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Minske atliktos kratos opozicijos atstovû namuose
Vilnius, gegužės 19 d. (BNS) –

Per Baltarusijos milicijos patikrini-
mus pas opozicijos atstovus Minske
kratos atliktos ir bent dviejų Lietuvoje
veikiančio Europos humanitarinio uni-
versiteto (EHU) dėstytojų namuose.

Pareigūnai kratas atliko Polito-
logijos katedros vedėjos Svetlana Na-
umova ir sociologo Andrej Vardo-
macki būstuose, sakė universiteto at-

stovė Irma Žukauskaitė. Universiteto
senatas po šių veiksmų išsakė susirū-
pinimą dėl teisių pažeidimų. ,,Aka-
deminė bendruomenė pareiškia, kad
morališkai palaiko savo kolegas”, –
sakoma senato pareiškime. Anot se-
nato, ,,tokio pobūdžio veiksmai prieš-
tarauja baltarusių valdžios pareiški-
mams apie visuomeninio gyvenimo
Baltarusijoje demokratizaciją”.

Pranešta, kad milicija Minske ir
dar keliuose Baltarusijos miestuose
surengė virtinę kratų opozicinių or-
ganizacijų biuruose ir kai kurių žmo-
nių butuose. Opozicijos atstovai sakė,
kad Minske kratos vyko organizacijos
,,Sakome tiesą” būstinėje, taip pat jos
aktyvistų butuose, sociologinės labo-
ratorijos ,,Novak” biure ir kelių poli-
tologų bei žurnalistų butuose.

Gruzija neatsisako plan¨ îtikinti lietuvius
kitaip tarti šalies pavadinimâ

Seimo komitetas nepritarè siùlymui
pl∂sti dvigubos pilietyb∂s „geografijâ”
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Vilnius, gegužės 12 d. (BNS) –
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komite-
tas (TTK) nepritarė pasiūlymui dar
išplėsti šalių, kurių pilietybes įgi-
jus būtų galima išlaikyti Lietuvos pi-
lietybę, sąrašą.

Paramos nesulaukė konservato-
riaus Česlovo Stankevičiaus siūly-
mas projektą papildyti nuostata, jog
Lietuvos pilietybę galėtų išlaikyti iš
Lietuvos išvykę po 1990 m. kovo 11 d.
ir įgiję Šengeno sutarties valstybės
narės pilietybę. Anksčiau komite-
tas yra pritaręs konservatorių siūly-
mui leisti dvigubą pilietybę išlaikyti
išvykusiems po nepriklausomybės at-
gavimo ir įgijusiems Europos Sąjun-
gos ar NATO šalies pilietybę.

Pastarasis siūlymas iš esmės pa-
keitė Prezidentūros parengtą nau-
jos redakcijos įstatymo projektą, ku-
ris dvigubą pilietybę leido tik iš Lie-
tuvos pasitraukusiems iki nepriklau-
somybės atkūrimo ir jų palikuo-
nims, o pasitraukusiems po 1990
m. dvigubos pilietybės neleidžia, ji ga-

lėtų būti suteikiama tik užsienyje
gimusiems jų vaikams.

Kadangi kyla klausimų, ar dvigu-
bos pilietybės įteisinimas nesikirstų
su Konstitucija, TTK kartu su pa-
keistu projektu teiks ir Seimo nutari-
mo projektą, kuriuo būtų kreipiama-
si į Konstitucinį Teismą dėl siūlo-
mos normos konstitucingumo. Kons-
titucijos 12 straipsnio 2 dalis numa-
to, kad išskyrus įstatymo numaty-
tus atskirus atvejus, niekas negali
būti kartu Lietuvos ir kitos valsty-
bės pilietis. Šis Konstitucijos straips-
nis gali būti keičiamas tik referendumu.

Prezidentūros pateiktas įstaty-
mo variantas numato, kad po nepri-
klausomybės atkūrimo iš Lietuvos
pasitraukę asmenys galėtų turėti
dvigubą pilietybę tik tuo metu, jei jų
atvejai bus ypatingi – pavyzdžiui, su-
situokę su kitos valstybės piliečiu ir
taip pagal tos šalies įstatymus įgyja
antrą pilietybę. Tuo metu jų vaikai,
gimę užsienyje, galėtų turėti dvigubą
pilietybę, kaip įteisinta ir dabar.

Naujoji redakcija numato, kad
dviguba pilietybė galima visų kartų
ištremto Lietuvos piliečio palikuo-
nims. Diskusijos dėl dvigubos piliety-
bės užvirė, kai 2006 m. rudenį Kons-
titucinis Teismas išaiškino, jog pagal
Konstituciją dvigubos pilietybės atve-
jai turi būti reta išimtis, ir dvigubą
pilietybę įteisinančius įstatymus pa-
skelbė prieštaraujančiais pagrindi-
niam šalies įstatymui.

Vilnius, gegužės 19 d. (BNS) –
Gruzija neatsisako planų įtikinti lie-
tuvius kitaip tarti šios Kaukazo šalies
pavadinimą. Lietuvoje viešintis Gru-
zijos užsienio reikalų ministras Gri-
gol Vašadzė sakė, kad Gruzija ir to-

liau kelią šį klausimą. Jis sakė su-
prantąs, kad pavadinimas ,,Georgija”
keltų daug neaiškumų, bet teigė pa-
siryžęs panaikinti pavadinimą ,,Gru-
zija”.

,,Aš išnaikinsiu pavadinimą ‘Gru-
zija’, pažadu. Ir ne tik Lietuvoje”, –
sakė Gruzijos ministras.

Dar pernai gruodį jis sakė, kad
Tbilisis norėtų, jog šalis būtų vadina-
ma ,,Georgija”. Tačiau Lietuvos už-
sienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis sako ketinantis laikytis kal-
bininkų patarimų, o pastarieji nepa-
taria keisti valstybės pavadinimo var-
tojimo.

,,Esu labai atsargus kalbėdamas
lingvistiniais klausimais. Visuomet
ketinu sekti mūsų žinomų kalbinin-
kų patarimais”, – sakė A. Ažubalis.

Gruzijos ambasadorius Lietuvoje
Georgij Kerdikošvili yra sakęs, kad
posovietinėje erdvėje jo šalis vadina-
ma pagal rusišką iš turkų kalbos per-
imtą interpretaciją, o patys gruzinai
nori, kad Gruzija būtų vadinama pa-
gal graikišką tradiciją.

Alfa.lt nuotr.

V. Ušackas îteikè
skiriamuosius raštus

Gruzijos užsienio reikalų ministras
Grigol Vašadzė.

G. Savickio (ELTA) nuotr.

Kabulas, gegužės 19 d. (ELTA)
– Europos Sąjungos (ES) pasiuntinys
Afganistane Vygaudas Ušackas įteikė
skiriamuosius raštus šios šalies pre-
zidentui Hamid Karzai. Tai įvyko
Prezidento rūmuose Kabule.

,,Tikiuosi dirbdamas su prezi-
dentu, vyriausybe ir Afganistano
žmonėmis skatinti stabilumą ir tvarų
ekonomikos vystymąsi Afganistane”,
– sakė V. Ušackas. Ambasadorius per
susitikimą su Afganistano vadovu
pažymėjo, jos ES prisiėmė ilgalaikius
įsipareigojimus leisti šios šalies gy-
ventojams užtikrinti taiką ir gerovę
savo valstybėje. ,,ES greičiausiai yra
geriausias taikos XX amžiuje pavyz-
dys”, – sakė V. Ušackas. ES pasiunti-
nys išreiškė viltį, kad artėjantys rin-
kimai Afganistane bus skaidrūs.

V. Ušacko kandidatūra į šias pa-
reigas buvo patvirtinta vasarį ES vy-
riausiosios įgaliotinės užsienio rei-
kalams ir saugumo politikai Cathe-
rine Ashton per ES užsienio reikalų
ministrų viršūnių susitikimą Briu-
selyje. ES jau kelerius metus turi
specialųjį įgaliotinį Afganistane. Nuo
2008 m. liepos šias pareigas eina ita-
las Ettore Francesco Sequi, kurio
mandatas baigiasi mėnesio gale.
Svarbiausia ES įgaliotinio užduotis
yra su šalies žinybomis ir NATO ir
Jungtinėmis Tautomis tvarkyti ES
paramą Afganistane.

V. Ušackas nuo 2008 m. gruodžio
iki šių metų sausio buvo Lietuvos už-
sienio reikalų ministras. Jis pasi-
traukė iš pareigų, kai ginče dėl spėja-
mų slaptų JAV žvalgybos kalėjimų
Lietuvoje prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pareiškė jam nepasitikėjimą.
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Redakcijos žodis

Lietuvos žurnalistas Vikto-
ras Zamorskas taikliai pastebi,
jog užsienio šalių vietovardžių
tarimas ir jų rašymas Lietuvoje
yra terra incognita arba nearti
arimai. Tai paaiškėjo po to, kai
Valstybinė lietuvių kalbos ko-
misija (VLKK) atmetė Gruzijos
užsienio reikalų ministerijos
prašymą šalies pavadinimą Gru-
zija pakeisti į Georgiją. Tokį savo
sprendimą VLKK pagrindė tra-
dicijų laikymusi – jos nuomone,
kadangi ,,lietuvių tauta Pietų
Kaukazo valstybę tradiciškai
vadina Gruzija, todėl ji ir turi
likti Gruzija”. Gaila, kad VLKK
neįvertino, jog ta tradicija lie-
tuvių kalboje atsirado soviet-
mečiu ir buvo nulemta galingų
Lietuvos kaimynų. Bet gruzinai,
o tiksliau – georgai, nelinkę
sudėti ginklų. ,,Aš išnaikinsiu
terminą ‘Gruziją’, pažadu”, – šią
savaitę spaudos konferencijoje
sakė Gruzijos užsienio reikalų
ministras. Neramūs laikai laukia
Lietuvos.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui
ALDONA ŠONTIENÈ
Dievo Apvaizdos parapijos
Švietimo komisijos pirmininkè

Šeštadienis, balandžio 10 d., bu-
vo nepaprastai graži ir saulėta diena.
Dievo Apvaizdos parapijos Sutvirtini-
mo sakramento kandidatai pakiliai
nusiteikę rinkosi ,,Žiburio” mokyklos
prieangyje, nekantriai laukė išvykti į
jiems specialiai ruošiamas rekolekci-
jas. Tai svarbiai progai jaunimui buvo
parūpinti sąsiuviniai ir pieštukai, kad
galėtų užsirašyti, pasidalinti ir prisi-
minti visos dienos įspūdžius.

Važiuojam. Pirmas sustojimas –
Father Solanus Casey Center ir Šv.
Bonaventuro vienuolynas Detroit
mieste. Ši istorinė vieta yra skersai
gatvės nuo Mount Elliott kapinių,
kur nemažai senos kartos lietuvių yra
palaidota. Kas yra kunigas Casey? Šis
šventas žmogus ir ši vieta yra susijusi
su stebuklais. Piligrimai iš viso pa-
saulio atvyksta sužinoti apie jo gy-
venimą, susikaupti ir pasimelsti.

Menininkų suprojektuotos skulp-
tūros puošia „Sutvėrimo darželį” ir
pasitinka lankytojus prie centrinio
įėjimo. Didžiuliai bažnyčios altoriai,
išdrožti iš medžio su gražiausia orna-
mentacija, stebina lankytojus. Kun.
Casey kūnas ilsisi prie bažnyčios įėji-
mo. Žmonės meldžiasi, tikėdami, kad
jų prašymai bus išklausyti. Išvyks-
tant visiems prisiminimui buvo įteik-
ta po kun. Casey medalį ir maldelę.

Atėjo pietų laikas. Vykome į „Los

Galanes” restoraną, esantį netoli Šv.
Antano parapijos. Mums visiems bu-
vo džiugu matyti lietuvišką vėliavą,
nupieštą lauko sienoje. Skaniai paval-
gę keliavome į Šv. Antano parapiją,
kurios daugelis mūsų jaunuolių nėra
matę. Šv. Antano parapijos tarybos
pirmininkas Antanas Strakšys ir jo
sesuo seselė Zosė Strakšytė mus nuo-
širdžiai sutiko automobilių aikštelėje,
šeimyniškai kviesdami į vidų. Salėje
jie papasakojo apie parapijos ir lietu-
viškos mokyklos gražią ir ilgą istoriją,
aprodė klases, kur didelis skaičius
vaikų kadaise užpildydavo korido-
rius. Paaiškino vaikams, kaip po sek-
madieninių Mišių visi eidavo skersai
gatvės į lietuvių krautuvėlę pirkti
dešrų ir riestainių, o mokyklos ren-
giniai vykdavo „Lithuanian Hall” –
salėje, kuri neseniai buvo atnaujin-
ta.

Užlipome į antrą aukštą, kuria-
me ir yra šventovė. Buvo įdomu pa-
matyti bažnyčią, išgirsti apie įvykusį
gaisrą ir kaip parapija susitvarkė po
to. Turėjome įamžinti šią akimirką.
Nusifotografavome priešais altorių.
Užlipome dar aukščiau, kur yra var-
gonai. Ten jaunimas išmėgino galin-
gus vargonus, prie kurių muziko S.
Šližio ir kitų chormeisterių chorai ne
taip seniai žavingai giedojo. Seselė
Zosė parodė mums Šiluvos Marijos
altorių ir lydėjo mus maldoje. Visi
sugiedojome „Marija, Marija”. Tada
sugrįžome į parapijos salę, kur mūsų
laukė vaišės. Seselė įteikė kiekvie-

nam kandidatui po specialų Sutvir-
tinimo sakramento prisiminimą.
Daug sužinojome, buvo laikas važiuo-
ti toliau. Antanas ir Seselė Zosė mus
šiltai išlydėjo. Atsisveikinome ir pa-
dėkojome už tokį gražų ir nuoširdų
priėmimą.

Rekolekcijas baigėme Lidijos ir
Lino Gobių namuose. Ten diskutavo-
me apie Šventos Dvasios septynias
dovanas, pateikėme pavyzdžių iš savo
gyvenimo, kaip tas dovanas galime
panaudoti. Kiekvienas kandidatas
nupiešė dalį „Tikėjimo išpažinimo”.
Sudėjus piešinius, visi paaiškino sa-
vo dalį. Prieš vakarienę buvo uždeg-
tos žvakutės, kiekvienam kandidatui
išdalinti laiškai – vienas iš tėvelių, o
kitas iš Sutvirtinimo tėvelio. Kandi-
datai susikaupę skaitė laiškus. Juose
– mintys, „ką tikėjimas reiškia mano
gyvenime”, ko linkima savo kandida-
tui. Baigėme rekolekcijas bendra
malda, kurioje kiekvienas įvardijo di-
džiausią savo dienos įspūdį ir padėko-
jo Dievui už šią gražią progą paben-
drauti, pasimokyti ir pasimelsti.

Balandžio 25 d. vyskupas Paulius
Baltakis, OFM atvyko suteikti aštuo-
niems jaunuoliams ir keturiems su-
augusiems Sutvirtinimo sakramentą.

Dėkojame visiems, kurie pri-
sidėjo prie kandidatų paruošimo. Jau-
nuolius ruošė Marytė Alkevičiūtė-
Binkowski, suaugusius – kun. Ginta-
ras Jonikas. Sveikiname naujai su-
tvirtintus, linkime jiems Šventosios
Dvasios palaimos.

Kunigo kapas St. Bonaventuro vienuolyno prieangyje.
Kęstučio Šontos nuotraukos

Kun. Gintaras Jonikas ir vyskupas Paulius Baltakis, OFM su naujai sutvirtintais ir jų Sutvirtinimo tėveliais.

Šv. Antano bažnyčios parapijos tarybos pirmininkas A.
Strakšys (k.), Ugnė Orentaitė (d.) ir kiti klausosi, kaip Greta
Tamkutė išmėgina Šv. Antano vargonus.



DRAUGAS, 2010 m. gegužės 20 d., ketvirtadienis 3

Krizės ES valstybių
nesuartins

KÊSTUTIS GIRNIUS

RUGILÈ GAIDUKAITÈ

Santuokos vertinimas ir tradici-
nių lietuviškų šeimų poreikis grimzta
į praeitį, bet geri santykiai šeimoje
padeda žmonėms stiprinti sveikatą.
Daugiau vaikų planuoja miesto, o ne
kaimo gyventojai, nors jiems sunku
suderinti šeimines ir darbo pareigas.
Jeigu nebus susirūpinta šeimų ge-
rove, planai turėti vaikų gali keistis,
o lietuvių tautos demografinė padėtis
virsti tragiška. Tokias išvadas padarė
tarptautinį tyrimą atlikę mokslinin-
kai.

Trejus metus trukęs tarptautinis
tyrimas, kurį finansavo Jungtinės
Tautos, apėmė 20 šalių, kuriose gim-
stamumas sumažėjo tiek, kad jas gal-
ima pavadinti nykstančiomis šalimis.
Lietuvos socialinių tyrimų centro
atstovė, profesorė Vlada Stankūnienė
sakė, kad buvo tiriami santykiai šei-
moje, šeimų nuostatų kaita, situacija
darbo rinkoje ir kiti rodikliai.

Partnerystė populiarėjo
dar sovietmečiu

Tyrimo metu apklaustą išskirti-
nai daug – 10,000 – žmonių, ir tai lei-
džia objektyviai įvertinti šeimos
pokyčius. „Reikia kalbėti apie šeimos
formavimo kaitą, sugyventinių porų
daugėjimą, o tai lemia santuokos ati-
dėjimą. Tai atneša daug iššūkių vi-
suomenei, nes reikia atsakyti į nau-
jus klausimus, kurie anksčiau buvo
savaime suprantami: kas atsakingas
už vaikus, pagyvenusius tėvus, kai
pora gyvena nesusituokusi, ir pana-
šiai.

Lietuvoje per pastaruosius 20
metų šeimos modelis pasikeitė ne-
grįžtamai: 80 proc. kuriamų partne-
rysčių sudaromos ne santuokos pag-
rindu. Lūžis įvyko prieš keliolika me-
tų: nuo 1970 metų gimusios kartos
dažniau pirmąja partneryste rinkosi
sugyvenimą kartu, o ne santuoką.
Jau iki 1990 metų sugyvenimo proce-
sas buvo pradėjęs plisti – dažnai
mėgstama tai nurašyti Vakarų įtakai,
bet tai nėra tinkamas vertinimas”, –
sakė dr. Aušra Maslauskaitė.

Pasak jos, Lietuvoje gyvenimas
nesusituokus plinta tarp įvairiausių
socialinių sluoksnių – kuo neigiamiau
vaikai vertina tėvų santuokos patirtį,
tuo labiau jie linkę nesirinkti gyventi
santuokoje ir patys. Tiesa, katalikiš-
kas vertybes puoselėjantys atsakovai
buvo linkę atšokti vestuves. Toks
sugyvenimo būdas nėra tik jaunų
žmonių pasirinkimas: net 20 proc. su-
gyventinių yra išsiskyrę ar našliais
tapę žmonės. 80 proc. pirmą kartą ne
santuokoje gyvenančių porų ketina
per artimiausius trejus metus susi-
tuokti.

„Norime paneigti mitą, kad su-
gyventinių poros išsiskiria gyvenimo
kokybe. Tyrimas atskleidė, kad jų šei-
mos organizavimo būdas nėra kitoks,
nesutarimas tokiose porose netgi šiek
tiek didesnis”, – aiškino dr. A. Mas-
lauskaitė.

Daugiausia vaikų planuoja
vilniečiai

Šeimos modelio kaita turi įtakos
ir gimstamumui: jis artimiausiu me-
tu nepasieks to lygio, kuris užtikrin-
tų kartų kaitą – norimas auginti
vaikų skaičius pirmą kartą pastebė-
tas mažesnis nei du. Vis dėlto tyrimas

atskleidė, kad vis daugiau aukštąjį
išsilavinimą turinčių porų planuoja
susilaukti dviejų ar trijų vaikų –
anksčiau tokią ateities viziją turėda-
vo didesnis skaičius žemesnio socia-
linio sluoksnio gyventojų. Daugiausia
vaikų susilaukti planuoja vilniečiai.
Anksčiau gausesnės šeimos buvo
būdingesnės kaimo vietovėse.

Labai svarbia žinia politikos ren-
gėjams tyrimo autoriai laiko atsa-
kovų nurodytą vieną svarbiausių
veiksnių sprendimui turėti vaikų –
darželių ir lopšelių prieinamumą.
Esamos paslaugos, ypač ikimokyk-
linio amžiaus vaikų priežiūros kaimo
vietovėse ir popamokinės veiklos,
neatitinka didėjančių poreikių.

„Bent du trečdaliai žmonių teigė,
kad vaiko turėjimas pablogintų fi-
nansinę situaciją, kūdikio gimimas
siejamas su laisvės suvaržymu, įvai-
rių vaiko priežiūros paslaugų trūku-
mu, prastomis galimybėmis moteriai
įsidarbinti. Akivaizdu, kad tai silpnos
mūsų vietos”, – atkreipti dėmesį į
šiuos duomenis siūlė prof. V. Stan-
kūnienė.

Darbas ir šeima Lietuvoje –
sunkiai suderinami

Šeimos ir darbo derinimas Euro-
pos Sąjungoje vis dar yra vienas svar-
biausių klausimų. Manoma, kad sun-
kumai, su kuriais žmonės susiduria,
bandydami derinti vaikų auginimą ir
darbą, turi tiesioginės įtakos gimsta-
mumo mažėjimui, vaikų nepriežiūros
problemoms, darbo kokybei.

„Šį konfliktą vyrai ir moterys
sprendžia skirtingai: vyrai dirba il-
giau, moterys blaškosi tarp prasčiau
apmokamo darbo ir rūpinimosi šei-
ma. Toks jų dvigubas vaidmuo yra
lyčių nelygybės ramstis. Tyrimo duo-
menys rodo, kad Lietuvoje 96 proc.
vaiko priežiūros atostogų išeina mo-
terys – teisinė šalies bazė neskatina
jų dalytis.

Darbas ne visą darbo dieną Lie-
tuvoje nėra populiarus, lanksčiu
darbo grafiku labiau naudojasi vyrai,
bet tai problemų neišsprendžia: jei
darbo grafikas nepriderintas prie
asmeninių darbuotojo poreikių, kelia-
mas tik dar didesnis stresas”, – sakė
Vytauto Didžiojo universiteto Socio-
logijos katedros atstovė, doc. dr. Jo-
lanta Reingardė.

Pasak jos, mūsų šalies įmonės
šeimos ir darbo derinimo priemo-
nėms apskritai neskiria dėmesio,
nors Vakarų valstybė tai laiko veiks-
mingu būdu darbo kokybei gerinti.
„Vyrų gerovė Lietuvoje yra didesnė.
Du partneriai, gyvenantys kartu su
dviem vaikais, yra būtent tas mode-
lis, kuriam būdinga didžiausia ge-
rovė, o vienišų žmonių ji mažesnė,
žinoma, tai nereiškia, kad jie visada
gyvena prasčiau”, – tyrimo rezultatus
apibendrino Lietuvos socialinių ty-
rimų centro atstovas, prof. Romas
Lazutka.

Prastos sveikatos visuomenė?

Pirkti naujų drabužių negali
ketvirtadalis jauniausios kartos lietu-
vių ir net 60 proc. vyresniosios kartos
atstovų, panašiai yra ir su maisto
produktų kasdienai pirkimu. Tačiau
dar labiau susirūpinti derėtų visuo-
menės sveikata: vidutinė tikėtina
sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje
viena žemiausių Europoje. Itin ski-

TYRIMAS PARODĖ:
LIETUVIŠKA ŠEIMA PASIKEITĖ

Europos Sąjunga (ES) paskelbė sudarysianti milžinišką 750 mlrd.
eurų finansinio gelbėjimo fondą, kuriam lėšas skirs euro zonos ša-
lys ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Europos centrinis ban-

kas irgi imsis neįprastų veiksmų, siekiant pažaboti valstybių įsiskolinimus
ir sutramdyti valiutų rinkas.

Šis milžiniškas, beveik trilijono dolerių finansinio gelbėjimo paketas
buvo gerokai didesnis negu numatytas, juolab kad ligi šiol Europos Sąjun-
gos šalių ir Europos centrinio banko vadovai elgėsi neryžtingai, kas savo
ruožtu sukėlė sumaištį tarptautinėse finansų rinkose.

Pirmoji reakcija į veiksmų paketą buvo entuziastinga. Europoje ir JAV
akcijų indeksai pakilo penkiais nuošimčiais, euras nusistovėjo, apžval-
gininkai sveikino naujai atrastą valią.

Bet gegužės 11 d., antradienį, jau buvo reiškiamos abejonės dėl ilga-
laikių gelbėjimo fondo pasekmių, taip pat dėl euro ir visos ES ateities. Ma-
sinis pinigų suteikimas duos laiko Graikijai, Portugalijai ir kai kurioms ki-
toms finansiškai sutrikusioms šalims pigiau skolintis, sumažinti biudžeto
deficitą, prastumti nepopuliarias taupymo programas.

Bet nuogąstaujama, kad naujų skolų suteikimas įsiskolinusioms ša-
lims yra tas pats, kaip siūlyti alkoholikui taurę konjako, ir kad griežtos
taupymo programos sumažins jau taip per menką ES šalių ūkio augimą. O
be spartesnio ūkio augimo vargu ar bus galima išbristi iš skolų. Naujieji
vaistai, atseit, trumpam numuš karštį, bet nepašalins jo priežasčių.

Euroskeptikai mano, kad ilgainiui žlugs bendroji valiuta. Ekonomis-
tai, kaip Nobelio laureatas Paul Krugman, aiškina, kad bendra valiuta gali
klestėti tik tuo atveju, jei yra veiksminga centrinė valdžia, atsakinga už
finansus. California valstija nemažiau įsiskolinusi negu Graikija, tačiau jos
gyventojų pensijas, senukų sveikatos išlaidas moka Washington, kuris taip
pat pasirašo sutartis su gynybos pramonės bendrovėmis, ir kitais būdais
lengvina California naštą. ES negali to daryti, nepritarusi milžiniškoms
reformoms, kurios gerokai didintų Briuselio galią atskirų šalių suverenite-
to sąskaita.

Vargu, ar tokie pokyčiai bus įgyvendinami. Jau kurį laiką Vakarų
Europos šalyse didėja skeptiškos nuotaikos ES atžvilgiu. Šis abejingumas
tik didės, euro zonai iš pinigų sąjungos virstant perskirstymų sąjunga.

Viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių ES taip vangiai reagavo į Grai-
kijos krizę, buvo Vokietijos priešinamasis paramai Graikijai. Vokiečiai
klausia, kodėl jie turi veržtis diržus ir gyventi blogiau, kad graikai galėtų
sėdėti saulėje ir gerti vyną? Priekaišto spalvos gerokai sutirštintos, bet
klausimas rimtas – kodėl gelbėti tuos, kurie pateko į bėdą dėl savo neat-
sakingų veiksmų. Ir ne tik vokiečiai reiškia nepasitenkinimą. Prieš kele-
rius metus Europos konstituciją įteisinanti sutartis žlugo, Prancūzijos ir
Nyderlandų rinkėjams ją atmetus referendume.

Nors Lisabonos sutartimi teoriškai buvo siekiama sustiprinti ES ga-
lias, didžiosios valstybės nėra linkusios Briuseliui perduoti daugiau įgalio-
jimų. Pirmuoju Europos Sąjungos prezidentu sąmoningai buvo išrinktas
,,mažasvoris” Belgijos politikas Herman Van Rompuy, kuris krizės metu
buvo nematomas ir negirdimas. Centrinių ES organų silpnumas yra
atskirų šalių suverenumo užtikrinimas, bet tuo pačiu metu užtikrina, kad
ES negebės veiksmingai reaguoti į iššūkius.

Krizė neskatins ES šalių artėjimo. Politikai gal susitelks, bet ne gyven-
tojai. Vokiečių dauguma apgailestauja dėl nacionalinės valiutos atsisakymo
ir euro įvedimo. Gegužės 15 d., sekmadienį, kanclerės Merkel vadovauja-
ma krikščionių demokratų partija smarkiai pralaimėjo rinkimus didžiausio
Vokietijos krašto rinkimuose, iš dalies dėl pritarimo Graikijos gelbėjimo
planui.

Priešinamasis „perskirstymų” sąjungai tik didės. Gal nesulėtės naujų
narių priėmimas, bet neabejoju, kad jie negaus tokių dosnių dotaciją, kurių
sulaukdavo jų pirmtakai. Lietuva į ES pateko laiku.

Lrt.lt

riasi sveiko gyvenimo trukmė tarp
išsilavinusių ir neišsilavinusių, mies-
to ir kaimo gyventojų. Be to, daugelis
apklaustų žmonių nurodė, kad svei-
katos kokybė tiesiogiai priklauso nuo
gerų santykių šeimoje.

„Sakyti, kad kaime gyventi yra
blogai, būtų neteisinga, tačiau šie ro-
dikliai gali atskleisti tam tikras prob-
lemas. Pavyzdžiui, ištyrus duomenis,
paaiškėjo, kad žmonės, neturintys
automobilio, save įvardijo kaip pras-
tesnės sveikatos. Mes esame labai

savita visuomenė – toks jausmas, kad
lietuviai tokie konservatyvūs, kad
iššūkis, kurį jiems kelia liberali rin-
kos ekonomika, ir pokyčiai tam tikrai
grupei kelia prisitaikymo problemų ir
gali turėti tragiškų pasekmių. Mūsų
tradiciškumas vis dar yra įsitvirtinęs
sąmonėje, todėl sunkiai prisitaikome
prie pokyčių šeimos modelyje”, –
įspėjo Vytauto Didžiojo universiteto
Sociologijos katedros profesorius
Vylius Leonavičius.

Alfa.lt
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Aš Agnė. Auginu augalus ir
audžiu audinius. Apsidžiaugiau apsa -
kymu ,,Aiskauda”. 

Aš atradau antrą apyrankę, at ga -
vau apvalius  auskarus.

Agnė Nakvosaitė

Dramblys domisi daile. Dėdė Do-
minykas davė drambliui dažų. Dram-
blys ir dramblio draugas dažė dėžę, o
dėdė Domi nykas dėjo į ją dobilų ir
daržovių. Dramblys ėda iš didelės dė-
žės, o Dominykas dainuoja apie Da-
niją. 

Dramblys, draugas ir dėdė Do-
minykas dažė, dainavo ir džiaugėsi.

Gabrielė Macenytė

Laikro dis lėtai eina. Lukas lipa
lovon. Lempa prie lovos. Lauke lyja,
Lukas lovoje sapnuoja: lėktuvas le-
kia.  Lukas – lenktynininkas. Lukas –
labai laimingas, laižo ledus.

Lukas Jankauskas

Mano mama mėgsta savo mamą,
mano močiutę. Mama mėgina močiu -
tės mašiną. Man malonu mėgautis
močiutės maistu – menke, morko-
mis.

Lukas Barkauskas 

Rytas. Ridenasi raudona saulė.

Rokas rąžosi ryte, ruošiasi rašyti ra-
šinį ,,Ruduo”. 

Rokas rašo: ,,Rudenėlis rengiasi
rudais ir raudonais rūbais. Reikia
ruoštis rudeniui – rinkti lapus, dengti
rožes. Rožių lapai rudi. Paukščiai
ruo šiasi rudens skrydžiui.

Rokas parašė rašinėlį ir riedu -
čiais riedėjo į Roberto raudoną ran-
čą.

Rokas

Sesei – septyniolika. Sesė stebėjo
sargą. Sargas saugiai saugojo seną
namą ir stebi skrendantį sakalą. 

Sargas turi septynis sūnus. Se -
nelis Simas savotiškai saugo sargo
sūnus. Senelis Simas sutepė saldžius
sumuštinius su sūriu. Sargas ir sū-
nūs skanauja skanų sūrį ir surašo sa-
vo stebėjimus sąsiuvinin.

Karolina Stankutė

Šarka su šešiais šarkiukais šil-
dėsi medyje. Šalia šmirinėjo šernas,
šeškas, šoklusis kiškis. Šarka širdin-
gai vaišino šaunuolius šokoladu.
Šarkai skanu šokoladas. Šarka šne-
ka apie šautuvus, šunis ir kitas šar-
kas.

Gražvydas Revuckas

Žvirblis ant žalios žolės žvairuoja
į žirnį. Žvirblis žnaibo žolę. Žąsis
žiūrėjo į žvirblį.

Arnoldas Kanopa

Ar ne smagu gauti dovanų?
Mintis pasikeisti Velykinėmis dova -
nė lėmis atkeliavo iš Lietuvos. Tin -
kamiausia dovanėlė velykiniu laiko-

tarpiu – kryželis. Tad ir nutarėme
juos padaryti. 

Projekte ,,Velykiniai sveikinimai:
Lietuva – JAV” dalyvavo: Kauno Pa -
nemunės pradinės mokyklos 1–4 kla -
sių mokiniai (jiems vadovavo ses. Ra -
sa Sakalauskaitė), Čikagos litua nis -
tinės mokyklos ir Maironio litua nis -
tinės mokyklos (Lemont) 1–4 kl. mo-
kiniai, vadovaujami ses. Laimutės
Kabišaitytės, Ritos Maleiškienės ir
Ja ninos Prialgauskienės. 

Vaikai su dideliu džiaugsmu darė
kryželius savo nepažįstamiems drau -
gams Lietuvoje ir labai džiaugėsi su -
laukę savo bendraamžių iš Lietuvos
pa darytų kryželių.

Ačiū visiems – ir mažiems, ir di -
deliems, prisidėjusiems prie šio nuos -
ta baus projekto! 

ses. Laimutė Kabišaitytė

Čikagos lituanistinės mokyklos trečiokai su savo padarytais kryželiais.
ses. Laimutė Kabišaitytės nuotraukos

Čikagos lituanistinės mokyklos ket-
virtokai šiuos jų rankomis padarytus
kryželius išsiuntė į Lietuvą savo drau-
gams.

2010 metų kovo 25 dieną Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos galerijoje ,,Erdvė” vyko tarptautinės parodos ,,Būk sveikas, pavasari!” atidarymas. Etnog-
rafinis ansamblis ,,Gasužis” pasveikino parodos dalyvius ir mokyklos svečius daina (nuotrauka kairėje). Renginio kuratorė – Da nutė Kuli kauskienė.  Parodoje
buvo rodomi mo kinių iš Airijos, JAV, Latvijos, Len kijos,  ir, žinoma, Lietuvos  darbai.

Dalyviams iš užsienio išsiųstos pa dėkos, nuotraukų rinkiniai ir mies to laikraščio ,,Šiaulių naujienos” straip snio kopija, kuriame paminėtas renginys. Vokas
su minėta medžiaga pasiekė ir Čikagos lituanistinę mo kyk lą. Mokyklos mokinė Gintarė Svirupskaitė ir jos mokytoja Ramunė Slavikienė susilaukė padėkos už
dalyvavimą tarptautiniame projekte.

Organizatoriai tikisi, kad šis renginys taps tradiciniu mokyklos renginiu. Nuotraukose: parodos renginiai ir padėka Gintarei Svirupskaitei.
www.geguziai.lt nuotr.

Tarptautinis projektas „Būk sveikas, pavasari!”

Pasikeitimas dovanomis Tik viena raidė
Čikagos lituanistinės mokyklos 4B klasės mokiniai pabandė rašyti raši-

nėlius, kuriuose visi žodžiai prasideda iš vienos raidės. Gal ir Jūs susido-
mėsite tokiu rašymu? Pabandykite ir atsiųskite redakcijai.

Redaktorė 
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Dideliam darbui reikia daug rankų
Pokalbis su Lietuvių išeivijos IX dainų šventės Toronto mieste ruošos komiteto kopirmininkais 

Rasa ir Pauliumi Kurais

Bet kuri šventė atsiranda pir-
miausia nuo minties ir temos, nuo
noro kasdieninį gyvenimą paįvairinti
neeiliniu įvykiu, kuris suteiktų
džiaugs mo būnant visiems kartu ir
ilgam paliktų atmintyje tas išskir-
tines valandas. Dainų šventės, padė-
jusios stiprinti pasididžiavimą lietu-
vių tautos muzikiniu paveldu, nebu-
vo užmirštos ir sudėtingais politiniais
laikais. Suskaldyta tauta galėjo išlai-
kyti savo prigimtinę tapatybę dau-
giausiai per kultūrą, literatūrą ir
meną. Lietuvoje ir išeivijoje Dainų
šventės tapo tokiu viešu ir tvirtu pa-
liudijimu.

Išeivijoje jau devintą kartą ren-
giama Lietuvoje ir išeivijoje Dainų
šventė liepos 2–4 dienomis kviečia į
Toronto (Kanada) visus ir dainuo-
jančius, ir mėgstančius klausytis, ir
norinčius pabūti tautiečių iš viso
pasaulio draugijoje. Trijų dienų šven-
tės programa ,,Daina aš gyvenu”
tikrai įvairi ir įdomi. Be lietuviškų
dainų koncerto lankytojų laukia ir
kiti renginiai. Kad jie būtų įdomūs ir
sklandūs, jau daugiau kaip treji
metai dirba šventės ruošos komite-
tas, perėmęs šį svarbų įpareigojimą
po VIII dainų šventės, vykusios Či-
kagoje. Dainų šventės meninė prog-
rama, repertuaras – šventės meno
vadovės Dalios Viskontienės ir jos
talkininkų rūpestis, o Rasai ir Pauliui
Kurams tenka aprėpti kitus didelius
ir mažus darbus. Iki šventės beliko
mažiau nei 60 dienų. Kas padaryta ir
kas dar liko padaryti, kalbuosi su
svarbiausiais darbų ir rinkliavų de-
rintojais ir vadovais Rasa ir Pau-
liumi Kurais.

Rasa Kurienė: Surengti trijų
dienų šventę čia, išeivijoje, yra didelis
darbas, kurio nepajėgtų padaryti du
ar trys žmonės. Džiaugiamės, kad
mūsų darbams atsirado daugiau pa-
galbininkų. Pirmuosius planus ir su-
manymus aptarėme nedidelėje gru-
pėje, bet ji vis augo ir augo, ir dabar
turime daugiau kaip 100 talkininkų.
Mūsų ryšius ir informacijos sklaidą
labai palengvino sukurtas Dainų
šven tės tinklalapis www.dainu-
svente.org, kuriame pranešamos
visos didelės ir mažos mūsų ruošos
naujienos, būsimos šventės progra-
ma, dalyvių sąrašai ir kitos temos.
Tinklalapį sukūrė ir nuolat atnaujina
Andrius Birgiolas, Viktorija Beno-
taitė ir buvusi hamiltoniškė Dalia
Pajarskaitė-Peddle. Visiems darbams

ir renginiams yra sudarytos atskiros
atsakingų žmonių ar vedėjų grupės.
Pagrindiniam koncertui architekto
Jurgio Sederavičiaus šeimyninė ko-
manda rengia programos lietuviškų
dainų dvasią atitinkantį scenos  api-
pavidalinimą, spalvas parinko meni-
ninkė Snaigė Šileikienė. Dainininkų
aprangą sukūrė dailininkės Jūra
Landry ir Ramunė Stravinskaitė, šia
komisija rūpinasi Ramunė Stravins-
kienė. Kokia dainininkų apranga –
dar paslaptis, bet tikrai ji bus įspū-
dinga. Turime nemažai geranoriškų
žmonių, kurie pasisiūlė padėti ir to-
kiems darbams, kurie lyg ir mažiau
matomi – koncertų ir repeticijų salės
priežiūrai, dalyvių maitinimu repeti-
cijos metu, informacija ir reklama.
Visas tris dienas vyks mugė, kuria
rūpinasi Laima Laffitte ir Birutė
Batraks; mugėje bus prekiaujama
suvenyrais, kurių niekur kitur nera-
site, tik šioje Dainų šventėje. Džiau-
giamės, kad Kanados lietuvių jauni-
mo sąjunga pasisiūlė padovanoti
šventei ne pinigų, bet ne mažiau ver-
tingą paramą – 5,000 savanoriško
darbo valandų. Tad šventės rengi-
niuose turėsime tikrai jaunų, smagių
talkininkų, vilkinčių apelsino spalvos
marškinėliais. Jaunimas paskelbė
dar vieną vajų – internetinį „Šim-
tinės klubą”. Tie, kurie nori tapti to
klubo nariais, gali siųsti auką per
internetą ar tiesiai Dainų šventės
būstinės adresu, pažymėdami „Šim-
tinės klubui”. Kviečiame į renginius
visus su draugais, šeimomis ar
kitakalbiais pažįstamais, kuriems ši
šventė gali būti atmintina pirmoji
pažintis su mūsų tautos kultūra.

– Šventės renginiai vyksta
Mississaugoje. Kaip svečiai ir da-
lyviai, gyvenantys Toronto mies-
te ar kituose viešbučiuose, pa-
sieks renginius dieną ir vaka-
rais?

– R. K.: Automobilių stovėjimo
aikštelės yra netoli ,,Hershey” cen-
tro. Bus aiškios nuorodos, turėsime
savanorius budėtojus, vietos turėtų
užtekti. Tiems, kas norės palikti
automobilius namuose ar jų nebevai-
ruoja, važinės autobusai nuo ,,Vil-
niaus Manor”, Prisikėlimo ir Ana-
pilio parapijų, kurie nuveš žmones į
koncertą ir atgal už 10 dol. Yra grupė
žmonių, kuri rūpinsis svečių sutiki-
mu, dalyvių ir žiūrovų kelionėmis.
Tikimės, kad nebus sunkumų atvykti
į šventės renginius, o po jų sugrįžti
namo.

– Bet kuri šventė prasideda
nuo idėjos, bet ją paversti tik-
rove reikia darbo ir, svarbiausia,
pinigų. Tuo rūpinasi vienas iš
organizacinio komiteto vadovų
Paulius Kuras. Kurios organi-
zacijos yra dosniausios šventės
rengėjams?

– Paulius Kuras: Ėmėmės ren-
gimo kopirmininkų darbo su viltimi,
kad Kanados lietuviai jums įprastu
būdu sudarys visokeriopą užnugarį –
nustebome visų ypatingu nuoširdu-
mu ir parama. Kanados Lietuvių fon-
das (KLF) nuo pirmų ruošos metų
paskyrė pradinę auką ir užpirko
„Daina aš gyvenu’’ dainą (žodž. N.
Benotienės, muz. L. Abario). Šian-
dien KLF yra šventės globėjas su

daugiau nei 100,000 dol. parama ren-
gimo komitetui ir 30,000 dol. parama
Kanados chorams! Kiti deimantiniai
ir auksiniai mecenatai: lietuvių kre-
dito kooperatyvas „Parama”, Algis
Pacevičius Pace, dr. Raymondas Za-
bieliauskas, Genovaitė Kuzmienė,
Skrinskų bei Viskontų šeimos, ,,Tou-
rism Toronto’’ (Toronto Conventions
& Visitors Association); savaitraštis
„Tėviškės žiburiai” ir Prisikėlimo
parapija remia šventę savo paslau-
gomis (spauda, patalpomis). Kanados
lietuviai turi didžiuotis savo institu-
cijomis, organizacijomis ir savimi,
nes tai įrodo krašto pajėgumą, nuo-
širdumą ir tvirtą, autentišką įsitiki-
nimą giliomis vertybėmis. Nepaisant
visos paramos, prašome visų dar
aukoti šiam kilniam kultūriniam įvy-
kiui, nes Dainų šventės sąmata dides-
nė nei 625,000 dol.! Kviečiame visus
verslininkus, visas kompanijas skelb-
tis šventės programoje, kuri šiais
metais bus dalijama veltui visiems
žiūrovams ir dalyviams – tai darykite
greitai, kad nepraleistumėte progos
pasiskelbti šiuose leidiniuose. Kiek-
viena auka ar paslauga, kokia ji
bebūtų, yra svarbi. Kiekvienas dary-
kime tai, ką galime, nes šventės už-
tikrina mūsų kultūros gyvastingu-
mą ir mūsų lietuviškos tapatybės
ateitį. 

– Vienas lėšų šaltinis – bilie-
tai į šventę. Kaip sekasi juos par-
davinėti?

– P. K.: Be aukų ir skelbimų rek-
laminiuose leidiniuose, tikimės dau-
giausiai lėšų gauti už bilietus į visus
šventės renginius. Visos savaitgalio
vakarinės programos yra įvairios ir
skirtos visiems – jauniems ir jaunoms
širdims, naujai atvykusiems, čia gi-

musiems, šeimoms. VISIEMS! Ma-
rijono Mikutavičiaus koncertas,
„Dainamiesčio’’ miestelio vakaronė ir
pokylis „Miško balsai’’ uždegs ir pra-
linksmins visus. Aišku, didysis šven-
tės koncertas bus žavingas.

Bilietų pardavinėjimas prasidėjo
lėtai, bet dabar jis vyksta labai spar-
čiai, geriausios vietos perkamos grei-
tai. Tikrai raginame visus nedelsti,
kad nebūtų nusiminusių. Šventės
meninis lygis vertas visų dėmesio,
tad kvieskite savo svetimtaučius
draugus, pažįstamus ir kaimynus,
kad ir jie susipažintų su turtinga
lietuviška kultūra, su ta daina, kuri
lydėjo mūsų protėvius, mūsų tautą
per visus istorijos laikus: pagonybės
laikais, žemdirbio laukuose, laisvės
kovotojų gretose, išeivijos lietuvybės
išlaikymo pastangose. Kvieskime vi-
sus gyventi daina!

– Ačiū už pokalbį

Kalbėjosi S. Katkauskaitė

,,Tėviškės žiburiai” 
2010 m. gegužės 4 d.

Rasa ir Paulius Kurai, Išeivijos lietuvių IX dainų šventės „Daina aš gyvenu’’
ruošos komiteto kopirmininkai.

Muzikinis bemoliukas, kurį sukūrė
Andrius Birgiolas, Dainų šventės ren-
gėjams tapo naujų pranešimų sim-
boliu.
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Vilnius, gegužės 19 d. (ELTA) –
Olimpiniam krepšinio čempionui ir
dviejų olimpinių bronzos medalių lai-
mėtojui Rimui Kurtinaičiui 50-mečio
proga ir už nuopelnus olimpiniam ju-
dėjimui įteiktas Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK) apdova-
nojimas – ,,Olimpiniai žiedai”.

Dabartinį Vilniaus ,,Lietuvos ry-
to” krepšinio komandos vyriausiąjį
trenerį apdovanojo LTOK preziden-
tas Artūras Poviliūnas. Naujasis Kū-
no kultūros ir sporto departamento
(KKSD) generalinis direktorius Kle-

mensas Rimšelis R. Kurtinaičiui įtei-
kė KKSD II laipsnio ordiną ,,Už nuo-
pelnus Lietuvos sportui”. 

A. Poviliūnas pažymėjo, kad R.
Kurtinaitis buvo neformalus visų
rinktinių vadovas  ir vedlys aikštelė-
je. Anot LTOK vadovo, legendinis
krepšininkas per savo sportinę karje-
rą iškovojo visus aukščiausius apdo-
vanojimus.

1997–2001 m. R. Kurtinaitis ėjo
KKSD generalinio direktoriaus pa-
reigas. A. Poviliūnas pabrėžė, kad
prieš Sydney olimpines žaidynes, kai
KKSD vadovavo R. Kurtinaitis, šalies
sporto biudžetas buvo pats didžiau-
sias. LTOK prezidentas mano, kad R.
Kurtinaitis, būdamas treneriu, nu-
veiks daugiau nei garsusis portugalų
futbolo treneris Jose Mourinho.

,,Jaučiausi lyg miręs”, – pajuoka-
vo daug pagiriamųjų žodžių išgirdęs
R. Kurtinaitis. Taiklia ranka pasižy-
mėjęs ir daug  garbingų apdovanoji-
mų iškovojęs buvęs krepšininkas pa-
brėžė, kad didžiausias jo laimėjimas –
pergalė 1988 m. olimpinėse žaidynėse
Seule. R. Kurtinaitis pasidžiaugė,
kad rado vietą krepšinio pasaulyje ir
baigęs sportininko karjerą. Olimpinis
čempionas mano, kad trenerio darbas
tinka jo charakteriui. R. Kurtinaitis
užsiminė, kad viena jo svajonių – pa-
ragauti trenerio duonos NBA.

SSSSPPPPOOOORRRRTTTTAAAASSSS

Vilnius, gegužės 19 d. (BNS) –
Vyriausybė planuoja tris ministerijas
paskirti atsakingomis už UNESCO
Pasaulio paveldo sąraše esančių ob-
jektų apsaugą Lietuvoje. Pagal nuta-
rimo projektą Kultūros ministerija
privalėtų rūpintis Vilniaus sena-
miesčiu ir Kernavės archeologine vie-
tove. Aplinkos ministerijai ketinama
pavesti Kuršių nerijos apsaugą, Že-
mės ūkio ministerijai – Struvės geo-
dezinio lanko apsaugą. 

Šios institucijos taip pat privalės
rengti ir teikti UNESCO Pasaulio pa-
veldo komitetui periodines ataskaitas
apie į Pasaulio paveldo sąrašą įtrauk-
tų Lietuvos objektų būklę, juose vyk-
domą veiklą. Minėtos ministerijos tu-
rės įgyvendinti Pasaulio paveldo ko-
miteto sprendimus. 

Lietuvos paveldosaugininkai tei-
gia, kad UNESCO saugomam Vil-
niaus senamiesčiui dėl čia vykdomų

statybų yra iškilusi grėsmė būti iš-
brauktam iš Pasaulio paveldo sąrašo.
Anot jų, realiai nė niekas nesirūpina
šio objekto priežiūra. Premjeras And-
rius Kubilius neseniai sudarė darbo
grupę, kuriai pavesta pateikti Vy-
riausybei Vilniaus istorinio centro iš-
skirtinės visuotinės vertės apibrėži-
mą ir pasiūlymus dėl priemonių jam
išsaugoti. Iki 2011 m. vasario 1 d.
Lietuva Pasaulio paveldo centrui
turės pateikti išsamią ataskaitą apie
Vilniaus senamiesčio vystymą, auten-
tiškumo išsaugojimą, pristatyti ofi-
cialų Vilniaus senamiesčio, kaip iš-
skirtinės visuotinės pasaulio kultūros
vertybės, apibrėžimą. Jis turi būti su-
kurtas vadovaujantis Pasaulio pavel-
do komiteto sprendimu ir vertini-
mais, pagal kuriuos istorinis Vilniaus
centras 1994 m. buvo pripažintas pa-
saulio paveldo vertybe. 

Trys ministerijos r∆pinsis UNESCO
paveldo apsauga

Vilnius, gegužės 19 d. (ELTA) –
Vyriausybė paskyrė lėšas – 1,8 mln.
litų – tradicinių Lietuvos religinių
bendruomenių, bendrijų ir centrų
maldos namams atstatyti bei kitoms
reikmėms.

Didžioji dalis šių metų valstybės
biudžete numatytos sumos – 1,6 mln.
litų paskirta Lietuvos vyskupų konfe-
rencijai. Lietuvos stačiatikių arkivys-
kupijai skirta 92,100 litų, Lietuvos
sentikių bažnyčios aukščiausiajai ta-
rybai – 23,500, Evangelikų liuteronų
bažnyčios konsistorijai – 21,400, Lie-
tuvos musulmonų sunitų dvasiniam
centrui – 11,700, Šv. Juozapato Bazi-
lijonų ordino Vilniaus vienuolynui ir
Lietuvos karaimų religinei bendruo-
menei – po 10,000 litų. Lietuvos
evangelikų reformatų bažnyčios sino-

do kolegijai ir Evangelikų reformatų
bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sino-
dui atitenka po 7,000 litų, Lietuvos
žydų religinei bendrijai – 7,700, Kau-
no žydų religinei bendruomenei –
2,000, Vilniaus žydų religinei bend-
ruomenei ,,Chassidie Chabad Luba-
vitch” – 1,000 litų.

Lėšos kasmet skiriamos okupaci-
jos metais sunaikintiems ar apleis-
tiems religinės paskirties objektams
bei institucijoms atkurti ir kitoms
reikmėms. 

Lietuvos valstybė tradicinėmis
pripažįsta lotynų apeigų katalikų,
graikų apeigų katalikų, evangelikų
liuteronų, evangelikų reformatų, or-
todoksų (stačiatikių), sentikių, judė-
jų, musulmonų sunitų ir karaimų re-
ligines bendruomenes ir bendrijas.

Vilnius, gegužės 19 d. (BNS) –
Dvidešimtmetį švenčiančio Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
Katalikų teologijos fakulteto vadovai
,,egzotiškomis” vadina studijas šioje
įstaigoje ir pabrėžia, kad jos studentų
dorovinis gyvenimas turi atitikti ka-
talikų mokymą. 

Pirmosios nepriklausomos Lietu-
vos laikais veikęs VDU, sovietmečiu
perkeltas į Kauno kunigų seminariją,
Lietuvai atgavus nepriklausomybę,
fakultetas vėl sugrįžo po VDU spar-
nu. Fakulteto dekanas Benas Ulevi-
čius tikina, jog jie ruošia plataus išsi-
lavinimo studentus. 

Ši penkerius metus užtrunkanti
viena iš dviejų fakultete dėstomų ba-
kalauro programų skirta ne tik dva-
siškiams, bet ir pasauliečiams. Fa-
kultete taip pat galima baigti ketur-
metę religijos pedagogikos bakalauro
programą. Tarp fakultete siūlomų
magistro programų – religinis švieti-
mas, šeimotyra, pastoracinė teologija,
bažnytinė teisė, taip pat galima siek-
ti daktaro laipsnio. 

Tiek dabartinis dekanas B. Ule-
vičius, tiek ankstesnis fakulteto va-
dovas Vytautas Steponas Vaičiūnas,
tiek studentai sutinka, jog tam, kuris
nori gilintis į teologiją tik akademiš-
kai, studijuoti sunku – atkreipiamas
dėmesys, kad pasirinkus tokias studi-
jas, turi formuotis ir atitinkama kata-
likiška pasaulėžiūra. 

,,Tai išskirtinis fakultetas, kuris
formuoja Lietuvos katalikų inteligen-
tiją, pasaulėžiūrą, sąmonę, ugdo pla-
čią vertybių skalę formuojant šių die-
nų eruditą. Nors ir mokysitės dešim-
tukais, jei dorinis gyvenimas neati-
tiks katalikų dorovinės nuostatos,
Bažnyčia gali paprašyt pereiti į kitą
fakultetą”, – sakė V. S. Vaičiūnas. 

,,Baisus specialistas, kuris turi
išsilavinimą, diplomą ir išmano, kaip
atlikti procedūras, bet neištikimas jo-
kioms vertybėms”, – jam antrino B.
Ulevičius. Anot jo, fakulteto studen-
tai raginami ir aktyviai dalyvauja sa-
vanoriškoje veikloje, organizuoja ren-
ginius, prisideda prie įvairių krikš-
čioniškų organizacijų projektų. Sa-
vanoriškas darbas ir pažintys vėliau
jiems padeda užsitikrinti darbo vietą
šiose organizacijose, kuriose, pasak
B. Ulevičiaus, beveik pusė darbuotojų
yra baigę Katalikų teologijos fakul-
tetą. Tarp tokių organizacijų – ,,Šei-
mos centras”, ,,Caritas”, ,,Marijos ra-
dijas” ir daugelis kitų. Baigusieji šį
fakultetą taip pat turi galimybių dirbti
parapijose katechetais ir referentais,
tikybos mokytojais mokyklose. 

Pasak fakulteto vadovo, tarp ab-
solventų yra ir diplomatų, verslinin-
kų. V. S. Vaičiūno skaičiavimais, per
20 metų fakultetas paruošė 1,182 ba-
kalaurus, 162 magistrus (licencia-
tus), 7 apsigynė daktaro disertacijas. 

Ieškoma pagrobtû jùrininkû�
Jaundė, gegužės 19 d. (AFP/

BNS) – Tebeieškoma mažiausiai vie-
no lietuvio ir dviejų rusų, kurie buvo
pagrobti prie Kamerūno krantų, gin-
kluotiems plėšikams užpuolus jų lai-
vus. Kaip pranešė Lietuvos ir Rusijos
pareigūnai, taip pat ir Lietuvos bend-
rovė, kuriai priklauso vienas iš pa-
grobtų laivų, gegužės 16 d. vakarą
netoli Kamerūno komercinės sosti-
nės Dualos pakrantės stovėjusius lai-
vus užpuolė ginkluoti plėšikai. 

Rusų laivas ,,North Spirit” ir 16
jo įgulos narių buvo užpulti maždaug
už 70 km nuo kranto, pranešė Rusijos
ambasados diplomatas Konstantin
Lobko. ,,Įvyko užpuolimas, per kurį
pagrobti du rusai, – sakė jis. – Kol kas
jokios informacijos apie juos neturi-
me. Pagrobėjai atplaukė nedidelėmis
valtimis. Niekas iš laive likusių as-
menų, kurių dabar yra 14, nenuken-
tėjo. Laivas stovi Dualos uoste ir yra
iškraunamas.” Diplomatas taip pat
patikino, kad užpultas krovininis lai-
vas jokių ryšių su naftos pramonės
bendrovėmis neturi. Rusijos naujienų
agentūra ,,Ria Novosti” pranešė, kad
,,North Spirit” plaukiojo su Sent Vin-
sento ir Grenadinų vėliava. Anot K.

Lobko, jo įgulą sudarė rusų ir ukrai-
niečių kilmės jūrininkai. 

Klaipėdos bendrovės ,,Limarko”,
kuriai priklauso lietuvių laivas ,,Ar-
go”, išplatintame pranešime sakoma,
kad prieš pat vidurnaktį laivą už-
puolę plėšikai ištuštino seifą ir pa-
grobė kapitoną Dmitrij Baškirov. Mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubilius
pažadėjo, kad šalies valdžia imsis vi-
sų įmanomų kapitono išlaisvinimo
priemonių. Užsienio reikalų ministe-
rija pranešė, kad likusiems laivo įgu-
los nariams pavojus negresia. 

Kaip pranešė Kamerūne tyrimą
atliekantiems pareigūnams artimas
šaltinis, iš viso piratai pagrobė 4 žmo-
nes: du kapitonus ir du mechanikus.
,,Kiek aš žinau, kol kas jokių reikala-
vimų nepateikta. Remiantis turima
informacija, piratai yra iš Bakasio pu-
siasalio, kuriame veikia kelios gink-
luotos grupuotės”, – sakė šaltinis.
Manoma, kad pagrobėjai galėjo palik-
ti savo aukas Nigerijos pagrindinės
kovotojų grupuotės MEND (Judėji-
mas už Nigerio upės deltos išvadavi-
mą) kontroliuojamose gyvenvietėse.
Grupuotė yra siejama ir su ankstesniais
pagrobimais ir išpirkos reikalavimais.

VDU Katalik¨ teologijos 
fakultetas švençia 20-metî�

Paskirtos l∂šos tradicin∂ms 
religin∂ms bendruomen∂ms

ELTA nuotr.

Vilnius, gegužės 19 d. (ELTA) –
Gegužės 18 d. Lietuvoje praūžusi
audra vartė medžius, nuplėšė dalį
stogo, liūtis sėmė rūsius. Ugniage-
siams net 8 kartus teko vykti trauk-
ti po audros pavojingai nuvirtusių
medžių, keturis kartus – siurbti po
liūties užlietų rūsių. 

Lazdijuose po liūties apsemtas
daugiabučio rūsys, vandenyje atsidū-
rė jame laikomos daržovės, namų
apyvokos daiktai. Ugniagesiai išsiur-
bė vandenį. Tą pačią dieną su pana-
šia bėda susidūrė ir Lazdijų, Bir-
žų, Alytaus rajonų gyventojai. Pava-
karę pasipylė pranešimai apie nuvir-
tusius medžius. Molėtų, Panevėžio,
Jurbarko rajonuose, Radviliškyje

stiprios audros išversti medžiai kliu-
dė eismui. Raseinių rajone, Ariogalo-
je, stiprus vėjas nuplėšė dalį parduo-
tuvės stogo. Stogas nukrito ant kelio
važiuojamosios dalies ir užtvėrė pra-
važiavimą. Atvykę ugniagesiai stogą
nutempė į šalikelę. 

Viesulas nusiaubė Trakų rajono
Bakaloriškių kaimą. Gyventojai pa-
sakoja, kad užslinko juodi debesys,
pakilo stiprus vėjas, ėmė smarkiai ly-
ti. Vėjas laužė medžius, plėšė stogus,
antenas, vertė tvoras, traukė elekt-
ros laidus. Visas kaimas liko be
elektros. Žmonės nenukentėjo, ta-
čiau patyrė daug nuostolių. Gyvento-
jai sako, kad vėjo sūkurys siautėjo
apie 15 minučių.

Lietuvoje pra∆žusi audra vart∂ medñius
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stabdė šalies prezidento Barack Oba-
ma pasiūlymui priskirti visą finansi-
nę atsakomybę naftos bendrovėms
už galimus nuostolius avarijos atve-
ju. B. Obama pareiškė, kad prieš šią
pa-taisą vieningai pasisakė Respubli-
konų partijos atstovai. ,,Toks spren-
dimas kelia grėsmę mūsų mokesčių
mokėtojams nelaimės atveju – nelai-
mės, panašios į tą, kuri įvyko ‘British
Petroleum’ platformoje”, – sakė B.
Obama. 

NEW YORK
Jungtinės Valstijos pateikė Jung-

tinėms Tautoms rezoliucijos projek-
tą, pagal kurį Iranui siūloma pa-
skelbti naujus griežtus apribojimus.
Rezoliucijos projekte numatoma iš-
plėsti Iranui šiuo metu taikomą gin-
kluotės pardavimo apribojimą ir su-
varžymus šiitiškos respublikos ban-
kams, taip pat uždrausti Teheranui
užsienyje vykdyti galimai pavojingą
veiklą, tokią kaip urano rūdos kasyba
arba balistinių raketų kūrimas.

TEHERANAS
Irano žvalgybos ministras ap-

kaltino prieš 10 mėnesių šalyje sulai-
kytus tris amerikiečius keliautojus
šnipinėjimu. ,,Iranas veikė vadovau-
damasis islamo doktrina ir huma-
niškai”, – sakė ministras Heydar
Moslehi, kalbėdamas apie Irano val-
džios sprendimą išduoti vizas ame-
rikiečių motinoms, kad jos galėtų at-
vykti į Teheraną ir kalėjime susitikti
su savo vaikais. 

BAGRAMAS
Raketiniais granatsvaidžiais ir

granatomis ginkluoti talibų kovotojai
paryčiais užpuolė didžiausią NATO
oro pajėgų bazę Afganistane, o per
tas kautynes žuvo mažiausiai 10 su-
kilėlių bei buvo sužeisti 7 užsienie-
čiai kariai. 

MOJOBAMBA
Peru šiaurę sukrėtė 6 balų žemės

drebėjimas, pranešė JAV Geologijos
tarnyba, tačiau cunamių pavojus kol
kas nebuvo paskelbtas. Požeminiai
smūgiai buvo užregistruoti už maž-
daug 131 kilometro į šiaurės vakarus
nuo Mojobambos miesto, jų židinys
buvo 125 km gylyje. Apie šio žemės
drebėjimo padarytą žalą arba nuken-
tėjusius žmonės kol kas nepranešama.

Pasaulio naujienos

RYGA
Latvijos ekonomikos ministras

mano, kad didelės benzino kainos yra
visos Europos, o ne tik Latvijos, bė-
da. Ministras mano, kad atėjo laikas
kreiptis į Europos Sąjungos konku-
rencijos komisarą siekiant išsiaiškin-
ti, kodėl naftos pigimas neskatina
benzino kainų mažėjimo mažmeni-
niame sektoriuje. 

PARYŽIUS
Prancūzijos ministrų kabinetas

patvirtino teisės akto, draudžiančio
viešose vietose dėvėti burką ar nika-
bą – visą veidą dengiančią musul-
monišką skraistę, projektą, o birželį
tas įstatymas bus svarstomas šalies
parlamente. Tikimasi, jog parlamen-
te daugumą turinti N. Sarkozy deši-
nioji partija priims šį įstatymą, ta-
čiau specialistai perspėjo, kad jį gali
atmesti Konstitucinio Teismo teisėjai
arba jis gali kirstis su Europos teisės
aktais.

BIŠKEKAS
Kirgizijos prezidente pereinama-

jam laikotarpiui taps dabartinė šalies
laikinosios vyriausybės vadovė Roza
Otunbajeva. Kirgizijos laikinoji vy-
riausybė numato patvirtinti konsti-
tucijos projekto tekstą, kuris bus pa-
pildytas nuostata dėl prezidento, iš-
rinkto pereinamajam laikotarpiui.

WASHINGTON, DC
Į Washington nukreiptas rinkėjų

pyktis padėjo vadinamojo ,,Arbatėlės
judėjimo” aktyvistui Rand Paul pir-
malaikiuose rinkimuose, kuriuose
buvo varžomasi dėl galimybės tapti
respublikonų kandidatu į Kentucky
valstijai skirtą vietą Senate. Televi-
zija CNN, remdamasi balsavusių
žmonių apklausomis, pranešė, kad
oftalmologas ir aktyvus konservaty-
vaus ,,Arbatėlės judėjimo” narys R.
Paul aplenkė Kentucky valstijos sek-
retorių Trey Grayson. 

* * *
Jungtinių Valstijų Senatas su-

EUROPA

Briuselis, gegužės 18 d. (ELTA)
– Europos Parlamentas pritarė tam,
kad Europos Sąjungos (ES) šalys, sa-
vanoriškai sutikusios priimti gyventi
žmones, kuriems kitoje Bendrijai
nepriklausančioje valstybėje suteik-
tas pabėgėlio statusas, galėtų gauti
ES išmoką. Dėl jos dydžio dar dera-
masi su valstybėmis ES Taryboje.
Parlamentas taip pat pritarė Europos
prieglobsčio paramos biuro įsteigi-
mui.

Dažnai šalyse, kuriose jiems su-
teiktas pabėgėlio statusas, žmonėms
būna sunku pritapti, ir pačios šalys
ne visada gali išlaikyti didelį pabė-
gėlių skaičių. Pabėgėlių perkėlimas į
kitą šalį gali padėti spręsti šią prob-
lemą. 

Kitos išsivysčiusios pasaulio ša-
lys – tokios kaip JAV, Kanada, Aust-
ralija – priima gerokai daugiau per-
keltų pabėgėlių negu ES šalys (pas-
tarosios 2008 m. priėmė vos 6,7 proc.
visų perkeltų pabėgėlių). Iš Sąjungos
šalių tik Čekija, Danija, Jungtinė
Karalystė, Nyderlandai, Portugalija,
Prancūzija, Rumunija, Suomija ir
Švedija kasmet priima pabėgėlius,
kuriems toks statusas suteiktas ki-
tose šalyje. 

Siekdama paskatinti valstybes,
ypač naująsias Sąjungos nares, tai

daryti, ES numato teikti joms finan-
sinę paramą už kiekvieną į jas per-
keltą pabėgėlį. Europos Komisija
siūlė išmokėti šaliai 4,000 eurų už
kiekvieną į ją perkeltą pabėgėlį. Tuo
tarpu Europos Parlamentas siūlo ES
šalims, kurios dar nedalyvauja pabė-
gėlių perkėlimo programoje, numaty-
ti 6,000 eurų išmoką pirmaisiais pa-
bėgėlio apsigyvenimo metais, 5,000
antraisiais ir 4,000 eurų trečiaisiais.

Europarlamentarai taip pat siūlo
numatyti, kad per pirmuosius dvejus
metus gautus pinigus valstybės turė-
tų skirti ilgalaikio pabėgėlių perkė-
limo programai įgyvendinti, teikda-
mos pirmenybę vaikams bei mote-
rims, patyrusioms prievartą ar išnau-
dojimą, beglobiams nepilnamečiams,
ligoniams, prievartos ar kankinimo
aukoms, taip pat tiems, kuriuos svar-
bu perkelti siekiant juos apsaugoti.
Tuo tarpu ES Taryba siekia numatyti
pirmenybę remiantis pabėgėlio kil-
mės bei pilietybės vertinimais.

Parlamentas taip pat pritarė
sprendimui įsteigti Europos prieg-
lobsčio paramos biurą. Jo būstinė bus
Maltos sostinėje Valetoje. Biure dirbs
šios srities specialistai, kurie teiks
pagalbą valstybėms, taip pat gerins
jų veiksmų valdymą ir informacijos
mainus.

AZIJA

Maskva, gegužės 19 d. (BNS) –
Tarptautinio aviacijos komiteto
(TAK) atstovai Maskvoje pareiškė,
jog balandžio 10 d. prie Smolensko
įvykusios Lenkijos prezidento Lech
Kaczynski lėktuvo Tu-154 avarijos
priežastis nebuvo sprogimas, gaisras
ar teroro išpuolis. 

Štai kitos TAK techninės komisi-
jos nelaimės priežastims tirti nega-
lutinės išvados: 

– ,,Juodųjų dėžių” įrašuose gir-
disi dviejų įgulai nepriklausiusių
žmonių balsai, vienas iš jų tebėra
neatpažintas. Ne įgulos narių balsus
lėktuvo kabinoje savirašiai prietaisai
užfiksavo, likus 16–20 minučių iki
avarijos. 

– Lėktuvui ruošiantis tūpti, la-
kūnų kabinos durys buvo atidarytos.
Galimo poveikio įgulai klausimas dar
turi būti tiriamas. 

– Tu-154 įgula laiku gavo infor-
maciją apie orus ir atsarginius oro
uostus. 

– Užmezgus ryšį su Smolensko
dispečeriais, šie įgulai pranešė apie
rūką bei blogą matomumą ir įspėjo,

kad leistis nėra galimybių. Horizon-
talus matomumas sudarė 400 metrų,
vertikalus – apie 50 metrų. 

– Nustatyta, jog, likus 4 min. iki
avarijos, lėktuvo JAK-40 įgula, at-
skraidinusi į Smolenską lenkų žur-
nalistus, pranešė prezidento lėktuvo
įgulai, kad, jos nuomone, matomu-
mas tesiekia 200 metrų. 

– Iki šiol surinkta informacija lei-
džia daryti išvadą, kad lėktuvas buvo
techniškai tvarkingas, turėjo 19 tonų
degalų, kurių būtų pakakę ir skry-
džiui į atsarginį oro uostą. Specia-
listų nuomone, jo ankstyvojo įspėjimo
sistema TAWS taip pat buvo tech-
niškai tvarkinga. Pirmąjį įspėjimą
PULL UP (aukštyn) ji davė likus 18
sekundžių iki susidūrimo su žeme. 

– Priešais Smolensko aerodromą
yra griova, ten ir įvyko pirmasis su-
sidūrimas. Nuo pirmojo smūgio į
kliūtis žemėje – už 1,100 metrų nuo
tūpimo tako – iki lėktuvo sudužimo
praėjo 5–6 sekundės, visos lėktuvo
sistemos ir varikliai veikė, lėktuvas
nesubyrėjo ore. 

– Nustatytas tikslus nelaimės
laikas – 10 val. 41 min. Maskvos lai-
ku. 

– Smolensko aerodromo būklė
prieš avariją buvo tris kartus tikrin-
ta, paskutinį kartą – balandžio 5 d.
Patikrų rezultatai leido daryti išvadą,
kad jis gali priimti lėktuvus bet kokiu
oru. 

– Oro uostas Smolenske buvo
taip pat pasirengęs priimti Lenkijos
premjero Donald Tusk ir Rusijos
premjero Vladimir Putin lėktuvus
balandžio 7 d., kaip ir L. Kaczynski
lėktuvą balandžio 10 d. 

– Tu-154 įgulai nebuvo rengia-
mos reguliarios pratybos, ji buvo su-
daryta likus kelioms dienoms iki
lemtingojo skrydžio. 

Paskelbtos išvados dèl 
L. Kaczynski lèktuvo nelaimès

PIETŲ AMERIKA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

ES šalys gaus išmokas už priimtus
pabègèlius

Sudužęs Lenkijos prezidento lėktu-
vas.                          Scanpix nuotr.   
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LIGŲ LENGVIAU IŠVENGTI,
NEGU JAS GYDYTI

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Išmintingasis Hipokratas yra pa-
sakęs: ,,Žmogus gimsta sveikas, visos
ligos pas jį ateina pro burną su val-
giu.” Tą mes visi žinome, bet kaž-
kodėl labai mažai kreipiame dėmesio,
ką dedame į savo burną. Vos tik paju-
tome alkį, kemšame bet ką, kas tik
papuolė po ranka. Pats blogiausias
dalykas, kad tuščiam skrandžiui nu-
raminti griebiamės baltos duonos,
pyragų. 

Aterosklerozės galima 
išvengti

Aterosklerozės, kaip ir daugelio
kitų ligų, lengviau išvengti negu ją
gydyti. Tinkamai maitinantis ir var-
tojant vaistinius augalus galima su-
mažinti cholesterolio kiekį kraujyje
net ir be specialių vaistų.

Ligos požymiai

Aterosklerozė – lėtinė arterijų li-
ga, pamažu žalojanti kraujagysles,
nes ant kraujagyslių sienelių kau-
piasi riebalinės plokštelės, trukdan-
čios kraujotakai. Arterijos netenka
elastingumo, jų sienelės sustorėja,
sumažėja kraujagyslių spindis (pra-
ėjimas). Ši liga dažniausiai pažeidžia
širdies, smegenų ir galūnių krauja-
gysles. Atsiranda insulto arba infark-
to grėsmė. 

Sergant širdies kraujagyslių ate-
roskleroze, ištinka širdies stenokar-
dijos priepuoliai, kurių metu juntami
skausmai širdies srityje.

Sergant smegenų kraujagyslių
ateroskleroze, dažnai svaigsta galva,
ypač darant greitus ir staigius jude-
sius. Gali ūžti galvoje ir ausyse, su-
silpnėti atmintis, atsirasti psichinių
sutrikimų. Insulto grėsmę padidina
aukštas kraujospūdis.

Jei aterosklerozės pažeistos ga-

lūnių kraujagyslės, galūnės dažnai
tirpsta, greitai pavargstama, junta-
mas skausmas rankose ir kojose, ypač
vyresniame amžiuje.

Tinkamas maistas

• Sergantiems ateroskleroze ir
šios ligos profilaktikai labai svarbu
tinkamai maitintis. Du trečdalius
mitybos raciono turi sudaryti vaisiai,
daržovės ir grūdai, trečdalį – mėsa,
žuvys ir pieno produktai. Ypač svar-
bus kūno svoris, nes kuo didesnis
svoris, tuo daugiau cholesterolio ga-
mina organizmas.

• Patartina vartoti maisto, kurio
sudėtyje yra antioksidantinių ypaty-
bių turinčių vitaminų A, E ir C. Vi-
tamino A yra žuvų taukuose, ypač
lašišos, ir beveik visuose geltonos bei
oranžinės spalvų vaisiuose ir daržo-
vėse. Vitamino C yra juoduosiuose
serbentuose, erškėčių uogose, kopūs-
tuose, citrusiniuose vaisiuose; gelto-
noje paprikoje vitamino C yra dau-
giau, negu citrinoje. Vitaminas E
kaupiasi pomidoruose, špinatuose,
šparaguose, aliejuose, kiaušinių try-
niuose, saulėgrąžų ir moliūgų sėklo-
se, riešutuose.

Ko daugiau valgyti ir gerti?

• Patariama daugiau vartoti
maisto, kurio sudėtyje yra seleno:
pupelių, žirnių, lęšių, sojų.

• Maistui gaminti vietoj sviesto
ir kitų gyvulinės kilmės riebalų reikia
naudoti aliejus, geriausia nerafinuo-
tus, nes juose yra daug vitamino F,
valančio kraujagysles.

• Sergantiems ateroskleroze ir
sutrikus riebalų apykaitai patariama
45 dienas rytais prieš pusryčius išger-
ti šaukštą sėmenų aliejaus.

• Greipfrutuose esančios medžia-

gos trukdo cholesteroliui kauptis
kraujagyslėse, todėl patartina per
dieną suvalgyti 1–2 vidutinio dydžio
vaisius, geriausia nieko nevalgius.
Mokslininkų pastebėta, kad kraštuo-
se, kur vartojama daug įvairių prie-
skonių, žmonės mažiau serga širdies
ligomis.

• Nepamirškite arbūzų – jie pa-
deda pašalinti iš organizmo blogojo
cholesterolio perteklių.

• Dažniau valgykite baklažanų –
jie veiksmingai mažina cholesterolio
perteklių kraujyje.

• Pomidorų sultys padeda sut-
varkyti cholesterolio apykaitą orga-
nizme. Sergantiesiems ateroskleroze
patariama per dieną išgerti stiklinę
pomidorų sulčių su įmaišytu šaukštu
medaus. Šis mišinys ne tik sveikesnis
už aspiriną, jis taip pat gydo maža-
kraujystę.

• Jau nuo seno žinoma, kad
pomidorai naudingi sergantiesiems
širdies ligomis ar sutrikus medžiagų
apykaitai, nes juose daug kalio, gele-
žies, magnio, kobalto ir cinko. Po-
midoruose rasta medžiagų, stabdan-
čių aterosklerozės vystymąsi, saugan-
čių kepenis nuo riebėjimo, tad jie
svarbūs įkopus į antrąją gyvenimo
pusę. Tačiau net ir visiškai sveiki jau-
ni ar pagyvenę žmonės neturėtų nu-
moti ranka į šią daržovę – ji gerina
organizmo imunines savybes, stipri-

na atsparumą ligoms. 
• Puiki aterosklerozės profilak-

tikos priemonė: šaukštą grikių kruo-
pų užpilkite 2 puodeliais verdančio
vandens, uždenkite ir palikite 3 va-
landas, kad išbrinktų. Gerkite po
pusę puodelio 3 kartus per dieną pus-
valandį prieš valgį.

Gydomieji česnakai ir svogūnai

Sergantiesiems ateroskleroze pa-
tariama valgyti tiek sveikų, tiek su-
tarkuotų svogūnų ir česnakų, mišiniu
su šiomis daržovėmis arba 3–4 kartus
per dieną gerti šių daržovių sulčių.
Svogūnų ir česnakų sultis (lygiomis
dalimis) galima sumaišyti su medu-
mi.

• Česnakų ir citrinų mišinys: su-
maišykite puodelį maltų česnakų ty-
rės su 3 citrinų sultimis, sudėkite į
stiklainį ir apriškite marle. Į puodelį
šalto virinto vandens įdėkite šaukš-
telį mišinio (prieš dėdami išmaišyki-
te) ir išgerkite. Mišinio vartokite kas-
dien.

• Česnakų ir medaus mišinys:
sumaišykite puodelį česnakų tyrės su
puodeliu medaus ir palikite savaitę
tamsioje vietoje nusistovėti. Vartoki-
te šio mišinio po šaukštą 3 kartus per
dieną pusvalandį prieš valgį.

Pasinaudota liaudies medicinos
patarimais.

Viena iš skaitytojų Antanina M.
iš Oak Lawn rašo: ,,Man vis atrodo,
kad vien tik valgydami daržoves ir
vaisius, mes neužtektinai papildome
organizmą vitaminais, tad aš juos
perku ir galvoju, kad tas būtina. Juk
čia tik vitaminai ir jie negali kenkti
mums. Ypač daug suvartoju vitamino
C.”

Yra kenksminga vartoti sintetinį
ne tik vit C, bet ir visus kitus sinte-
tinius vitaminus. 

Pirma, vitaminai yra junginiai,
susidarę dėl sintezės žmogaus orga-
nizme; augaluose jie susidaro biosin-
tezės metu. Augalų ląstelėse esantys
vitaminai yra žmogaus lengvai pasi-
savinami, be jų augalai turi žmogui
būtinų mineralinių druskų, padedan-
čių visiškai įsisavinti vitaminus. Kaip
tik dėl to suvartoti per daug natūra-
lių vitaminų labai sunku, o sintetinių
– labai lengva.

Antra, dirbtiniai vitaminai yra
kristalinė neorganinė substancija
(rafinuotas produktas), svetima orga-
nizmui. Ją organizmas arba įsisa-
vina sunkiai, arba visai neįsisavina
(ypač sutrikus medžiagų apykaitai).
Daugelis iš jūsų esate patyrę, kai
šlapimas pavartojus vitaminų įgauna
tų vitaminų spalvą ir kvapą. Dažnai
organizmas dirbtinių vitaminų nepri-
ima ir atsiranda įvairių pojūčių:
šleikštulys, silpnumas, niežulys visa-
me kūne.

Trečia, viena iš šalutinių sinte-
tinių vitaminų vartojimo pasekmių
yra apetito padidėjimas, kadangi or-

ganizmas jiems įsisavinti reikalauja
papildomo kiekio mineralinių drus-
kų, angliavandenių, baltyminių jun-
ginių. Augaluose šių medžiagų yra, o
sintetiniuose vitaminuose – ne, todėl
žmogus instinktyviai pradeda dau-
giau valgyti. 

Mūsų sąmonėje įsitvirtino nuo-
monė, kad sintetinis vit C yra ne-
kenksmingas, tačiau pastaruoju me-
tu gydytojai vis dažniau ėmė paste-
bėti šalutinių poveikių, kylančių dėl
jo pertekliaus. Ne paslaptis, kad daug
žmonių gydosi juo nuo gripo ir kitų
virusinių ligų, vartoja jį dideliais kie-
kias. Tačiau vit C nedidina organiz-
mo atsparumo peršalimo ligoms, o jo
perteklius pablogina kai kurių infek-
cinių, alerginių ligų, ypač reumato,
eigą.

Sergantieji cukralige privalo ži-
noti, kad vit C, vartojamas dideliais
kiekiais, trukdo kasai gaminti insu-
liną, gausina šlapime ir kraujyje cuk-
raus kiekį. Pastaruoju metu nustaty-
ta, kad gausiai vartojamas vit C lėti-
na nervinių raumeninių impulsų per-
davimą, todėl padidėja raumenų nuo-
vargis ir sutrinka regos ir motorinių
reakcijų koordinacija.

Vitaminus patariama vartoti
vien natūralius. Jų gausu daržovėse
ir vaisiuose. Geriausia pasiruošti jų
sulčių, nes daug nepajėgsime suval-
gyti. Tokių vitaminų perteklius jums
tikrai negresia.

Pasinaudota knyga ,,Kaip ilgai ir
sveikai gyventi”.

KLAUSIATE – ATSAKOME

Veronica M. Matuzas, gyvenanti La Grange, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Rev. John A. Kuzinskas, gyvenantis Palos Park, IL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu mums atsiuntė ir 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.

Gražina Kenter, gyvenanti Danbury, CT, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

*
I. Alantienė apie Amžinąjį lietuvį:
„Ar tai autobiografinis romanas?

Ir taip, ir ne.
Viskas, kas parašyta apie Fordo

fabriką, grynai jo paties patyrimai ir
pergyvenimai. Tik pati pabaiga, kur
žmogus žūsta karštame plieno katile,
– Alanto sufantazuota. Gal ir jis no-
rėjo tą padaryti?

Visa kita, kur žmonės įsimyli, per-
gyvena ir džiaugiasi, jo, kaip rašytojo,
fantazija. Gal tik per daug ten visko.
Bandžiau jam apie tai kalbėti, tačiau...

Nors visada manęs klausdavo:
‘Na, kaip?’, ir aš būdavau jo pirmoji
kritikė, bet pasilikdavo prie savo”.*

*
Dėmesio vertas V. Alanto laiškas

Kazimierui Barėnui, rašytas 1973 m.
gegužės 25 d. Jame – ne tik padėka už
kolegos recenziją Tėviškės žiburiuo-
se, bet ir bandymas paaiškinti, kodėl
jis leidęs savo herojui kada-ne-kada
užsukti į motelį su savo mylima mo-
terim:

„Gal ‘tyčia norėjau Sintautą pa-
žeminti, nusmukdyti iki kitų lygio’?
Kaip tik man nė į galvą neatėjo min-
tis savo herojų ‘žeminti’ ar ‘smuk-
dyti’, nes aš rašiau romaną ne apie
angelus, o apie žmones. Lig šiol mūsų
literatūra sekso bijojo, kaip velnias
kryžiaus, aš nusprendžiau pamėginti
truputį pakelti uždangą į tą draus-
tinį, kaip jie sako dabar Lietuvoje.
Seksas man nėra joks žmogaus pa-
žeminimas. Seksas man yra vienas
giliausių, teisingiau sakant, pats gi-
liausias žmogaus fizinis ir dvasinis
išgyvenimas. Per seksą atsinaujina ir
atgimsta žmonija. Seksas mūsų lite-
ratūroje buvo vengiamas ir smerkia-
mas dėl mūsų davatkiško, veidmai-
niško ir vienašališko auklėjimo. Jei
herojus vaizduojamas ‘beseksis’, tai
man rodos jį esant impotentą arba
išdarą. Dar ir dabar dauguma mūsų
rašytojų droviai nuleidžia akeles prie
miegamojo durų. 

Kolega, ar rasi pasaulyje norma-
lų vyrą ar moterį, kuris ir kuri ne-
galvotų ir nesvajotų ‘seksiškai’? Kaip
velnio negali išbraukti iš giesmės,
taip sekso negali išbraukti iš gyveni-
mo. Seksas yra baisiai didelė jėga,
kuriai negalėjo atsispirti nei popie-
žiai, nei kardinolai, nei šventieji. Kas
iš to, kad jie nešiojo ir tebenešioja už-
sidėję šventuolių kaukeles? Atrodo,
kad ir mes dar nenorime ar negalime
tų kaukelių nusimesti, o tuo tarpu
visas dabartinis gyvenimas, teatras,
literatūra persunkta sekso. Madų
karaliai galuojasi prailginti moterims
sukneles, o jos vis vien jas trumpina.
Kodėl? Negali nusikratyti malonu-
mu, kai vyrai bent akimis paglosto jų
kojas... Bet nemanyk, Kolega, kad jei
aš panorau truputį praverti duris į
miegamąjį, tai padariau tik dėl to,
kad norėjau pamėgdžioti madą. Toli
gražu ne. Aš tai padariau iš įsitikini-
mo, kad galų gale reikia tą sausą pas-

ninką mūsų literatūroje baigti. Kai
mano didvyris kada-ne-kada užsuka
su labai mylima moterimi į motelį, tai
nėra jo joks pažeminimas, o tik su-
žmoginimas. Iš paviršiaus žiūrint
žmonės gyvena ramiai ir ‘padoriai’,
bet kas dedasi užkulisyje? O ten de-
dasi labai įvairus, spalvingas, kartais
tragiškas, kartais komiškas meilės
gyvenimas...

Labai dėkoju dar kartą už recen-
ziją ir už gerą žodį, nors man ir gaila,
kad taip ‘nuvainikavote’ mano herojų.”

*
Beveik poros dešimtmečių iš

Alanto pareikalavo dviejų tomų vei-
kalas Šventaragis104. Romane vaiz-
duojamas XIII a., kai Lietuva buvo
atsidūrusi didžiojoje istorijos kryž-
kelėje. Kritikų šis kūrinys sutiktas
šilčiau, nors ir pasigesta „išskirtinio
novatoriškumo, didesnio skirtumo
temos traktavime nuo Vinco Krėvės
ir Maironio dramų ar Kralikausko
romanų”105. (...)

V. Alantas Šventaragį laikė svar-
biausiu savo kūriniu106. Daug jėgų,
laiko, rašytojiškos fantazijos atiduota
nukeliant skaitytoją į laikus, kai Min-
daugas siekė vienvaldiškos Lietuvos.
Kiek realūs tie laikai? Rašytojas nie-
kada neslėpė, kad, nors romanas is-
torinis, į praeitį žvelgiama jo, kūri-
nio autoriaus akimis. Anot V. Alanto,
„du istorikai ir du rašytojai tą pačią
gadynę vaizduos kitaip: tai pareis
nuo jų kultūros, mokyklos, erudicijos,
temperamento, intuicijos, pasaulė-
žiūros, skonio, simpatijų bei antipati-
jų ir t. t.”107  (...)

Gan taikliai apie Šventaragį yra
pasakęs B. Raila: tai – „po V. Pietario
Algimanto (...) labai ir labai toli nu-
žengusi pastanga atgaivinti ar tiesiog
įmantriai, įdomiai, labai individua-
liai, su didelio pasiruošimo ir erudici-
jos apstu sukurti XIII amžiaus Lie-
tuvos pagilintą vaizdą, ypač mėginti
suvokti dar lig šiol neaiškų jos dvasi-
nį gyvenimą, kaip jisai atsiskleidžia
romano didvyrio Šventaragio – se-
novės lietuvių išminčiaus, karžygio,
anų laikų maištininko ir modernisto
– nuotykiuose ir likime”108.

Tačiau B. Railai atrodė, kad šis
dvasine prasme kontroversiškas, bet
literatūriškai brandus kūrinys yra
perdaug išplėstas. Vieno pokalbio109

su autorium metu jis jam taip tiesiai
ir pasakė, netgi pasufleravo, ko būtų
galima atsisakyti, kad romanas su-
plonėtų kokiais trim šimtais pusla-
pių: patriotinių eilėraščių su kan-
klėm ir dainiais, komplikuotos seno-
vės lietuvių teologijos, gausybės ne-
būtinų perdekoravimų ir visokių mū-
šių. Žodžiu, pilnai pakaktų pasakoji-
mo – įdomaus, nuotykingo, gero sti-
liaus. V. Alantas nesutiko su tokiu pa-
siūlymu ir kolegai atsakė: jei rengtų
antrąją Šventaragio laidą, jokiu būdu
jo nenudievintų, nes tuomet veikalas
taptų lyg „gėlių puokštė be kvapo”.

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 30

* Knygos autoriaus pasikalbėjimas su I. Alantiene. – 2008, lapkričio 8.
104 V. Alantas. ŠVENTARAGIS, I t. – Romanas. Cleveland: Viltis, 1972; V. Alantas.
ŠVENTARAGIS, II t. – Romanas. Cleveland: Viltis, 1974.
105 Kęstas Reikalas // Metmenys, nr. 25. – 1973.
106 Dirva. – 1999, balandžio 20.
107 (...) V. Alanto žodis, pristatant Šventaragio II tomą Clevelando visuomenei. –
Asmeninis archyvas.
108 Varpai-2002 (16). – P. 121.
109 B. Raila. LAUMIŲ JUOSTA. – Londonas: Nida. – P. 356-357.
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2010 m. balandžio mėn. Lietuvių

Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$212,415.00 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių
Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org * 

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

Atminimo įnašais pagerbti: a.a. Povilas ir Joana Ivaška; a.a. Romas Jakas
(įnašai  $2,200 sumoje skirti RIMVYDO JAKO FONDUI); a.a. Bronius Krokys;
a.a. Juozas ir Emilija Pajaujis;
Nauji LF nariai (įstoję kovo, balandžio mėn.): Vaida Armanavičiūtė; IL, Peter
Burbulis; IL, Mike Krauchunas, IL; Jurgis ir Violeta Balčiūnas, MA; Saulius ir
Diane Kaunelis, MI; Rita Vaitkus, OH. Nauji LF nariai-kandidatai: Rita
Bagdonas, CT.  
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Radvilų  rūmuose – susitikimas su dailininke mecenate 
Magdalena Stankūniene 

Lietuvos dailės muziejus  gegu -
žės 19 d., trečiadienį, pakvietė į Rad -
vilų rūmuose (Vilniaus g. 22) vykusį
susiti kimą su dailininke, mecenate
Magda lena Birute Stankūne-Stan-
kūniene (JAV) ir į albumo „Magdale-
na Birutė Stankūnė-Stankūnienė:
žiedais kai šy tu nostalgijos keliu”
pristatymą. Renginyje dalyvavo me-
notyrininkai dr. Ingrida Korsakaitė ir
Romualdas Budrys, knygotyrininkas
akademikas Domas Kaunas, M. B.
Stankūnienės menų galerijos (Mari-
jampolė) vadovė Onutė Surdokienė,
muzikavo Šuns kų folkloro ansamblis
„Žvirgždė” (va dovė Eglė Alenskaitė). 

Dailininkės jubiliejui skirtas ren-
ginys vyko išeivijos dailininkų pa ro-
dos „Dovana nepriklausomai Lie -
tuvai” didžiojoje salėje prie daili nin -
kės kūrinių. 

Magdalena Birutė Stankūnė (g.
1925 m. Oželių vienkiemyje, Šunskų
parapijoje, Vilkaviškio apskrityje) –
viena kūrybingiausių išeivijos meni -
ninkių, jau trisdešimt metų grįžtanti
namo su vis naujais savo paveikslais
ir naujomis Lietuvos kultūros turti -
nimo idėjomis. Jaunystėje okupacijų
ir karo nublokšta į Vakarus, DP sto -
vyk lose patyrė pabėgėlių dalią ir ne -
gyjančių netekčių, bet nepalūžo, dir -
bo, studijavo meną Londone, o persi -
kėlusi į JAV – Čikagos meno mokyk-
lose. 1966–1967 m. M. B.  Stankūnė
mokėsi žymaus grafiko Viktoro Pet -
ravičiaus, padariusio didelę įtaką jos
kū rybai,  studijoje. 

Pirmuose medžio raižinių cikluo -

se „Metų laikai” (1968–1969), „Lie -
tuvos kaimo moters darbai” (1976–
1979) neįmantria, lietuvių liaudies
raižiniams artima kalba ir vaiskiomis
taupiomis spalvomis dailininkė su -
kūrė apibendrintą, ryškų Lietuvos
kai mo gamtos ir žmogaus paveikslą.
Šie ilgesio ir meilės šviesa nutvieksti
prarastos Tėvynės vaizdiniai tuoj
buvo pastebėti lietuvių žiūrovų,
įvertinti išeivijos kritikų ir atnešė
dailininkei pripažinimą; abu ciklus
M. B. Stankūnė vėliau atkartojo tapy-
boje. 1987–1989  m. ji sukūrė lietuvių
mitologijos įkvėpus grafikos ciklus
„Jūratė ir Kastytis”, „Mitai”, 1989
–1991 m. ciklą „Įspūdžiai iš kelio -
nių”.

Nuolat keisdamasi, palengva tol -
da ma nuo siužetinio vaizdavimo,
1974–1994 m. dailininkė sukūrė ta -
py bos ciklus  „Gėlės”, „Flora”, „Mi -
tai”, „Motina gamta”, „Motina že -
mė”, „Terra incognita”, „Žemė žydi”
– sudvasintos gamtos, žiedų, gėlių,
medžių, jų kamienų ir šakų siūbuo-
jančią ir ošiančią kantatą. Nuo 1995
m. autorine technika kūrė daugiausia
augalinių motyvų, banguojančių, be -
sisukančių linijų ar abstrakčius sod -
rių spalvų batikos paveikslus (ciklai
„Tolima žemė”, „Žemynos žemė”,
„Dykumų kaktusai”, „Mano gim -
tinė”, „Paslaptingi medžiai”, „Se -
nolių žemė”, „Žemės planeta” ir kt.).
Pastaraisiais metais dailininkė vėl
grįžo prie tapybos, kuria spalvingus,
dekoratyvius, dinamiško ritmo sti li -
zuotų augalinių ar abstrakčių pavi-

M. B. Stankūne-Stankūnienės darbai.              Andriaus Valužio nuotrauka

M. B. Stankūnė-Stankūnienė Oželių vienkiemyje.
Algio Vaškevičiaus nuotr.

Iš Lietuvos vaikų vilties komiteto veiklos
ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Lietuvos vaikų vilties komitetas
(LVVK), sužinojęs iš „Draugo” (2009
m. sausio 27 d.) apie gaisrą Kazlų
Rūdos specialioje mokykloje, ryžosi
pa dėti.

Toje mokykloje mokosi 66 specia-
liųjų poreikių vaikai su įvairaus lygio
negalia. Gaisro metu sudegė garažas,
jame buvęs inventorius ir autobusiu-
kas, kuriuo būdavo vežiojami vaikai į
namus ir į mokyklą. Dalis mokinių
pateko į bėdą – nebegalėjo lankyti
mokyklos, mat dauguma jų gyvena
tolimesniuose kaimuose ir mies te -
liuose, neturtingose šeimose ir dėl
savo negalių negali naudotis viešo-
siomis susisiekimo priemonėmis.

Pasitarę LVVK (pirmininkė Gra-
žina Liautaud) nariai nutarė padėti

Mokyklos ,,gerosios fėjos” (iš kairės):
vyr. buhalterė Vida Urbanavičienė,
auklėtoja Raimonda Matukynienė,
direktorės pavaduotoja ugdymui Ni -
jolė Tamošiūnienė, direktorė Aušrytė
Ramanauskienė, mokyklos tarybos
pir mininkė – mokytoja Janina Sima -
na vičienė.

www.marijampole.aps.lt nuotr.

dalų paveikslus ant faneros. 
Didžiausiuose išeivijos kultūros

židiniuose JAV, Kanadoje, Australi jo -
je, Europoje, o nuo 1980 m. ir Lietu -
voje M. B. Stankūnė surengė daugiau
kaip trisdešimt kūrybos parodų. Savo
kūrinių kolekcijomis ji praturtino
Lie tuvos dailės muziejų, M. K. Čiur -
lionio dailės muziejų, daugelio šalies
regionų muziejus, sostinės ir  rajonų
bibliotekas, savo paveikslų dovanojo
ligoninėms, globos įstaigoms.

Magdalena B. Stankūnė yra iškili
meno ir kultūros mecenatė. Daug
metų ji globoja į JAV atvykstančius
Lietuvos menininkus, mokslininkus,
kultūrininkus. Jos lėšomis suremon-
tuota ir ekspozicijai pritaikyta Paeže -
rių dvaro oficina, kurioje dabar veikia
Vilkaviškio krašto muziejaus nuola -
tinės etnografijos ir buities parodos,
praturtintos mecenatės dovanotomis
vertybėmis ir kūriniais. Ji finansavo
menų galerijos įkūrimą Marijampolės
kultūros centre. Šioje, mecenatės
vardu pavadintoje galerijoje nuo 2006

m. rengiamos regiono menininkų pa -
rodos. Čikagoje 1957 m. įkurtos Čiur -
lionio galerijos penkiasdešimt me tis
jėzuitų Jaunimo centre veikiančioje
galerijoje buvo paminėtas konkursine
paroda, kurios laureatams skirtos M.
B. Stankūnės įsteigtos premijos.
Dailininkės lėšomis pernai Lietuvoje
išleista knyga „Šiuolaikinė lietuvių
dailė JAV: dabarties dialogai”.

M. B. Stankūnė apdovanota JAV
Lietuvių Bendruomenės Kultūros ta -
rybos dailės  premija (2000), Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordi-
no Riterio kryžiumi (2001); 1997 m.
jai suteiktas Vilkaviškio rajono gar-
bės pilietės vardas, 2008 m. – Mari -
jam polės garbės pilietės vardas.  

Renginys pristatomas Lietuvos
dailės muziejaus svetainėje www.
ldm.lt.

Išsamesnę informaciją teikia pa -
rodos kuratorė Julija Mušinskienė
(tel.: 212-1477, mob.: 8-600-43115).

LDM Ryšių su 
visuomene centras

šiems vaikams. Antanas Valavičius,
LVVK iždininkas, pasiteiravo apie
patirtus nuostolius ir galimybę gauti
pagalbos iš valdžios. Jam Kazlų Rū-
dos specialios mokyklos direktorė
Aušrytė Ramanauskienė paaiškino,
kad buvo kreiptasi į atitinkamas val-
džios įstaigas, bet dėl sunkmečio eko-
nominių sąlygų buvo prašomi kan-
triai laukti. Vietinės valdžios buvo
pasiūlytas naudotas autobusiukas,
bet dėl jo techninės būklės teko jo
atsisakyti. Laukti ilgiau nebebuvo
kada. Mokyklos vadovybė per spaudą
(„Drauge”) pradėjo ieškoti pagalbos,
prašydami padėti mokyklos moki-
niams.

Mokyklos mikroautobusas išve-
žiodavo 40 mokinių į kaimus, kur jie
gyvena. To dėka mokiniai su negalia
galėjo lankyti mokyklą, turėjo gali-
mybę nuvykti į jiems skirtus rengi-
nius.

LVVK nutarė suteikti paramą
autobusiuko įsigijimui, nes per eilę

savo veiklos metų yra gerai susipa-
žinę su neįgaliųjų vaikų nedalia, jų
patirtais sunkumais ir žino – jiems
yra ypač reikalinga pagalba.

Balandžio mėn. LVV komitetui
buvo atsiųstas padėkos laiškas iš
Kazlų Rūdos specialios mokyklos
direktorės Aušrytės Ramanauskie-
nės, kuriame mokyklos bendruome-
nės vardu rašoma: „Pavasaris. Kas-
dien vis šilčiau šypsosi saulė. Kartu
su ja šypsomės, turėdami galimybę su
vaikais vykti į įvairius renginius:
sporto varžybas, koncertus, ekskursi-
jas, parodas. Vaikai turi galimybę
savaitgaliais grįžti į namus, kurių
taip pasiilgsta. Dėkojame Jums už
supratimą, gerumą, nuoširdumą, pa-
galbą sunkmečiu perkant mokyklos
vaikams autobusiuką. Mokyklos ben-
druomenė su pagarba ir meile apie
Jus kalba, nors asmeniškai ir ne pa -
žįsta. Jūsų gerumo mes nepa mirši-
me ne tik kasdienybėje, bet ir maldo-
je.”
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Padėkos kelionė
JAV – 2009 metai
VIRGIS STAKÈNAS
Specialiai „Draugui”

Dar Jonas Dainius mane nubogi-
no į seniausią JAV džiazo klubą
(veikia jau 72 metus) „Baker’s Key-
board Lounge”. Čia grojo ,,Three of a
Kind”. Neskaitant grupės gitaristo ir
mudviejų, labai jaukioj salikėj bu-
vome vieninteliai blyškiaveidžiai.
Muzika čia ne skambėjo – ji tekėjo,
veržėsi ne tik iš muzikantų, bet ir iš
patogiai atsilošusių, natūraliai kai-
fuojančių80 klausytojų, iš nuzulintų
bokalų, iš seno pliušo ant sienų, netgi
iš apvalainų šokoladinių storuliukių
padavėjų. Grįžtant sudribau J.D. ma-
šinikėj-geldutėj ir jaučiausi kaip po
kokios išpažinties – apsivalęs, apsi-
švarinęs, tyras. Ačiū tau, bičiuli.

Nepatikėsit, bet iki 15-tosios
skrybėlės į Virgio veikiančią kolekciją
(iš viso per jo rankas yra perėję gal
jau kokios 20–25) nuvedė Detroito
Dievo Apvaizdos parapijos adminis-
tratorius kunigas Gintaras Jonikas.
Vos mėnesį dirbantis vietoje tragiškai
žuvusio pirmeivio, klebonas pasirodė
labai šiltas ir malonus žmogus. Jis
surado laiko „Western Store” – kau-
bojiškų reikmenų parduotuvei. Dar
patiko jo automobilyje įrengta navi-
gacijos sistema, kuri lietuviškai su
amerikietiška gramatika nurodinėjo,
už kiek mylių ir kur sukti.

Chicago 

Pusdienio kelią iš Detroito į Či-
kagą įveikiau nesunkiai. Gal dėl to,
kad koncertas ne šiandien, ne rytoj ir
netgi ne poryt. Nebuvau įsitempęs,
turėjau pakankamai laiko prieš mūšį
susipažinti su aplinka ir sąlygomis.
Algis Rugienius su žmona važiavo
pas vaikus švęsti Padėkos dienos. Tai
sutiko pamėtėt ir muzikantą su vi-
somis jo terbelėmis. Kelionėje malo-
niai šnekučiavomės, aptarėm Lietu-
vos politinius įvykius. Nuomonės
skyrėsi, bet muštis nėjom.

Čikagoje – jau trečią kartą. Pir-
mąsyk garsus ,,gintarėlis”, vienas
Lietuvos bigbyto81 pradininkų Virgis
Švabas užsikrovė naštą ant savo pe-
čių. Po to palaukiau metų krūvą ir
pasidaviau įkalbamas pakoncertuot
paruošus programą su Čikagos lietu-
vių muzikantais. Atrodo, pralaimėji-
mo nebuvo... Ir kaskart – vis kita

koncerto scena. Dabar, štai, vėl...
Nesumažinant priėmusių nakvy-

nei Tado Dunčios tėvų namų jauku-
mo svarbos, ramumo ir šeimynišku-
mo, cerberiu tapo studijų laikų bi-
čiulis Rifas Vaitekūnas. Visada vyk-
damas į Ameriką žinau, kad turiu
apsipirkti rūbeliais iki kitos kelionės
– čia ir pasirinkimas kur kas dides-
nis, ir kainos, deja, mažesnės nei Lie-
tuvėlėj, ir pagaliau čia yra storulių
parduotuvių marios. Viktorijai, Rifo
moteriškei, turbūt dėkinga mano
žmona už Virgio globą – už lydėjimo
po tas parduotuves kančią. 

Dar pirmąkart gyvenime paju-
tau, kokia svarbi čia gali būti Pa-
dėkos diena. Kokia šeimyniška ir šil-
ta. Sėdėjau jaukiame Rifo šeimos liz-
delyje, tame mikronamelyje, šneku-
čiavausi su jo draugais. Gurkšno-
jome, kas ką norėjome ir kiek. Niekas
nevertė dainuoti. Kalakutas buvo
didelis, standus, bet minkštas. Šiltas
ir tikras, kaip užstalės bičiulių žvilgs-
niai.

Tado tėtis trakeris. Ir nors nebe-
dirbu (tikiuosi, laikinai) radijuje, vis
tiek čiupau kamerą (čia tam – jeigu
radiją pakeistų televizija) ir padariau
interviu tiesiai iš galingo kelių gar-
vežio vilkiko „Freightliner” kabinos.
Ateis dar tam interviu laikas.

Kita mano pirkinių kryptis – pro-
fesiniai pirkiniai. Gerai paruošiau
namų darbus ir jau atvažiuodamas
žinojau, ko reikia, kur gauti, kiek kai-
nuoja – priedai, įranga mano gitarai,
mano muzikavimui. Aplankiau de-
šimtis didelių ir mažesnių muzikos
instrumentų parduotuvių ir centrų.
Perpratau, kad prie tavęs pribėgęs
kad ir paslaugus jaunas berniokas ne-
labai supras, ko noriu. Ne todėl, kad
nemokėčiau angliškai, tiesiog jis ne-
pratęs prie specifinių prekių. Viliasi
išsigelbėt stverdamasis gelbėjimo ra-
to – beda pirštelius į klaviatūrą, ake-
les – į internetą ir ieško, kaip čia iš-
plaukus iš to storo europiečio balos.
Jau perpratau tokius pardavėjus, tad,
pradaręs duris, dairausi vyresnio,
gauruoto, tatuiruoto vyresnioko.
Nuojauta neapgauna. Užkalbinti pro-
fesionalūs muzikantai, einantys par-
davėjų pareigas, padeda daugiausiai.
Prireikė didelio atkaklumo man, ma-
no gidams ir pardavėjams, kol Čika-
goje sudariau visų planuotų pirkinių
sąrašą. Na, ne visai iki galo – liko dar

ir kitam miestui, kitai šaliai...
Restoranas ,,Kunigaikščių užei-

ga” jau prisistatė didžiuliu straipsniu
su nuotraukomis viename didžiausių
Lietuvos laikraščių. Tad kur važiuo-
ju, žinojau. Ar pasitvirtino susikurta
išankstinė nuomonė? Kulinariniu
atžvilgiu – visiškai taip. Nepaprastai
gardus maistas. Gausios porcijos –
Virgiui gal jau net pernelyg. Jauki
erdvė. Tiesa, nepritaikyta muzikavi-
mui, nėra scenos. Tad teko muzikuot
nugara užkimšus svečių salės duris.
Garso aparatūra pritaikyta daugiau
diskotekai, pasišokimui nei gyvam
muzikavimui. Bet Figaro Tado pade-
damas nesijaučiau našlaitis.

Žmonių prisirinko. Nors negaliu
niekaip sutikt, kad 2 skirtingi organi-
zatoriai negalėję sutarti, kaip tąvakar
Čikagoje, kad nesusidaužtų kaktomis
du artistai iš Lietuvos. Puikiai suta-
riu su Stasiu Povilaičiu – estrados le-
genda. Jokiu būdu nesam varžovai –
pernelyg skirtinga mūsų muzika. Bet
visi žino – kas tinka Lietuvai, nebūti-
nai tinka ir Amerikai... Tad turbūt
dalis Stasio gerbėjų gal pasirinko ma-
no koncertą, o maniškių nuėjo pas jį.

Pradžioje grojau balades. Pasa-
kojau. Mačiau ant stalų garuojančius
patiekalus, o žmonės klausėsi. Neno-
rėdamas piktnaudžiauti jų gera valia,
pakviečiau visus linksmintis. Ir pra-
sidėjo.

Kai baigiau – buvo praėjusios gal
kokios geros trys valandos. Tirtėjo
kojos iš nuovargio. Bet širdis džiau-
gėsi, kad neapvyliau nei žiūrovų, nei
organizatorių, nei šeimininkų. Tiesa,
per pertrauką dar įvyko vienas įvykis
– Sriubos pristatymas. 

Štai keletas frazių iš aprašo:
Kas: Kulinarinis paveldas su šou

elementais. Idėja: Garsūs tolimo ir
artimo pasaulio artistai yra davę
savo vardus maisto produktams ir gė-
rimams. Lietuvoje girdėtos „Bratkų”
naminė, „Giminių” dešrelės, keletas
mažųjų bravorų verdamų alaus var-
dinių rūšių... Apie sriubą negirdėta.

Kodėl: 1. Stakėnui diena be sriu-

bos – Lietuva be ateities. 2. Stakėnas
sriubą gali valgyti bet kuriuo paros
metu ir neskaičiuojamą kiekį kartų.
3. Sorioje porcijoje telpa ir I, ir II
patiekalas drauge. Taupo laiką prie
katilo ir laiką prie stalo 4. Pupelės –
privalomas kaubojiško maisto (Sta-
kėnas – country muzikantas) atribu-
tas. 5. Virškinant pasigaminusios
natūrinės dujos neskaudžiai išbarsto-
mos jojant prerijomis arba trypiant
pagal šaunią country muziką (pvz.,
Stakėno). 

Receptas: 1. Griežtų taisyklių nė-
ra, bet sriuba neįmanoma be pupelių,
mėsos sultinio ir mėsos faršo. Reikia
ir morkų, svogūnų ir galbūt bulvių. 2.
Sriuba turi buti tirštoka – kad būtų
soti. Šaukštas gali ir stovėti... 3. Sriu-
ba neturėtų būti itin aštri. Priesko-
niai dedami pagal vietos virtuvės tra-
dicijas ir lankytojų skonio užgaidas. 

Istorija: Stakėno sriuba buvo ver-
dama „Arkos” kavinėje Vilniuje
(2000), „Paradokso” klube Klaipėdoje
(2001), „Bernelių užeigoje” Kaune
(2001). „Kristinos” kavinėje Panevė-
žyje nuo 2004 m. ja galima paska-
nauti ir dabar. 

Reklama: 1. Sriubos atsiradimą
užeigos meniu skelbia jos pristatymo
šou. 2. Daugumoje – tai autoriaus
koncertas su sriubos valgymo čem-
pionatu. 3. Sriubos atsiradimą rek-
lamuoja ir meniškas pažymėjimas –
įrėmintas ir kabantis matomoje užei-
gos vietoje. Toks pat pažymėjimas
įteikiamas ir autoriui pristatymo
metu.

Taigi, buvo sriuba, buvo čempio-
natas, buvo ir nugalėtojas. Ir buvo
linksma.

Ir dar buvo kitas muzikavimas
„Kunigaikščiuose”. Jau kitoks. Sek-
madieninis. Ramus, šeimyniškas.
Vien baladžių. Be šokių. Kitam gal
net toks arčiau dūšios82. Ir kiekvie-
nas savaip teisus.

Bus daugiau.
80 Besimėgaujančių.
81 Muzikos stilius Big Beat.
82 Sielos.

Tęsinys iš gegužės 19 d.

Džiaugiuosi įšventintas į ,,Sriubos kunigaikščius”, Čikaga. Kairėje: T. Dunčia,
V. Stakėnas, A. Bučas.              Nuotraukos iš asmeninio V. Stakėno albumoV. Stakėno sriubos valgymo čempionato pabaiga.

Mylimam tėveliui
A † A

dr. RIMVYDUI SIDRIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo dukroms LAIMAI
ALEKSIENEI, Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirminin-
kei, DAINAI URBAITIENEI, RŪTAI KULBIENEI, sū-
nums RAIMUNDUI, LINUI, ALGIUI, JONUI ir PAU-
LIUI, jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems.

Šiaurės Amerikos  ateitininkai



12                      DRAUGAS, 2010 m. gegužės 20 d., ketvirtadienis

�Lietuvos vaikų globos būrelio
„Saulutė” susirinkimas bus penkta-
dienį, gegužės 21 d., 10 v. r. pas Indrę
Tijūnėlienę, 414 Freehauf St., Le -
mont, IL 60439, tel. (630) 243-6435.
Kviečiami visi norintys padėti vai -
kams Lietuvoje.

�Gegužės  23 d. 2 val. p. p. St.
Pat rick bažnyčioje, 15000 Wads   worth
Rd., Wadsworth, IL 60083 bus auko-
jamos šv. Mi šios Waukegan Lake Coun-
ty lietuviams. Mišias au kos kun. Ge -
dimi nas Jan kū nas. Mi šiomis užbaig -
si  me Gedimino litua nistinės mokyk-
los mokslo metus, melsimės už šios
mokyklos mokinius, mokytojus, tėve -
lius, jų artimuosius. Šv. Mišių metu 8
Gedimino lituanis tinės mokyklos mo -
kiniams bus su teiktas Pirmosios  ko -
munijos  sakramentas, du apylin kės
vaikučiai priims krikštą. Išpažintys
bus klausomos prieš šv. Mišias, nuo 1
val. p. p. Kvie čiame kuo gausiau daly-
vauti. Tel. pasiteiravimui: 847-244-
4943 (Vio  leta).

�Jaunimo centro (JC) Moterų
klu bo geriausios šeimininkės kviečia
į JC kavinę gegužės 23 d., sek ma die -
nį, tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti vienos valandos tyliojoje maldo-
je penktadienį, gegužės 28 d., 7 val. v.
seselių Mo tiniškajame na me, 2601 W.
Mar quette Rd., Chic a go. 

�Atminimo dienos (Memorial
Day) iškilmės Lietuvių Tautinėse ka -
pi nėse, 8201 S. Kean Ave., Justice,
IL 60458, vyks gegužės 30 d. 11 val. r.
Tel. pasiteiravimui: 708-458-0638. 

�Atminimo dienos (Memorial
Day) šv. Mišios Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse vyks gegužės 31 d. 10:30
val. r. šv. Mišias atnašaus Mundelein
se mi narijos vicerektorius kun. Au -
gust J. Belauskas. Šv. Kazimiero lie-
tuvių kapinių Sklypų savininkų drau-
gija vi sus maloniai kviečia 1 val. p. p.
at vykti prie Steigėjų paminklo, kur
re ligines apeigas atliks Jonas Kuzins -
kas. Mirusiems bus padėtas pašven -
tin tas vainikas, dalyvaus šauliai. Tel.
pasiteiravimui: 630-730-4823 (Birutė
Vitkauskienė). 

�Vaikų globos būrelis ,,Saulutė”
birželio 6 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. maloniai kviečia į Nidos Griga -

lavičiūtės (sopranas) ir tenoro Anta -
no Zakarausko (Australija) labdaros
kon  certą, kuris vyks Lietuvių dailės
mu ziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont.

�Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636, birželio 5 d., šeštadie -
nį, 3 val. p. p. vyks prisiminimų apie
neseniai iškeliavusį Anapilin dai  li -
ninką Juozą Mieliulį popietė. Kvie -
čiame visus, menančius šį neeilinį
dai lininką atvykti į popietę. Maty si -
me filmą apie šiuo metu Lietuvoje,
Radvilų rūmuose veikiančią J. Mie -
liulio parodą, pasidalinsime prisimi -
nimais. Muzikinę programą atliks
Lindos Veleckytės styginis kvartetas.

�Birželio 13 d., sekmadienį, pre -
latas Ignas Urbonas savo kunigystės
75-mečio proga koncelebruos 9 val. r.
šv. Mišias Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje, 14911 127th St., Le -
mont, IL 60439. Po 9 val. r. ir po 11
val. r. šv. Mišių gerbiamą prelatą pa-
sveikinti ir su juo pabendrauti bus
galima PLC di džiojoje salėje, o po 6
val. v. šv. Mišių – misijos prieangyje.

�Ziono lietuvių liuteronų para -
pi ja ir vaikų darželis ,,Spindulėlis”
kvie čia į vasaros stovyklą 5–12 me tų
vaikus. Stovykla veiks nuo bir želio 14
d. iki rugpjūčio 27 d. pen kias dienas
per savaitę nuo 8 val. r. iki 6 val. v.
Krepšinio treniruotės, ba seinas ir kiti
vasaros smagumai. Kvie  čiame pa aug -
lius, ku rie nori įgyti bendruomenei
naudingo darbo valan dų, dirbti sa -
vanoriais va sa ros sto vyk loje. Mūsų
ad resas: 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453; tel.: 708-422-1433.

�Sibiro kankinės ir malda kny -
gės ,,Marija, gelbėk mus” autorės,
Adelės Dirsytės minėjimas įvyks sek-
madienį, birželio 27 d. 12:15 val. p.p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje. Lietuvių visuomenė, ypač jau-
nimas kviečiamas dalyvauti. Minėji -
mą ruošia Ateitininkų Giedros korpo-
racija. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

California lankėsi Šiaulių miesto rotariečiai. Gegužės 6 d. prieš išvykstant iš
Millwood Inn., Millbrae, CA Šiaulių Rotary klubo nariai nusifotografavo su
juos globojusiais ka liforniečiais (iš kairės): Valdas Sutkus, dr. Rolandas Mika -
lauskas, Kęstutis Petraitis su žmona Gražina, Millbrae klubo narys WCS pir mi -
ninkas rotarietis Vytautas Šliūpas, Lietuvos Respublikos garbės konsulas North
California rotarietis Dennis Garrison, Artūras Radavičius, Remigijus Mažeika
su žmona Sigute ir Stasys Ka ritonas.                          Vytauto Šliūpo nuotr.

Maironio lituanistinės mokyklos, New York, mokiniai Motinos dienos proga
savo mamytėms surengė gražų koncertą.             Mokyklos archyvo nuotr.

Gegužės 15 d. Čikagoje lankėsi Lietuvos Respublikos ambasados Wa -
shington, DC antrasis sekretorius Leonas Garbačauskas. Jis atlydėjo parodą
,,Lietuviškas sezonas”, domėjosi čikagiečių kultūriniu gyvenimu. Jaunimo
cen  tre susitiko su JAV LB Vidurio Vakarų pirmininke Irena Vilimiene, spaudos
at stovais, čikagiečiais. L. Garbačauskas pažiūrėjo teatro sambūrio ,,Žaltvyk-
slė” spektaklį, Balio Sruogos ,,Dobilėlį penkialapį”. 

Grupė susitikimo dalyvių (iš kairės): Laima Apanavičienė, Ilona Kubilienė,
Giedrė Braun, Jūratė Dovilienė, Vida Brazaitytė, Aurelija Dobrovolskienė, L.
Garbačauskas, I. Vilimienė, Algis Razumas, Angelė Kavakienė, Genė Razu -
mie nė, Vytautas Radžius.                         Dianos Garbačauskienės nuotr.

Jonas Daniliauskas.
,,Baltas avilys”.
J. Daniliauskas – 2005
m. Miko J. Šileikio I
premijos laimėtojas.
Premiją 2004 m. įsteigė
Čiurlionio dailės galeri-
jos valdyba, vado vau ja-
ma Leono Maska liūno,
siekdama paskatinti
išeivijoje ir Lietuvoje 
gyvenančių dailininkų
bendra darbiavimą.

Čiurlionio galerijoje Jauni mo centre gegužės 21 d. 
7:30 val. v. atida roma paroda ,,Lietuviškas sezo nas”. 

Parodos atidaryme dalyvaus parodos sudarytoja 
Vilniaus ,,Ar  kos” galerijos direktorė Dovilė Tom kutė. 

Trumpą muzikinę programą atliks smuikininkė 
Kristina Kubelskienė.

JAV Lietuvių Bendruomenės Vi  durio Vakarų apygardos
suvažiavimas įvyks gegužės 29 d.

Pasaulio lie tuvių centre, 14911 127th St., Le mont. 
Kviečiame dalyvauti apygardai priklausančių apylinkių valdybų narius,

apygardoje rinktus JAV LB tarybos narius ir apylinkių atstovus.
Registracija prasidės 11:30 val. r. Suvažiavimo pradžia 12:30 val. p. p.

Informaciją apie Lietuvių Fon do bei Pasaulio lietuvių centro ruo šia -
mą golfo turnyrą, kuris įvyks bir želio 19 d. Old Oak Country Club, ga li ma
rasti internete adresu: www.lith uaniangolf.com, kur taip pat gali ma ir
užsiregistruoti. Turnyrą remia ,,Li ber ty Mutual In surance”.  Vakare vyks iš-
kilminga puo ta. Daugiau in for  maci jos gausite pas Daivą Rugie niū tę tel.: 949-
735-2779 arba Rimą Griš kelį tel.: 312-315-5739.


