv. Mišias Nepriklausomybės die-
nos minėjime atnašavo kunigas Ri-

čardas Lasbonte. Moterų federacijos
narės, pasipuošusios tautiniais dra-
bužiais, gražiai palydėjo visą procesi-
ją prie altoriaus. Mišiose dalyvavo
apie 70 lietuvių. Dar 2008 metais
Massachusetts vyskupas panaikino
parapiją, bet vienerius metus leido
laikyti lietuviškas Mišias, kurias
pagal galimybes atvyksta atnašauti
lietuvis kunigas Ričardas Jokubaus-
kas. Lietuviams leista rinktis 3 kar-
tus į metus, kunigui atnašauti Mišias
per laidotuves. Woosteriečiai pasirin-
ko Vasario 16 dienos minėjimą, Šv.
Kazimiero šventę ir Šiluvos Marijos
šventę, kuri vyksta rugpjūčio mėnesį.
Lietuvių Šv. Kazimiero parapijos
choras vis dar neužmiršta šv. lietu-
viškų giesmių, tą šventinį sekmadienį
bažnyčioje skambėjo lietuviškos gies-
mės ir Šv. Rašto skaitiniai lietuviškai,
kuriuos skaitė Bronius Naras. Mišių
metu buvo renkamos aukos, skirtos
Lietuvos vaikų našlaičių globai.

Po Mišių visi rinkosi į skoningai
papuoštą parapijos salę. Kaip pasa-
kojo šios apylinkės pirmininkas Ro-
mas Jokubauskas, Nepriklausomybės
minėjimą suruošė kelios organizaci-
jos: LB, skautai, Lietuvos Vyčių 26
kuopa, Wooster moterų organizacija.

Šiuo metu LB veikloje dalyvauja apie
60 aktyvių šeimų.

Šventinį minėjimą pradėjo ilga-
metis apylinkės pirmininkas R. Jo-
kubauskas, kuris vadovauja ir Mai-
ronio parko tarybai. Jis pristatė sve-
čius, atvykusius į šį minėjimą: Massa-
chusetts State House atstovę Karyn
Polito, dr. Reginą Balčaitienę iš Bos-
ton miesto ir šių eilučių autorę. Da-
nutė Marcinkevičiūtė perskaitė Mas-
sachusetts gubernatoriaus sveikini-
mą.

Pagrindinę kalbą šia proga pasa-
kė gydytoja R. Balčaitienė. Ji susirin-

kusiems glaustai, bet įtaigiai papasa-
kojo apie Lietuvos ekonomikos padėtį
ir dabartinę politinę padėtį. Savo kal-
bą Regina užbaigė įteikdama apylin-
kės pirmininkui didelę širdies formos
saldainių dėžę, sakydama, kad ta šir-
dis nuo Boston lietuvių Wooster lietu-
viams su nuoširdžiais linkėjimais
Nepriklausomybės ir Valentino die-
nos proga.

Pati pasveikinau susirinkusius
JAV LB Krašto valdybos vardu,
trumpai papasakojau apie LB darbus
ir perskaičiau neseniai gautą Lietu-
vos Respublikos užsienio reikalų
ministro Audronio Ažubalio sveikini-
mą, pasiųstą po visą pasaulį išibars-
čiusioms lietuvių bendruomenėms.

Po kalbų ir sveikinimų dvi jaunos
lietuvaitės Paulina Šimkutė ir Eve-
lina Varnaitė perskaitė eilėraščius,
skirtus Lietuvai. Lietuvių choras at-
liko trumpą muzikinę programą. Po
meninės programos lietuviai buvo
vaišinami kava ir užkandžiais.

Nuoširdžiai linkime Wooster lie-
tuviams ir toliau gražiai bendradar-
biauti tęsiant lietuviškas tradicijas.

Sigita Šimkuvienė-Rosen,
JAV LB KV vicepirmininkė
organizaciniams reikalams

Wooster apylinkės
lietuviai paminėjo

Nepriklausomybės dieną

Meninę programą atliko ansamblis ,,Sodžius”.
Karen Kelly nuotraukos

Dr. I. Vaišnienė įteikė padėkos raštą
A. K. Walincius.

Minėjimo metu dainavo vietinis choras.

Minėjimo svečiai, rengėjai.
Artūro Varno nuotraukos
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Vilnius, kovo 8 d. (BNS) – Seimo
Krikščionių partijos frakcijos nariai
Aleksandras Sacharukas ir Linas Ka-
ralius pranešė kreipęsi į teismą, pra-
šydami dėl šmeižto baudžiamojon at-
sakomybėn patraukti Etikos ir proce-
dūrų komisijos (EPK) pirmininką so-
cialdemokratą Algimantą Salamakiną.

Frakcijos pareiškime teigiama,
kad toks žingsnis žengtas ,,nesiliau-
jant sąmoningai platinamam šmeiž-
tui”. ,,Komisijos pirmininkas, pasi-
naudodamas savo pareigomis ir pa-
taikaudamas valdančiosios partijos
vadovams, politiniais tikslais tyčia
viešai šmeižia kolegas, kaltindamas
minėtus Seimo narius tariamu keti-
nimu pasisavinti valstybės pinigus ir
kitais prasimanymais”, – teigiama
Krikščionių partijos frakcijos pareiš-
kime.

Kelis Seimo posėdžius praleidusį
L. Karalių ir už jį balsavusį A. Sa-
charuką papiktino, kad A. Salamaki-
nas esą ,,per žiniasklaidos priemones
tyčia melagingai apkaltino L. Karalių
tariamu vengimu atvykti į Etikos ir
procedūrų komisijos posėdį, į kurį

nustatyta tvarka jis net nebuvo pa-
kviestas”.

,,Savo viešuose pasisakymuose A.
Salamakinas apkaltino kolegą taria-
mais nusikaltimais, nors tokios tei-
sėsaugos organų išvados nepateikta
ir jos negali būti, nes už posėdžių pra-
leidimą galiojantys įstatymai numato
tik galimybę sumažinti Seimo nariui
atlyginimą”, – rašoma pranešime.

Frakcija pabrėžia, kad L. Kara-
lius ,,be ginčų prisiėmė atsakomybę
ir pats save nubaudė daugiau nei Sei-
mo statute numatyta didžiausia bau-
da, atsisakydamas viso mėnesio atly-
ginimo”. Tuo metu nuobaudų esą ne-
skirta daugeliui kitų valdančiosios
koalicijos Seimo narių, kurie praėju-
siais metais praleido daug daugiau
Seimo posėdžių arba vienu metu bal-
suodavo net už kelis kolegas.

Tuo metu EPK pirmininkas A.
Salamakinas tokį kolegų parlamenta-
rų elgesį įvertino kaip spaudimo prie-
monę. Jis stebėjosi, kad nepriklauso-
moje Lietuvoje jam norima užčiaupti
burną, nors jis net sovietmečiu esą
kalbėjo tai, ką galvojo.

Seimo nariai apskund∂ teismui A. Salamakinâ

Atkelta iš 1 psl.
atkurti prezidentė siūlo greičiau

priimti Civilinio ir Baudžiamojo pro-
ceso kodeksų ir Teismų įstatymo pa-
taisas, kurios leistų supaprastinti iki-
teisminių tyrimų tvarką, užtikrintų
tinkamą jų kontrolę ir spartesnį bylų
nagrinėjimą teismuose. Seimo pava-
sario sesijai prezidentė planuoja pa-
teikti įstatymo pataisas, kuriomis
siūloma peržiūrėti ir baudžiamosios
atsakomybės senačių terminus.

Šalies vadovė parlamentarus ra-
gina neatidėlioti ir nacionaliniam ša-
lies saugumui svarbių sprendimų.
Prezidentė tikisi Seimo palaikymo jos
siūlymu parengtai Žvalgybos valdy-
mo bei kontrolės programai ir Žval-
gybos bei Valstybės gynimo tarybos
įstatymų pataisoms, pagal kurias bus
pertvarkytos ir sustiprintos šalies

žvalgybos tarnybos.
Prezidentės teigimu, Seimo poli-

tinės valios reikia jau du dešimtme-
čius trunkančiam liustracijos proce-
sui užbaigti. Prezidentė ragina aiš-
kiai pasakyti, jog liustracijos procesas
baigtas, ir pateikti bei visuomenei su-
prantamai paaiškinti visą informaciją
apie Lietuvos gyventojų įtraukimo į
KGB veiklą metodus bei mastą.

Atsakingo Seimo ir visų valdžios
įstaigų požiūrio prezidentė tikisi ir
sprendžiant šalies ekonomines, so-
cialines, sveikatos apsaugos bei ener-
getikos problemas. Pasak preziden-
tės, ieškant politinių sprendimų, ga-
linčių padėti sumažinti nedarbą ir už-
tikrinti geresnes sąlygas verslui, bū-
tinos bendros visų politikų pastangos
ir atsakomybė.

Siùloma neapmokestinti aukojamû pinigû

Londone lietuviai stojo
petys î petî su tibetieçiais

Prezidentè susitiko su Seimo frakcijû vadovais

Vilnius, kovo 8 d. (ELTA) –
Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko at-
minimas Vilniuje, prie Šv. Rapolo
bažnyčios, bus įamžintas lauko rie-
duliu, papuoštu bronziniais žolynais.

Konkursą, kuriam buvo pateikta
13 projektų, laimėjo skulptorius Juo-
zas Gencevičius ir architektas Tauras
Budzys. Už šį projektą balsavo komi-
sijos narių dauguma.

Komisijos narė, meno istorikė
Irena Vaišvilaitė pritarė Monsinjoro
Kazimiero Vasiliausko labdaros fondo
valdybos pirmininko Justino Marcin-
kevičiaus nuomonei, kad Monsinjorui
labiausiai tinka pilkas lauko akmuo.

,,Tai labai daugiaprasmis darbas,
atliepiantis Vasiliausko būdą, nuro-
dantis jo begalinį gyvybingumą, sub-
tiliai užgaunantis lietuviškumo ir vil-
nietiškumo stygas, – pabrėžė meno
istorikė. – Be to, toks paminklas tu-
rėtų būti atsparus vandalams.”

Vertinimo komisijos nariai nuga-
lėtojams siūlo patobulinti projektą ir
įrengti skvere suoliukus, numatyti,
kaip jis bus apželdintas, įrengti at-
minimo lentą, kurioje būtų įrašytos
K. Vasiliausko gyvenimo ir darbo Šv.
Rapolo bažnyčioje datos.

Monsinjoras K. Vasiliauskas

(1922–2001), politinis kalinys ir
tremtinys, ilgametis Vilniaus arkika-
tedros bazilikos klebonas, Vilniaus
Šv. Mikalojaus bažnyčios emeritas,
buvo žinomas ir gerbiamas visuome-
nės narys. Vikaru adjutoriumi Šv. Ra-
polo bažnyčioje jis dirbo nuo 1975 iki
1989 m. K. Vasiliauskas – Vilniaus
miesto garbės pilietis.

Paminklą atidengti ir skverą su-
tvarkyti ketinama dar šiemet. Lėšos
Monsinjoro K. Vasiliausko atminimo
įamžinimui prie šv. Rapolo bažnyčios
renkamos per Monsinjoro Kazimiero
Vasiliausko labdaros fondą.

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) – Par-
lamentarai siūlo naikinti fizinių as-
menų aukojamų piniginių lėšų dvi-
gubą apmokestinimą – tokiu būdu vi-
sa paaukota suma atitektų paramos
prašiusiam asmeniui.

Seimo nariai socialliberalas Vale-
rijus Simulikas ir socialdemokratas
Edvardas Žakaris užregistravo atitin-
kamas Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo pataisas.

V. Simulikas piktinasi, kad dabar
gyventojų pajamų mokesčiu nėra ap-
mokestinamos tik tos lėšos, kurias
gyventojai aukoja labdaros fondams.

„Sunkmečiu daugėja atvejų, kai
Lietuvos gyventojai priversti prašyti
visuomenės paramos apmokėti už

brangius vaistus, organų persodini-
mą, stichinių nelaimių atvejais ir pa-
skelbia sąskaitas pinigams pervesti.
Pinigus aukoja gyventojai, jau sumo-
kėję valstybei visus mokesčius, kodėl
jų paaukota suma dar kartą apmo-
kestinama?” – tvirtino V. Simulikas.

Pasak jo, suaukotos lėšos turėtų
būti skiriamos tik gydymo reikmėms,
ne „saldainių pirkimui”, tačiau jis ne-
atmeta galimybės, kad po asmens,
prašiusio finansinės paramos, mirties
suaukoti pinigai būtų naudojami su
to žmogumi susijusių problemų
sprendimui: „Gal žmogus jau anks-
čiau turėjo įsiskolinimų dėl vaistų.”

V. Simulikas sako, kad pataisas
siūlys Seimui svarstyti skubos tvarka.

Vilnius, kovo 5 d. (ELTA) –
Premjero Andriaus Kubiliaus nuo-
mone, Rusijos dujų susivienijimo
,,Gazprom” priekaištai dėl tariamos
žalos atlyginimo yra grynai teisinis
ginčas tarp ,,Kauno energijos” ir
Kauno termofikacinės elektrinės
(KTE), kurią valdo ,,Gazprom”. Šia-
me ginče valstybė yra trečioji šalis.

Kartu premjeras pažymi, kad su-
tartis tarp ,,Kauno energijos” ir KTE
nereiškia, kad valstybė neturi teisės
reguliuoti energijos ir šilumos kainų
ir leisti atitinkamus įstatymus.

Premjero patarėjas Virgis Valen-
tinavičius sakė, kad Energetikos mi-
nisterijos teisininkai nagrinėja ,,Gaz-
prom” laišką ir rengia Vyriausybės
nuostatą.

Lietuvos valstybei pradėjus tai-
kyti šilumos kainų nustatymo meto-
diką susivienijimo valdomai Kauno
termofikacijos elektrinei (KTE), Ru-
sijos dujų susivienijimas ,,Gazprom”
rengia investicinį ginčą. Premjerui A.
Kubiliui pranešta, kad kainų regulia-
vimas padarė šimtamilijoninės žalos.

,,Gazprom” siūlo Lietuvos Vy-
riausybei kilusį ginčą spręsti taikiai
ir sumokėti susivienijimui už patirtą
žalą.

Jeigu Lietuvos valstybė ir toliau
nepaisys tarptautinių įsipareigojimų,
prisiimtų susitarimų su Rusijos Fe-
deracija dėl investicijų apsaugos,
,,Gazprom” bus priverstas kreiptis į
arbitražą dėl žalos atlyginimo, pažy-
mima rašte Lietuvos premjerui.

Premjeras: ,,Gazprom” priekaiõtai –
grynai teisiniai

Vilnius, kovo 8 d. (Lietuviams.
com) – Viena įtakingiausių pasaulio
žiniasklaidos bendrovių „Reuters”
pradėjo vieną savo laidų nuo lietuviš-
kos trispalvės. Galima būtų pama-
nyti, kad šitaip „Reuters” atkreipia
dėmesį į netrukus mūsų minėsimą
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dvidešimtmetį. Tačiau šįkart laida
susijusi su nepriklausomybe, tačiau
ne mūsų, o Tibeto.

„Londone gyvenantys tibetiečiai,
panašiai kaip anksčiau lietuviai, at-
kakliai palaiko savo kraštą nuo pat
okupacijos pradžios. Kiekvieno tre-
čiadienio vakarą nedidelė grupelė
žmonių susirenka prie Kinijos amba-
sados ir taip parodo atkaklų priešini-
mąsi okupacijai”, – pasakojo Jungti-
nėje Karalystėje (JK) gyvenantis
Andrius Kasparavičius.

Kiekvienais metais daugelyje pa-
saulio vietų vyksta įvairios eitynės ir
protestai, vieni svarbesnių jų – 1959
m. nesėkmingo sukilimo minėjimai.
Tokio protesto metu JK sostinėje
vyksta eitynės per Londono centrą
nuo Kinijos ambasados iki JK Užsie-
nio reikalų ministerijos įteikiant pro-
testo laiškus Kinijos ambasadai, Bri-
tanijos ministrui pirmininkui, Užsie-
nio reikalų ministerijai.

Tarp keletos šimtų eitynių daly-
vių šiemet, kaip ir pernai, žygiavo ir
keli lietuviai. „Šiais metais jau ir Lie-
tuvos vėliavą nešėmės, taip išreikšda-
mi solidarumą su panašaus likimo
kultūra panašios okupacijos šešėly-
je”, – aiškino A. Kasparavičius.

Būtent nuo mūsiškės trispalvės
ir prasideda „Reuters” parengta laida

apie nesėkmingo 1959 m. tibetiečių
sukilimo metinių minėjimą Londone.

Eitynėse dalyvavo lietuvių parti-
zanų dienos minėjimo Londone orga-
nizatorius ir dainininkas Aldas Kaz-
lauskas, visuomenininkai Andrius
Kasparavičius ir Irma Janauskaitė.
Kartu su jais žygiavo ir Christopher
Last – britas, keletą metų dalyvau-
jantis Londono lietuvių folkloro an-
samblyje „Saduto”, palaikęs Lietuvą
1991 m. sausio 13-ąją būdamas Vil-
niuje, partizaniškai prisijungdamas
prie protestų prieš sovietų įtaką ki-
tose šalyse.

Ruoõiamasi îamñinti monsinjoro
K. Vasiliausko atminimâ

Monsinjoro K. Vasiliausko atminimą
įamžins lauko riedulys. ELTOS nuotr.

Nuo mūsiškės trispalvės prasideda
„Reuters” laida apie tibetiečių sukili-
mo metinių minėjimą Londone.

Lietuviams.com nuotr.



Okčularas, kovo 8 d. (BNS) –
Stipriam žemės drebėjimui kovo 8 d.
paryčiais smogus kalnuotame ryti-
niame Turkijos regione, kaimuose po
griuvėsiais buvo palaidotos ištisos
tuo metu miegojusių gyventojų šei-
mos, pranešė pareigūnai. Pasak jų,
per 6 balų pagal Richterio skalę
žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 57
žmonės, o dar dešimtys buvo sužeisti.
Pareigūnas nurodė, kad bent 4 iš
žuvusiųjų buvo vaikai, o devynių
sužeistųjų būklė labai sunki.

Požeminių smūgių židinys buvo
palyginti negiliai, o jo epicentras
buvo kalvose netoli Karakočano
miesto Eliaziho provincijoje, pranešė
Stambule įsikūrusi Kandilio obser-
vatorija. Daugiausiai kurdų gyvena-
mo regiono keliuose kalnų kaimuose

gelbėtojai mėgino atkasti po griu-
vėsiais likusius gyvus žmones. Žemės
drebėjimas sugriovė daug iš dumblo
plytų pastatytų namų ir palaidojo po
griuvėsiais ištisas šeimas, kai žmonės
dar miegojo. Praėjus aštuonioms va-
landoms likusių gyvų žmonių pa-
ieškos buvo atšauktos ir pradėta
skubiai ruoštis palaidoti mirusiuo-
sius.

Žemės drebėjimas buvo juntamas
ir kaimyninėse provincijose. Regione
buvo juntami ir keli pakartotiniai
smūgiai.

Turkijoje, kuri yra seismiškai ak-
tyvioje zonoje, dažnai įvyksta smar-
kūs žemės drebėjimai. 1999 m. rug-
pjūtį ir lapkritį šalies šiaurės vakarus
sukrėtę du galingi žemės drebėjimai
nusinešė apie 20,000 gyvybių.
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ATĖNAI
Graikijos vidaus reikalų minis-

terijos tarnautojai užėmė valstybinę
spaustuvę siekdami neleisti Vyriau-
sybės laikraštyje išspausdinti įstaty-
mo dėl taupymo priemonių, praneša
vietos žiniasklaida. Remiantis nau-
juoju įstatymu, ketinama sumažinti
valstybės tarnautojams atlyginimus,
premijas ir atostoginius, padidinti
mokesčius.

PARYŽIUS
Prancūzijos laivyno pajėgos per

tris dienas trukusią operaciją prie
Somalio sulaikė 35 įtariamus piratus,
praneša BBC. Teigiama, kad tai kol
kas sėkmingiausia Europos Sąjungos
(ES) pajėgų operacija kovoje prieš So-
malio piratus nuo jos pradžios 2008
m. Prancūzijos pareigūnai teigia, kad
per keturias atskiras operacijas buvo
atimti 4 dideli piratų laivai ir 6 ma-
žesni. ES pajėgos piratams sučiupti
pasinaudojo sraigtasparniais ir šaudė
į orą, teigiama Prancūzijos gynybos
ministerijos pareiškime.

ROMA
Popiežiaus Benedikto XVI brolis

savo komentaruose tvirtino, kad jam
nieko nebuvo žinoma apie seksualinę
prievartą garsiame Pietų Vokietijos
berniukų chore, kuriam jis vadovavo
beveik tris dešimtmečius. Režisierius
ir kompozitorius Franz Wittenbrink,
kuris anksčiau mokėsi mokykloje-
internate prie Rėgensburgo katedros
giedotojų choro, papasakojo apie
mokykloje taikytą ,,ypatingą sadis-
tinių bausmių, susijusių su seksuali-
niu malonumu, sistemą”.

MASKVA
Rusijos užsienio reikalų minis-

tras Sergej Lavrov ir JAV valstybės
sekretorė Hillari Clinton telefonu ap-
tarė naują strateginių ginklų mažini-
mo sutartį ir artėjantį Artimųjų Rytų
ketverto susitikimą Maskvoje kovo
19 d., per kurį bus sprendžiami Pa-
lestinos ir Izraelio taikos klausimai ir
Irano branduolinė programa.

WASHINGTON, DC
Nepaisydamos Šiaurės Korėjos

protestų, JAV ir Pietų Korėja pradėjo
savo kasmetines karines pratybas,
praneša agentūra AFP. Dešimt dienų

truksiančiose pratybose dalyvauja
20,000 pietų korėjiečių ir 18,000
amerikiečių karių. Tai yra mažiau
nei pernai. Šį kartą pratybose neda-
lyvauja ir JAV lėktuvnešiai. Prieš
šias pratybas Pchenjanas vėl pagrasi-
no branduoliniu išpuoliu ir bran-
duoliniu ginklavimusi.

* * *
Buvusio JAV prezidento patarė-

jas politikos klausimais Karl Rove
parašė atsiminimų knygą ,,Drąsa ir
padariniai” (Courage and Conse-
quence), kurioje pareiškė, jog labiau-
siai George W. Bush vardui pakenkė
faktas, kad Irake nebuvo rasta ma-
sinio naikinimo ginklų (MNG). Tai
savo naujienų svetainėje rašo BBC.
Atsiminimų knygoje K. Rove rašo,
jog turėjo aktyviau ginti G. W. Bush
nuo kaltinimų, kad buvęs preziden-
tas melavo, kai teigė, jog Saddam
Hussein turi MNG.

SANTJAGAS
Čilės valdžia atleido iš pareigų

okeanografijos tarnybos vadovą po
galingo žemės drebėjimo ir cunamio
šalyje, pranešė BBC. Okeanografijos
tarnyba, priklausanti Čilės kariniam
jūrų laivynui, buvo aršiai kritikuoja-
ma dėl nesugebėjimo paskelbti per-
spėjimo apie cunamį iš karto po
galingojo žemės drebėjimo. Oficialus
aukų skaičius nuo 800 nukrito iki
452, tačiau šimtai žmonių vis dar yra
laikomi dingusiais be žinios.

BAGDADAS
Irake skaičiuojami parlamento

rinkimų balsai. Jungtinių Tautų (JT)
duomenimis, kad būtų išvengta klai-
dų, biuleteniai skaičiuojami dukart.
Pirmaisiais vertinimais, rinkėjų ak-
tyvumas siekė 50–65 proc. Iš viso bal-
savimo teisę šalyje turėjo 18,9 mln.
irakiečių. Buvo renkami 325 depu-
tatai. Rinkimų komisija įspėjo politi-
nes partijas neskubėti pasiskelbti
nugalėtojomis. Rinkimus aptemdė
dešimtys minosvaidžių sviedinių,
raketų ir bombų sprogimų, nusine-
šusių 38 žmonių gyvybes.

LAGOSAS
Netoli Nigerijos centrinėje dalyje

esančio Džoso miesto per priešiškų
bendruomenių susirėmimus žuvo
mažiausiai 500 žmonių. Dėl šių žiau-
rių žudynių, kurių aukomis tapo
nedidelė krikščionių beromų ben-
druomenė, kaltinami klajokliai gyvu-
lių augintojai, dauguma kurių yra
musulmonai.

Turkijoje žemès drebèjimas
nusinešè 57 žmoniû gyvybes

Britanijos valstybès tarnautojai
išèjo î gatves

Londonas, kovo 8 d. (BNS) –
Streikuoja maždaug 270,000 Didžio-
sios Britanijos valstybės tarnautojų,
nepatenkintų išeitinių pašalpų maži-
nimu. Tai didžiausia per daugiau
kaip du dešimtmečius šio sektoriaus
darbuotojų protesto akcija, praneša
BBC.

Šalies valstybinio ir privataus
sektoriaus darbuotojus ginančios
profsąjungos PCS surengtas streikas
paveikė teismų, uostų, darbo ir
mokesčių centrų, policijos pagalbos
centrų darbą. Sąjunga tvirtina, kad
pagal naują apmokėjimo tvarką,
valstybės tarnautojai praras trečdalį
jiems priklausančios pašalpos. Vy-
riausybė atkerta, jog kitos valstybės
tarnautojų sąjungos sutinka, kad
pakeitimai yra būtini.

Pagal naująją tvarką, įsigalio-
siančią balandžio mėnesį ir padėsian-
čią sutaupyti apie 500 mln. svarų, iš-
mokos atleidžiamiems ar savo noru iš
darbo išeinantiems darbuotojams ne-
galės viršyti 60,000 svarų. Išeitinė iš-
moka dabar skaičiuojama įvertinus
išdirbtų metų skaičių kiekvienų iš-
dirbtų metų mėnesinį atlyginimą.

Penkta pagal dydį Britanijos prof-
sąjunga PCS tvirtina, kad 20 metų
išdirbęs žmogus, per metus gauda-
vęs 24,000 svarų, pagal naująją tvar-
ką galėtų netekti apie 20,000 svarų.

Tačiau valdžia tikina, kad uždir-
bantieji 30,000 ir daugiau, o tokie su-
daro apie 80 proc. tarnautojų, vis tiek
gautų 2–3 metų atlyginimo dydžio
išmoką.

Profsąjunga įspėjo, kad dėl strei-
ko uostuose ir oro uostuose gali susi-
daryti eilės, teismuose gali būti ati-
dėtas bylų svarstymas, nevykti vaira-
vimo egzaminai.

Kaip praneša BBC koresponden-
tai, Londone nedidelis piketuotojų
būrys susirinko prie šalies parlamen-
to rūmų. Protestai vyksta dar maž-
daug 500 sostinės vietų.

Į protestą Belfaste susirinkę
piketuotojai didelio visuomenės para-
mos nesulaukė. Tačiau profsąjunga
tikisi, kad vėliau mieste vyksiančia-
me mitinge dalyvaus apie 2,000 žmo-
nių. Streikas Škotijoje, kuriame daly-
vauja 30,000 profsąjungos narių, di-
džiausias valstybės tarnautojų pro-
testas nuo pat 1987 metų.

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

JAV

PIETŲ AMERIKA

AFRIKA

ARTIMIEJI RYTAI

Žemės drebėjimas sugriovė daug namų ir palaidojo po griuvėsiais ištisas šei-
mas. SCANPIX nuotr.

Profsąjungos tvirtina, kad pagal nau-
ją apmokėjimo tvarką, valstybės tar-
nautojai praras trečdalį jiems pri-
klausančios pašalpos.

SCANPIX nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

DIEVAS NETURI JOKIŲ RIBŲ

Dievas toliau kalbėjo Mozei:
„Štai taip pasakyk izraelitams: ‘Ma-
ne pas jus atsiuntė Jahvė (Esantysis),
jūsų tėvų Dievas – Abraomo Dievas,
Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Toks
mano vardas visiems laikams, taip aš
būsiu vadinamas per visas kartas’”
/Iš 3, 14-15/.

Trečiojo Gavėnios sekmadienio
skaitiniai įkvėpė mane pakalbėti apie
tai, kad Dievas neturi jokių ribų nei
erdvėje, nei laike. Tačiau dažnai mes
norime nustatyti jam savo ribas tam,
kad galėtume jį valdyti ir naudoti
pagal savo poreikius. Neretai mes
sukuriame tam tikras ribas Dievui.
Kaip mes tai padarome? Tokias ribas
mes jam sukuriame savo mąstyseno-
je, mintyse.

Dažnai sakome: „Nebegaliu nie-
ko gero tikėtis gyvenime... Nebeturiu
jėgų daugiau kovoti... Esu per senas,
per daug ligotas. Pasiekiau savo ga-
limybių ribas. Nebebūsiu niekada
gyvenime laimingas... Mano sutuok-
tinis nebemylės manęs taip kaip
anksčiau...” Tokia mąstysena ir to-
kiais žodžiais mes užtveriame kelią
Dievo malonių gausai. Neleidžiame jo
begaliniam gerumui ir jo besąlygiškai
meilei užpildyti mūsų gyvenimą.

Viename moksliniame straipsny-
je skaičiau pasakojimą apie žuvis,
vadinamas „Mozės pėdomis.” Jos gy-
vena Raudonojoje jūroje tarp dauge-
lio įvairiausių kitų žuvų. Tačiau jos
ypatingos tuo, kad jų neėda toje jūro-
je plaukiojantys ir medžiojantys ryk-
liai. Mokslininkai pastebėjo, kad jos
išvengia žūties, nes turi neįprastą
apsaugos sistemą. Jausdamos, kad
artėja pavojus, jos išskiria labai nuo-
dingą ir stiprų skystį, kuris kelioms
sekundėms paralyžiuoja ryklio nas-
rus. (...) Dievas sukūrė šią mažą žuvį
tokią, kad ji gali lengvai apsisaugoti
nuo didžiulių plėšrūnų. Kaip ta žu-
velė jaučiasi būdama tarp ryklio nas-
rų? Tikriausiai ji net neišsigąsta, jos
kraujospūdis nepakyla, ji nešaukia
pagalbos, ji nepuola į neviltį, bet tiki,
jog ji išgyvens. Ji žino, kad ji turi šią
galią, kad nieko bloga negali jai atsi-
tikti. Ta žuvelė žino, kad ji yra ypa-
tinga, ir jog nėra tokia pat, kaip
daugelis kitų žuvų. Todėl ji plaukioja
ramiai, nieko nebijodama ir nuolat
pasinaudodama savo ypatinga galia.

Panašiai kaip ta maža žuvelė, ir
mes turime ypatingą dievišką galią,
kuri padeda mums kovoti su gyveni-
mo sunkumais. Be to, mes esame ver-
tingesni už tą žuvelę. Mes esame
žmonės, mylimiausi Dievo kūriniai,
kuriems jis įkvėpė savo dvasią, savo
gyvenimą, apdovanojo savo garbe ir
orumu, apsupa mus savo malone kaip
skydu. Jo angelai nuolat mus globoja.
Jo šventieji mus nuolat maldose stip-
rina ir remia. Bet kartais ta maža
žuvelė turi daugiau tikėjimo negu
mes. (...) Pamirštame, kad Dievas
mumis rūpinasi labiau negu ta žu-
vele. Jis mus labiau apdovanojo. Tu-

rime tą galią, kuri prikėlė Jėzų iš
mirties, kuri gali pastumti mūsų
priešus taip, kad jie mums pasitar-
nautų.

Gal liga yra mūsų priešas. Pri-
siminkime, kad Dievas sukūrė mūsų
kūną ir tikrai gali pataisyti tai, kas
negerai. Gal mus vargina skola ar
trūkumai. Dievas gali mums dova-
noti vieną puikią mintį, kuri pakylės
mus į naują lygmenį. Jis padės sutik-
ti žmogų, kuris pasiūlys mums darbo
vietą. Jis gali atvesti tą žmogų, kuris
netikėtai pakeis mūsų gyvenimą tin-
kama kryptimi. Kodėl Dievas tai
daro? Jis nori parodyti savo garbę,
galybę ir šlovę pasauliui. Veikdamas
tikinčiojo gyvenime, jis rodo, kad yra
gyvasis, tikrasis, galingasis Dievas.
Pašalinkime visas ribas, leiskime jam
veikti, keisti mūsų gyvenimus, pri-
pildyti mus savo meile. Gavėnios lai-
ku melskimės: „Visa širdimi dėkoja-
me tau, Viešpatie, kad mums, dar gy-
venantiems žemėje, jau leidi ragauti
dangaus gėrybių /Romos Mišiolas/.”

(...) Šiandien noriu jums primin-
ti, kad Dievas parodo savo gerumą
netikėtais keliais. Dievas veikia labai
įvairiai kiekvieno žmogaus gyvenime.
Jis neturi ribų. Tik mūsų mąstysena
nustato jam ribas. Šv. Ignacas Lojola
taip pat mus moko atrasti Dievą
kiekvienoje savo gyvenimo srityje.
Kartais žmonės sako: „Ryti, tikrai
nepavyks man pasiekti to, ko man
dabar labai reikia!” Visuomet atsa-
kau: „Esate teisus. Tai pasiekiama
tik tikintiesiems.”

Tikrai gyvenimas nepasikeis, jei
mūsų mąstysena nepasikeis. Kiek-
vieną rytą dar prieš išeidami iš namų
turime kartoti: „Kažkas nuostabaus
manęs laukia šiandien. Tai dar viena
puiki Viešpaties diena. Jo malonė ir
palaima palies mane šiandien.” Pra-
dėkime dieną su tikėjimu ir mąstyse-
na atveriančia kelią Dievo malonei.
Net jei ta diena bus sunki ir vargi-
nanti, mes gyvensime teisingai, nes
šlovinsime Dievą nuo pat ryto.

Nuolat prisiminkime Dievo pri-
sistatymą Mozei. Pašalinkime ribas
nuo Dievo. Tikėkime jo besąlygiška
meile ir neribota viltimi. Tikėkimės
vien tik gerų dalykų savo gyvenime.
Ieškokime jo valios, pakluskime jo
vedimui. Laikykime Dievą pirmoje
vietoje. Mylėkime kiekvieną žmogų,
elkimės su jais teisingai.

Matėme daug nuostabių jo darbų
praeityje. Tikrai jis padarys jų dar
daugiau ateityje. Jei tikime, nugali-
me sunkumus ir kliūtis. Jei jam pak-
lūstame, vykdome jo valią, jis tikrai
mus veda ten, kur niekada net neįsi-
vaizdavome būti.

Sutrumpinta

Rytis Gurkšnys, SJ yra vadovų
mokytojas ir Kauno jėzuitų bažnyčios
rektorius (www.kjb.lt)

Bernardinai.lt

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ
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LAIMA REISS
JAV LB Tarybos narè

Lietuvos Nepriklausomybės pa-
skelbimo 92-ąsias ir Lietuvos 20-
ąsias atkūrimo metines šiais metais
Connecticut valstijos Waterbury ir
New Haven apylinkės šventė kartu.
Neišvengiamai artėja ta diena, kai,
norint išlaikyti mūsų lietuviškas tra-
dicijas, jau reikia burtis po dvi apylin-
kes ar net tris. Mūsų stipriosios, se-
nosios kartos gretos retėja, o jauni-
mas, išsisklaidęs dideliu spinduliu, ne
visada randa laiko ir noro susiburti.
Kaip prasitaria pokarinė lietuvių JAV
karta, net nesitiki, kad dar jiems
gyviems esant bus ne tik uždaromos,
bet ir griaunamos lietuviškos bažny-
čios.

Minėjimą pradėjo Waterbury
apylinkės vicepirmininkas Linas Bal-
sys. Jis tradiciškai perskaitė susirin-
kusiems Nepriklausomybės aktą lie-
tuvių bei anglų kalbomis. New Haven
apylinkės pirmininkė Džina Inkra-
tienė prisiminė šios apylinkės garsius
ir nusipelniusius lietuvybei tautie-
čius. Man buvo suteikta garbė kaip
šio renginio viešniai pasidalinti pra-
eities prisiminimais ir ateities lūkes-
čiais. Pasveikinau visus susirinku-
sius lietuvius ir jų draugus ir nuo
mūsų Connecticut LB apygardos pir-
mininkės Sigitos Šimkuvienės-Ro-
sen. Visus įkvėpė labai tautiškos ir
specialiai šiai šventei parašytos Ju-
zės Plaušinaitienės eilės Vasario 16-
ajai.

Nepriklausomybės diena man vi-
sada yra didelė šventė. Mano senelis,
Nepriklausomos Lietuvos savanoris,
buvo sušaudytas raudonųjų, jo atmi-
nimas visada liks mano širdyje. Taip

aš ir užaugau – su tuo dideliu patrio-
tiškumo užtaisu. Jo man užtenka ir
JAV LB veikloje dalyvauti, ir savo
nuotraukų parodas organizuoti.

Nepriklausomybės šventė čia,
toli nuo gimtos Lietuvos, buvo ir yra
iškilmingesnė. Nors ir be didelių
paradų, nors ir mažame ratelyje, bet
su didele Tėvynės meile širdyse.

JUZÈ PLAUŠINAITIENÈ

Vasario 16-ajai
Ta žemė prie Baltijos krantų,
Ten vaidilutės kūrė.
Gamtoje pagoniškų dievų
Senieji kriviai burtus būrė.

Nuo amžių buvo Lietuva
Prie Nemuno prigludusi.
Ten protėvių senų dvasia,
Giliai savo šaknis įleidusi.

Daug didžiavyrių čia užaugo,
Čia Mindaugo brangi Tėvynė,
Čia Vytautas Didysis augo,
Tai buvo tad garsi gadynė.

Kai amžinybėn Vytautas išėjo,
Jam lygaus nebuvo vado.
Mažėjo Lietuva, silpnėjo,
Po priespauda pakliuvo caro.

Ir uždrausta gimta kalba –
Lietuviška spauda užginta,
Tik meile knygnešių, drąsa
Lietuviška kalba apginta.

Atimt negal Tėvynės ir kalbos –
Krūtinėj kaupės laisvės šauksmas.
16-ta Vasario – laisvė Lietuvos!
Nukrito caro pančių skausmas.

Mūsų vienybės šventė
Iš kairės: Laima Reiss, Linas Balsys, Džina Inkratienė.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 92-ąsias ir Lietuvos 20-ąsias atkūri-
mo metines šiais metais Connecticut valstijos Waterbury ir New Haven apy-
linkės šventė kartu. Iš autorės asmeninio archyvo
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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

Atkelta iš 4 pal. visuomenės san-
tykių ir tarnavo kaipo industrializaci-
jos  garvežys mažiausiai industrinės
revoliucijos paliestuose kraštuose,
visų pirma Rusijoje. Komunizmas
sudarė palyginti mažą pavojų pažen-
gusiuose kapitalistiniuose kraštuose,
kur besivystanti ekonominė gerovė ir
parlamentinė demokratija sudarė
sąlygas gerovės kilimo politikai. Ta-
čiau Rusijoje, kur tokių sąlygų nebu-
vo, komunizmas, kaip jį suformulavo
Leninas, tapo priverstinės industria-
lizacijos įrankiu, kuris galėjo būti pa-
veikus tik totalistinio režimo sąlygo-
mis. Atsiekus brandžios industrinės
visuomenės stovį, toks leninistinis to-
talitarinis režimas tampa anachro-
nizmu (pagal Marksą) ir tolesnio vi-
suomenės vystymosi stabdžiu. Todėl
anksčiau ar vėliau galima tikėtis ne
vien visuomenės totalitarinės kon-
trolės erozijos, bet ir visiško jos iš-
nykimo. Komunizmas ir jo politinė
išraiška – totalitarinis režimas tampa
nesutaikomas su moderniosios visuo-
menės poreikiais.

Brandžios industralizacijos laiko-
tarpiu totalitarinis režimas yra griau-
namas technologijos ir informacijos,
kurios turi savo logiką ir poreikius,
nesiderinančius su totalitarine ir cen-
tralizuota visuomenės kontrole. Ne
planas, o technologija ir informacija
lemia ekonominį progresą; centrali-
zuota kontrolė tampa tokio progreso
stabdžiu. Todėl nenuostabu, kad
šiandieną sovietų sistema pertvarko-
ma kaip tik dėl šios priežasties.

Priartėjant prie poindustrinės
visuomenės, keičiasi socialinių san-
tykių pobūvis bei visuomeninė sąran-
ga. Patarnavimų sektoriaus išaugi-
mas ekonomikoje ir vykstanti techno-
loginė revoliucija yra susiję su aukštu
mokslo lygiu, reikalaujančiu plačios
susižinojimo laisvės. Visuomenė tam-
pa labai diferencijuota, o centralizuo-
tas jos valdymas pasidaro ekonomi-
niai atžagareiviškas. Išaugusiai inte-
ligentijai ir patarnaujančiajai klasei
optimaliai operuoti reikalingas lais-
vas susižinojimas bei susisiekimas.
Tokia visuomenės struktūra logiškai
veda arba prie teisių ir laisvų išplėti-
mo, arba prie laikinos konservatyvios
reakcijos. Sakau laikinos, nes reakci-
ja – kokia nors diktatūra – būtų lygiai
taip pat nesuderinama su modernios
visuomenės poreikiais, kaip ir mark-
sizmas-leninizmas ir jo politinė
išraiška. Taip man atrodo vėliausi
poslinkiai Sovietų Sąjungoje iš isto-
rinių ir visuomeninių mokslų per-
spektyvos.

Prileidžiant, kad Gorbačiovo lini-
ja bus toliau vystoma, noriu pažvelgti
į keletą labiau specifinių problemų ir
jų galimas tautoms pasėkas.

Pertvarkymo ir atvirumo politika
yra antiteziška partiniam režimui.
Reformų siekiama iš esmės nepažei-
džiant partijos galios monopolio.
Kaip toli tokios reformos gali eiti,
neiššaukdamos to monopolio pažeidi-
mo? Man atrodo, yra kur nors riba.
Patirtis Lenkijoje bei Kinijoje rodo
didelę  reakcijos galimybę. Reakcijos,
kuri seka Lenino – dviejų žingsnių į
priekį ir vieno atgal – modelį. Todėl
tas, kas bus atsiekta, tikriausiai visiš-
kai nežlugs. Ilgalaikėje perspektyvo-
je, tai kas šiandien Sovietų Sąjungoje

darosi, yra progresyvu ir remtina.

O atsitikę yra nemažai, nors,
pagal vakarietiškas demokrati-
jos normas, neužtektinai. Žmo-
gaus teisių srityje ryškūs poslinkiai į
gerą pusę. Peržiūrimi kriminalinio
kodekso paragrafai, kuriais naudo-
tasi represuoti disidentus. Religijos
įstatymas modifikuojamas ir, galimas
daiktas, religinės bendruomenės
gaus teisę katekizuoti vaikus bei
leisti savo literatūrą. Sovietinė val-
džia vis tik dalyvauja Helsinkio pro-
cese ir pripažino, kad žmogaus teisių
klausimai nėra tik valstybės vidaus
politikos reikalas. Atrodo, vyksta
šioks toks politinių organų sutramdy-
mas. Naujas emigracijos įstatymas ir
procedūra gerokai palengvino išvy-
kimą. Matosi pirminiai susižinojimo
ir susiorganizavimo laisvių ženklai, ir
taip toliau.

Žinoma, pažanga žmogaus teisių
srityje dar toli nuo vakarietiškų stan-
dartų, bet, iš kitos pusės, negalime
nepripapžinti, kad pažanga yra. Va-
kariečių pareiga turėtų būti
stengtis tuos poslinkius gilinti.

Kita dėmesio verta sritis, kuri
taip pat iš esmės liečia ir lietuvių tau-
tą, yra kultūrinė padėtis. Iš dalies ji
surišta ir su taip vadinama tautybių
politika (apie kurią čia vakar kalbėjo
ponia Aleksejeva). Aišku, kad sovie-
tinė valdžia galų gale pripažino, jog
tautinis klausimas dar toli gražu
neišspręstas. Tai rodo daug reiškinių,
pradedant totorių, pabaltiečių ir kitų
tautų demonstracijomis dėl savo tei-
sių ir baigiant įvairių sovietinių tautų
inteligentijos pasireiškimais ginant,
puoselėjant ir reikalaujant daugiau
dėmesio tautinėms kultūroms, esan-
čioms rusų kultūros šešėlyje, ar net
priespaudoje. Kol kas nėra aišku, ko-
kios bus ribos tautinių kultūrų kulti-
vavimui. Iki šiol jos, atrodo, gerokai
prasiplėtė (pavyzdžiui, traktuojant
praeities kultūrinį palikimą ir pačią
istoriją). O bendražmogiškos kultū-
ros rėmai taip pat yra gerokai prasi-
plėtę.

Kaip ir žmogaus teisių, taip ir
kultūros srityje, ribos nėra nužymė-
tos. Bet tai, kas vyksta, yra naudinga
tautiniam išsilaikymui.

Ekonominės reformos kol kas
atsargios, bet keliais atvejais aiškiai
atsisakančios komunizmo doktrinų.
Asmeninis suinteresuotumas, rizika
vėl įgauna reikiamą vaidmenį ekono-
miniame gyvenime. Apie tai, dėl laiko
stokos, nekalbėsiu. Noriu tik paliesti
respublikų vaidmenį tų reformų rė-
muose.

Brežnevo laikais įvyko didelė
centralizacija, išjungianti respublikas
iš daugelio planavimo ir valdymo
funkcijų. Naujai paskelbta (1987 m.
birželio plenume) ekonominių refor-
mų programa vietinius organus stip-
rina dviem atvejais. Pirma, daugiau
suteikiama teisių vietinių įmonių va-
dovams, tuo nustatant vietinės eko-
nomijos indėlį į žmonių gerovę vieti-
nės veiklos darbe (produktyvumo –
sumanumo pagrindu). Antra, res-
publikiniai planavimo vienetai turės
daugiau įtakos planuojant ekonominį
ugdymą respublikos plotmėje, neat-
sižvelgiant į ministerijas ar valdybas

ir jų interesus. Tokiu būdu gali su-
sidaryti respublikoms efektyviau
siekti savo respublikinių interesų
ekonomijos srityje.  Atseit, respub-
likos ekonominė gerovė turės
daugiau priklausyti nuo respub-
likos vadovų.

Lietuvių ir kitų tautybių ateitis
tokioje sąlygų konfigūracijoje nėra be
problemų. Iš vienos pusės neaišku, ar
Gorbačiovo režimui pasiseks įgyven-
dinti savo politiką; iš kitos, jei Gorba-
čiovo linija ir laimėtų, neaiškūs yra
tos politikos parametrai. Tai kelia
tautai strateginių ir taktinių poli-
tikos klausimų.

Esant tokiai padėčiai, galima įsi-
vaizduoti ir optimalią, ir minimalią
programą. Tai apsunkina apsispren-
dimą, nes vykstą poslinkiai sudaro ir
didelius pavojus, ir atveria plačias
galimybes ginti tautinius interesus.
Šioje situacijoje racionalus požiūris
turėtų būti lankstus ir pasiryžęs iš-
naudoti susidariusias galimybes tau-
tiškumo išlaikymui. Tokius sprendi-
mus lietuvių tauta darė 1905, 1918,
1941, 1944–1952 metais, kartais lai-
mėdama, o kartais ir skaudžiai pra-
laimėdama.

Lietuvių tautos optimali progra-
ma yra nepriklausomybės atstaty-
mas. Šis tikslas yra absoliutus, ta-
čiau jo turinys negali būti iš
anksto tiksliai apibrėžtas ir tiks-
lo atsiekimas yra taktikos klausi-
mas. Todėl reikia remti viską, kas
palaiko tautiškumą. Nepriklausomy-
bė yra simbolis, kuris palaiko visuo-
menės pasiryžimą ginti ir plėsti savo
interesus. Tačiau nepriklausomybė
negali būti „zero-sum” – arba viskas
arba niekas – žaidimas, kuriame daž-
nai galima ir skausmingai pralaimėti.

Optimalistų Lietuvoje buvo visą
laiką, nuo pokario partizanų iki šių
laikų kai kurių disidentų, kurie iš
principo be kompromisų atmeta so-
vietinę santvarką. Jų vaidmuo (kaip

pvz., Kalantos) yra svarbus, išlaikant
tautos sąmonėje alternatyvios atei-
ties viziją. Jų vaidmuo taip pat gali
būti pavojingas, iššaukiąs daug kai-
nuojančias represijas (kaip pvz., po
Kalantos susideginimo buvo mano-
ma, kad Kauną kolonizuos rusais). Ir
Taškento rezoliucijos galėjo būti tam
tikra valdžios reakcija prieš naciona-
lizmo grėsmę sovietinės valstybės
integralumui.

Minimali programa gali būti api-
brėžta iki šiol Lietuvoje praktikuota
„institucinio nacionalizmo” politika,
atseit, vystymąsi kartu su visa sovie-
tine valstybe, išlaikant tautinį savi-
tumą, bet reikalų nepertempiant. Tai
pozicija, kurią iki šiol užėmė didesnė
dalis inteligentijos, partijos ir val-
džios aparato žmonių. Ši pozicija yra
labai atsargi, turinti nemažai biuro-
kratinio oportunizmo požymių. Tokia
pozicija gali būti ir vienintelė protin-
ga bei tikslinga, jei esamo režimo
rėmuose būtų bijomasi skaudžių rep-
resijų didesnių tautinių pasireiškimų
atveju.

Politinė visasąjunginė padėtis
turi nustatyti santykį tarp optimalios
ir minimalios programos. Šiandieni-
nė padėtis leidžia vesti mažiau negu
optimalią, bet žymiai platesnę negu
minimalią politiką. Stebint pastarųjų
dienų gyvenimą Lietuvoje, susidaro
įspūdis, kad Lietuvos žmonės yra
daug optimistiškesni, inteligentija
daug agresyviau siekia kultūrinių ir
ekonominių teisių. Kur visa tai nu-
ves, sunku pasakyti, nes kol kas, ma-
no supratimu, režimas nėra aiškiai
nubrėžęs ribų. Lanksti politika, rea-
liai atsižvelgiant į politinę padėtį
visoje Sąjungoje bei išlaikanti įtampą
tarp tautos ir okupanto, gali daug
laimėti tautiniam interesui, mini-
maliai – išlaikant tautinę sąmonę, ar,
daugiau optimaliai, – atsiekiant kul-
tūrinės autonomijos (pvz., demokra-
tinio federalizmo rėmuose), satelito
statuso, ir, pagaliau, nepriklausomy-
bės.       Nukelta į 11 psl.

Apmąstymai iš 
Palos Hills miestelio
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Psichologė S. Stašienė: ,,Išeitis visada yra”
LORETA TIMUKIENÈ

Vasario 28 dieną moterų klubas
,,Alatėja” pakvietė į sekmadienio
popietę Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre. Jau antrą kartą klubo viešnia
buvo gamtos m. dr., asoc. prof. Stasė
Stašienė. 

Psichologė apie save štai ką pa-
pasakojo: ,,Beveik keturis dešimtme-
čius dirbau tarp jaunimo, dėsčiau
Kauno technologijos universitete.
Turiu sūnų Tomą ir dukrą Ingą,
kurie su savo šeimomis jau seniai
gyvena Čikagoje. Man labai gerai
pažįstamos jaunų žmonių problemos.
Gal todėl Vadybos fakulteto studentai
mane išrinko įdomiausia dėstytoja. Ir
dar  – labai gerai žinau ir jaučiu, apie
ką kalba mano klientai, prispausti
gyvenimo negandų. Mat gyvenimas
nepašykštėjo išbandymų ir man. Vi-
sokiausių – ir tokių, kuriems užgriu-
vus atrodė, kad žemė slysta iš po kojų
ir gyvenimas netenka prasmės. Aš
ilgai klausinėjau savo Mokytojo ‘Ko-
dėl? Už ką?’ Jis atsakė: ‘Dievui nusi-
bodo žiūrėti, kaip tu apsimetinėji pil-
ka pelyte, verge Izaura. Štai ir davė
tau išbandymą, kad taptum tokia,
kokia esi iš tikrųjų – ir stipri, ir viską
galinti.’ Ačiū Tau, Mokytojau. Aš su-
pratau, kad skyrybos – ne visada
tragedija, kartais tai – išsigelbėji-
mas. Tuomet, kai žmogus priverčia
gerbti save ir kitus. Bet tai turi būti
ne žodžiai, tai turi būti tikra, iš-
gyventa. Nelengvi išbandymai pastū-
mėjo mane ir link psichologijos studi-
jų.”

Pirmoje susitikimo dalyje S. Sta-
šienė kalbėjo apie tai, kad  mes esame
mus supančios aplinkos dalis, susieti
su ja glaudžiais ryšiais.  Pasak trans-
personalinės („trans” – anapus, už ir
„personal” – asmeninis, individualus)
psichoterapijos specialistės, žmogaus
gyvenimui didelės reikšmės turi lai-
kas, praleistas mamos įsčiose prieš
gimstant, ir pats gimimas. Kadangi
motinos ir vaiko energetiniai laukai
sutampa, visa tai, ką išgyvena moti-
na, ,,užsirašo” vaiko pasąmonėje.
Labai svarbu, kokie buvo tėvų san-
tykiai laukiant kūdikio. Visą nėštu-
mo laikotarpį pasąmonė uoliai renka
visus įspūdžius, išgyvenimus,  paskui
jie ,,išlenda” einant per gyvenimą. Ne
mažiau svarbu, kaip vaikas atėjo į šį
pasaulį: laukiamas ar nelaukiamas,
ar ilgai truko gimdymas, kaip jį pasi-
tiko supanti aplinka. Tai – tik keli
pagrindiniai veiksniai, kurie daro įta-
ką suaugusio žmogaus elgesiui, jo
gyvenimui.

Profesorė sakė, kad dažnai to-
kiems dalykams neteikiama daug
reikšmės, nes yra ,,svarbesnių prob-
lemų”. Laikotarpio iki gimimo įtaka
žmogaus gyvenimui nagrinėjama
retai. Todėl, skaitydama paskaitas
studentams ir visuomenei, psichologė
sakė visada pabrėžianti: ,,Kaip gerai,
kad jūs dabar sužinot, kaip reikia
laukti vaikelio, kaip su juo bendrauti,
kaip elgtis gimdymo metu.”

Anot S. Stašienės, nuolat besi-
vaidijančiose šeimose, kuriose trūks-
ta pagarbos, meilės ir šilumos, gimsta
nervingi vaikai, kurie dar įsčiose su-
geria nuodus, darančius šeimos gyve-
nimą nepakenčiamu. Jeigu besipyk-
stantys, girtaujantys, neatsakingi tė-
vai suvoktų, kad jie paleidžia į pa-
saulį vaikus su pažeista psichika,

kuriems reikės psichologų ar netgi
psichiatrų pagalbos – gal tai pakeistų
jų elgesį, priverstų skirti daugiau
dėmesio ir meilės savo artimiausiems
ir brangiausiems žmonėms – šeimai,
vaikams.

Daugelį dalykų, paveldėtų iš savo
tėvų, prosenelių, mes perduodame
savo vaikams, sakė popietės viešnia.
Savo vaikams mes galime duoti mei-
lės, šilumos, kitų gyvenimo vertybių
tiek, kiek gavome iš savo tėvų. Bet
jeigu mūsų tėvai to negavo iš savo
tėvų? Tuomet negalima jų kaltinti,
nes jie augino mus taip, kaip mokėjo.
Todėl ieškant atsakymo, kodėl mano
gyvenimas yra toks, kodėl man nesi-
seka, kodėl visų vaikai kaip vaikai, o
su savo nesusišneku, kodėl mano
santykiai su tėvais tokie šalti, turime
dvi galimybes. Pirma – vadovautis
įsitikinimu, kad tai – likimas, ,,gi-
miau po nelaiminga žvaigžde” ir t. t.
Tai – silpnų žmonių pasirinkimas. Jie
bando bėgti nuo atsakomybės, neieš-
ko savo elgesio priežasčių, pasirenka
alkoholį, narkotikus arba net savi-
žudybę. 

Antra galimybė – saviugda, dar-
bas su savimi, tobulėjimas, tikrųjų
vertybių suradimas. Moralinių verty-
bių poreikis paprastai pajuntamas
krizių metu, kada žmogus suvokia,
jog yra dalykų, kuriu nenusipirksi už
jokius pinigus – meilės, sutarimo, pa-
kantumo. Tad krizės priverčia nusi-
mesti visas kaukes, kuriomis mes
dangstomės nuo aplinkinių, ir tuo-
met tampame tikri – tokie, kokie iš
tikrųjų esame. Tiesa, tas suvokimas
dažniausiai būna skausmingas, nes
sugriūna mūsų planai, dūžta likimai,
yra santuokos. Tai yra, griūna tai,
kas buvo netikra. 

Profesorė patikino, kad visada
yra išeitis, galima pakeisti bet kurį
žmogaus elgesio modelį. Su viena są-
lyga – kad žmogus pats to norėtų. S.
Stašienė psichoterapeutą palygino su
gidu, kuris gali padėti žmogui pažinti
sudėtingą savo vidinį pasaulį, išeiti iš
uždaro rato. Aišku, tam reikia laiko.
Transpersonalinė psichoterapija –
vienas iš daugybės būdų, kuris pa-
deda įveikti krizę ir rasti išeitį iš su-
dėtingų situacijų.

Antroje popietės dalyje psicho-
logė pasiūlė moterims atsipalaiduoti.
Tyliai, be žodžių, susikibus ranko-
mis, žvelgiant į akis buvo galima per-
duoti viena kitai nuoširdžiausius pa-
linkėjimus. Vėliau buvo sakomi geri,
sielą sušildantys žodžiai, kuriuos
išgirdus ne vienai akyse sužibo aša-
ros. Turbūt neprieštarausite – ne taip
dažnai mūsų širdis paglosto žodžiai:
,,Tu esi pati geriausia, gražiausia,
nuostabiausia, darbščiausia.” O po-
pietės pabaigoje visos turėjo progą
pailsėti, atitrūkti nuo sunkių minčių
ir rūpesčių, klausantis muzikos ir
įtaigių psichologės žodžių. Ne viena
sakė pasijutusi pailsėjusi, pasisėmusi
energijos. 

Turbūt tos, kurios sekmadienio
pusdienį paskyrė sau ir savo jaus-
mams, mintims, išgyvenimams, neli-
ko nusivylusios. Keramikės Sonatos
Kazimieraitienės ir tekstilininkės
Raimondos Daras jungtinės parodos
,,Prieglobstis”  darbų apsuptyje popie-
tės viešnios turėjo progos stabtelti,
susimąstyti, įsiklausyti į save, pažvelg-
ti į savo bėdas ir rūpesčius iš šalies. 

Audronė Sidaugienė (k.) pristatė psichologę Stasę Stašienę.

Moterys viena kitai perdavė gerus palinkėjimus.

Popietės viešnios turėjo progą pailsėti, atsipalaiduoti.

,,Alatėjos” moterys su Stase Stašiene (pirma iš k.) ir rašytoja Egle Juodvalke
(šešta iš k.).

Daivos Jakubauskienės nuotraukos
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Atkelta iš 9 psl.

Išeivijai turėtų būti priimtini visi
tarpiniai žingsniai į galutinį tikslą ir
savo ruožu ji turėtų prisidėti prie bet
kokios pažangos ta linkme skatinimo.

Žiūrint iš išeivijos taško, kurios
galutinis tikslas yra Lietuvos nepri-
klausomybė, tarpiniai autonomijos
atsiekimai turi ir problemų. Neturiu
patikimų duomenų apie tautinę są-
monę Lietuvoje ir šiandieną, bent
man, sunku būtų pasakyti, už kokį
statusą tauta apsispręstų, jei tai ga-
lėtų padaryti. Atseit, pvz., ar kultū-
rinės autonomijos demokratinėje fe-
deralinėje valstybėje atsiekimas ne-
būtų daugumai ta optimali padėtis?
O kaip žemesnio laipsnio autonomi-
ja?

Tačiau nežiūrint tų klausi-
mų, išeivijos pareiga yra remti,
ir moraliniai, ir veiksmu, bet
kokį laisvėjimą, bet kokį autono-
mijos praplėtimą. Tai darydami,
mes neišsižadame nepriklauso-
mybės idealo, nors tautai pri-
klauso teisė pačiai savo statusą
nulemti. Bet mes taip pat turime
teisę ir pareigą kurti tautai
alternatyvios ateities viziją.

Naujai besivystanti padėtis So-
vietų  Sąjungoje dramatiškai išplėtė
ryšių tarp tautos ir išeivijos galimy-
bes. Tai mes matome iš daug pavyz-
džių, apie kuriuos bus kalbama pla-
čiau sekančioje sesijoje. Tie santykiai,
kiek įmanoma, plėtotini, nes jie pade-
da abiems tautoms dalims siekti savo
tikslų. Tautai krašte santykiai yra
reikalingi tautiškumui ir nepriklau-
somybės idėjai palaikyti, praplečiant
jos kultūrinį akiratį vakarietiškąja
patirtimi, pagelbstint profesinėje
plotmėje ir padedant represuotiems.
Mūsų tikslas yra toliau skatinti ir
remti laisvėjimo procesą. Išeivijai
santykiai su tautos kamienu reikalin-
gi jos tautiniam ir kultūriniam gy-
vastingumui palaikyti.

Pabaigai

Visa, ką sakiau, daug kam gali at-
rodyti per daug optimistiška. Tačiau
aš manau, kad tai, kas vyksta, iš isto-
rinių ir visuomeninių mokslų per-
spektyvos yra dėsninga ir rodo didelį
potencialą visiškam visuomenės per-
sitvarkymui, kuris atitiktų moder-
naus Vakarų pasaulio žmogaus verty-
bėms. Anksčiau ar vėliau tai įvyks,
nebent atsitiktų branduolinis susi-
naikinimas.

Apmąstymai iš Palos Hills
miestelio

AR MILTON FRIEDMAN 
DVASIA IŠGELBĖS ČILĘ?
Atkelta iš 3 psl.      Kuo valstybė ne-
turtingesnė, tuo labiau jos žmonės
bus linkę naudoti prastesnes medžia-
gas, taupiau naudoti geresnes ar
tiesiog meluoti. 2008 m. Sičuano
žemės drebėjimas palaidojo tūks-
tančius vaikų po mokyklų pastatais,
irgi statytais neva pagal reikalavi-
mus.

Savo knygoje „Šoko doktrina” N.
Klein vieną skyrių pavadino „Čilės
stebuklo mitas”. Pasak jos, vienin-
telis dalykas, ką M. Friedman ir ,,Či-
kagos berniukai” padarė, tai „per-
pumpavo turtą iš apačios ir vidurio, į
pačias viršūnes ir didelei vidurinės
klasės daliai suteikė mirtiną šoką,
kad jos net nebeliko”.  O pasak B.
Stephens, „visų klasių čiliečiai, gyve-
nantys tikro šoko (žemės drebėjimo)
įkandin, į M. Friedman pasižiūrės, ko
gero, kitaip, nes jis jiems davė prie-
monių pirmiausia išgyventi drebė-
jimą, o paskui iš naujo atkurti savo

gyvenimus”.
Lrt.lt

Mykolas Drunga – JAV lietuvių ir
Lietuvos žurnalistas, visuomenės vei-
kėjas. 1975–1976 m. „Encyclopedia
Lituanica“ 4-5 tomų vyr. redaktoriaus
pavaduotojas. 1977–1979 m. Jackui
Sondeckiui padėjo leisti savaitraštį
„Keleivis“. Jam užsidarius, 1980–
1982 m. savaitraščio „Vienybė“,
1982–1987 m. dienraščio „Draugas“
redakcijų bendradarbis. 1984–1985
m. JAV lietuvių žurnalo „The Obser-
ver“ redaktorius. 1980–1990 m.
Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos
(Lithuanian Library Press), 1985–1989
m. žurnalo „Baltic Forum“ vertėjas.
Nuo 1990 m. „Laisvosios Europos ra-
dijas/Laisvės radijas“ lietuviškų laidų
redaktorius Miunchene, nuo 1995 m.
Prahoje. Nuo 2004 m. gyvena ir dirba
Lietuvoje, yra Išeivijos studijų centro,
Lietuvos radijo bendradarbis.

Birutė ir Adomas Jocas, gyvenantys Los Angeles, CA, užsiprenu-
meravo „Draugą” metams ir kartu paaukojo dosnią 100 dol. auką. Labai
ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Gytis Vadopalas, gyvenantis Willow Springs, IL, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Windjammer Properties of  Braintree, Braintree, MA, atsiuntė
mums dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū už Jūsų paramą.

Teresė ir Vitas Bagdonai, gyvenantys Spring Hill, FL, užsisakė
„Draugą” skaityti dar metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir
50 dol. auką. Labai ačiū.

V. Kazlauskas, gyvenantis Hamilton, ON, Canada, pratęsė „Drau-
go” metinę prenumeratą ir paaukojo 60 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Žibutė Zaparackas, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.

Wanda A. Gvildys, gyvenanti Lisle, IL, pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką.  Esame labai dėkingi už
paramą.

Algis Vasonis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė kasmetinę „Draugo”
prenumeratą ir prie mokesčio  pridėjo dosnią 90 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Vladė ir Rimas Siliūnai, gyvenantys Lisle, IL, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką Labai ačiū.

Anna ir Leon Kazlauskas, gyvenantys  Trail Creek, IN, kartu su
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

A † A
JADVYGA KUNTZ
(MACKEVIČIUS)

Mirė 2010 m. kovo 6 d.
Gyveno Bridgeport, Chicago.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Romualdas su žmona Dianne, žentas Vytau-

tas; anūkai Peter, Ramona, Erika, Kenneth ir Andrew; proanūkiai
Nicholas, Scoey, Brianna, Jacob, Kelby ir Maxwell.

A. a. Jadvyga buvo mama a. a. Aušros Buzikas.
Priklausė Jūros šauliams, Tautos fondui, Lietuvių Bendruo-

menei.
Velionė pašarvota antradienį, kovo 9 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v.

Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago,
IL 60632.

Laidotuvės trečiadienį, kovo 10 d. iš laidojimo namų 10:15 val.
ryto a. a. Jadvyga bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios
už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

Niekas nėra toks turtingas,
kad galėtų gyventi be šypsenos,
ir niekas nėra toks skurdžius,
kad negalėtų dovanoti bent šypsenos.

A † A
ANTANINA BACEVIČIŪTĖ

VASIUKEVIČIENĖ

Po ilgo, įvairiaus ir džiaugsmingo gyvenimo, mirė 2010 m.
kovo 4 d.

Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Sintautų parapijoje.
Giliame liūdesyje liko: duktė Joana ir vyras Džiugas  Augius

su šeima; sūnus Rimvydas ir duktė Danutė su vyru Jurgiu Tar-
būnu ir jų šeima; Lietuvoje brolis Antanas ir daug giminių Lie-
tuvoje, Amerikoje ir Australijoje.

A. a. Antanina buvo ilgametė Jaunimo centro ir Pedagoginio
Lituanistikos instituto rėmėja.

Gedulingos šv. Mišios už a. a. Antaniną bus aukojamos šešta-
dienį, kovo 13 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Le-
monte. Laidotuvės privačios.

Vietoje gėlių a. a. Antanina prašo dovanoti vieni kitiems šyp-
seną.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šv.
Mišiose.

Liūdinti šeima
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�Lietuvos Respublikos generali -
nis konsulatas Čikagoje kartu su Da -
riaus ir Girėno komitetu Čikagoje bei
Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių
mies  tų komitetu kovo 11 d., ketvirta-
dienį, kviečia į Lietuvos Ne priklau so -
mybės atkūrimo dvide šimtmečio mi -
nė jimą, kurio metu Mid way oro uoste
Aviacijos veteranų salėje (5700 S. Ci -
cero Ave., Chicago, IL 60638) vyks iš -
kil mingas atnaujintos Da riaus ir Gi -
rė no memorialinės len tos iškabinimas.
Pradžia – 10 val. r.  Maloniai prašome
užsiregistruoti elekt ro niniu paštu:
admin@konsulatas.org arba tel.:
312-397-0382, trump. nr. 207.

�Registracija naujiems 2010–
2011 mokslo metams Čikagos litu-
anistinėje mokykloje vyks kovo 13 d.
dabartiniams mokiniams, jų sesu -
tėms ir broliukams, o balandžio 17 d.
naujiems  mokiniams. 

�Psichologinės ir dvasinės pa -
gal bos draugija kovo 13 d. rinksis į
savo pirmąjį suvažiavimą, kuris vyks
Pasaulio lietuvių centre. Pradžia –
1:30 val. p. p. Daugiau informacijos
el. paštu: pagalbosdraugija@live.com
arba parašyti adresu: Zion Lithua -
nian Lutheran Church, 9000 S. Me -
nard Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel.
pasiteiravimui: 708-422-1433.

�Marquette Park apylinkėje
kovo 14 d. po 10:30 val. r. Švč. Mer ge -
lės Ma rijos Gimimo bažnyčioje pa ra -
pijos salėje (6812  S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL) vyks Lietuvos Neprik -
lausomybės minėjimas. Pradžia –
12:30 val. p. p. Pag rin dinė kalbėtoja –
Danutė Bin dokienė. Mi šių metu gie-
dos ir meninę prog ramą atliks solis-
tai Margarita ir Vac lovas Momkai.
Akompanuos Jū ra tė Lukminienė.

�,,The Champagne Saints” kvie -
čia į koncertą ,,Geriau vėliau negu
nie kada” kartu su Tadu Biručiu ir jo
gitara”. Koncertas vyks šeštadienį,
kovo 20 d., 8 val. v. Pasaulio lietuvių
centro Fon do salėje. Bilietų, nusipirk-
tų iš an ksto, kaina – 10 dol. Prie įėji-
mo du rų – 15 dol.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus penk-
tadienį, kovo 26 d., nuo 6 val. v. iki  7
val. v. dalyvauti šv. Mišiose ,,Viena
valanda tylios maldos”, kurios bus
aukojamos Sisters of St. Casimir
Chapel, 2601 W. Marquette Rd.,
Chicago, IL. Po Mišių – užkan džiai.
Tokios Mišios bus aukojamos ir ba-
landžio 30 d. bei gegužės 28 d. Dau-
giau informacijos suteiks seselė Ja-
nine Golubickis tel.: 630-243-8349.

�Kovo 27 d. Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, bus mo koma marginti
margučius. Su savimi atsinešti 6
kietai išvirtus kiaušinius. Įėjimas –
12 dol. suaugusiems, vaikams iki 12
m. – 5 dol. Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500.

�Rinkimai į Lietuvių Fondo (LF)
ta rybą ir Kont rolės komisiją vyks
gegužės 1 d. LF 47-ajame metiniame
narių suvažiavime  Pa sau lio lietuvių
centre.  Daugiau in for macijos gausite
tel.: 630-257-1616 arba rasite LF
internetinėje svetainėje: www.lithua-
nianfoundation.org. 

�Lietuvių Fondas ir Pasaulio
lietuvių centras kviečia visus golfo
mėgėjus dalyvauti ypatingai įdomia -
me ir skirtingo masto ,,Liberty Mu -
tual Invitational” golfo turnyre š. m.
birželio 19 d. Old Oak Country Club.
,,Liberty Mutual Invitational” – stam-
bi draudimo firma, sutiko šį sporto
renginį remti. Ruošos darbai, vykdo-
mi bendromis jėgomis, jau įsibėgėjo.
Daugiau informacijos – ateityje.

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejaus bibliotekos archyvui reikalin-
gi savanoriai talkininkai.  Muziejaus
biblioteka viena didžiausių Jungti nė -
se Valstijose. Archyve yra apie 100,000
lietuvių nekrologų katalogas. Iš viso
pasaulio žmonės kreipiasi teirauda -
miesi apie draugus ir giminaičius.  Jei
norėtute padėti, prašome kreiptis į
Lu ką Šaparnytę tel.: 773-582-6500.

�Nepriklausomybės atkūrimo
die  nos proga Lie tu vos Respublikos
am basada maloniai kvie čia į nefor -
ma lų susibūrimą, kuris vyks Lietu -
vos Respublikos ambasadoje, 2622
16th St. NW, Wa shington, DC 20009,
trečiadienį, kovo 10 d. nuo 6:30 val. v.
iki 8:30 val. v. Programoje: dokumen-
tinio filmo ,,Lie  tuva. Statusas: nepri -
k lausoma” premjera (filmo trukmė –
30 min.). Po filmo – neformali dis ku -
sija, po dis kusijos pakviesime vaišėms.

��Aleksandras Makejevas, Lietu -
vos pop roko at likėjas, kovo 13 d. 8
val. v. koncertuos Šv. Kazimiero para-
pijos didžiojoje salėje, 2718 St. Geor -
ge St., Los Angeles, CA 90027. Bilieto
kaina – 25 dol. 

�JAV LB Grand Rapids apylin -
kės valdyba kviečia dalyvauti Vasario
16-o sios ir Kovo 11-osios minėjime sek-
   ma dienį, kovo 14 d., lietuvių Šv. Pet -
ro ir Povilo parapijoje, 1433 Ha mil ton
Ave., NW, Grand Rapids, MI 49504.
9:30 val. r. Šv. Mišios, ku rias atna -
šaus lietuvių kilmės klebonas De nnis
Morrow. 11 val. r. – minėjimas ir vai -
šės parapijos mo kyk los salėje. Mu zi -
kinę prog ramą at liks muzikinė grupė
,,Biru Bar” (va dovė A. Be lec kie nė).

��Maloniai visus kviečiame į Ko -
vo 11-osios minėjimą, kuris rengia-
mas kovo 14 d., sekmadienį, po tra-
dicinių  lietuviškų pietų (2:30 val. p.
p.), Lietuvių klubo (St. Petersburg,
FL) didžiojoje salėje. Programą ruo-
šia ,,Saulutės” mokykla. Programoje:
trumpa ap žval ga apie Kovo 11-tąją,
eilėraščiai, dainos ir tautiniai šokiai.

�Lietuvos Dukterų draugijos
vakarienė ir madų paroda rengia-
ma ketvirtadienį, kovo 18 d., Lietuvių
klu bo salėje (St. Petersburg, FL). Jū-
sų laukia karšta vakarienė. Pradžia 4
val. p. p. Auka – 20 dol. 

�Sek madienį, kovo 21 d., pa mi -
nėsime Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.
Šventė vyks Šv. An driejaus parapijos
salėje (19-ta ir Wallace gatvių san kry -
ža, Philadel phia, PA 19130). Po 10:30
val. r. lietuviškų šv. Mi šių 12 val. p. p.
– pietūs. Minėjimas pra sidės 1 val. p.
p. Pag rin dinis kal bėtojas – Juozas
Gai la. Daugiau informacijos – R. Kru -
šins kienė (rkroma@aol.com) arba  V.
Volertas (volertas@verizon.net). 

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE ,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs

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

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

Dėl paramos užsienio lietuvių 
organizacijoms

Informuojame, kad Užsienio rei -
kalų ministerija paskelbė užsienio
lie tuvių organizacijų 2010-ųjų metų
projektų atranką ir kviečia teikti pro-
jektų paraiškas. Konkursas vykdo-
mas pagal Užsienio lietuvių organiza -
cijų projektų rėmimo tvarkos aprašą.

Bus remiami užsienio lietuvių or -
ganizacijų, ugdymo ir kultūros įstai -
gų projektai, kuriais siekiama įtrauk-
ti užsienio lietuvius į Lietuvos poli-
tinį, visuomeninį, ekonominį ir kul -
tūrinį gyvenimą, stiprinti bendruo -
me niškumą, plėtoti lituanistinį švie -
timą per šeštadieninių/sekmadie -
ninių mokyklų veiklą, puoselėti lietu-
višką kultūrą, remti užsienio lietuvių
žiniasklaidą. 

Projektus siūloma sieti su Lietu-
vai reikšmingomis sukaktimis – Lie-
tuvos nepriklausomybės at kū rimo
20-mečiu ir Žalgirio mūšio 600-osio-
mis metinėmis.

Didžiausia vienam projektui ski -
riama lėšų suma – 20,000 litų.

Projektų įgyvendinimo trukmė –
iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Užpildyta projekto paraiškos for -
ma su joje nurodytais priedais turi
bū ti pateikta iki 2010 m. kovo 31 d.

Paraiška pateikiama elektroni-
niu paštu lietuviai@urm.lt ir paštu
(ori ginalas su parašais, 1 egz.) ad re -
su: Užsienio reikalų ministerijos Už -
sienio lietuvių departamentui, J. Tu -
mo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius.

Užsienio lietuvių organizacijų
projektų rėmimo tvarkos aprašą bei
paraišką užsienio lietuvių organizaci-
jų projektams remti galite rasti kon-
sulato tinklalapyje adresu www.
konsulatas.org, skiltyje „Konsulato
naujienos”.

LR Generalinio konsulato  
Čikagoje info

Š. m. kovo 7 d., sekmadienį, Šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
joje metu buvo pranešta apie parapijoje įvyksiančius pasikeitimus. Kovo 5 d.,
penktadienį, Čikagos arkivyskupas Francis George Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos administratoriumi paskyrė šiuo metu Švč. Mergelės Marijos
Nekalto prasidėjimo parapijoje dirbantį kun. Jaunių Kelpšą. Naujas paskyri-
mas įsigalioja nuo š. m. liepos 1 d. Iki šiol Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijoje dirbęs klebonas kun. Anthony Markus nuo liepos 1 d. pradės dirbti
Šv. Pijaus X parapijoje Stickney miestelyje.

Kun. A. Markus ir kun. J. Kelpšas.                              Iš ,,Draugo” archyvų

�Lietuvių klubo (St. Petersburg,
FL) valdyba, kovo 25 d., ketvirtadie-
nį, 2 val. p. p. klubo patalpose rengia
velykinę mugę. Atvykę galėsite įsigyti
skanių vely ki nių kepsnių ir kitų gar-
dumynų. Kaip ir pereitų metų mugė-
je, visi bus pavaišinti. Kviečiame
margučių margintojus paaukoti klu-
bui po keletą margučių ir tuo būdu
praturtinti velykų mugę.

�Lietuvių klubo (St. Petersburg,
FL) Kultūros būrelis rengia du dainų
ir arijų koncertus klubo didžiojoje sa-
lėje. Pirmasis koncertas vyks kovo 27
d., šeštadienį, 6 val. v., antrasis – ge-
gužės 29 d., šeštadienį,  6 val. v. Salėje
žiūrovai sėdės prie stalų. Bilietai į
koncertus  – 10 dol. as me  niui (7 dol.

studentams). Kvie čia me užsisakyti
vietas  pas A. Kar nienę iki kovo 8
d. Birželio 4–6 dienomis St. Peters-
burg Opera rodys Bizet operą ,,Car-
men” Paladium teat re, 253 Fifth Ave.
N.  St. Petersburg, FL 33701. Prieš
minėtus koncertus į šį spektaklį bus
galima nusipirkti bilietus su 10 proc.
nuolaida. 

Pirku Vizgirdos, Rimšos,
Domšaičio, Kasiulio,
Žoromskio ir Varno 

tapybos darbus. 
Tel. 708-349-0348

PERKA


