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•Sveikata. Kaip atsikra-
tyti galvos skausmo ir
migrenos (p. 2)
•Lietuva pasiekė daug...
(p. 3, 9)
•A. Navicko skiltis (p. 3)
•Pivašiūnų šventovė te-
betraukia maldininkus
(p. 4)
•Gyvename ne vien tik
sau (p. 5)
•Ar norime išlaikyti
,,Margutį II”? (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Punske paminėtos ko-
vos už Lietuvos laisvę (p.
8, 11)
•,,Ambersail” (57) (p. 9)
•Jablonskio stebuklai (p.10)

Estija tapo euro zonos nare
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S. Anužis – vienas iß galim¨ laim∂toj¨ Respublikon¨ partijos rinkimuose
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Lietuva per∂m∂ pirmininkavimâ ESBO

Washington, DC, sausio 3 d.
(,,The Washington Post”) – Nežinia
karaliauja lenktynėse dėl Respubli-
konų partijos komiteto pirmininko
vietos (Rebublican National Com-
mittee, RNC) nepaisant to, kad rinki-
mai įvyks jau greičiau nei už mėnesio.

Pokalbiai su įvairiais RNC arti-
mais strategais ir 168 balsuojančiais
nariais leidžia daryti prielaidą, jog nė
vienas iš 6 kandidatų nėra net priar-
tėjęs prie 85 balsų ribos, kuri reika-

linga, norint tapti pirmininku.
Pradėjo ryškėti dvi kandidatų

grupės: trys pirmieji vertinami kaip
galimi laimėtojai, o trys paskutinieji
laikomi ilgalaikiais kandidatais. Ži-
nant, kiek daug yra neapsisprendusių
balsuotojų ir kokia nenuspėjama bal-
savimo eiga, sunku atmesti bent vie-
ną kandidatą. Rinkimai vyks sausio
15 d. RNC žiemos susitikimo metu.

Pirmai grupei priskiriami Reince
Priebus, Saulius Anužis ir Ann Wag-

ner. R. Priebus laikomas labiausiai ti-
kėtinu laimėtoju, po jo eina S. Anužis
ir A. Wagner, kurie vertinami kaip ly-
giaverčiai kandidatai. Visi trys kandi-
datai turi įspūdingos patirties ir ne-
veltui yra išsiveržę į priekį.

S. Anužis, buvęs Michigan repub-
likonų partijos pirmininkas, prisista-
to panašiai, kaip ir 2009 m. rinkimuo-
se, kai kandidatavo į RNC pirminin-
kus. ,,Mėlynųjų” valstijų republiko-
nas, kurio technologijos žinios ir ge-

bėjimas jomis naudotis gali padėti par-
tijai nugalėti demokratus šioje srityje.
Anksčiau S. Anužis užsitikrino Morton
Blackwell, kuris yra Virginia komiteto
narys ir turi įtakingą balsą tarp kai ku-
rių RNC konservatorių, paramą.

Antrai grupei priklauso Michael
Steele, Maria Cino ir Gentry Collins.
M. Steele yra dabartinis komiteto pir-
mininkas, bet dauguma jau spėlioja,
ar jo rėmėjai nenusigręš nuo jo per
šiuos rinkimus.

Talinas, sausio 1 d. (ELTA) –
Sausio 1 dieną Estija tapo 17-ąja euro
zonos šalimi. Estijoje, kur gyvena 1,3
mln. žmonių, euras pakeitė 18 metų
nacionalinės valiutos statusą turėju-
sią kroną. Nors euro zonoje tvyro ne-
menka finansinė įtampa, o Graikijos
ir Airijos scenarijus kelia nerimą, ap-
klausos rodo, kad estai vis dėlto no-
rėjo įsivesti eurą.

Šalies ministras pirmininkas
Andrus Ansip per tiesiogiai rodytas
iškilmes iš bankomato imdamas pir-

mąsias eurų kupiūras sakė: ,,Tai ma-
žas žingsnis euro zonai, tačiau didelis
– Estijai.” Šaliai prieš 20 metų atski-
lus nuo Sovietų Sąjungos, daugumai
estų euras tapo įrodymu, kad jie pa-
galiau tapo visateisiais vakariečiais,
teigia BBC korespondentas Baltijos
šalyse Damien McGuinness.

Prie Europos Sąjungos (ES) Es-
tija prisijungė 2004 metais – kartu su
dar septyniomis buvusiomis komu-
nistinėmis valstybėmis.

Estijos valdžia mano, kad euras į

šalį pritrauks investuotojų iš užsie-
nio, nes atmetama valiutos nuvertėji-
mo tikimybė. Skurdžiai gyvenantys
estai baiminasi, kad įvedus eurą kils
kainos ir maisto produktai taps neį-
perkami. Galimybė, kad teks padėti į
finansinę krizę įklimpusioms kitoms
euro zonos valstybėms, estų taip pat
nežavi.

Nors euras įsigaliojo nuo sausio 1
dienos, pirmąsias dvi 2011 m. sausio
savaites Estijoje dar bus galima atsi-
skaityti kronomis. Šalies bankuose
kronas bus galima išsikeisti į eurus
iki 2011 m. birželio pabaigos, o Esti-
jos centrinis bankas šias operacijas
atliks neribotą laiką.

Lietuvos banko valdybos pirmi-
ninkas Reinoldijus Šarkinas pasveiki-
no Estijos centrinio banko valdytoją
Andres Lipstok euro įvedimo proga.
R. Šarkinas sveikinimo laiške pažy-
mi, kad ,,šis įvykis yra reikšmingas
ne tik Estijai, bet ir kitoms glaudžiais
ekonominiais ryšiais susijusioms Bal-
tijos regiono šalims. Juo patvirtintas
euro klubo pasirengimas priimti nau-
jų narių ir dar kartą pabrėžta patiki-
mos ekonominės politikos svarba”.

Vilnius, sausio 3 d. (ELTA) –
Sausio 1 dieną perėmusi pirmininka-
vimą Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijai (ESBO) Lietu-
va daugiausia dėmesio skirs kovai su

vidinėmis ir išorinėmis grėsmėmis
ESBO erdvėje, sieks skatinti demo-
kratiją, žiniasklaidos laisvę, kitas
žmogaus teises ir prigimtines laisves,
energetinį saugumą Europoje ir di-

dinti regioninių organizacijų sąveiką.
Lietuvos užsienio reikalų minist-

ras ir naujasis ESBO pirmininkas
Audronius Ažubalis pabrėžė, kad pir-
mininkaudama ESBO Lietuva ketina
aktyviai laikytis žmogiškosios dimen-
sijos principų. Diplomatijos vadovas
pabrėžė žiniasklaidos laisvės ir žur-
nalistų saugumo svarbą tinkamam
demokratinės visuomenės gyvavimui.

Užsienio reikalų ministras pažy-
mėjo, kad būtina kartu formuluoti
bendrus principus energetikos srity-
je. Jo teigimu, ESBO gali skatinti dia-
logą ir bendradarbiavimą šioje srityje
regioniniu ir tarpdimensiniu lygiu.

A. Ažubalis perėmė ESBO pir-
mininko pareigas iš 2010 metais
ESBO pirmininkavusio Kazachstano
užsienio reikalų ministro ir valstybės
sekretoriaus Kanat Saudabajev. Sau-
sio 13 d. Vienoje naujasis pirminin-
kas Nuolatinėje taryboje, pagrindinė-
je sprendimus priimančioje ESBO ins-
titucijoje, išdėstys Lietuvos pirminin-
kavimo svarbiausius uždavinius.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažu-
baliu, kuris nuo šių metų sausio 1 d. pradėjo eiti ESBO pirmininko pareigas,
aptarė Lietuvos pirmininkavimo šiai organizacijai uždavinius. ELTA nuotr.

Estija pakiliai priėmė euro įvedimą, nors yra manančių, kad dėl neaiškios eu-
ro ateities šios pergalės neverta sureikšminti. Reuters nuotr.
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Redakcijos žodis

Štai ir vėl verčiame Naujųjų
metų kalendoriaus pirmuosius
lapus – su viltimi, spėliojimais ir
visokio gėrio žadančiais linkėji-
mais. Tik ką kėlėme šampano tau-
res už Naujuosius, o sekmadienį
jau virš savo namų durų šventin-
ta kreida brėžėme tris raides
K+M+B, simbolizuojančias trijų
karalių vardus. Senovės lietuviai
tikėdavo, kad šis užrašas apsau-
gos jų namus nuo velnio, perkūno
ir visokio pikto. Dar yra ir kitas šių
raidžių reikšmės aiškinimas –
teigiama, kad tai – lotyniškos fra-
zės ,,Christus mansionem bene-
dictat” (,,Kristus tepalaimina šitą
buveinę”) pirmosios raidės. Bet
kokiu atveju linkime, kad visų Jūsų
namus šiais metais aplenktų
nelaimės, piktumai, netektys, o
pasibeldęs į duris ,,Draugas” neštų
geras naujienas, smagią nuotaiką
ir suvokimą, kad esame vieni ki-
tiems be galo brangūs ir reikalin-
gi. Su Naujaisiais, mielieji!

Redaktorė Loreta Timukienė

7 žingsniai, kaip atsikratyti
galvos skausmų ir migrenos
Nesvarbu, koks skausmas jus

kamuotų – pastovus ar atsitiktinis,
nedidelis ar smarkus, streso sukeltas
maudimas ar iš rikiuotės išvedanti
migrena, įmanoma jų atsikratyti.

Kiekvienais metais 45 milijonai
amerikiečių ieško būdų galvos skaus-
mui gydyti. Dar daugiau kenčia tylė-
dami. Moterys – ypač jautrios galvos
skausmui. 90 proc. iš mūsų nors kar-
tą gyvenime jautė silpną galvos mau-
dulį, o stiprius migrenos priepuolius
moterys patiria net 3 kartus dažniau
nei vyrai. Šiame straipsnyje aptarsi-
me pirminius galvos skausmus, kurie
pasireiškia patys savaime ir nėra su-
siję su jokiu kitu susirgimu. Šie gal-
vos skausmai sukelia nepatogumus,
apsunkina bei pablogina gyvenimo
kokybę, tačiau nekelia grėsmės gyvy-
bei. Du trečdaliai žmonių, kuriems
pasireiškia šio pobūdžio skausmai,
niekada nesikreipia į gydytoją. Šie
patarimai gali padėti kenčiant galvos
skausmą retkarčiais ar nuolatos.

Pirmas žingsnis: nustatykite
galvos skausmo rūšį

Išsiaiškinti, kokį galvos skausmą
patiriate, – svarbiausias žingsnis sie-
kiant išgijimo. Jei kada jautėtės taip
tartum galva būtų spaudžiama rep-
lėmis, – susidūrėte su dažniausiai
pasitaikančia rūšimi – įtampos galvos
skausmu. Tai spaudimas, galintis už-
sitęsti nuo pusvalandžio iki savaitės.
Skauda, bet dažniausiai ne taip
smarkiai, kad sutrukdytų rūpintis
kasdieniniais reikalais. Kas jį sukelia,
tiksliai nėra nustatyta, tačiau vyrau-
ja nuomonė, kad jo priežastis yra per
didelis veido, skalpo bei kaklo rau-
menų įtempimas.

Tuo tarpu migrena yra ypatingas
skausmas. Pradžioje atsiranda pul-
suojantis, vienpusis skausmas, kuris
vėliau apima visą galvą. Migreną
kenčiantys patiria tokį stiprų skaus-
mą, kad bet kokie judesiai pasidaro
nepakeliami. Be skausmo, sergantieji
migrena gali jausti šleikštulį, būti
nepaprastai jautrūs šviesai ir garsui,
patirti regėjimo sutrikimų ar prie-
puolių, kurių metu gali išvysti ban-
guotas linijas, mirkčiojančias šviesas
ar aklinus taškus. Priepuoliai gali
trukti ilgiau nei kelias dienas. Mano-
ma, kad migreniniai galvos skausmai
atsiranda dėl kraujagyslių išsiplėti-
mo.

Antras žingsnis:
sekite savo skausmą

Tiksliai nustatyti tvinkčiojančio
pobūdžio galvos skausmo priežas-
tį nėra lengva. Todėl žinovai siūlo
sudaryti vieno ar dviejų mėnesių

skausmo dienoraštį. Pasižymėkite
dienas ir valandas, kai skauda galvą.
Nepamirškite pažymėti ir skausmo
stiprumo, trukmės, vietos, skausmo
pobūdžio, streso lygio ir vartojamų
vaistų. Atkreipkite dėmesį ne vien į
didesnius skausmus. ,,Kiekvienas
skausmas yra svarbus – net ir ne-
didelis”, – sako medicinos daktarė,
Galvos skausmo ir neurologijos cen-
tro Manhatten, New York direktorė

Audrey Halpern. Parodykite dieno-
raštį savo daktarui, tai padės nus-
tatyti galvos skausmų ir migrenos
priežastį.

Trečias žingsnis:
atidžiai stebėkite savo dietą

Nors kai kurie produktai kaip
rūkyta mėsa, fermentiniai sūriai, ka-
va, vynas dažnai siejami su migrenos
priepuoliais, žinovai teigia, kad mais-
tas retai būna vienintelė galvos
skausmo priežastis. ,,Dažnai maistas
tampa skausmo sukėlėju tik tada,
kada jaudiniesi dėl atleidimo iš dar-
bo, tėvai nuolat klausinėja, kada
atvažiuosi jų aplankyti, ar kai tavo
sergantis mažylis neleido visą naktį
miegoti. Tada priešpiečiams suvalgai
dešrainį ir tavo galva plyšta iš skaus-
mo”, – sako daktarė Halpern. Vis
dėlto ribokite galimų skausmo su-
kėlėjų vartojimą, pavyzdžiui, gėrimų
su kofeinu ar dirbtinais saldikliais,
citrusinių vaisių, mielinės duonos ir
maisto, kuriame gausu maisto pa-
pildų – natrio glutamatų. Taip pat
patariama vartoti mažiau riebalų
turintį maistą. Laikantis šių pata-
rimų žymiai suretėja skausmo
priepuoliai ir jų stiprumas.

Ketvirtas žingsnis:
suraskite sveiką atsikratymo

stresu būdą

Beveik visos moterys (97 poc.),
dalyvavusios 2009 m. ,,Journal of
Clinical Sleep Medicine” tyrime, dėl
įtampos galvos skausmų, atsiran-
dančių dėl skalpo ir kaklo raumenų
susitraukimo, kaltino stresą (miegoji-
mas nepatogioje padėtyje ir ilgas sė-
dėjimas prie kompiuterio yra pagrin-
diniai kaltininkai). Nieko nuosta-
baus, kad stresas būna ir migrenos
priežastis. Išsilaisvinkite nuo streso
ir sumažinkite galvos skausmą, kiek-
vieną dieną atlikdami atpalaiduo-
jančius pratimus, giliai kvėpuodami,
užsiiminėdami joga ar kita fizine
veikla.

Penktas žingsnis: sumažinkite
hormonų svyravimus

,,Į migreną linkusios moterys
priepuolius dažniausiai patiria men-
struacijų metu, o skausmas būna itin
stiprus”, – teigia medicinos daktarė,
Boston University Galvos skausmo
skyriaus vadovė Elizabeth Loder.
Kadangi dažniausiai kaltas būna
sumažėjęs estrogeno kiekis, padėti
gali šio hormono turinčios tabletės,

skirtos nėštumui reguliuoti. Jei tai
nepadeda, bandykite gerti kasdien po
360 mg magnio preparatų. Pradėkite
gerti 15-ąją menstruacijų ciklo dieną
ir užbaikite joms prasidėjus.

Šeštas žingsnis: nevartokite per
daug skausmą malšinančių

vaistų

Nuolatinis nuo skausmo vaistų
vartojimas gali padažninti galvos
skausmus. ,,Nesaikingas vaistų, par-
duodamų tiek su receptu, tiek be
recepto, vartojimas gali sutrikdyti
smegenyse esančių skausmo katali-
zatorių veikimą”, – aiškina daktarė
Halpern. Kelias savaites nevartoti
vaistų gali būti sudėtinga, todėl
reikėtų pasitarti su gydytoju dėl
kitokio gydymo. Gera žinia, kad 45
proc. dalyvavusių tyrime pranešė
patiriantys mažiau galvos skausmų
po to, kai sumažėjo priklausomy-
bė nuo skausmą malšinančių piliu-
lių.

Septintas žingsnis:
miegokite nei per mažai,

nei per daug

Jei tavo galva tvinkčioja po nak-
tinėjimo ar per ilgo miegojimo ryte
– greičiausiai kenti nuo taip vadina-
mų ,,savaitgalio galvos skausmų’’.
Beveik 60 proc. moterų, dalyvavusių
2009 m. tyrime, teigė, jog per daug
arba per mažai miego joms gali su-
kelti silpnesnius ar stipresnius gal-
vos skausmus. Sergantys migrena
taip pat jautrūs nuovargiui. ,,Žmo-
nių, turinčių polinkį galvos skaus-
mams ir migrenai, smegenys į miego
trikdžius ir pasikeitimus gali rea-
guoti įvairaus stiprumo galvos skaus-
mais”, – teigia medikai. Per ilgas
miegojimas sutrikdo kūno laikrodį:
jūs alkanas, nes pusryčiai vėluoja,
organizmas negauna kofeino, nes
negėrėte rytinio kavos puodelio...
Eidamas miegoti ir keldamasis tuo
pačiu metu kiekvieną dieną, galėsite
mėgautis savaitgaliais ir atostogomis
be skausmo. Gali būti, kad užsinorite
pasnausti, kai jums suskausta galva,
bet tyrimai rodo, kad tai tik pablogi-
na padėtį. Prigulus dieną, sunkiau
užmigti naktį, todėl yra tikimybė
sulaukti galvos skausmo. Jūsų tik-
slas turėtų būti septynios (dar geriau
aštuonios arba devynios) valandos
miego kiekvieną naktį.

Gydyti galvos skausmą geriau-
siai laikantis gydytojo patarimų.
Esant nestipriam, retai besikarto-
jančiam galvos skausmui, gali padėti
,,Ibuprofen’’, ,,Paracetamol’’ kartu
su kofeinu, tačiau nepatariama gy-
dytis patiems. Tik gydytojas, įverti-
nęs nusiskundimus, panaudojęs jūsų
skausmo dienoraščio duomenis, gali
paskirti atitinkamą gydymą. Kartais
tenka išbandyti kelis vaistus, kol
atrandamas tinkamas. Sunkesniais
atvejais yra atliekami įvairūs kli-
nikiniai tyrimai, siekiant išsiaiškinti
galvos skausmo priežastis. Dar su-
dėtingesnis yra migrenos priepuolių
gydymas. Šiuo atveju būtina pasitar-
ti su gydytoju.

Teisingas maitinimasis, nor-
malus miegas, reguliarus fizinis
aktyvumas, mokėjimas atsipalaiduoti
padės jums išvengti galvos skausmo
ar bent jį sumažins.

Būkite sveiki!

Paruošta pagal žurnalą ,,Moters
savaitė”, naudotasi www.wikipedia.
org, www.xnskaudagalvadhb.lt

Moterys – ypač jautrios galvos skaus-
mui.
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Apie gyvenimo dovanas,
kurių pernelyg dažnai

nepastebime
ANDRIUS NAVICKAS

Kokiais žodžiais palydėsime šiuos metus? Ar džiaugsimės, jog
mūsų gyvenimas pabrango dar vienais metais, sunoko daug svar-
bių dalykų, atsivėrė naujų galimybių? Ar veikiau dejuosime, kad

šiaip ne taip iškentėme dar vienus metus, skųsimės tuo, kas buvo ne taip,
kaip norėjome?

Tiesą pasakius, neįsivaizduoju, kokiomis dovanomis turime būti api-
berti, idant metus palydėtume dėkodami, o ne vardindami pretenzijas.
Nuostatos – „nusipelnėme gyventi geriau” – virusas niekaip nenori trauk-
tis. Taip pat ir gausios sociologinės apklausos rodo, kad susiraukusi nepa-
sitenkinimo kaukė daugeliui yra įaugusi į veidą. Kalbėti apie tai, kas ne-
pavyko, apie apgavystes, niekšybes yra tapę gero tono ženklu, o į tuos,
kurie nuoširdžiai džiaugiasi kiekviena smulkmena, kiekvienu šviesos ir
meilės trupiniu, žvelgiama kaip į keistuolius ar įtariama, jog jų skaidri
nuostata tėra gudrus išskaičiavimas.

Beje, ne kartą įsitikinau, kad tikromis ir tariamomis negandomis la-
biausiai skundžiasi tikrai ne vargingiausi, bet gerokai prakutusieji. Para-
doksalu, bet labai dažnai galioja taisyklė – kuo daugiau turi, tuo labiau
pastebi tuos, kurie turi dar daugiau. Labai dažnai primename vaikigalius,
kurie, gavę vertingą dovaną, tiek užsižaidžia su blizgiu popieriumi, į kurį
ji buvo suvyniota, tiek stebi, ar kitų blizgučiai ne puošnesni, jog nepaste-
bi prieš nosį esančios dovanos.

Pasidžiaugti šiemet tikrai turėjome dėl ko. Pavyzdžiui, daugelį nuste-
binusi Vilniaus knygų mugė. Kai jau atrodė, kad krizė smogė tiek į galvas,
tiek į pinigines, ir žmonės paprasčiausiai numos ranka į knygas, pa-
matėme priešingą dalyką. Lūkesčius pranokęs žmonių susidomėjimas, il-
giausios norinčių patekti į mugę eilės ir, svarbiausia, tikrai šventinė nuo-
taika. Tas kelias dienas knygų mugėje nemačiau niurzgančių ir nusivy-
lusių, tačiau buvo daug šypsenų ir džiaugsmo, atradus norimą knygą.
Prieš mugę buvo daug kalbų, jog tai bus knygų leidybos „gulbės giesmė”,
po kurios prasidės masiniai leidyklų bankrotai. Tačiau niūrūs spėjimai tik
menka dalimi pasitvirtino ir tikrai ne dėl to, kad valdžia būtų tapusi dos-
nesnė leidybai. Paprasčiausiai įsitikinome – mums reikia knygų.

Vasarą Panevėžyje vyko įspūdingas religinis renginys – Jaunimo die-
nos. Daugybė šviesių, linksmų jaunų žmonių iš visos Lietuvos, susirinkę
dėkoti Viešpačiui ir pasidalinti Jo meile, tapo geriausiu atsaku skepti-
kams, skelbiantiems, jog jaunimui rūpi tik materialinė gerovė pigios
pramogos. Svarbiausia, kad nustotume nuodyti jaunus žmones savo irzlu-
mu ir cinizmu. Savotišku antruoju Jaunimo dienu veiksmu tapo Vilniuje
įvykęs Ateitininkų šimtmečio kongresas. Unikali katalikiška organizacija,
įsteigta prieš šimtmetį, išlikusi per didžiausias negandas, sugebanti ap-
jungti skirtingas kartas, savo renginyje kalbėjo ne apie tai, kaip sunku gy-
venti, bet išreiškė pagarbą tiems, kurie klojo organizacijos pamatus, ir
svarstė, ką konkrečiai galima nuveikti, puoselėjant mums Kūrėjo patikėtą
Tėvynę.

Tie, kurie nemėgsta masinių renginių, galėtų pasidžiaugti kad ir tuo,
jog pagaliau pradėtos tikros permainos, didinant mokytojo profesijos auto-
ritetą. Motyvacijos testo įvedimas, norintiems tapti pedagogais, jų studijų
pertvarkymas, kreipiant dėmesį ne į kiekybę, bet į kokybę – svarbūs šie-
met žengti žingsniai, nors, aišku, netrūksta niurzgančių, jog nieko nepa-
vyks.

Verta džiaugtis, kad pagaliau turime tokį Kultūros ministrą, kurio ne-
reikia gėdytis, kuris nesiunčia iškilių menininkų rinkti braškių į užsienį,
nesiūlo dar kartą perskaityti senas knygas ir nemano esąs tik savotiškas
menininkų profsąjungos pirmininkas. Nežinau, kiek ministrui Arūnui Ge-
lūnui seksis įgyvendinti pribrendusias pertvarkas kitąmet, tačiau jau tai,
kad nereikia rausti iš gėdos ar perjunginėti kanalą, kai televizijos laidoje
kalba kultūros ministras, yra džiuginanti permaina.

Pernelyg kalbu apie kultūrinius, dvasinius dalykus? Tačiau šie da-
lykai daug labiau nei kalbos apie bendrojo vidaus produkto didėjimą, dujų
kainas ar akcizus atskleidžia mūsų būklę ir perspektyvas. Pažįstu ne
vieną žmogų, kurį ryžtis ieškoti laimės svetur pastūmėjo net ne ekono-
minis sunkmetis, bet nuolat suraukti aplinkinių veidai ir iš jų sklindanti
neviltis. Tikrai ne dirbtinai šypsotis raginu ar bukai kartoti, jog viskas
nuostabu. Kviečiu įdėmiau apsidairyti ir pripažinti, jog yra daugybė atve-
jų, kai viskas priklauso nuo mūsų nuostatos: ar mes piktinamės, jog galėjo
būti ir geriau, ieškome tikrų ir tariamų trūkumų ar klastų ir visą energi-
ją skiriame piktinimuisi, kad mes nusipelnėme daugiau, ar mes sten-
giamės įžvelgti gėrio ir grožio kruopeles ir jaučiamės visokeriopai turtė-
jantys.

Taigi sau ir Jums visiems linkiu per Naujųjų metų slenkstį žengti ne
su baime ar įtarumu, tačiau pasiryžus skaidria širdimi priimti mums do-
vanojamus netikėtumus ir nuotykius, ir nepamirškime, kad piktinimasis
ir niurzgėjimas toli gražu nėra išminties ženklai.

Lrt.lt

VALENTINAS MITÈ

Baigiasi dar vieneri metai, ku-
riais Lietuva savo rankose turėjo
savo ateitį ir dabartį. Ką pavyko pa-
siekti, o kas liko tik svajonėmis arba
tapo klaidomis? Pradėkime nuo pa-
siekimų.

Lietuvoje labai dažnai skundžia-
masi valdininkijos korupcija, kyšinin-
kavimu, tačiau šių metų „Transpa-
rency International” skelbiami rezul-
tatai rodo, kad viskas nėra taip blo-
gai. Iš 178 pasaulio valstybių Lietuva
užima gana garbingą vietą lentelės
viršuje – 46. Taigi toli gražu nesame
tarp labiausiai korumpuotų pasaulio
valstybių.

Tiesa, mus lenkia ne tik Didžioji
Britanija, bet ir Estija, Lenkija, Pietų
Korėja bei mažiausiai pasaulyje ko-
rumpuota Danija. Tačiau pažvelgę į
valstybes, esančias žemesnėse vietose
ten išvysime Latviją, Vengriją, Rumu-
niją, Bulgariją ir kai kurias kitas
Europos Sąjungos nares. Kai kurių
mūsų kairiųjų pažiūrų piliečių aukš-
tinama Baltarusija yra 127-oje vieto-
je; Rusija atsidūrė beveik dugne – 154
vietoje.

Žinoma, galima skubėti tvirtinti,
kaip dažnai Lietuvoje daroma, jog
vienam ar kitam piliečiui teko duoti
kyšį ir todėl esą viskas, absoliučiai
viskas yra korumpuota. Tačiau tokių
atvejų Lietuvoje toli gražu nėra dau-
giausia pasaulyje, o idealių valdi-
ninkų niekur nėra.

„Economist Intelligence Unit”
kasmet sudaro pasaulio valstybių
sąrašą, atsižvelgdami į demokratijos
lygį. Lietuva iš 167 valstybių užima
41 vietą. Atkreipiamas dėmesys, jog
demokratija Lietuvoje turi trūkumų,
bet, turint galvoje vis nesibaigiančias
posovietines pagirias, tai nėra taip
jau blogai. Tačiau vis dėlto norėtųsi,
jog Lietuva būtų priskiriama visiškai
demokratiškų valstybių grupei ir
šiame sąraše kilsteltų dar aukščiau.

Tačiau prieš kaldami prie kry-
žiaus savo demokratinę sistemą bei
valdymą, pažvelkime, kokios valsty-
bės šiame sąraše yra mažiau demok-
ratiškos nei mes. Vengrija – 43-oje
vietoje, Lenkija – 48-oje, Rusija – 107-
oje, mūsų kaimynė Baltarusija – 130-
oje. Nesame pagal demokratijos lygį
vienoje grupėje su Skandinavijos ša-
limis, bet pripažinkime, jog toli pa-
žengėme nuo to apverktino demokra-
tijos lygio valstybėse, besigrupuo-
jančiose apie Rusiją.

Štai dar vienas sąrašas, atspin-
dintis bendro vidaus produkto apimtį
vienam gyventojui. Jį sudarė Tarp-
tautinis valiutos fondas. Sąraše yra
182 pasaulio valstybės. Lietuva uži-
ma 52-ą vietą. Rusija – 54–ą, Balta-
rusija – 79-ą, Ukraina – 108-ą. Mus

lenkia Estija, bet pagal šį vertinimą
esame aukščiau už kitą Baltijos kai-
mynę – Latviją. Taigi skųstis turime
teisę, bet reikėtų neužmiršti, jog
didelei daliai pasaulio valstybių eko-
nomiškai Lietuva yra siektinas ide-
alas.

Vis dėlto Lietuvos gyventojai nė-
ra laimingi savo šalyje. Tai rodo vien
faktas, kad emigracija yra nepro-
porcingai didelė. Žinoma, iš dalies dėl
to yra kalta pasaulinė ūkio krizė,
nubloškusi Lietuvą į ekonominę duo-
bę, kalta ir valdžia, kuri su krize
kovoja kaip moka, tačiau jokių rimtų
reformų nevykdo. Bei visuomenės
viltys, jog po dviejų dešimtmečių
nepriklausomybės gyvenimo lygis
stebuklingu būdu taps skandinaviš-
ku, kaip Atgimimo pradžioje žadėjo
ekonomistas Kazimieras Antanavi-
čius bei kiti to meto politiniai veikė-
jai. Kaip ir buvo galima spėti, stebuk-
lo neįvyko.

Valstybei ir toliau pro pirštus
žvelgiant į masinę emigraciją, reikėtų
pradėti baimintis dėl lietuvių tautos
išnykimo bei imigracijos į Lietuvą iš
neturtingų valstybių. Guostis, jog
emigrantai anksčiau ar vėliau grįš į

Lietuvą, naivu. Juk puikiai matyti,
kad jų niekas čia nelaukia, nesvarbu,
kokius įgūdžius jie atvežtų bei kokius
pasaulinio garso universitetus jie
būtų baigę. Vidutinį išsilavinimą bei
sovietinę patirtį turintis ministerijos
biurokratas niekada nesutiks, jog jo
vietą užimtų koks nors Harvard ar
Oxford mokslus baigęs specialistas.

Pasaulinį vardą turinčios organi-
zacijos mus vertina žymiai palankiau
nei mes patys save. Tačiau šios orga-
nizacijos nekalba apie pavojus, kurie
slypi sąlyginai neblogai atrodančiame
Lietuvos vystymesi. Didelį nerimą
turėtų kelti visuomenės nepasitikėji-
mas valdžia bei demokratine sistema
kaip tokia. Dažnai kalbama, jog visi
Seimo ir Vyriausybės nariai yra vagys
bei karjeristai, užmirštant, jog patys
rinkėjai tokią valdžią išrinko. Taigi
turėtų kaltinti patys save. Tačiau pa-
togesnė yra Antano Vienuolio apgau-
tos ir suvedžiotos Veronikos laikyse-
na. Kalti JIE, MES – tik aukos.

Laikyčiau labai pavojinga Rolan-
do Pakso išdėstytą „tiesioginės de-
mokratijos” teoriją. Ji iš esmės yra
populistinė, praktiškai neįgyvendina-
ma bei prieštaraujanti modernios
demokratijos principams. Jeigu jau
partijos dažnai vykdo kitokią politiką
nei žada programose, tai kaip iš viso
bus galima prižiūrėti atskiras asme-
nybes, neturinčias nei programų, nei
struktūrų, nei idėjų ar patirties? Šis
kelias veda vien į chaosą. Nebent su-
tiksime su bolševikų teiginiu, jog bet
kuri virėja gali vadovauti valstybei.
Beje, šio teiginio praktikoje bolševi-
kai niekada Nukelta į 9 psl.

LIETUVA PASIEKĖ DAUG, BET
LAIMĖJIMAI GAN TRAPŪS

(...) pagal visus indeksus esame normali valstybė, bet
vidiniai procesai, ypač sumaištis dalies piliečių ir val-
dininkų galvose, gali tą normalumą nušluoti. Gali, bet
nebūtinai tai įvyks, jei vis dėlto pasirodys, jog valsty-
bingumas bei nacionaliniai interesai svarbesni nei po-
pulizmas, valstybinis nihilizmas ar paprasčiausias ciniz-
mas.
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Pivašiūnai – nedidelis miestelis
Alytaus rajone, įsikūręs ant aukštų
kalvų ir jų šlaitų, ištisus metus trau-
kia turistus ir maldininkus. Jie at-
vyksta čia aplankyti garsiosios baž-
nyčios ir stebuklingojo jos viduje
esančio paveikslo. Didžiulės minios
maldininkų čia renkasi kasmet per
Žolines, kai visą savaitę tęsiasi atlai-
dai. Dabar ir kiekvieno mėnesio 15
dieną tikintieji Pivašiūnų bažnyčioje,
išpildę atlaidams gauti būtinas sąly-
gas, dalyvaudami pamaldose gauna
visuotinius atlaidus.

Pivašiūnai žinomi jau nuo XVII
amžiaus. Pirmoji bažnyčia čia pasta-
tyta 1648 m. antroji – 1766 m. Pirmo-
sios dvi bažnyčios sudegė, išliko tik
stebuklingu laikomas Dievo Motinos
Marijos paveikslas. Dabartinę bažny-
čią 1825 metais pastatė benediktinų
vienuoliai. Pivašiūnų Švč. Mergelės
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia yra vienintelė Lietuvoje
tokia klasicistinė šventovė, išlaikiusi
lotyniško kryžiaus struktūrą.

XX amžiaus pradžioje Pivašiūnų
bažnyčioje visos nelotyniškos pamal-
dos vyko lenkų kalba, ir tik po 1911
metų čia imta vartoti lietuvių kalba.
Abu pasauliniai karai aplenkė Piva-
šiūnus, tad atsidėkodami Švč. Merge-
lei Marijai už globą vietos gyventojai
pasirūpino, kad būtų restauruotas
stebuklingasis paveikslas.

Paveiksle vaizduojama tipiška
Palestinos juodbruvė jauna motina,
spinduliuojanti gerumą ir atlaidumą.
Dešine ranka ji globia Kūdikėlį Jėzų,
kairėje laiko skeptrą. Jų abiejų dra-
bužiai yra iš auksinės kalinėtos skar-
dos, ant galvų – karūnos, apjuostos
spinduliuojančiomis aureolėmis, su
dvylikos žvaigždžių vainikais.

Tikslių duomenų, kada ir kaip
Pivašiūnų bažnyčioje atsirado Dievo
motinos su Kūdikiu paveikslas, nėra.
Paveikslui išgarsėjus pasklido pasa-
kojimai, kad jį veikiausiai iš Turkijos
ar kitų tolimų kraštų parvežė pirmo-
sios Pivašiūnų bažnyčios fundatorius
Jonas Klockis. Būta ir pasakojimų,
kad paveikslas rastas miške ir atneš-

tas į bažnyčią. Žmones visada itin
stebino tai, kad paveikslas išliko ne-
sudegęs per bažnyčią nusiaubusius
gaisrus.

Dailėtyrininkai, tyrinėję šį pa-
veikslą, o vėliau jį ir restauravę, nu-
statė, kad jis nutapytas Lietuvos dai-
lininko XVII amžiaus viduryje arba
antroje pusėje. Paveikslas išties sieti-
nas su bažnyčios pastatymu, nes baž-
nyčios fundatoriaus testamente įra-
šytas reikalavimas už jo sielą giedoti
Švč. Mergelės Marijos valandas.

Šis paveikslas jau nuo seno gar-
sėja stebuklingomis galiomis. Tai liu-
dija senoviniai votai (dovanos), paka-
binti prie paveikslo, atsidėkojant už
čia patirtas malones. Apie votus užsi-
menama dar 1797 metais. Apie ste-
buklingus išgijimus ir kitas malones
buvo užrašoma liudijimų knygose,
bet jos sudegė buvusių gaisrų metu,
tad mus pasiekė tik pasakojimai ir
šiek tiek naujesnių laikų liudijimų.

Šios bažnyčios klebonas monsin-
joras Vincas Baublys pasakoja, kad

Pivašiūnų šventovė ir stebuklingasis paveikslas
tebetraukia maldininkus

votų čia nuolat daugėjo, nes vis dau-
giau žmonių pasakojo apie stebuklin-
gus pagijimus ir kitas malones. Anot
jo, tūkstančiai maldininkų kasmet
rugpjūčio mėnesį ateina į Pivašiūnus
pėsčiomis ir melsdamiesi keliais apei-
na bažnyčios altorių.

Į Žolinės atlaidus Pivašiūnuose
dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą mal-
dininkai eidavo procesijomis, nešini
bažnytinėmis vėliavomis ir altorė-
liais. Jie keliaudavo keletą dienų,
naktimis apsistodavo ūkininkų sody-
bose. Čia visuomet susirinkdavo daug
vargšų, ligonių ir luošių. Jie gerdavo
vandenį iš vietos šaltinių ir išties
pasijusdavo geriau.

Žolinės atlaidai čia švenčiami
visą aštuntadienį – rugpjūčio 15–22
dienomis. Pastaraisiais metais susi-
klostė tradicija kiekvieną atlaidų
dieną skirti vis kitai Katalikų baž-
nyčiai Lietuvoje svarbiai intencijai –
meldžiamasi už šeimas, jaunimą, li-
gonius ir apleistuosius, mokytojus ir
mokinius, žemdirbius, meldžiamasi

apsaugos gyvybei, pašaukimo, taikos,
prašoma ir kitų svarbių dalykų.

Ypač įsimintini šventovei buvo
1988 metai. Tų metų balandžio 27
dieną popiežius Jonas Paulius II pa-
sirašė brevę dėl Garbingojo Pivašiū-
nų Švč. Dievo Motinos paveikslo vai-
nikavimo. Tų pačių metų rugpjūčio
14-ąją kardinolas Vincentas Sladke-
vičius stebuklingąjį paveikslą vaini-
kavo popiežiaus Jono Pauliaus II pa-
laiminta karūna ir suteikė Nuliūdu-
siųjų Paguodos titulą. Nuo tada kiek-
vieno mėnesio 15 dieną maldininkai
iš visos Lietuvos renkasi čia pagerbti
Pivašiūnų Švč. Mergelę Mariją Nu-
liūdusiųjų Paguodą ir prašo jos dan-
giškos globos bei užtarimo.

Klebonas Baublys pasakoja, kad
šis jau antro amžiaus krikščionims ži-
nomas Marijos titulas turi gilias šak-
nis. Dievo Motina, likusi ištikimai
stovėti po kryžiumi savo Sūnaus
kančios ir mirties valandą, buvusi su
apaštalais ir pirmaisiais mokiniais
Prisikėlimo rytą, per Sekmines, lydė-
jusi bažnyčią išmėginimų valandomis
itin gerai suvokia Dievo vaikams ten-
kančius išbandymus ir sugeba juos
atjausti bei paguosti.

Nuliūdusiųjų Paguodos titulas
primena tiek visos Dievo tautos, tiek
ir Lietuvos sunkų kelią į laisvę ir sy-
kiu įžiebia keliaujančiai tautai viltį
pasiekti Dangaus tėvo namus, kur Jis
nušluostys kiekvieną ašarą ir kur jau
nebebus mirties.Pivašiūnų bažnyčia nuolat lankoma maldininkų. A. Vaškevičiaus nuotr.

Tviskantis bažnyčios altorius.

Stebuklingas paveikslas šventovės
viduje.
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SUNNY HILLS, FL

Gyvename ne vien tik sau

Ar norime išlaikyti seniausią
Amerikoje radijo programą

,,Margutis II”?

ANELÈ PEÇKAITIENÈ

Ši mintis ne kartą sugrįžta paste-
bėjus, kaip žmonės sugeba atjausti ir
padėti kitiems, kuriems sunku. Atro-
do, galima būtų, sulaukus senyvo am-
žiaus, rūpintis tik savimi, savo svei-
kata ir t. t.

Noriu visiems nors trumpai pa-
pasakoti apie Sunny Hills, Florida
veikiantį kuklų „Vaiko vartai į moks-
lą” (VVĮM) būrelį. Prieš daug metų jį
įkūrė Julija Janonienė, B. Nakienė ir
R. Strazdienė. Dėl sveikatos prieš
ketverius metus jos būrelio veiklą
perdavė Bronei Nakienei ir Ditai
Mamaitytei, Julija pasiliko dosniau-
sia ir visapusiška jo rėmėja.

Taigi Bronė ir Dita jau ketvirti
metai iš širdies dirba šį kilnų darbą,
kiekvienais metais „Vaiko vartams”
išsiųsdamos gana didelę paramą.

Sunny Hills lietuvių nėra daug –
nesusidarys nė šimto, bet tame nedi-
deliame būryje yra širdžių, kurios su
meile atsiveria ir tiesia pagalbos ran-
ką ten, kur jos taip reikia.

Šių metų gruodžio 10 d. vakare
Bronės ir Alfonso Nakų namuose bu-
vo surengta kalėdinė vakarienė VVĮM
organizacijai Lietuvoje paremti.

Namai švietė. Medžiai, papuošti
įvairiaspalvėmis lemputėmis, apšvie-
tė kiemą kaip pasakoje. Viduje –
spindinti eglutė, angelai tarp kren-
tančių snaigių, Betliejus... Viskas taip
skoningai, su meile suderinta. Stalai
papuošti eglišakių puokštėmis su
žvakėmis tarp jų, tikrai priminė
lietuviškų Kalėdų šventes. Kituose
kambariuose išdėstyti valgiai, pyra-
gai ir gėrimai. Kiek reikėjo darbo visa
tai parengti, o svarbiauisia tai, kad

tos vaišės ir buvo rengėjų dovana, jos
už maistą ir gėrimus nieko neėmė.
Tiesa, viena kita draugė iškepė py-
ragą ar dar ką, bet visa kita buvo jų
pačių triūsas ir išlaidos (manau, gana
nemažos).

Susirinko 33 žmonės, klebonas
Francis Ščikutovič palaimino maistą
ir visiems palinkėjo linksmų Kalėdų.
Jis taip pat yra vienas iš būrelio rė-
mėjų.

Bronė Nakienė padėkojo visiems
susirinkusiems. Pasidžiaugė, kad
žmonės yra jautrūs ir neabejingi
vargstantiems Lietuvos vaikams. Ji
pasidžiaugė, kad Lietuvoje jau veikia
vienuolika „Vaiko vartai į mokslą”
centrų, nuostabu, kad atsiranda stu-
dentų, gimusių ir augusių Amerikoje,
savo atostogas praleidžiančių su šiais
vaikais. Koks nuostabus ryšys užsi-
mezga tarp studento ir vaiko. Tai gali
būti nepamirštama visą gyvenimą.

Sunkų ir vargingą kelią eina mū-
sų Tėvynė, bet tikėkime, kad ji atsi-
ties ir pasveiks, išugdžiusi savo jau-
nąją kartą.

Baigdama Bronė padėkojo vi-
siems, prisidėjusiems ir padėjusiems
aukomis prie šio renginio, ir pakvietė
visus prie vaišių stalo. Skaniai pasi-
vaišinę maloniai tarpusavyje ben-
dravome.

Vėliau prasidėjo loterija, kurią
linksmai vedė Dita Mamaitytė ir Vida
Nakaitė.

Ko tik čia nebuvo! Gražiausių
vazų, sidabrinių žvakidžių, indų,
įrankių, servizų, meno albumų, mai-
šytuvų ir visokių kitokių grožybių,
suaukotų šiam tikslui, buvo net
alaus, vyno ir lietuviškos duonos. Bi-
lietus pirko visi ir džiaugėsi laimėji-

VVĮM Sunny Hills būrelio vadovės Judita Mamaitytė ir Bronė Nakienė.

MARIJA REMIENÈ

,,Margučio” steigėjas muzikas
Antanas Vanagaitis 1932 m. į eterį
pasiuntė lietuvišką žodį ir dainą, juos
pavadindamas ,,Margučiu”. ,,Margu-
tis” būrė pirmuosius lietuvius emig-
rantus, vėliau – Antrojo pasaulinio
karo atvykusius pabėgėlius – dipu-
kus. ,,Margutis” suvaidino svarbų
vaidmenį ne tik Čikagos, bet ir visos
Amerikos lietuvių veikloje. Dipukai
natūraliai įsiliejo į ,,Margutį”, jį rėmė
ir jo klausėsi. Reikia apgailestauti,
kad antroji dipukų karta neseka tėvų
pėdomis. Neprisijungia nei tūkstan-
čiai naujų, atvykusių į Čikagos apy-
linkes lietuvių. Sumažėjo dalyvavi-
mas lietuviškame gyvenime, lietuviš-
kų laikraščių skaitymas, atbuko jaus-
mai kultūrai, visa tai veikia mūsų se-
nąsias organizacijas.

Kiekviena kultūrinė organizaci-
ja ar leidinys JAV yra mūsų tautos
kultūros dalis, tai mūsų išeivijos
dalelė, praeities atspindys. Uždarome
bažnyčias, nes jos liko tuščios, jų
niekas nelanko. Užsidarė ne viena
lietuviška radijo laida, o dabar mūsų
akyse nyksta ir seniausia lietuviška
radijo laida ,,Margutis”. Prarasime
,,Margutį II”, prarasime paskuti-
nį ryšį su savo ankstesnėmis karto-
mis.

Taip jau pasaulis suvarkytas,
kad, kol esame jauni, visos senosios
organizacijos nedomina. Tačiau kul-
tūringa visuomenė daug pasimoko iš
praeities. Ar reikia rašyti ir aiškinti
apie lietuviškos radijo laidos reikš-
mę?

Aišku, pasaulio ekonomikos kri-
zė, kuri palietė ir Ameriką, ir mus vi-

sus, sukėlė nemažai rūpesčių. Šiaip
ar taip stengiamės gyventi įprasta va-
ga: rengiame minėjimus, remiame
Lietuvos našlaičius ir vargan pateku-
sius tautiečius. Organizacijų skaičius
nemažėja. ,,Margučio II” laidose gir-
dime reklamas, kvietimus apsilankyti
renginiuose. Būtų gerai, kad kiekvie-
na organizacija vieną kartą metuose
suruoštų po renginį ,,Margučiui II”
paremti.

2010 m. gruodžio 29 d. ,,Mar-
gučio II” valdyba susirinko peržiūrėti
Marijos Remienės paruoštos metinės
apyskaitos ir paaiškinti radijo klausy-
tojams apie susidariusią padėtį. Val-
dyba dirba be jokio užmokesčio, nie-
ko nekainuoja ir laiškų išsiuntinėji-
mas, nes valdybos nariai patys sumo-
ka už pašto ženklus. Tačiau valdyba
viena negali išlaikyti ,,Margučio II”.
Kasoje likę vos 1,400 dol. Išlaikyti
,,Margutį II” vieną mėnesį reikia
5,000 dol. Metams baigiantis, per
,,Margučio II” laidą paskelbiau, koks
likimas laukia ,,Margučio II” atei-
nančiais 2011 metais. Atsiliepė įvai-
rūs klubai, atsiųsdami savo šimtines.
Gruodžio 29 d. galėjau įnešti į banką
2,000 dol. Atėjo Lietuvių Fondo 500
dol. čekis, todėl sausio mėnesį ,,Mar-
gutis II” dar gyvuos. Turime pinigų
sumokėti radijo stočiai už gruodžio
mėnesį. Be to, buvo išsiųstos sąskai-
tos už gruodžio mėnesio reklamas ir
tikime, kaip paprastai, visi ištikimai
atsilygins.

Su Naujaisiais metais laukiame
stebuklo! Laukiame didesnių aukų iš
visų organizacijų, nes tai yra visų
bendras reikalas. Prašome aukas
siųsti ,,Margutis II” 2711 W. 71st
Street, Chicago, IL 60629.

mais. Niekam neprailgo vakaras, nes
iš rengėjų sklido nuoširdi šiluma.

Kai pamąstai, gera ant širdies
pasidaro, kad tokia mažytė mūsų
apylinkė (tik 46 žmonės) sugebėjo
tiek padėti vargstantiems vaikams.

O jeigu taip susitelktų visi? Deja!
Prisiminiau kažkada girdėtą posmą:

Skubėdami prarandam ir
išmėtom,

Ir nepamatom skursdami
dvasia...

Nei uogos lašo, sirpstančio
iš lėto,

Nei skausmo, nelaimingo akyse...

Ačiū Dievui, mūsų apylinkė kaip

viena šeima. Čia ir verkiame, ir juo-
kiamės kartu, tik gaila, kad per grei-
tai retėja gretos ir daug mūsų tau-
tiečių jau pasiglemžė mirtis.

O tiems, kurie kilniais tikslais
organizuoja minėtus renginius, visų
vardu norisi tarti nuoširdų lietuvišką
ačiū! ir palinkėti daug sveikatos ir
dvasinių jėgų ateities darbuose!

Apskaičiavus visas aukas ir paja-
mas už bilietus gruodžio 10 d. ren-
ginyje, buvo sukaupta 2,018 dol., o
rugsėjo mėnesį – 510 dolerių. Taigi
2010 m. centrui „Vaiko vartai į moks-
lą” iš Sunny Hills būrelio pasiųsta
2,528 dolerių. Te auga dora ir gera
jaunoji karta!

Iš kairės: Alfonsas Nakas, Julija Nakienė, Algis Savickas, Julija Mačiulaitienė;
stovi Bronė Nakienė, toliau prie kito stalo sėdi Dalė Etskaitė, Vitas Dėdinas.

Iš kairės: Margarita Redd, Marija Derenčienė, Onė Adomaitienė ir Lina Dum-
bliauskienė. Vidos Nakaitės nuotraukos



6 DRAUGAS, 2011 m. sausio 4 d., antradienis

Vilnius, sausio 3 d. (BNS) – Lie-
tuvoje 2011 metais vyks visuotinis
gyventojų ir būstų surašymas. Pirmą
kartą bus suteikta galimybė kiekvie-
nam gyventojui pačiam užpildyti
elektroninį surašymo lapą ir pateikti
duomenis internetu. Tikimasi, kad
elektroniniu būdu atliekamas surašy-
mas leis gerokai padidinti visų gyven-

tojų, ypač tų, kuriuos surašyti sudė-
tingiausia – jaunų, dažnai keičiančių
gyvenamąją vietą, žmonių aprėptį,
pagerinti surašymo kokybę.

Numatoma, kad visuotinis sura-
šymas vyks 2011 m. kovo–gegužės
mėnesiais. Paskutinį kartą Lietuvos
gyventojų surašymas vyko 2001 m.

Lietuvoje vyks visuotinis gyventojû surašymas

Vilnius, sausio 3 d. (ELTA) –
Nuo sausio 5 d. vadovavimą Baltijos
šalių karinių laivų eskadrai
BALTRON perima Lietuva. Jos vadu
skiriamas Lietuvos karinių jūrų pajė-
gų komandoras leitenantas Andrius
Širvys, vienų metų trukmės pareigas
perimsiantis iš Estijos karinių jūrų
pajėgų komandoro Indrek Hanson.

Taip pat vienų metų tarnybą Bal-
tijos šalių karinių jūrų pajėgų laivų

eskadroje pradeda ir Lietuvos karinių
jūrų pajėgų vadovavimo ir aprūpini-
mo laivas ,,Jotvingis”, kuris pakeis
praėjusiais metais Baltijos karinių
laivų eskadroje šaliai atstovavusį mi-
nų paieškos ir nukenksminimo laivą
,,Sūduvis”.

Kartu su BALTRON vadu keisis
ir eskadros štabo sudėtis. Šių metų
pirmą pusmetį štabe, esančiame es-
kadrai priskirtame vadovavimo laive,
kartu su Lietuvos karinių jūrų pajėgų
karininkais tarnaus ir atstovai iš Lat-
vijos ir Estijos karinių jūrų pajėgų.

Baltijos eskadrai vadovausiantis
A. Širvys yra patyręs jūrų karininkas,
tarnybą Lietuvos karinėse jūrų pajė-
gose pradėjęs 1997 m. Karininkas yra
vadovavęs Lietuvos karinių jūrų pajė-
gų minų paieškos ir nukenksminimo
laivui ,,Sūduvis”, taip pat – vadova-
vimo ir aprūpinimo laivams ,,Vėtra”
ir ,,Jotvingis”. Šie laivai vadovaujant
komandorui leitenantui A. Širviui ne
kartą po pusmetį buvo priskirti es-
kadrai BALTRON ir dalyvavo įvai-
riose karinėse pratybose ir opera-
cijose Baltijos jūroje ir už jos ribų.

Praėjusių metų pirmąjį pusmetį
A. Širvys ėjo BALTRON eskadros
štabo viršininko pareigas.

Tokijas, sausio 2 d. (BNS) –
Naujųjų metų išvakarėse Japonijos
sostinėje Tokijuje įvyko naujametinis
bušido MMA turnyras „Dymanite”,
kuriame dalyvavo tik geriausi 2010
metų MMA ir K-1 kovotojai.

Šiame turnyre įvyko ir baigiamo-
ji (Bushido Dream) pasaulio čempi-
onato vidutinio svorio kategorijos
kova dėl pasaulio čempiono vardo.
Šioje dvikovoje susikovė Lietuvos
bušido federacijos atstovas Marius
Žaromskis ir Japonijos legenda
Kazushi Sakuraba. Pirmasis raundas
buvo lemtingas abiems kovotojams.
Po tikslių lietuvio smūgių japonas
patyrė ausies traumą, po kurios gydy-
tojų sprendimu kova buvo sustabdy-
ta. Tad 2010 metų (Bushido Dream)
pasaulio čempionu techniniu nokau-
tu tapo M. Žaromskis.

Vilnius, sausio 3 d. (ELTA) –
Eidamas 62-uosius metus mirė žino-
mas krepšinio treneris Rimas Girs-
kis. Iš Šilutės kilęs krepšinio specia-

istas pastaruoju metu treniravo Kė-
dainių ,,Nevėžio” komandą. R. Girs-
kis gruodžio viduryje dėl sveikatos
problemų buvo priverstas pasitraukti
iš Kėdainių klubo. R. Girskis 1968–
1983 m. rungtyniavo Vilniaus ,,Sta-
tybos” komandoje. Su šia ekipa jis
1979 m. iškovojo SSRS čempionato
bronzą. Buvęs Lietuvos ir SSRS rink-
tinių žaidėjas šešis kartus tapo Lie-
tuvos čempionu ir keturis kartus iš-
kovojo Lietuvos taurę. R. Girskis tre-
niravo Sirijos vyrų krepšinio rinkti-
nę, ,,Statybą”, dirbo treneriu Slova-
kijoje ir Kinijoje, buvo Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinės trenerio padėjėju,
taip pat treniravo Klaipėdos ,,Neptū-
ną”, Mineralinių vandenų ,,Loko-
motiv” (Rusija), Saratov ,,Avtodor”
(Rusija) komandas. 2007 metais R.
Girskiui buvo nustatytas stemplės
vėžys. Po operacijų ir gydymo trene-
riui buvo pavykę atgauti jėgas ir su-
grįžti į krepšinį.

Sausio 13-osios tinklalapyje –
min∂jimo programa, naujienos, archyvai

16,000 gyventoj¨ sutriko elektros tiekimas
Vilnius, sausio 1 d. (ELTA) – Dėl

gausaus sniego, pūgos ir didelio vėjo
maždaug 16,000 gyventojų visoje Lie-
tuvoje sutriko elektros tiekimas.

Be elektros energijos Klaipėdos
regione liko apie 5,000 vartotojų,
Šiaulių regione – apie 4,000, Panevė-
žio regionuose – maždaug 2,000, Ute-
nos regione – apie 1,100, praneša Lie-
tuvos elektros skirstomųjų tinklų

operatorius LESTO.
Prasta padėtis Kelmėje, Mažei-

kiuose, Radviliškyje, Kretingoje,
Plungėje, Šilalėje, Tauragėje, Bir-
žuose, Rokiškyje, Panevėžyje, Ignali-
noje, Utenoje.

,,LESTO brigados šiuo metu dir-
ba, kad kuo skubiau atnaujintų elek-
tros energijos tiekimą gyventojams”,
– teigiama bendrovės pranešime.

Šiauliai, sausio 3 d. (lrytas.lt) –
Sausio 2 d., sekmadienį, per Viešpa-
ties apsireiškimo iškilmę (Trys kara-
liai) Šiaulių arenoje vėl vyko tradi-
cinė Šeimų šventė, kuri šiais metais
buvo pavadinta ,,Kristus – pasaulio
stiprybė”.

Ryte buvo aukojamos šv. Mišios,
po jų šventės dalyviai išvydo miuziklą
,,Lauktasis”, kuris pasakoja apie Jė-
zaus gimimą. Mišių šventimui vado-
vavo Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis kartu su popiežiaus pasiun-
tiniu nuncijumi arkivyskupu Luigi
Bonazzi.

Palankiai įvertinęs pirmojo pro-
jekto – roko operos „Prisikėlęs” – kul-
tūrinį-meninį lygį (šią roko operą
šiauliečiai matė praėjusiais metais),
italų kompozitorius D. Ricci prisipa-
žino „Lauktąjį” rašęs matydamas
Lietuvos atlikėjus. Taigi, žinomi kla-
sikinės ir populiariosios muzikos ta-
lentai savo sugebėjimais žavėjo ir šį
kartą, sukurdami ypatingą aurą di-
džiausios metų šventės proga.

Pagrindinį – Juozapo vaidmenį
atliko praėjusių metų televizijos pro-
jekto „Triumfo arka” nugalėtojas
Liudas Mikalauskas. Marijos partija
patikėta Vilniaus kolegijos džiazo vo-
kalo absolventei Vaivai Kriščiokaity-
tei. Elžbietos vaidmenį atliko daini-
ninkė Rūta Ščiogolovaitė, pranašo Si-
meono – Česlovas Gabalis, pranaše

Ona tapo viena iš „trijų panterų” –
Nomeda Vilkanauskaitė. Gasparo
vaidmenį įkūnijo dainininkas Ovidi-
jus Vyšniauskas; piemenį – daininin-
kas Benas Ulevičius, angelo vaidme-
niu debiutavo džiazo atlikėja Monika
Liubinaitė. Svarbus vaidmuo teko
daugiau nei 30 tarptautinių konkur-
sų, festivalių Lietuvoje ir užsienyje
dalyviui – Kauno Vytauto Didžiojo
bažnyčios kameriniam chorui „Can-
tate Domino”, vadovaujamam Rolan-
do Daugėlos.

Pirmojo D. Ricci kūrinio – roko
operos „Prisikėlęs” – premjera 2008
m. gegužę pranoko organizatorių lū-
kesčius: į sausakimšą Kauno Kris-
taus Prisikėlimo bažnyčią pateko ne
visi norintys: kūrinį stebėjo daugiau
nei penki tūkstančiai žiūrovų. Roko
opera buvo kartojama tais pačiais
metais, taip pat praėjusių metų va-
sarą Pažaislio vienuolyno erdvėse.

Sėkmingi Lietuvos atlikėjų, or-
ganizatorių ir kompozitoriaus D. Ric-
ci bendradarbiavimo rezultatai at-
kreipė Italijos televizijos kanalo „Te-
lepace” dėmesį: italai parengė išsamų
pusės valandos trukmės reportažą
specialiai informacinei laidai, kurią
palydovų pagalba praėjusių metų lap-
kričio mėnesį matė Europos, Šiaurės
Amerikos, Australijos ir Naujosios
Zelandijos žemynų gyventojai.

Laivas ,,Jotvingis”

Sportas

Šiaulieçiai išvydo kalèdinî miuziklâ

Vilnius, sausio 3 d. (ELTA) –
Seimo interneto svetainėje jau veikia
Laisvės gynėjų dienos 20-mečio mi-
nėjimui sukurtas tinklalapis, skirtas
paliudyti 1991 m. Lietuvos žmonių
kovos už Laisvę ir Nepriklausomybę
lemiamas akimirkas ir ryžtingą tau-
tos apsisprendimą gyventi nepriklau-
somoje valstybėje.

Interneto tinklalapyje adresu
http://sausio13.lrs.lt pateikiama
nuolat atnaujinama Laisvės gynėjų
dienos 20-mečio minėjimo ,,Mūšis už
tautų Laisvę” programa, pristatomi
visoje Lietuvoje ir Lietuvos atstovy-
bėse užsienyje vyksiantys renginiai.

Patalpintas ir neseniai Gruzijos par-
lamento priimtas pareiškimas, ku-
riuo Rusija, kaip Sovietų Sąjungos
teisių perėmėja, kviečiama padėti
Lietuvos valstybei tiriant 1991 m.
sausio nusikaltimus ir patraukiant jų
organizatorius bei vykdytojus bau-
džiamojon atsakomybėn.

Svetainėje pagerbiamas per tra-
giškus Sausio įvykius žuvusių ketu-
riolikos Laisvės gynėjų atminimas,
skelbiama 1991 m. sausio lemtingų
dienų istorinė medžiaga: Lietuvos
parlamento dokumentai, liudytojų
prisiminimai, archyvinės nuotrau-
kos, vaizdo ir fotokronika, 1992–2010
m. įvykę Sausio 13-osios minėjimo
renginiai.

Interneto tinklalapio lankytojai
taip pat gali rasti 2011 m. Laisvės gy-
nimo ir didžiųjų netekčių atminimo
metų ženklą-logotipą ,,Laisvės lieps-
na”, kurio autorius – Lietuvos ka-
riuomenės Heraldikos skyriaus ve-
dėjas Giedrius Reimeris. Šį Lietuvos
valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir
atmintinų datų paminėjimo komi-
sijos patvirtintą logotipą nuo 2011 m.
sausio 1 d. galima naudoti institucijų
dokumentų blankuose ir interneto
svetainėse.

ELTA nuotr.

Baltijos šaliû kariniû laivû eskadrai
vadovaus Lietuvos karininkas

Gausiai susirinkusioms šeimoms Šiaulių arenoje „Lauktasis” padėjo pajusti
kalėdinę dvasią. lrytas.lt nuotr.
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MINSKAS
Baltarusijos valdžia nepratęsė

Europos Saugumo ir Bendradar-
biavimo Organizacijos (ESBO) biuro
darbo. Tai pranešama šalies Užsienio
reikalų ministerijos pranešime spau-
dai. Dokumente sakoma, jog šį spren-
dimą „lėmė tai, kad nėra objektyvaus
pagrindo išsaugoti ESBO misiją
Baltarusijoje”. Patikslinama, jog
nors ESBO neturi biuro Minske, tai
neatsilieps Baltarusijos sąveikos su
šia organizacija lygiui. Taip pat
priduriama, kad anksčiau ESBO vie-
tos biurai buvo uždaryti kitose buvu-
sios SSRS valstybėse, konkrečiai –
Gruzijoje, Estijoje ir Latvijoje. Dabar
šios šalys palaiko tiesioginius ryšius
su ESBO instruktoriais.

KIJEVAS
Ukrainos Zaporožės srities Ko-

munistų partijos komiteto teritorijo-
je savaitgalį buvo susprogdintas pa-
minklas Stalin. Nuo sprogimo nu-
kentėjo ne tik paminklas, bet ir par-
tijos būstinės pastatas. Žmonių aukų
nėra. Komunistų partijos atstovas
pranešė, jog sulaikyti du asmenys,
įtariami prisidėję prie paminklo
sprogdinimo. Tai organizacijos „Svo-
boda” (Laisvė) Zaporožės skyriaus
vadovas ir jo pavaduotojas.

LONDONAS
Anglijos pietuose Naujųjų metų

naktį kaliniai padegė kalėjimą.
Teisingumo ministerijos duome-
nimis, dar ir šeštadienį liepsnojo kai
kurie kalinimo įstaigos netoli Arun-
del vietovės pastatai. 40 kalinių maž-
daug vidurnaktį pradėjo daužyti
langų stiklus ir sukėlė gaisrą. Į ka-
lėjimą buvo iškviesti ugniagesiai ir
policijos pajėgos. Ministerijos duome-
nimis, žmonės nenukentėjo. Kalinių
maištas prasidėjo, kai kaliniai atsi-
sakė pasitikrinti alkotesteriu. Šiame
kalėjime, kuriame kalinami daugiau-
siai trumpomis bausmėmis nuteisti
kaliniai, vieno apsauginio teigimu,
jau seniai suvartojami dideli kiekiai
alkoholio.

VATIKANAS
Vatikanas įsteigė naują finansinę

instituciją, kovosiančią su pinigų
plovimu, taip siekiant padaryti Vati-
kano finansines operacijas skaidres-
nes. Popiežius pasirašė įsakymą,
pagal kurį Vatikano bankas padės
tarptautinėms pastangoms kovoti su
pinigų plovimu ir terorizmo rėmimu.
Šis įsakymas duotas besibaigiant
Europos Sąjungos numatytam galu-
tiniam terminui. Vatikanas buvo kal-
tinamas tarptautinių nuostatų nesi-
laikymu dėl kovos su pinigų plovimu.

ATĖNAI
Graikijos vyriausybė planuoja

pastatyti 206 kilometrų ilgio sieną,
turinčią šalį apsaugoti nuo nepagei-
daujamų migrantų iš Turkijos, va-
dovaujantis Jungtinių Valstijų pa-
vyzdžiu atsitverti nuo Meksikos.
Šiuos planus paskelbė Graikijos pi-
liečių apsaugos jaunesnysis ministras
Christos Papoutsis, kuris anksčiau
buvo Europos Sąjungos (ES) ener-
getikos komisaru.

MASKVA
3 žmonės žuvo, 43 buvo sužeisti,

kai Rusijos Surguto oro uoste užsi-
degė keleivinis lėktuvas. Ugnis įsi-
plieskė, kai keleivinis lėktuvas važia-
vo link pakilimo tako. Tuo metu už-
sidegė vienas lėktuvo variklių ir
sprogo kuro talpos. Pirminiais duo-
menimis, tarp žuvusiųjų yra ir vai-
kas. Jo amžius nenustatytas. Žinoma
ir tai, kad žuvo lėktuve buvusi mo-
teris. Kokios gaisro priežastys – nus-
tatinėjama. Iš viso lėktuve buvo 116
keleivių ir 8 įgulos nariai. Lėktuvas
visiškai sudegė per 10 minučių.

WASHINGTON, DC
Praėjus daugiau kaip 9 metams

po Rugsėjo 11-osios teroro išpuolių
JAV prezidentas B. Obama pasirašė
įstatymą dėl finansinės pagalbos gel-
bėtojams, kurie dėl dalyvavimo gel-
bėjimo darbuose New York mieste su-
sirgo įvairiomis ligomis. Pagal šį įsta-
tymą policininkai, ugniagesiai ir kitų
tarnybų darbuotojai, dalyvavę gelbė-
jimo operacijoje Pasaulio prekybos
centro griuvėsiuose, o vėliau juos ša-
linę, gaus pinigines išmokas už pra-
rastą sveikatą ir darbą, taip pat li-
goms, kuriomis jie susirgo dėl įkvėp-
tų nuodingų dulkių, gydyti. Fondą, iš
kurio bus mokamos šios išmokos, su-
daro daugiau kaip 4 mlrd. dolerių.

Brazilija, sausio 3 d. (BNS) –
Brazilijoje prie šalies vairo pirmąkart
stos moteris – buvusi marksistė par-
tizanė, kuri praeito amžiaus 8-ajame
dešimtmetyje buvo sučiupta ir kanki-
nama didžiausioje Lotynų Amerikos
šalyje ilgai išsilaikiusios diktatūros.

Naujajai šalies vadovei Dilma
Rousseff – 63-eji. Brazilijos vadovo
pareigose D. Rousseff pakeis savo po-
litinį mokytoją prezidentą Luiz
Inacio Lula da Silva, kurio milžiniš-
kas populiarumas padėjo jai laimėti
rinkimus. Ši politikė padarė svaigi-
namą karjerą: prieš metus ši karjeros
technokratė mažai kam buvo žinoma
ir niekada anksčiau neužėmė renka-
mų pareigų.

D. Rousseff paveldėjo pakilimą
išgyvenančią šalį. Per aštuonerius L.
I. Lula da Silva kadencijos metus
Brazilijoje smarkiai sumažėjo skur-
das, ekonomika sparčiai augo, taip
pat sustiprėjo šios šalies vaidmuo
tarptautinėje arenoje. Brazilijoje
vyks 2014 metų Pasaulio futbolo

čempionatas, o iki 2016 metų Rio de
Janeiro olimpinių žaidynių ši šalis
turėtų tapti penktąja didžiausia pa-
saulio ekonomika.

Tačiau D. Rousseff, kuri anks-
čiau buvo energetikos ministrė L. I.
Lula da Silva vyriausybėje, o vėliau
tapo prezidento administracijos va-
dovė, laukia dideli iššūkiai. Politikė,
kuri dėl savo griežto vadovavimo sti-
liaus buvo praminta „geležine ledi”,
turės rūpintis didelio masto infra-
struktūros, saugumo ir švietimo stip-
rinimo pertvarkomis.

Jai taip pat gali pakišti koją
charizmatiškojo L. I. Lula da Silva
populiarumas: prezidentui paliekant
pareigas, jį palankiai vertino 87 proc.
rinkėjų.

„Dilma turės pateisinti didelius
lūkesčius, kad šalis išliktų kylančioje
trajektorijoje, kad vidutinio brazilo
gyvenimas toliau gerėtų, – sakė Wa-
shington įsikūrusio instituto ‘Inter-
American Dialogue” vadovas Michael
Shifter. – Tai nebus paprastas iš-
šūkis.’ M. Shifter pridūrė, kad Bra-
zilijai gali būti sudėtinga išlaikyti
sėkmingą kilimą, kuris buvo junta-
mas vadovaujant L. I. Lula da Silva.

D. Rousseff taip pat teks tram-
dyti sunkiai valdomas Brazilijos po-
litines koalicijas. Itin daug patirties
turintis ir labai populiarus bei ryžtin-
gas L. I. Lula da Silva sugebėjo paten-
kinti kairiuosius atstovus savo Dar-
bininkų partijoje, tuo pat metu vyk-
dydamas konservatyvią ekonomikos
politiką, kuri nuramino verslo ben-
druomenę, jo kadencijos pradžioje
nerimavusią dėl prezidento socialis-
tinių šaknų.

Brazilijoje prisaikdinta pirmoji
prezidentè

Pasaulio naujienos
EUROPA

JAV

RUSIJA

Washington, DC, sausio 3 d.
(BNS) – Arnold Schwarzenegger
atlaisvina kabinetą naujam Califor-
nia valstijos gubernatoriui, demokra-
tui Jerry Brown. Respublikonų parti-
jos narys, kino aktorius ir kultūristas
A. Schwarzenegger buvo išrinktas
gubernatoriumi prieš septynerius
metus, kai pažadėjo pagerinti Cali-
fornia valstijos ekonomikos būklę.

Tačiau problemų vienoje didžiau-
sių JAV valstijų vadovaujant A.
Schwarzenegger tik daugėjo, o jo po-
puliarumas tarp rinkėjų krito iki 22
proc., nes California valstijos gyven-
tojus išvargino dviženkliu skaičiumi
vertinamas nedarbas ir milžiniškas
biudžeto deficitas. Vis dėlto šio poli-
tiko ir garsenybės pasaulinis įvaizdis
beveik nenukentėjo.

Savo plačiausiame atsakyme į
klausimą „Kas gi toliau?” 63-ejų me-
tų A. Schwarzenegger sakė, kad jis
ketina sakyti kalbas, parašyti vieną
ar dvi knygas (kitaip nei daugelis
žvaigždžių, jis dar neparašė auto-
biografijos) ir toliau dalyvauti aplin-
kosaugos veikloje.

Kalbėdamas apie galimą sugrį-
žimą į kino studiją jis sakė: „Tai pri-
klauso nuo daug ko .., jeigu kas nors
turės puikų scenarijų, pasiūlys puikią
idėją. Bet ar aš būsiu pakankamai
kantrus tris ar šešis mėnesius būti
filmavimo aikštelėje ir visa kita? –
Nežinau.” A. Schwarzenegger taip
pat paneigė gandus, kad turi perimti

Amerikos kino sąjungos vadovo pa-
reigas: „Niekas man apie tai neužsi-
minė.”

Austrijoje gimęs A. Schwarzeneg-
ger negali siekti JAV prezidento pa-
reigų, tačiau politikos apžvalgininkas
Allan Hoffenblum mano, kad jis gali
rasti vietą prezidento Barack Obama
administracijoje, galbūt susijusią su
aplinkos apsauga.

„Tai ilgas dalykų, kuriuos galiu
daryti, sąrašas, bet ties niekuo nega-
liu susitelkti, kol tiesiogine prasme
nebūsiu visiškai pasitraukęs iš parei-
gų. Man gyvenimo džiaugsmas yra
nežinoti ... Pradedi ir tam tikra pras-
me išsiaiškini. Man tai patinka. Ne-
mėgstu apsaugos tinklų. Aš tuo neti-
kiu. Tad pradedi atviru protu ir turi
labai greitai mokytis”, – svarstė A.
Schwarzenegger.

Schwarzenegger traukiasi
iš gubernatoriaus pareigû

D. Rousseff prisaikdinta naująja Bra-
zilijos prezidente. EPA nuotr.

Per kadenciją politiko ir garsenybės
pasaulinis įvaizdis beveik nenuken-
tėjo. Reuters/Scanpix nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
TRYS KARALIAI

KAIP IŠLAIKYTI VIDINĘ
RAMYBĘ

Tai matydama, spindėsi iš
džiaugsmo, tavoji širdis virpės ir
džiūgaus, nes tau bus išpilti jūros
lobiai, pas tave suplūs tautų turtai.

/Iz 60, 5/

Kartais gyvename su tais, kurie
nenori būti laimingi. Kartais sutin-
kame žmones, kurie nenori džiaugtis
gyvenimu. Žinoma, labai svarbu
padrąsinti juos, stiprinti jų tikėjimą,
melstis už juos, laiminti juos. Bet mes
negalime jų pakeisti. Neprivalome
bet kuria kaina padaryti juos laimin-
gus. Turime gerbti jų pasirinkimą.
Turime gerbti ir mylėti juos per
atstumą, kai jie tempia mus žemyn ir
siekia mūsų gyvenimą padaryti var-
gingą. Turime jiems parodyti dėme-
sio, aplankyti juos, bet negalime
jiems skirti daug laiko. Turime pa-
sitraukti nuo tų, kurie ieško galimy-
bių mus sunervinti, suerzinti, apkal-
tinti, pažeminti. Palikime juos saky-
dami: „Jei nori, gali būti nelaimin-
gas. O aš toliau džiaugsiuosi savo
gyvenimu.”

Viena jauna pora pasakojo, kad
juos labai erzindavo jų skirtinga
elgsena. Vyras visada labai anksti
mėgsta atvykti į savaitgalio rengi-
nius. Jis išvažiuoja anksčiau ir va-
žiuoja lėtai. Žmona mėgsta išvykti
paskutinę minutę. Ji labai skuba,
greitai važiuoja ir taip pat suspėja
laiku atvykti. Vyras sakė, jog daugelį
metų jis bandė pakeisti žmonos elg-
seną ir įpročius. Šiandien jis žino, kad
yra kita išeitis. Jis leidžia jai būti
tokiai, kokia ji yra. Jis visada šypsosi
ir džiaugiasi, kai ji atvyksta. Jis sako:
„Net ir tuomet, jei ji pavėluos į ren-
ginį, kurį vedame, nieko baisaus ne-
atsitiks. Pasaulis nesugrius. Kodėl
turiu sugadinti savo nuotaiką ner-
vindamasis? Išliksiu ramus ir links-
mas.” Jo žmonos elgsena jo jau ne-
benervina. Be to, jis pastebėjo, kad ji
kiekvieną kartą atvyksta vis anks-
čiau. Dievas tikrai daro stebuklus ir
keičia žmones, kurių mes negalime
pakeisti. Užuot kritikavę, mylėkime
juos, atsipalaiduokime ir pamažu
vyks stebuklai. Tie žmonės pasikeis
patys. Mūsų gerumas, gailestingu-
mas, atlaidumas, meilė paslaptingai
keičia kitą žmogų.

Kartais bendradarbis, vadovas,
sutuoktinis ar šeimos narys nuolat
mus erzina, nervina ir kaltina. Jei
bandome su jais ginčytis, jei pasilie-
kame su jais, palaikome jų blogąją
savybę. Jie atranda, kokį mygtuką
paspaudę jie mus nuliūdins, suner-
vins ar suerzins. Tuomet jie tai daro
dar dažniau, kad mus valdytų.
Nepasiduokime jų įtakai, pasilikime
ramūs. Jei jie pikti, šiurkštūs, kaltina
mus, šypsokimės jiems. Aš dažnai
taip darau. Jie sutrinka ir nebesu-
pranta, kas vyksta. Kai pasiliekame
ramūs ir tvirti tokiu atveju, nebe-
kurstome jų pykčio ugnies ir ji už-
gęsta. Mylėkime juos, nusišypsokime
ir pasitraukime. Šventasis Raštas
sako: „Tavo gerumas, VIEŠPATIE,
mane stiprina. Kai esu neramus ir
susirūpinęs, tu mane paguodi ir

pralinksmini” /Ps 94, 18-19/. Kai lėtai
judėsime eismo kamščiuose, nepasi-
duokime pykčiui. Kai sutiksime ap-
kalbančių bendradarbių, neleiskime
jiems sugadinti puikios dienos. Kai
mes nebemaitinsime jų savo pykčiu,
jie taps vis silpnesni ir silpnesni. Po
kelių savaičių jie jau mums nebebus
kenksmingi.

Kartą atvykau į kitą miestą
aukoti šv. Mišių ir sakyti pamokslą,
ieškojau, kur pastatyti automobilį.
Kai ją pastebėjau prieš save, dėkojau
Dievui už patogią stovėjimo vietą.
Staiga neteisinga kryptimi atlėkęs
vairuotojas užėmė tą vietą. Norėjau
išlipęs pamokyti jį. Galėjau būti pik-
tas ir susinervinęs. Bet prisiminiau,
kad esu kunigas ir turiu rodyti pa-
vyzdį kitiems. Kartojau sau: „Nelei-
siu, kad tai man sugadintų gerą
nuotaiką. Užleisiu jam tą vietą, bet
neatiduosiu jam savo džiaugsmo.”

Nuvažiavau toliau ieškoti. Ne-
trukus daug toliau susiradau kitą
stovėjimo vietą. Eidamas bažnyčios
link, mačiau, kad iš to automobilio
išlipusi jauna pora irgi ėjo į bažnyčią.
Po pamaldų jie priėjo prie manęs. Jie
dėkojo man už pamokslą ir sakė, jog
jų vaikas sunkiai serga. Jie sakė:
„Ryti, jūsų pamokslus visada skaito-
me. Jie mus labai palaiko ir suteikia
jėgų. Šiandien mes sutikome jus.
Ačiū už padrąsinančias mintis. Žino-
me, jog viskas bus gerai.” Stebėjausi
jų tikėjimu. Mąsčiau, kad negavau
automobilio stovėjimo vietos, bet ga-
vau nuostabų susitikimą, per kurį
Dievas patvirtino, jog mano darbas
prasmingas. Dievas norėjo man duoti
tai, ką buvo man parengęs. Galėjau
viską sugadinti. Nesėkmė nereiškia,
kad Dievas mūsų nelaimina. Per
problemas, įžeidimus ir sunkumus jis
mus veda į naujus laimėjimus, gra-
žias akimirkas ir pas puikius žmones.

Sakoma, kad apie 90 proc. įvairių
fizinių negalių susiję su tam tikru
stresu gyvenime. Daugiau širdies
infarktų ištinka žmones pirmadie-
niais negu kitomis savaitės dienomis.
Daugelis jau sekmadienį planuoja,
kad pirmadienis tikrai bus sunki
diena. Mintyse susikuriame vaizdą,
jog mūsų laukia vien tik problemų
kupina savaitė. Turime mokytis
gyventi ramiau. Turime nesinervinti,
kai patiriame nesėkmių, kai viskas
nevyksta taip, kaip norime. Jei ne-
paaukštino darbe, jei gydytojo diag-
nozė beviltiška, turime kartoti:
„Viešpatie, mano dienos tavo ran-
koje. Niekas negali mūsų nugalėti,
nes tu su manimi.” Ramybė daro
didelę įtaką kūno sveikatai. Nemiga,
nugaros ir galvos skausmai dažnai
praeina, kai atsikratome streso, sku-
bėjimo, nerimo, įtampos, pykčio, ne-
sugebėjimo atleisti ir atsipalaiduoti.
Kai žmonės sumažina stresą ir pyktį,
tuomet jie atranda daugiau džiaugs-
mo ir ramybės, jų sveikata ir santy-
kiai gerėja.

Daugelis esame įpratę prie
streso, liūdesio, baimių, pykčio, ne-
rimo. Jei pakeisime savo požiūrį į
sutuoktinio Nukelta į 9 psl.

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ

EMILIJA
LUKŠYTÈ-KRUŠINIENÈ
Alytaus apskrities literatû klubo
„Tèkmè“ pirmininkè

Man praeities įvykiai niekados
nėra pasibaigę.

Nes tai, kas buvo, tai,
ką mes vadinam istorija,

tebesitęsia, tęsiasi dabar
mumyse, tęsis per amžius.

Justinas Marcinkevičius

2010 m. gruodžio 11-ąją Punske
(Lenkija) įvyko konferencija, skirta
prisiminti lietuvių kovoms už tėvy-
nės laisvę. Istorikai, metraštininkai,
kraštotyrininkai stengiasi atgaivinti
sovietinės okupacijos marintą Lietu-
vos istoriją, prikelti kovotojų, liejusių
kraują už laisvę ir nepriklausomybę,
atminimą.

Svarbiausi konferencijos praneši-
mai buvo šie: Jotvingių krašto istori-
jos paveldo metraščio („Terra Jat-
wezenorum” 2010 (2)) pristatymas,
Žalgirio mūšio 600-jų metinių pami-
nėjimas, partizano Jurgio Krikščiū-
no-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto
Prabulio-Žaibo pagerbimas žūties
vietoje.

Šioje konferencijoje dalyvavo keli
alytiškiai: pedagogė, knygų autorė
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė, krašto-
tyrininkas Gintaras Lučinskas, lite-
ratė Emilija Lukšytė-Krušinienė ir
Lietuvos Veterinarijos akademijos
lektorius Alfonsas Vitkauskas.

Dar prieš konferencijos pradžią
Punsko valsčiaus kieme buvo sutik-
tas Vytautas Didysis (Kauno įgulos
karininkų ramovės viršininkas, mjr.
Donatas Mazurkevičius) ir jo palyda.
Netrukus, grojant muzikantams ir
plojant susirinkusiems, palydėtas į
konferencijos salę. Čia Punsko viršai-
tis Vytautas Liškauskas pasveikino
kunigaikštį Vytautą, padėkojo už
narsą ir įteikė simbolinį kardą –
kovos įrankį. Sveikino kunigaikštį
Vytautą ir kiti konferencijos dalyviai.
Atlikęs kunigaikščio Vytauto vaid-
menį, Mazurkevičius prisiminė, kaip
sovietiniais laikais iš savo tėviškės,
esančios netoli Lenkijos–Lietuvos
sienos, stengdavosi įžiūrėti tolyje švy-
tinčią Punsko bažnyčią. Jis patikino,
kad lietuviai jo gimtinėje ir punskie-

čiai yra tos pačios jotvingių genties.

Marijampolietis Kęstutis Suba-
čius yra tyrinėjęs Sūduvos krašto
praeitį, išsiaiškinęs terminų „sūdu-
viai” ir „jotviai” vartoseną. Anot šio
lektoriaus, „sūduvių” terminas ke-
liais šimtmečiais pirmesnis. Dar 1420
m. kovo 11 d. kunigaikštis Vytautas
laiške Romos imperatoriui Zigmantui
Liuksemburgiečiui rašė, kad Sūduva
arba Jotvos žemė tikrai mūsų. Ter-
miną „sūduviai” vartoję germanistai,
o „jotviai” – slavistai. Priminė senuo-
sius piliakalnius, per Marijampolę
tekančias upes – Šešupę ir Jevonę, o
Dzūkijos ežerą Dusia pavadino sūdu-
vių dvasios panteonu.

Įdomų pranešimą konferencijoje
skaitė alytiškis Gintaras Lučinskas,
daugelio istorinių straipsnių ir dviejų
dokumentinių knygų autorius. Jo
knyga „Žuvę už Lietuvą. Laisvės
kovos Dainavos krašte 1918–1923
metais” glaudžiai siejosi su konferen-
cijos Punske tematika. Lučinskas
pranešime panaudojo vieną iš minė-
tos knygos skyrių – apybraižos „Lais-
vės kovos Seinų krašte 1918–1923
metais” santrauką. Kalbantysis daug
dėmesio skyrė lietuvių karių savano-
rių, partizanų, milicijos pareigūnų ir
kitų garbingų kovotojų su lenkais
atminimo įamžinimui. Iš tiesų Nepri-
klausomybės kovų istorija primena
gausybę aukų, sudėtų prie Lietuvos
laisvės aukuro, ir dabarties kartoms
mūsų himno žodžiais sako: „iš pra-
eities tavo sūnūs te stiprybę semia”.
Didvyriška tautos praeitis telkia viso
pasaulio lietuvius dirbti tėvynės
gerovei.

Pedagogė, kraštotyrininkė, kelių
knygų autorė Elvyra Biliūtė-Alek-
navičienė jautriai kalbėjo apie Lietu-
vos partizano Adolfo Ramanausko-
Vanago tėvus ir seserį Aldoną. Šią šei-
mą, nors tuomet turinčią vos 6 ha
žemės, sovietinė valdžia ištrėmė į
Sibirą. Jiems teko patirti ir pažemi-
nimą, ir badą, kaip kitiems to meto
tremtiniams. Aldona Ramanauskaitė
dar tremtyje sužinojo ir skaudžiai
išgyveno brolio Adolfo žūtį. Didžiau-
sias sesės Aldonos troškimas – suži-
noti, kur ilsisi jos brolio partizano
Adolfo palaikai. Norėtųsi tikėti, kad
istorinė tiesa ateityje bus išaiškinta ir
neliks nė vieno nežinomo kovotojo,
praliejusio kraują už laisvę.

Nukelta į 11 psl.

PUNSKE PAMINĖTOS KOVOS
UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Vytauto Didžiojo sutikimas Punsko valsčiaus svetainėje.
Alfonso Vitkausko nuotr.
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 57

Anthony Daukantas, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Žibutė Zaparackas, MD, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” dosnią 100 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

2009-03-25
VII etapas: įveikta jau 

3 tūkstančiai jūrmylių arba 
permainingas Atlantas

Pagaliau skriejame bangomis ir
ryte, 7 valandą 20 minučių, įveikėme
trečiąjį tūkstantį jūrmylių. Po savaitę
trukusių štilių, perplaukus pusiaują,
pagaliau pūstelėjo daugiau vėjo. Vi-
dutinis vėjo greitis apie 16–18 mazgų.
Gūsiais įsipučia net ir iki 27 mazgų. 

Iškankinti alinančių karščių bu-
riuotojai džiaugiasi, kad ne tik ne-
reikės kęsti mums neįprasto karščio,
bet pagaliau bus galima rimtai pa-
buriuoti. Smagu laikyti rankose vai-
rą, kai jachta ,,Ambersail” bangas
skrodžia 14–16 mazgų greičiu, o pa-
sileidus kartu su banga, pasiekiamas
net ir 25 mazgų greitis. 

Plaukiant tokiu greičiu, bangos
veržiasi ant jachtos denio. Surasti
sausą vietelę čia darosi vis sunkiau ir
sunkiau. Vos tik įsitaisai poilsio mi-
nutėlei, vandenynas kaip mat pasvei-
kina sūriais bangos purslais, o kar-
tais nepagaili ir kelių kibirų už kaklo. 

Jachtos viduje padėtis nepage-
rėjo, o netgi pablogėjo. Bangoms lie-
jantis ant denio, visi liukai, per ku-
riuos patekdavo oras jachtos vidun,
uždaryti. Vandenynas neleidžia jach-
tai atvėsti, o prisikaupusi tvankuma
ir sūruma negali išeiti laukan. Vos tik
įsliuogi į gultą, visas apsipili pra-
kaitu. Gerai, kad būni ganėtinai
išvargęs. Mat kitaip turbūt užmigti ir
nepavyktų. 

Įgulos nuotaika, nepaisant sudė-
tingų sąlygų, yra pakili. Buriuotojai
džiaugiasi kiekvienos vachtos nu-
plauktu atstumu. Viso per parą dabar
įveikiame net ir po 300 jūrmylių. 

Audrius Murauskas 
VII etapo įgulos narys 

2009-03-28
Septyniolika dienų be žemės

Kovo 11 dieną VII etapo įgula,
atsisveikinusi su Sao Paulo lietuvių
bendruomene, paliko Brazilijos kran-
tus ir patraukė Miami (JAV) link.
Įdomu, kaip buriuotojai, vandenyne
išbuvę septyniolika dienų, jausis
krante. Krantas jau visai arti. Ar ne-
pradės, išlipus iš laivo, žemė siū-
buoti... 

Pirmosios trys dienos įgulai buvo
pačios sunkiausios. Dažniausiai var-
tojamas maistas buvo obuoliai ir van-
duo. Vėliau maitinimosi racionas paį-

vairėjo. Kokai buvo labai išradingi,
net ir baigiantis daugeliui produktų. 

Obuoliai pasibaigė po pirmų trijų
dienų. Geriamas vanduo po septynių
dienų. Pasibaigus geriamam vande-
niui, teko tenkintis išgėlintu van-
denyno vandeniu, kurio skonis labai
jau savotiškas. Daržovės taip pat
nepuošė mūsų kuklaus stalo jau po
pirmos savaitės. Vakar košei paga-
minti išpylėme paskutinį pakelį pie-
no. 

Maisto kaip ir netrūksta, kon-
servų atsargos leistų nuplaukti dar
ne vieną jūrmylę. Bet visavertiškiau
maitintis jau būtų kebloka. Dujų
maisto gaminimui likę vos keli balio-
nėliai. Dyzelinio kuro atsargos taip
pat baigiasi. O dyzelis mums gyvy-
biškai reikalingas vandens gėlintuvui
bei elektros generatoriui. Dyzelinį
kurą pradėjus taupyti, buvo priimtas
sprendimas praustis tik jūros vande-
niu. Išskalbtus rūbelius taip pat
negalėjome perskalauti gėlame van-
denyje. 

Džiugina tik tai, kad mes artė-
jame prie Karibų salynų, kur turė-
tume pasipildyti reikiamomis atsar-
gomis. 

Įgulos nariai, išgirdę apie planus
stabtelėti artimiausioje saloje, labai
pradžiugo. Visų akys sužibo. Jie jau
septyniolika dienų nematė žemės.
Pasigirdo įvairiausių kalbų apie kep-
snius, salotas, apsiprausimą gėlu
vandeniu ir pan. Vaizduotė vaikinus
užplūsdavo kas pora valandų. 

Planuojame Union Island pasiek-
ti dar šiandien. Jeigu spėsime į uostą
įplaukti dar saulei nenusileidus, bus
labai gerai. Jei nespėsime, teks luk-
terėti iki kitos dienos ryto. Mat prie
salos yra labai daug rifų. O „Amber-
sail’’ jachtos grimzlė yra 4 metrų.
Nėra saugu plaukti nepažįstamuose
vandenyse esant ribiniam gyliui. 

Audrius Murauskas
VII etapo įgulos narys

2009-03-29
Po ilgo plaukimo – trumpa

atokvėpio valandėlė buriuotojų
rojuje

Vakar apie 23 val. Lietuvos laiku
jachta „Ambersail” po beveik dvide-
šimt parų trukusios varginančios
kelionės trumpam poilsiui ,,Amber-
sail” prisiglaudė Union Island, kuri
priklauso St. Vincent ir Grenadines
salynui. 

Bus daugiau.

Po varginančios kelionės trumpam poilsiui Ambersail” prisiglaudė Union
Island.

Atkelta iš 3 psl.       net nebandė
įgyvendinti.

Nėra gerai, kai Lietuvą iš krizės
faktiškai be anestezijos bando išvesti
Andrius Kubilius, tapęs vienu nepo-
puliariausiu Lietuvos politiku. Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės įver-
tinimai tuo tarpu pačiame viršuje ir
atrodo, kad prezidentė šiai politikai
nepritaria, nors be jos pritarimo to-
kios skaudžios priemonės neįmano-
mos. Ką gi, „caras geras, bet blogi
bojarinai”?

Kita problema, kuri Lietuvai bu-
vo dirbtinai primesta šiais besibai-
giančiais metais – svarstymai apie
tai, kokia mūsų užsienio politikos
kryptis. Anksčiau atrodė viskas aišku
– esame ES ir NATO nariai ir tokie
klausimai jau nebesvarstytini. Kur
tau. Mes vėl pradėjome ieškoti savo
ypatingos vietos pasaulio politikoje,
pareiškėme, jog vykdysime neprik-
lausomą užsienio politiką. Šios ne-
priklausomos politikos, visų pirmą
bandymo suartėti su Rytais, rezulta-
tas – visiška nesėkmė. Valsas su Alek-
sandru Lukašenka baigėsi orkestro
muziką sustabdžius žiauriam demon-
stracijos išvaikymui Minske.

Naujai kilusi sumaištis užsienio
politikoje pablogino santykius su JAV
nieko gero neduodama Lietuvai. Tai
anksčiau ar vėliau Lietuva gali patir-
ti skaudžiai ir realiai. Ypač didelį rū-
pestį ir pasibjaurėjimą kelią visuo-
menėje atsirandančios primityvios ir
pavojingos prieš Vakarus nukreiptos
nuotaikos.

Taigi pagal visus indeksus esame
normali valstybė, bet vidiniai proce-
sai, ypač sumaištis dalies piliečių ir
valdininkų galvose, gali tą normalu-
mą nušluoti. Gali, bet nebūtinai tai
įvyks, jei vis dėlto pasirodys, jog vals-
tybingumas bei nacionaliniai intere-
sai svarbesni nei populizmas, valsty-
binis nihilizmas ar paprasčiausias
cinizmas. Tačiau stebuklų nebūna ir
bent jau šių metų pabaigoje nesimato
jėgos, galinčios iš esmės pakeisti
padėtį.

Delfi.lt

Valentinas Mitė – ilgametis
Laisvosios Europos radijo (LER)
Lietuvių tarnybos korespondentas,
šiuo metu LER/Laisvės radijo Prahoje
žinių skyriaus bendradarbis.

LIETUVA PASIEKĖ DAUG, 
BET LAIMĖJIMAI GAN TRAPŪS

Atkelta iš 8 psl. vėlavimą, vir-
šininko įžeidimus, vaiko elgseną,
daugelis ir kitų dalykų pasikeis. Jei
susigrąžintume džiaugsmą ir ramy-
bę, daug kas gyvenime pasikeistų. Jei
atliktume nedidelį pasikeitimą mąs-
tysenoje, pamatytume neįtikėtinų
pokyčių gyvenime.

Negalime valdyti kitų žmonių
elgsenos, negalime valdyti kitų žmo-
nių žodžių. Galime tik valdyti savo
nuostatas ir keisti savo nusiteikimą.

Pasirinkime gyventi ramų ir palai-
mintą gyvenimą. Jei taip gyvensime,
daugiau džiaugsmo patirsime. Tuo-
met leisime Dievui labiau veikti. Pa-
tirsime dar daugiau jo gerumo, pri-
imsime dar daugiau gausių jo ma-
lonių, kurias jis yra mums parengęs.

Autorius yra Kauno jėzuitų baž-
nyčios rektorius www.kjb.lt ir Vadovų
ugdymo centro direktorius www.vuc.lt 

Bernardinai.lt

KAIP IŠLAIKYTI VIDINĘ RAMYBĘ
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ARVYDAS VIDŽIÙNAS
Bernardinai.lt

Didžiojo Jono Jablonskio 150-
me tis yra graži proga prisiminti, o
nežinantiems – pasakyti, kad, paky lė -
tai kalbant, nau jų jų lai kų Lie tu vos
vals ty bė yra sukurta ant gimtosios
lie tuvių kalbos, ant jos gra ma ti kos,
ant istorijos pamatų ir suneš ta ant
knyg ne šių pe čių. Visi Sūduvos ir Za -
navykų žmonės gali dar sykį oriai
papūsti krūtinę: ne Vilniaus, Kauno
ar Šiaulių, o Griškabūdžio, Sintautų,
Rygiškių ir jų kaimynų tarmė buvo
paklota į bendrinės – valstybės tei -
sėje, kultūroje, mokyklose, knygose,
laikraščiuose ir kitose srityse var to -
jamos – kalbos pamatus.

Apskritai P. Kriaučiūno, J. Basa -
navičiaus, V. Kudirkos, J. Jablonskio
– stipriausių mūsų gimtojo krašto
vyrų ketverto – gyvenimas ir veikla
yra gražiausias pilietinės pozicijos ir
tiesioginio darbo, profesinės veiklos
ir meilės savo valstybei pavyzdys.

Man visa tai yra spalvingi, ne -
ginčijami, net mitologiniai stebuklai,
ataidintys iš XIX a. antrosios pusės,
bet ne vieną tvirtinantys ir šiandien –
akimirkos tironijos, greitos televi zi -
nės laimės ir prarandamų tradicijų
lai kais.

Viltį stiprina viena aplinkybė:
Jablonskis yra tokia didelė figūra,
kad jo asmenybė, jo išpažinti ir mums
įdiegti idealai gyvuos tiek, kiek bus
gyva lietuvių tauta.

„Ne vieną šimtmetį lenkai mus
kaip ratlankius lenkė, bet lenkais ne -
pavertė, rusai jobsėdami rusino, šau -
dė gaudė, į sibirus trėmė, bet nesu -
rusino. Mūsų gimtoji kalba pasirodė
tvirtesnė”, – yra rašęs K. Saja. Stip -
rūs žodžiai, bet liudijantys lietuvių
tautos atgimimo stebuklą. Žiū rė kim:
XIX a. ant ro ji pu sė – Lie tu vos te ri to -
ri jo je grumiasi ru sų ir len kų kul tū -
ros; že mai čių ju dė ji mas, galingasis
XIX a. že mai čių ju dė ji mas, jau nu slo -
pęs; draudžiama spauda lietuviškais
(lotyniškais) rašmenimis – taip reiš -
kiasi tiesiog ling vis tikos oku pa ci ja.
Lie tu vių kal ba iš es mės li ku si kai me,
liaudies dainose, pasakose ir ant mo -
tinos kelių, mies tas nelie tu viš kas.
XIX a. pabaigoje Kau ne – tik ke li pro -
cen tai lie tu vių, Vil niu je – taip pat. Iš -
silavinusiems žmonėms reikia ne -
lengvai rinktis tarp jau blės tan čios
Abie jų Tau tų Res pub li kos šlovės su
lenkų kalba ir nau jų jų lai kų tau ti nės
lietuvių vals ty bės, rašto kalbos visai
neturinčios. Reikia atvirai kalbėti ir
apie Rusijos imperijos vykdytą pla -
ningą Lie tu vos rusinimą ir pravos -
lavinimą, kai atsisakiusiems katali -
kybės mokėtos daug di des nes al gos,
kei stos lietuviškos pavardės ir vieto -
vardžiai, viešose vietose drausta lie -
tu viš kai kalbėti.

Ir vis dėlto XIX a. įvyksta didysis
sprogimas – kyla tau ti nis atgimimas,
iškeliantis kal bos ir is to ri jos vėliavas
ir po jomis sutelkiantis orumą atgau -
nančią tautą. Tą tautinį orumą stip -
riai paremia is to ri nė lyginamoji kal -
bo ty ra: žymiausi pasaulio moksli nin -
kai pripažino lietuvių kalbai tokias
pat teises, kokias Europos kultūroje
turėjo lotynų ar graikų kalbos, o
norinčius išgirsti, kaip kalbėję
protėviai, kvietė važiuoti į mūsų kai -
mą ir paklausyti, kaip šneka lietuviai
sodiečiai... XIX a. pa baigoje lie tu vių
tau ti nio at gi mi mo vyrai P. Kriau čiū -

nas, J. Ba sa na vi čius ir kiti, taip pat
„Aušra”, „Varpas” gražiai iš nau do ja
ši tas kalbos, kilmingos istorijos ir ki -
tas temas, ir XX a. pradžioje jau visai
rimtai imama kalbėti apie galimus
ke lius į Nepriklausomybę.

Iš to neapsakomai gražaus ir
nelengvo laiko ateina ir J. Jablonskis.
Jis apibendrino ir iki šviesaus idealo
iškėlė apie savo valstybę svajojančios
tautos tiks lą – tu rė ti eli ti nę, įtakingą,
sukultūrintą, kiek vie nai ci vi li zuo tai
vals ty bei pri va lo mą kalbą – aukš tąjį
jos sti lių, vadinamą bendrine kalba.
Ir štai koks Lie tu vos ypatingumas:
vi sų di džių jų tau tų ben dri nės kal bos
kū rė si ap link sos ti nes esančių tarmių
pagrindu, ten, kur bu vo di džiau si

tur  gūs, kur mai šė si tar mės, kur kles -
tėjo tų tautų kultūros ir mados. Pap -
rastai kalbėdami turėsime sa kyti,
kad vo kie čių bendrinė kal ba yra su si -
kū rusi Ber ly no tar mių pa ma tu, Ro -
mos tar mės da vė pa ma tą kultūrinei
ita lų kal bai, Paryžius – prancūzų
bend rinės kalbos kūrimosi centras ir
t. t. Lie tu vą galėtume rašyti į visas
kultūrinių įdomybių knygas: čia į
Ber  ly no, Ro mos ar Pa ry žiaus gretą
stoja mano minėtas Griškabūdis, Sin -
tautai ar Rygiškiai, nes iš šitų apy -
linkių kilo lietuvių kalba.

Aišku, didžiulę įtaką darė visai
tapati Rytų Prūsijos lietuvių kalba už
Šešupės, mūsų kultūros lopšys – te -
nai juk pirmą kartą lietuviškai išleis -
tas Šv. Raštas, pirmoji lietuvių kalbos
gramatika, ten kūrė K. Donelaitis,
ėjo pirmieji lietuviški laikraščiai, lie -
tuviškai leisti ir net kirčiuoti Prūsijos
karaliaus įstatymai ir įsakymai. Bet
J. Jablonskio intelektas, mokslininko
pasirengimas ir pilietinis autoritetas
lėmė neišmatuojamai daug. Jam pri -
dedamas „kalbos tėvo” titulas, ži no -
ma, nėra objektyvi teisinė tiesa, bet –
daug svarbiau! – tai pati di džiausia
pilietinė, kultūrinė, roman tinė ka te -
gorija. Tiesiog mūsų kultū ros aksio -
ma, kurios įrodyti visai nereikia.

Apie J. Jablonskį – kalbos moks -
lininką ir bendrinės kalbos normin -
toją – kalbama ir rašoma daugiausia.
Gramatikos, vadovėliai, žodynai, ver -
timai, lietuvių kalbos pamokos, pro -
fesoriavimas Kauno Vytauto Didžiojo
universitete, kalbos straipsniai, laik -
raščių, knygų redagavimo reikalai ir
kt. Jo įtaka šiandien tiesiog sunkiai
aprėpiama. Kur tik dur si me pirš tu –
ten J. Jab lons kio kū ry ba: ma te ma ti -
kos ter mi nai – da li nys, da lik lis, dal -
muo ir kt., J. Jab lons kio, gra ma ti kos
ter mi nai, daug J. Jab lons kio kūrybos,
ir t. t. Sun ku pa ti kė ti, kad net XX

Jablonskio stebuklai
am žiaus pra džio je lie tu vių kal ba ne -
tu  rė jo pir ma die nio, ant ra die nio, tre -
čia  die nio ir kitų savaitės dienų, var -
to ti ,,pa ne de liai”, ,,utar ni ka”, ,,se re -
dos”, ,,čet ver gai”, ,,pėtny čios” ir t.t.
Visur Jablonskio širdis ir ranka pri -
dėta. Bet kartu jo re mtasi pui kiu kla -
si  ki nių kal bų iš ma ny mu, ir nemoks li -
nės kitų filologų pastangos taisyti
tarptautinius žodžius (tri go no met ri -
ja, ge og ra fi ja, is to ri ja ir kt.) laikytos
vi siš ka ne są mo ne. Per kalbininko
mo ki nius, per J. Bal či ko nį, paskui per
K. Ul vy do veiklą ar A. Pup kio pas -
kaitas J. Jablonskio nuostatos, nor -
minimo šaltiniai ir principai yra svar -
būs ir šių dienų mūsų kalbos po li -
tikams.

Gaila, plačiau bemaž neužsime -
na ma, kad J. Jab lons kis bu vęs anaip -
tol ne vien kal bos že mės žmo gus, bet
pirmiausia labai atsakingas lietuvis
in teligentas, Lietuvos valstybės kū -
rėjas ir susipratęs pilietis. Ir aist -
ringas publicistas, švietėjas, aktyvus
įvairių organizacijų narys. Štai koks
gra žus jo įsitikinimas iš XX pr., kad
geriausia būsimą savo valstybę kurti
ir ateityje ją valdyti remiantis par la -
men tinės demokratijos principais –
per sa vo do rus at sto vus, su atsto -
vaujamąja demokratija sietas ir būsi -
masis mūsų žmonių pasiturimas gy -
ven imas! Jo žodžiais tariant, Rusijoje
žmonių valdymo tvarka yra biuro -
kratija – viską darą valdininkai.
,,Visose gi kitose Europos šalyse (kaip
antai, Anglijoje, Francijoje, Vokie ti -
joje…) valstybės reikalus, ar šiaip, ar
taip veda jau patys žmonės per savo
rinktinius atstovus, t. y. per tam
tikrus žmones, kurie valstybės valdy -
me atstoja savo rinkėjus. Per atsto -
vus valdosi žmonės ir visose Ameri -
kos valstybėse... Visos tos tautos
gyvena geriau, padoriau ir turtingiau
už mus, lietuvius, ir už visus Rusijos
gyventojus. Tas labai suprantama:
pati tauta, žinoma, geriau numano,
kokie jai reikalingi įstatymai, kam
kokie mokesčiai pakeliami, kam ir
kaip tautos pinigai reikia suvartoti”.
Paprasčiau ir nepa sa ky si, aiškiau
nepaaiškinsi at sto vau ja mo sios de mo -
kra tijos teigiamybių. O štai dar vie na
J. Jablonskio ci ta ta, lyg iš rinkimų
pradžiamokslio: „Bet tam reikalinga,
kad žmonių atstovais patogūs žmo -
nės taptų. Tokių žmonių, kurie norės
atstovauti, arba vadinamųjų atstovų
– kandidatų, bus, žinoma, daugybė.
Bet atstovais reikia rinkti tik tokie
žmo nes, kurie rūpįsis ne vien savo
pačių nauda, ne vien savo gyvena -
mąja vieta arba savo luomu, bet visos

žemės ir visos tautos gerove”, – žo -
džiu, rei kią są ži nin gų, au to ri te tin gų
ir švie sios atminties žmo nių.

Šiandien kiekvienas galime įver-
tinti, kiek mūsų dienų Lietuvoje yra
įgyvendintas šis ide a lis ti nis, vil tin ga -
sis J. Jablonskio žvilgs nis į bū si muo -
sius tau tos at sto vus...

J. Jab lons kio politinį, visuome -
ninį nusistatymą atskleidžia jo skelb -
tas šū kis „Žmo nėms rei kia duo nos,
švie sos ir lais vės”, taigi – pasiturimo
gyvenimo, prieinamo mokslo ir demo -
kratinio valstybės valdymo. Ir šis mo -
ty vas, ši nepriklausomos Lietuvos
kūrimo programa ei na per vi sus jos
visuomeninius straipsnius.

J. Jablonskis bu vo gana nuo sai -
kus. Kai XIX a. pab. „Var po” redak -
cijoje su si kir to dvi li ni jos, ir S. Ma -
tulaitis bei kiti kvietė imtis radika -
lesnių veiksmų, imtis re vo liu ci jų,
griauti Ru si jos im pe ri ją, J. Jab lons kis
vi są lai ką sa kė, kad pirmyn turime
eiti švie sdami, mo ky dami, ne griau -
dami, bet kurdami ir to bu lindami.

Vie nu me tu prieš Ne pri klau so -
my  bę J. Jablonskio figūra buvo ta -
pusi ypač svarbi, vienijanti ir reikš -
minga net esminiams lietuvių po -
litiniams siekimams. Lie tu vo je, kaip
žinote, vei kė Lie tu vos Ta ry ba, kuri
paskelbė Vasario 16 d. Aktą ir
vadovavo kuriant valstybę. Bet toks
pat aktyvus politinis lietuvių gy -
venimas vyko ir visoje Rusijos impe -
rijoje, kur per Pirmąjį pasaulinį karą
gyveno ir J. Jablonskis. Čia kūrėsi
partijos, labdaros ir kitokios orga ni -
zacijos, lietuviai rengėsi grįžti kurti
savo Tėvynės. Ir štai 1917 m. pava -
sarį Petrapilyje vyksta Rusijos lie tu -
vių suvažiavimas, delegatai ginčijasi,
kokiu keliu siekti Nepriklausomybės.
Įvyksta di džiu lis par ti jų su sikirtimas,
kai rie ji ir San ta ros partija iš to su va -
žia vi mo pasitraukia, nes ne bu vo pri -
im ta jų re zo liu ci ja, dėl Neprik lau -
somybės siūlanti apsispręsti būsima -
jame Steigiama jame Seime. Balsuo -
jant laimėjo de ši nieji, krikš čio nys de -
mok ra tai ir ki ti, kurie kvietė paremti
Ne pri klau so my bę iš karto, be išly -
gų... Situacija pažįstama: visi nori
gero, bet įklimpsta į politinių ambi -
cijų ir nesutarimų maišalynę...

Ir tada lie tu viai ka ri nin kai pa -
siūlo ir įgyvendina tokį taikomąjį sce -
narijų: pakvie čia tris gar sias Rusijoje
dirbančias as me ny bes, kad su si pyku -
sius po li ti kus ir kitus lie tu vių vei kė -
jus susodintų prie vieno stalo. Tos
trys as me ny bės bu vo J. Jablonskis, P.
Mašiotas ir K. Gri nius. J. Jab lons kis,
mokytojas ir mokslininkas, apsisp -
ren dė nedvejodamas: ,,atsisakyti,
nors esu silpnas, aš nė teisės netu -
riu”. Ši autoritetingoji trijulė, va di -
na mo ji Tri jų ta ry ba, yra pa si ra šiusi
ke le tą do ku men tų, krei pi mų si į par ti -
jas ir vi suo me ni nes or ga ni za ci jas tai -
ky tis ir vie ny tis. Po kelių mėnesių
Rusijos lietuvių veikėjai apie būsimą
Nepriklausomybę jau kalbėjo vienu
balsu...

J. Jablonskio 150-metis – graži
pro ga pasakyti: šiandien mums tie -
siog reikia dau giau J. Jab lons kio.
Dau giau kalbinio idealizmo, daugiau
at sa ko my bės, dau giau pa rei gos, dau -
giau vienovės – žmogaus, savos vals -
ty bės ir motinos išmokytos gimtosios
kal bos. Tautos ir valstybės, suge -
bančios taip gyventi, yra jaukios ir
klestinčios, o jų piliečiai – orūs bei
savimi pasitikintys.

Gruodžio 30-ąją minėjome 150-ąsias Jono Jablonskio gimimo metines

Kalboje tauta pa-
sisako, kas esanti,
ko verta. Tautos kal-
boje yra išdėta visa
jos prigimtis – isto-
rija, būdo ypatybės,
siela, dvasia.

Jonas Jablonskis
mab.lt nuotr.  
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KAREN LARKINS

Patmos sala, Graikija

Tai mažytė, trylikos kvadratinių
mylių, kalnuota sala Egėjo jūroje.
Pagal krikščioniškąją tradiciją, į ją 95
m. po Kr. buvo ištremtas šv. Jonas.
Čia jis parašė Evangeliją ir Apoka-
lipsės knygą. Po dešimties amžių,
1088 metais, čia buvo įkurtas vie-
nuolynas, dedikuotas šiam šventa-
jam, jis tapo krikščionių piligrimystės
vieta. 1999 metais UNESCO Šv. Jono
vienuolyną ir uolą, kurioje šv. Jonas
patyrė savo regėjimus, bei viduram-
žių Choros gyvenvietę įtraukė į Pa-
saulio paveldo sąrašą. „Pasaulyje yra
nedaug kitų vietų, kuriose anksty-
vosios krikščionybės laikų ceremo-
nijos būtų atliekamos nepakitusios”,
– rašoma dokumente.

Sado sala, Japonija

Šiuo metu ši Japonijos jūroje
esanti sala su įspūdingais kalnais,
vešliais miškais ir švelniu klimatu
yra populiari poilsio vieta. Tačiau vi-
duramžiais joje buvo įkalinami tie,
kurie neteko tuometinių valdovų
palankumo. Čia kalėjo daugiau kaip
70 žmonių – garsių aristokratų ir me-
nininkų, pradedant poetu Asomioyu
Hozumi, kritikavusiu imperatorių.
Dabar sala garsėja 30-čia No dramos
teatrų ir yra plačiai žinoma kaip
„Menų sala”.

Šv. Margaritos sala, 
Prancūzija

Ši vos dviejų mylių ilgio ir pusės
mylios pločio miškinga sala stūkso
visai netoli Kanų, Viduržemio jūroje.
Kadaise ji buvo priglaudusi vieną
paslaptingiausių visų laikų kalinių.
Kalinys, kurio veidą dengė juoda
aksominė kaukė, į čia veikusį vals-
tybinį kalėjimą buvo atgabentas
1687-aisiais. („Žmogaus su kauke”
celę ir dabar galima pamatyti.) Vėliau
kalinys buvo perkeltas į Bastiliją. Ten
jis ir mirė 1703 metais, sulaukęs 45-
erių. Kas buvo šis paslaptingas kali-
nys, iki šiol tebesiginčijama. Pagal
vieną teoriją, tai galėjęs būti Liudviko
XIV vyresnysis brolis. Ši teorija ir
įkvėpė Alexandre Dumas romaną
„Žmogus su geležine kauke”.

Kalėjimas čia veikė iki XX am-
žiaus. Šiuo metu jo patalpose įkurtas
Jūrų muziejus.

Robizono Kruzo sala, 
Čilė

Į šią salą 1704 metais po ginčo su
laivo ,,Cinque Ports” kapitonu buvo
išlaipintas kaperio įgulos narys, tūlas
Alexander Selkirk. Šioje 29 kvadra-
tinių mylių saloje, nuo Valpraiso
(Čilė) nutolusioje 418 mylių, vienut
vienutėlis jis praleido ketverius
metus, kol jį 1709-aisiais išgelbėjo pro
šalį plaukęs laivas. Manoma, kad šie
Selkirk išmėginimai įkvėpė Daniel
Defoe parašyti romaną „Robinzonas

Kruzas” (išleistas 1719 metais). Čilės
vyriausybė, siekdama pritraukti tu-
ristų į Mas a Tierra salą, 1966 metais
pervadino Robinzono Kruzo sala.

Velnio sala, 
Prancūzijos Gviana

Pati žymiausia katorgos vieta
pasaulyje. Velnio saloje būta ne vieno,
o kelių kalėjimų. Viena žemyne,
netoli sostinės Kajeno, kitos trys –
salose. Čia buvo kalinami patys pa-
vojingiausi nusikaltėliai. Šią koloniją
1854 metais įsteigė Napoleonas III.
Iki 1938 metų čia kalėjo 80 tūkstan-
čių žmonių – kriminalinių, politinių
nusikaltėlių ir šnipų. Kolonijose dėl
nepakeliamo darbo, alkio ir blogų
gyvenimo sąlygų būta ypač didelio
mirtingumo. Skaičiuojama, kad čia
mirė apie 50 tūkstančių žmonių.
Vienas iš žymiausių šios salos kalinių
buvo kapitonas Alfred Dreifus. Ne-
teisingai apkaltintas karininkas čia
praleido ketverius metus – nuo 1895-
ųjų iki 1899-ųjų.

Septintojo dešimtmečio viduryje
tuomet jau apleistą Velnio salą Pran-
cūzija pasirinko kaip Europos kosmi-
nio centro vietą. Centras įsigijo visas
tris salas ir 9-ajame dešimtmetyje
nutarė išsaugoti daugelį buvusio ka-
lėjimo pastatų kaip kultūros paveldo
objektus.

Šv. Elenos sala, 
Atlanto vandenynas

Ši sala stūkso Pietų Atlante,
1,200 mylių nuo Angolos ir 1,800 my-
lių nuo Brazilijos krantų. Tai viena iš
atokiausių pasaulio salų. Nenuos-
tabu, kad Britanijos valdžia būtent
čia 1815 metais nutarė atgabenti
Vaterlo mūšį pralaimėjusį Napoleoną.
Čia jis ir mirė 1821 metais, sulaukęs
51-erių. Paskutinius metus Napoleo-
nas praleido skaitydamas, sodinin-
kaudamas ir diktuodamas savo me-
muarus. Šiandien ši 47 kvadratinių
kilometrų uolėta sala, kurioje gyvena
apie keturis tūkstančius gyventojų,
tebepriklauso Britų sandraugai. Kaip
ir tada, taip ir šiandien ją galima
pasiekti tik vandeniu.

Koibo sala, Panama

Tai didžiausia Panamos sala.
Nuo žemyno ją skiria 15 mylių. Iki
pasirodant ispanams, joje gyveno
indėnai, vėliau – piratai. Panamos
vyriausybė 1919 metais čia įsteigė
pataisos darbų koloniją. Diktatorių
Omar Torrijos ir Manuel Noriega
valdymo metu kartu su pavojingais
kriminaliniais nusikaltėliais čia buvo
kalinami politiniai disidentai. Kolo-
nijos gyvenimo sąlygas ir prižiūrėtojų
elgesį su kaliniais ne kartą kritikavo
žmogaus teisių organizacijos. Įka-
linimo įstaiga buvo uždaryta 2004
metais. Kadangi saloje aptinkama
retų gyvūnų (pavyzdžiui, papūgų arų
ir kuoduotųjų erelių), 2005 metais čia

Dešimt liūdnai pagarsėjusių tremties salų

Atkelta iš 8 psl.
Kalbėjusiam konferencijoje isto-

rikui dr. Broniui Makauskui, be abe-
jo, ir mums visiems, smalsu, ar Euro-
pa taps tautų valstybe, ar toje valsty-
bėje išliks lietuvių kalba? Gal visa tai
priklausys nuo mūsų visų sąmonin-
gumo? Ko gero, mažai Lietuvai, esan-
čiai didelių valstybių veiklos zonoje,
bus nelengva puoselėti gimtąją kalbą,
papročius, gyvenimo būdą.

Konferencijoje kalbėjo ir kiti pra-
nešėjai, kuriems rūpi mūsų tautos
kovotojų atminties saugojimas. Tarp
jų – marijampolietis istorikas Justi-
nas Sajauskas, Lenkijos Lietuvių
Bendruomenės valdybos pirmininkė
Irena Gasparavičiūtė, Šv. Kazimiero
draugijos pirmininkas Algirdas Vek-
torius, Nepriklausomybės akto signa-
taras Algirdas Patackas. Konferenci-
jai vadovavo pristatyto metraščio re-
daktoriaus pavaduotojas, ilgametis
Punsko lietuvių licėjaus direktorius,
kelių lietuviškų knygų autorius Juo-
zas Sigitas Paransevičius. Jam talki-
no punskietis poetas, „Aušros” lei-

dyklos vyr. redaktorius Sigitas Birge-
lis, priminęs susirinkusiems, kad
„žmogus, nežinantis savo tautos
istorijos, yra tarsi vaikas”.

Pagerbtas partizanų Jurgio
Krikščiūno ir Vytauto Prabulio at-
minimas; nelenktos galvos, uždegtos
atminimo žvakutės Šlynakiemyje, jų
žuvimo vietoje.

Įsiminė Punsko Kovo 11-sios li-
cėjaus „Žalgirio mūšio” vaidybos sce-
na, nukėlusi žiūrovus į garbingus
praeities laikus. Išties gera matyti,
kad Punsko jaunimas domisi garbia
tautos praeitimi, menine vaidyba
prisideda prie atminties išsaugojimo.
Tikėtina, kad jaunoji karta sugebės
išlaikyti lietuvių etinę kultūrą kitų
kultūrų apsuptyje.

Konferencija baigėsi, bet, reikia
tikėti, kad istorikai, kraštotyrininkai
ir visi kiti šviesuoliai tęs Lietuvos
istorijos tyrinėjimą, kaups išlie-
kamąją vertę turinčius tekstus, leis
naujas knygas. Tenelieka baltų, ne-
prirašytų istorijos lapų, tenelieka ne-
žinomų kovotojų už Lietuvos laisvę.

Sado sala Japonijoje.

Alcatraz, San Francisco..

PUNSKE PAMINĖTOS KOVOS 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ

buvo įsteigtas Koibos nacionalinis
parkas, apimantis ir 37 mažesnes
salas. Šis parkas yra įtrauktas į
UNESCO paveldo sąrašą.

Galapagų salos, Ekvadoras

Nuo 1946 iki 1959 metų Ekva-
doro vyriausybė naudojo 1,790 kvad-
ratinių mylių Izabelos salą, didžiau-
sią iš Galapagų salų, kaip priverstinio
darbo koloniją. Čia kalėję 300 žmonių
gyveno ypač sunkiomis sąlygomis.
Prižiūrėtojai liepė jiems iš lavos
uolienų statyti sieną – ji neturėjo
jokios prasmės. Šiandien tai vienin-
telis objektas, išlikęs iš kolonijos lai-
kų. Ji žinoma kaip ,,Muro de las Lag-
rimas”, arba „Ašarų siena”.

Robeno sala, Pietų Afrika

Septynios mylios nuo Cape Town
Table Bay įlankoje stūksančioje Ro-
beno saloje žmonės buvo kalinami
nuo XVII amžiaus. Kaip trėmimo
vietą ją naudojo ir olandai, ir britai.
Nuo 1846-ųjų iki 1931-ųjų metų čia

buvo laikomi raupsuotieji ir protiškai
neįgalūs žmonės, nuo 1960-ųjų iki
1991-ųjų apartheido režimas čia
kalino politinius kalinius. Čia kalėjo
tokie žymūs disidentai kaip Nelson
Mandela, Robert Sobukwe ir da-
bartinis Pietų Afrikos Respublikos
prezidentas Jacob Zuma.

1997 metais Robeno salos kalėji-
mas buvo paverstas muziejumi, kur
gidais dirba kadaise čia kalėję po-
litiniai kaliniai. Šiandien tai viena
dažniausiai turistų lankomų vietų
mieste.

Alcatraz, San Fracisco,
California

Alcatraz kalėjimas San Francisco
įlankos viduryje buvo įkurtas 1934
metais (ispaniškai „alcatraze” reiškia
„pelikaną”). Tai buvo vienas iš la-
biausiai baimę keliančių kalėjimų
JAV. Čia kalėjo ypač pavojingi nu-
sikaltėliai. Iš viso 1,545. Tik 34 iš jų
bandė bėgti. Dauguma buvo sugauti
arba nušauti. Dar penki laikomi din-
gusiais be žinios. Tikėtina, kad jie
nuskendo, norėdami patekti į žemy-
ną.

Alcatraz kalėjimas dėl per didelių
išlaikymo kaštų buvo uždarytas 1963
metais. Per kitą dešimtmetį net du
kartus salą nelegaliai buvo užėmę
indėnai, teigę jog ši žemė pagal 1868
metų sutartį priklausanti jiems.
Antrasis bandymas pasibaigė 1971-
aisiais, kai įsikišo policija. 1972
metais Alcatraz tapo poilsio vieta, per
metus sulaukiančia daugiau nei vie-
no milijono lankytojų.

Parengta pagal ,,Smithsonian
Magazine”

Bernardinai.lt

Patmos sala Graikijoje.
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��JAV LB Socialinių reikalų sky -
rius sausio 5 d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia į filmų popietę. Bus ro do -
mas filmas ,,Skapiškis” (iš ciklo ,,Mū -
sų mies te liai”). Filmai rodomi PLC
skai tykloje. Maloniai kviečiame apsi -
lan kyti.

�Amerikos lietuvių taryba ir
JAV LB Lemonto apylinkė rengia
Sau sio 13-tosios įvykių paminėjimą,
ku ris įvyks 2011 m. sausio 16 d.,
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių cen-
tre, didžiojoje salėje. Minėjime daly-
vaus šių skaudžių įvykių dalyvis, Ri -
te rio kryžiaus kavalierius, apdovano-
tas Lietuvos Vyčio Kryžiaus ordinu,
ka pitonas Andrius Linas Eiva iš Wa -
shin gton, DC. Visuomenė nuoširdžiai
kvie čiama dalyvauti ir pasiklausyti
ka  pitono Andriaus Eivos pasakojimo
apie sausio 13-osios nakties įvykius ir
pa siruošimą saugoti Lietuvos Seimą.

��Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejus, 6500 South Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629, sausio 22 d. 2 val.
p. p.  kviečia į Daivos Markelis kny-
gos pri statymą. Įėjimas – 5 dol. Dau -
giau in formacijos tel. 773-582-6500.

��Liaudies meno ansamblis ,,Dai -
nava” kviečia į susikaupimo popietę-
koncertą, skirtą paminėti Sausio 13-
osios įvykių 20-metį. Sausio 13-oji lie -
tuviams – ypatinga diena. Praėję du
dešimtmečiai nenusinešė tragiškų tos
nakties įvykių užmarštin – jie am -
žiams įrašyti mūsų tautos istorijon.
„Dainava”, minėdama šią datą, 2011
m. sausio 23 d., sekmadienį, 3 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje (Marquette Park) rengia kon-
certą „Aukos dvasia”. Daugiau infor-

macijos apie tai galite rasti choro tin -
k lalapyje www.dainava.us.

��Sausio 29 d., šeštadienį, 9 val. r.
Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje
apie susižeidimus darbe ir kitų
skaus mų diagnozę kalbės daktaras
Jonas Prunskis, MD ir advokatas Vy -
tas Mockaitis. Daugiau informacijos
gausite paskambinę Illinois Pain Ins -
titute tel.: 630-748-3300.

��Sausio 30 d., sekmadienį, PLC
didžiojoje salėje bus pristatytas pra -
nešimas apie organizacijos ,,Vaiko
var tai į mokslą” 2010 m. veiklą. Pra -
džia 12:15 val. p. p.

��Švč. Mergelės Marijos Nekal-
tojo Pra sidė   ji mo parapijos salėje sau-
sio 30 d., sekmadienį, po lietuviškų
Mi šių įvyks Brighton Park Lietuvių
Ben druo me nės narių metinis su si rin -
kimas.

��Pasiruošimo pirmajai Ko mu ni -
jai pamokos (vaikams ir suaugu siems)
Šv. Andriejaus parapijoje pra si dės
sekmadienį, vasario 6 d. (2011 m.).
Kviečiame atvesti vaikus nuo 8 m. am-
žiaus ir vyresnius. Tėvai, ku rie nori,
kad jų vaikai priimtų šį sak ramentą
prašome kreiptis į Joną Dun čią el.
paštu jonasvytautas@verizon.net.

��2011 metų stovyklavimo Nerin-
gos stovykloje datas jau galite rasti
tinklalapyje www.neringa.org. Prašo -
me atkreipti dėmesį į paskeitimus
2011-aisiais metais organizuojamų
sto vyklų tvarkaraštyje. 

IŠ ARTI IR TOLI...

BALSSI jau kviečia į vasaros kursus

Baltijos studijų vasaros institutas (The Baltic Studies Summer Institute
(BALSSI)) 2011 m. birželio 13–rugpjūčio 5 d. kviečia lankyti intensyvius
lietuvių, latvių ir estų kalbų kursus. Jau trečius metus iš eilės BALSSI globos
Uni ver sity of Wisconsin-Ma di son Rusijos, Rytų Europos ir Centrinės Azijos
centras (The Center for Russia, East Europe and Central Asia (CREECA)). 

2011 metų programoje siūlomi pirmųjų ir antrųjų metų lietuvių, latvių ir
es tų kalbų lygiai, taip pat bus galima klausyti paskaitų anglų kalba apie Bal -
ti jos šalių istoriją, kultūrą, bus rengiami kultūriniai renginiai, susiję su Bal ti -
jos šalimis.  Daugiau informacijos apie stipendijas, taip pat paraiškų formas
ga  lite rasite BALSSI internetiniame puslapyje: http://www.cre eca.wisc.
edu/bal ssi/ 

Prašymus FLAS stipendijai gauti reikia pateikti iki 2011 m. vasario 15 d.,
registracijos į kursus pabaiga – 2011 m. balandžio 11 d. Dėl išsamesnės
informacijos apsilankykite BALSSI tinklalapyje: http://creeca.wisc.edu/balssi/
arba kreipkitės į BALSSI programos koordinatorę Nancy Heingartner el.
paštu: balssi@creeca.wisc.edu arba tel.: 1-608-262-3379.

Janinos Monkutės-Marks muziejus ,,Draugo” redakcijai at siuntė naujametinį
sveikinimą. Jis padarytas iš 2010 m. vy ku sių muziejuje parodų nuotraukų.
Sveikinime ir ,,Draugo” šimt mečiui skirtos parodos nuotrauka. 

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus ir kalendorių „Draugo”
leidybai paremti paaukojo – 200 dol. Mary Jablonskis, Westchester, IL.
Po 100 dol. Algirdas  A. Banys, Bloomfield Hills, MI; Joan  A. Stoskus, Palos
Park, IL; Jolanta A. Peckus, Northfield, IL; Sabina  Ancerys, Porter, IN; Ruth
M. Gylys, Lacey, WA, Victoria Karaitis, Union Pier, MI; Stasė Gricius, Santa
Monica, CA. Po 50 dol.: Viktoras A. Kuraitis, Mokena, IL; Wanda A. Gvildys,
Lisle, IL; Mikalina Naujokaitis, Garrison, NY;  Vidmantas A. Raišys, Mercer
Island, WA; Bruno Dovilas, Oakbrook Terrace, IL; Violeta Valaitis, Bedford
Park, IL; P. Algis Raulinaitis, Burbank,  CA; Aldona Kudirka, La Crescenta;
Raimunda Apeikis, Los Angeles, CA; Stella  Šiaučiūnas, Cicero, IL; Aldona L.
Baltch-Gravrogkas, Menands, NY; Aleksandra Kavaliūnas, Culver, IN; Horace
R. Zibas, Cincinnati, OH; Živilė Šilgalis, Palos Hills, IL; Raymond J. Kartavi-
cius, North Riverside, IL; Vidmantas A. Raišys, Mercer, Island, WA; Audra
Deveikis, Rancho Palos Verdes, CA; Aldona Mazeika,  Chicago, IL; Mindaugas
L. Griauzdė, Riverside, IL; Joseph Mikulis, Westchester, IL; Birutė  Viskanta,
Los Angeles, CA; Walter Barkauskas, Whitestone, NY; Valerija Aukštikalnis,
South Boston, MA. Esame labai dėkingi už Jūsų nuoširdžią paramą.

Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis” vaikučiai prieš Kalėdas daug triūsė –
,,statė” imbierinius namelius. Nuotraukoje Indrė Indrušaitienė su sūneliu
džiau giasi savo padarytu nameliu.

Montessori mokyklėlė priima vaikus nuo 3 iki 6 metų. Veikia rytinė ir po-
pietinė pamainos. Vaikai ją gali lankyti tris, keturias ar penkias dienas per
savaitę. Vaikai auklėjami lietuviškoje bei montesoriškoje dvasioje. Klasėje
kalbama tik lietuviškai.  Atvirų durų diena mokyklėlėje vyks šeštadienį, kovo
12 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Kviečiame apsilankyti.

Žibutės Mačiulienės nuotr.

Lietuvos Respublikos ambasada ir Lietuvos nacionalinė televizija 
kviečia į diskusijos 

,,Kaip žurnalistai 1991 metų įvykius Vilniuje pavertė veiksniu, 
lėmusiu tolesnį istorijos vystymąsi?” 

filmavimą, skirtą 
1991 metų sausio 13 dienai – Lietuvos kovai už laisvę pažymėti

Kur: Newseum, The Knight Broadcasting Studio (555 Pennsylvania Ave.,
Washington, DC). Dalyvių ir svečių įėjimas iš 6th Street Entrance, tarp C
Street ir Pennsylvania Avenue. Newseum pasistatyti automobilių galimybės
nėra, tačiau siūlomi du viešieji garažai, esantys 6th Street tarp Pennsylvania
Ave. ir C Street, NW. 

Kada: 2011 m. sausio 13 d. (ketvirtadienį)
2:30 v. p. p. – 2:45 v. p. p. – Registracija ir saugumo procedūrų atlikimas
3 v. p. p. – 4:30 v. p. p. – Diskusija ir filmavimas
4:45 v. p. p. – 6:30 v. v. – Priėmimas   
RSVP: iki 2011 m. sausio 8 d. elektroniniu paštu: leonas.garbacauskas

@ltembassyus.org Vietų skaičius televizijos studijoje ribotas, todėl registraci-
ja būtina!

Diskusijoje dalyvaus Joyce Barnathan, Kevin Klose, Andrew Nagorski,
Claudia Rosett  ir David Satter. 

Diskusijai vadovaus buvęs specialusis JAV Valstybės sekretorius James
A. Baker, Sovietų ir Baltijos reikalų patarėjas Paul A. Goble ir gerai žinoma
Lietuvos žurnalistė Rita Miliūtė.

LR ambasados Washington, DC info

www.draugas.org

Kun. dr. Kęstutis Trimakas atsiuntė 50 dol. auką Draugo fondui ir
padėką už kultūros priede spausdinamus ateitininkų straipsnius. ,,Drau-
go” kultūrinį priedą finansuoja Draugo fondas. Draugo fondo taryba
nuoširdžiai dėkoja už stambią auką ir už supratimą.


