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Vilnius (Lrt.lt) – Lietuvos me-
dikai pirmieji Baltijos šalyse atliko
modernią operaciją dviem ligoniams,
kurie ištisą parą buvo varginami
smarkių ir vaistais neišgydomų viso
kūno traukulių, dėl kurių sergantieji
negalėdavo likti vieni.

Sekdami Vakarų Europos ir
Skandinavijos pavyzdžiu, Lietuvos
medikai ryžosi pirmieji Baltijos ša-
lyse tokius traukulių kamuojamus

žmones operuoti. Pirmiesiems dviem
pacientams įsodintos pora šimtų gra-
mų sveriančios pompos, iš kurių per
į stuburą nuvestą kateterį tiekiami
vaistai. Į stuburą patekę vaistai at-
palaiduoja raumenis ir žmonių nebe-
kamuoja nesutramdomi traukuliai.
Priklausomai nuo ligos ir spazmų
stiprumo pompa kas kelis mėnesius
ar pusmetį turi būti papildoma vais-
tais.

Moderni operacija kainuoja maž-
daug 45 tūkstančius litų. Dar po 2–5
tūkstančius litų kasmet kainuoja
pompą papildantys vaistai. Apie jų
pasibaigimą praneša į kūną įdėtas
įrenginys. Todėl brangias, tačiau net
keliolika kartų pigesnes nei Vakarų
šalyse operacijas, gydytojai sako, per
metus ligonių kasos iš dešimčių ser-
gančiųjų bus pajėgios finansuoti tik
keliems.

JAV prasidėjo Vasario 16-osios minėjimai

Lietuvoje atliktos dvi modernios operacijos

Čikaga (,,Draugo” info) – Praėjusį savaitgalį Amerikoje prasidėjo Lietuvos Nepriklausomybės dienos – Vasario 16-osios – minėjimai.
Seattle lietuviai šią dieną paminėjo vasario 12 d., šeštadienį. Sekmadienį į minėjimą kvietė Šv. Antano Detroit mieste parapijiečiai,
JAV LB Vakarų apygarda ir Los Angeles apylinkės valdyba, JAV LB Centrinio New Jersey, JAV LB Hartford apylinkės. JAV LB Washing-
ton apylinkės minėjime dalyvavo ir šiuo metu Amerikoje viešintis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Audronius Ažu-
balis su delegacija. Čikagos ir apylinkės lietuvius į Vasario 16-osios minėjimą Jaunimo centre pakvietė Amerikos lietuvių taryba ir
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje. JJoonnoo  KKuupprriioo nuotr.

Stažuotojų išvyka į Washington, DC. 4 psl.

Washington, DC (ELTA) – Pra-
dėjęs viešnagę JAV užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis Wa-
shington, DC susitiko su vietos Lie-
tuvių Bendruomene (LB). A. Ažuba-
lis pasveikino JAV gyvenančius tau-
tiečius Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos proga ir dėkojo už paramą
Lietuvos valstybingumui stiprinti.
,,JAV LB ilgus metus skleidė pasau-
liui tiesą apie okupuotą, tačiau ne-
palūžusią, orią, didingą tautą ir val-
stybę. Jūsų pasišventimas, tikėji-
mas, atkaklumas ir parama kovoto-
jams Lietuvoje neleido dulkėms nu-
kloti Lietuvos Laisvės bylos. Būtent
čia – JAV politinio gyvenimo širdyje
– Amerikos lietuviai ir mūsų drau-
gai įgyvendino liaudies diplomatijos
akcijas, skirtas kovai už Lietuvos
Laisvę ir Nepriklausomybę parem-
ti”, – sakė Lietuvos diplomatijos va-
dovas.

Ministras taip pat pakvietė

Amerikos lietuvius dalyvauti XV
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziume ir Pasaulio lietuvių
ekonomikos forume, kurie vyks šių

metų liepą Vilniuje ir Kaune. Prieš
susitikimą ministras dalyvavo lietu-
viškose Mišiose Washington Šv. Ma-
to (St. Matthew) katedroje.

Ministras su Washington LB pirmininke Danele Vidutis.         IInnggooss  LLuukkaavviiččiiūūttėėss  nuotr.



Neseniai� mokslininkai� nustatė,
jog�1986�metais�žmogus�gaudavo�tokį
kiekį� informacijos,� kuris� prilygo�maž-
daug� 40� pilnų� laikraščių,� o� 2007�me-
tais�šis�skaičius� išaugo�iki�174.�Dėl� in-
terneto� plėtros,� 24� val.� per� parą� vei-
kiančios�televizijos,�mobiliųjų�telefonų
šių� dienų� žmogus� kiekvieną� dieną
gauna� 5� kartus� daugiau� informacijos
nei�1986�metais.�Tyrimui�vadovavusio
Martin� Hilbert� nuomone,� šie� skaičiai
rodo,�jog�esame�informacijos�amžiaus
viduryje,� kad� mūsų� smegenys� pasi-
darė� lankstesnės� ir� puikiai� prisitaikė
informaciją� suprantant� ir� apdorojant.
Vis�dėlto�jis�nemano,�jog�žmogus�ken-
čia� nuo� tokios� informacijos� pertek-
liaus.� ,,Nors� šie� skaičiai� įspūdingi,� –
pažymi� Hilbert,� –�mes� vis� dar� esame
toli�nuo�sotumo�taško�ir�nė�iš�tolo�ne-
prilygstame� tiems� informacijos� kie-
kiams,� su�kuriais� susiduriame�gamtos
pasaulyje.“� Todėl� skųstis� pertekline
informacija,� atrodo,� negalime,� nes,
palyginti�su�gamta,�vis�dar�esame�var-
gani�mokiniai.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė

Kilusių ginčų dėl Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmų atstatymo

akivaizdoje norėtume pareikšti
Lietuvos kultūros politikos insti-
tuto nuomonę, kad būtina spartin-
ti šios istorinės valstybės reziden-
cijos atstatymo darbus, bent di-
džiąją jų dalį atidaryti visuome-
nės lankymui ir užtikrinti, kad Europos Sąjungos komisi-
jos posėdžiai, kuriems 2013 m. vadovaus Lietuvos Res-
publika, vyktų šiuose rūmuose. Savo nuomonę paremia-
me šiais argumentais: 

Pirma. LDK valdovų rūmai atstatomi vykdant LR
Seimo 2000 m. spalio 17 d. priimtą „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties
įstatymą”, ir niekas neturi teisės kliudyti šio įstatymo
vykdymui.  Vadovaudamasi šiuo įstatymu, LR vyriausy-
bė 2001 m. balandžio 18 d. nutarime Nr. 438 „Dėl Valdovų
rūmų atkūrimo” įgaliojo Kultūros ministeriją orga-
nizuoti Valdovų rūmų atkūrimą ir spręsti tolesnės jų pa-
skirties klausimą. Vyriausybė 2001 m. spalio 17 d. nuta-
rimu patvirtino LDK valdovų rūmų atkūrimo ir paskir-
ties koncepciją. 

Antra. Valdovų rūmų atkūrimą 2000 m. parėmė Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės X seimas.

Trečia. Privatūs rėmėjai, daugiausia asmenys, LDK
valdovų rūmų atstatymui jau skyrė beveik 10 milijonų
litų (didžioji šių lėšų dalis išleista perkant Valdovų rūmų
parodos baldus, gobelenus ir kitus rodinius). Taigi at-
statyti Valdovų rūmus – daugelio tūkstančių mūsų tau-
tiečių valia ir priesakas.

Ketvirta. Valdovų rūmus atstatome, turėdami labai
gausią, daugiau kaip 20 metų istorikų, archeologų, archi-
tektų ir kitų specialistų atliktų mokslinių tyrimų medžia-
gą, patikimą ikonografiją,
esame gerai susipažinę su
kaimynų, Vidurio Euro-
pos, net Italijos, Prancūzi-
jos senosiomis pilimis ir
buvusiomis viduramžių
rezidencijomis, tų šalių
istorikų, restauratorių, ar-

chitektų darbais ir patyrimu. 
Ketvirta. Valdovų rūmams

atstatyti suburtas aktyvių, išsi-
mokslinusių, kūrybiškų specia-
listų būrys. Valdovų rūmų atsta-
tymo projekto rengėjai, darbų
vykdytojai parodė didelę pro-
fesinę patirtį ir tvirtumą, kad šis
svarbiausias Lietuvos istorijos,

kultūros, valstybingumo raidos paminklas būtų atstato-
mas, laikantis istoriškumo principo. Ne kartą atvykę į
Lietuvą žinomi pasaulyje paveldo apsaugos specialistai
labai palankiai vertino lietuvių paveldosaugininkų ži-
nias ir darbus, pastaraisiais metais vykusiose Europos
kultūros paminklų apsaugos konferencijose rodė kitoms
šalims LDK valdovų rūmų atstatymą kaip tinkamo
paminklų atstatymo pavyzdį, o vokiečiai, išsamiai susi-
pažinę su lietuvių kultūros paveldo specialistų darbais,
ėmėsi atstatyti Berlyno centre per Antrąjį pasaulinį karą
ir pokaryje nugriautą pilį.

Penkta. LR Vyriausybė turėtų visu balsu pasakyti
nemalonią tiesą, kad mūsų socialinių problemų vargina-
moje visuomenėje mažėja kultūros šviesos, prarandamos
svarbiausios kultūros vertybės, todėl susiklosto sąlygos
pasirodyti apsišaukėliams „intelektualams”, kurie imasi
net prieš kultūrą nukreiptų projektų. (…) Šie „kritikai”
nenorėjo klausyti jokios informacijos, argumentų, faktų,
parodančių istorinės lietuvių valstybės rezidencijos
atstatymo reikšmę. Jie nenorėjo girdėti, kad Lietuvos val-
dovų rūmų reikšmė siejasi su labai giliais mūsų šalies is-
torinės ir kultūrinės būties klodais. Juk keletą šimtmečių
Valdovų rūmai buvo labai svarbus LDK politinis, admi-
nistracinis, teisminis, diplomatinis, ūkinis, finansinis, ka-
rinis, kultūrinis, meninis centras. Juose buvo Lietuvos
valdovų kanceliarija. Čia sukurti ir parašyti Lietuvos

valdovų privilegijų aktai.
Čia buvo redaguojami gar-
sieji Lietuvos statutai. Rū-
muose buvo valstybės iž-
das ir lobynas, čia saugota
Metrika, čia buvo turtinga
knygų biblioteka, čia pas-
tatytos      Nukelta į 8 psl.
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Ar vėl neliksime ,,prie
suskilusios geldos”?

ANTANAS STAPONKUS

Per užsitęsusį staty-
bų dešimtmetį Val-
dovų rūmai jau tapo

svarbiu mūsų visuomeni-
nės sąmonės veiksniu,
skaudžiu paminklu, kur
glaudžiai pinasi roman-
tizuotas tautiškumas ir vertei-
viškas cinizmas. Dabar jau tų rū-
mų nebenugriausi, todėl tenka
galvoti, kaip palengvinti Vyriau-
sybės galvos skausmą ir iš šio
korupcinio projekto visuomenei
gauti nors mažiausios naudos.

Lėšų stygius ir noras kiek
galima greičiau baigti Gedimino kalno papėdėje užsitęsu-
sias statybas lyg koks likimo pirštas siūlo garbingą išeitį,
tereikia sąžiningai prisipažinti, kad iš kapų milžinų
prikeltas senelis prabyla ne apie mūsų senovės didybę, o
apie šiandienos menkystę. Valstybės kontrolės patikrini-
mai, visuomeninių organizacijų tyrimai patikimai liudi-
ja, kad Valdovų rūmų statyba yra sumaniai suregztas
korupcinis projektas, pridengtas XXI amžiui svetima pra-
eities romantizavimo skraiste. Tereikia numesti tą
skraistę ir pamatysime, jog tai paminklas nesąžiningu-
mui ir korupcijai. Todėl rūmuose ir siūlyčiau steigti gė-
dos, korupcijos ar kaip kitaip pavadintą muziejų. Tiks-
lesniam pavadinimui reiktų skelbti konkursą. Tiesą sa-
kant, Nacionalinis korupcijos muziejus iš esmės nekeičia
Valdovų rūmų sumanymo, kuris siekė suklastoti istoriją,
XXI amžiaus medžiagomis ir technologijomis pakartoti
praeitį.

Nacionalinio korupcijos muziejaus steigimas būtų
visapusiškai naudingas ir išspręstų daugybę įsisenėjusių
problemų. Pirmiausia – ekonominių. Valdovų rūmų sta-
tybą būtų galima užbaigti labai pigiai ir greitai – dar šie-
met, nevaidinant senovinių statybų, naudojant paprastas
medžiagas. Paskui aukcionuose ir sendaikčių turguose
nebereiktų ieškoti rodinių, už juos permokėti ir taip to-
liau skatinti korupcijos. Menine-architektūrine prasme
taip pat nebūtų nuostolio. Tariamai senoviškai jau pas-

tatyta nemaža rūmų dalis,
užbaigti būtų galima ir
moderniškai, prie nuola-
tinės projekto kaitos staty-
bininkai jau pripratę. Svar-
biausia – Nacionalinis ko-
rupcijos muziejus būtų

ypač prasmingas morališkai. Vi-
suomenė taikosi su mintimi, kad
teismuose daugelis korupcija
kaltinamų išteisinami, papras-
čiausiai pritrūkus įrodymų arba
advokatams sumaniai surezgus
procedūrinius voratinklius. Mu-
ziejaus teismas būtų sąžiningas

ir neskundžiamas.
Neabejoju, kad Nacionalinis korupcijos muziejus iš-

garsintų Lietuvą. Visokių valdovų rūmų rasi ne tik kiek-
vienoje sostinėje, bet ir daugelyje regionų centrų. Meno
muziejais ar galerijomis galima suvilioti tik turint pa-
saulinio lygio vertybių. Nacionalinis korupcijos muzie-
jus pasitarnautų Lietuvos įvaizdžio kūrimui, ne tik pa-
tvirtintų drąsios šalies vardą, bet ir pati įvaizdžio kūrimo
istorija galėtų tapti įvadu į muziejaus parodą. Rodinių
neturėtų pritrūkti. Reiktų pristatyti taip iki galo ir neiš-
naudotas Guggenheim muziejaus ar Vilniaus metro pro-
jektų galimybes. Parodoje galėtų stovėti „Draugystės”
viešbučio maketas, būtų galima vaišintis „Alitos” gėri-
mais ir pan. Išsamaus pristatymo prašytųsi ir Europos
kultūros sostinė, LEO, „FlyLAL”, sunku įsivaizduoti tokį
muziejų be stovo su oranžiniais dviračiais...

Be abejonės, muziejus turėtų būti sąveikus. Pavyz-
džiui, galėtų būti teismo salė, kur vyktų korumpuotų val-
dininkų teismų „hepeningai”. Atėję mokinukai gautų
užduotį – atrasti skirtumą tarp dviejų plytelių, kurių vie-
na naudota Valdovų rūmų statybai, o kita – paprastoms.
Vadovas paskui paaiškintų, kad tikrasis skirtumas –
kaina, vaikai bandytų suskaičiuoti, kokia tikroji Valdovų
rūmų statybos vertė. Nacionaliniame korupcijos muzie-
juje galėtų būti ir vardinės salės, žinoma, geriausiai pas-
laptingais vardais, pavyzdžiui,               Nukelta į 8 psl.

Valdovų rūmuose –
korupcijos muziejus

GINTARAS ALEKNONIS

Dėl Valdovų rūmų atstatymo



Gimtoji kalba yra ne tik mūsų bran-
giausias turtas, bet ir pati gyvybė!
Išnyks gimtoji kalba, žlugs kartu

su ja ir visa tauta. Tai tokia mums gerai
žinoma taisyklė, paremta nemeluota
tikrove, kurią beveik mes visi nešiojamės
giliai savo širdyse! Tad ir mūsų šviesioji
rašytoja, daugumai tautos lietuviškumo
didžioji auklėtoja Marija Pečkauskaitė,
susirūpinusi dėl lietuvių kalbos grynu-
mo, rašė: „Kalba yra didžiausia lietu-
viškumo žymė, tai turime sekti, kad mūsų vaikai
gražiai, taisyklingai kalbėtų.”

Užtat malonu dienraštyje matyti, kai dažnai
tuo klausimu ne vien pakedenama ar net pamėto-
ma bei pavėtoma, bet rimtai svarstoma. Garbė tiems
savosios kalbos mylėtojams, niekados jos neat-
sižadėjusiems! Todėl su prof. Antanu Klimu, jam
pritardama, ne tik verkiu, bet kartas nuo karto
kyla noras pasikūkčiojant raudoti, kai pagarbos
vertame lietuviškumo švyturyje „Drauge” pama-
tai išspausdintą bevertį „perlą” – „moskitus”, už-
uot „uodus”. Dar graudžiau, jog tą svetimkūnį žodį
laisvai vartoja nuolatinis, patyręs „Draugo” ben-
dradarbis, lietuvių kalbos pagrindus gavęs prieš
Antrąjį pasaulinį karą nepriklausomoje Lietuvoje.

Šiemet sausio 14 d. gavusi „Draugo” praeitų me-
tų gruodžio 17 d. numerį, laiškų skyriuje perskai-
čiusi Algirdo Avižienio „Dėl lietuvių kalbos kapiny-
no ir lietuvių kalbos šiukšlių valymo”, veidą nu-
švietė nusistebėjimo šypsena. A. Avižienis, besi-
džiaugdamas Romualdo Kriaučiūno rašymu, vis
dėlto neiškentė švelniai vytele ne pliaukštelėjęs sa-
vajam kolegai (jo paties prisipažinimu) per ranką
su priekaištu, kam jis savo straipsnyje vartoja tiek
daug – daugiau nei pustuzinio – lietuvių kalbai
,,nekošer” žodžių... Ir pabėrė bent septynetą jų.

Labai patiko, jog A. Avižienis pajudino amži-
nai gyvą, mus dominančią temą. Tačiau visiškai
nesutinku, kad jis žodį „profesiją” pakeitė lietu-
višku „amatu”. Deja, tai du skirtingi užsiėmimai.
Profesijos žmonėms priklauso advokatai, inžinie-
riai, mokytojai, gydytojai ir panašiai. Amatinin-
kus sudaro, pasak mūsų protaujančios liaudies,
„šiaučiai, kriaučiai”; mechanikai bei kiti. Pirmieji
turėjo aukštąjį – universitetinį išsilavinimą, gavę
diplomą dirbo protinį darbą. Amatininkai, nors ir
buvo amatų mokyklų, dauguma būdavo savamoks-
liai, kūrė pagal savo išmonę, rankomis. Vertėtų pa-

likti savąjį kiemelį ir pasižvalgyti, kas dedasi už
tvoros. Štai anglų kalboje amatų kūrėjai aiškiai
atsiriboja nuo profesijos ir turi savarankišką pava-
dinimą – „artisan, handcraftsman”.

Gerokai nustebino, kad gerb. A. Avižienis,
„pliekdamas” (nors ir kaip švelniai) R. Kriaučiū-
ną, visai neatsargiai pats padarė šiuo atveju pa-
našių klaidų. Smalsu būtų sužinoti, ar jam ne-
skaudėjo pilvo (pakartojant jo paties originalų
pasakymą), rašant „nešvarius” žodžius – „simp-
tomai” ir „programa”?! Juk ir šie abu labu tokie
nelietuviški, kartu su kritikuojama „profesija”

toje pačioje klasėje (ai, ai! ir vėl šitas
žodelis, gimęs nelietuviuku, seniai „įvai-
kintas”), visi trys mūsų kalboje vartoja-
mi ilgiau nei šimtas metų... Tai supranta-
mai parodo, kaip lengva yra „iš didelio
rašto išeiti iš krašto”. Arba vėl – visada
atsiminti jau kiek atsibodusią mūsų tau-
tos patarlę: „Juokiasi puodas, kad katilas
juodas!”

Su maloniu pasigėrėjimu perskaitę
(ne vien čia rašančioji) išmąstytą Vytau-

to Matulionio patriotinį patarimą, šovė į galvą
skaidri mintis, jog mes visi turėtume juo sekti kaip
nuolatiniu vedamuoju šūkiu: „Įsikandę laikyki-
mės kalbos grynumo ir nuolat jo siekime!” Matu-
lionio teigimas „Tai išeivijos lietuvybės pagrindi-
nis ramstis” skamba ne tiktai auksaburniškai, bet
tarsi yra testamentas mums visiems! Tad tai są-
žiningai ir vykdykime!

Stasė E. Lapaitė-Semėnienė – mokytoja, žurna-
listė, visuomenės veikėja, 40 metų redagavo ,,Drau-
go” skyrių ,,Moterų gyvenimas".
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Už gryną gimtąją 
kalbą!
STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Vasario 14-toji – Valentino die-
na – savo mylimosios ar my-
limojo vienos dienos pagerbi-

mas. Prieš akis ir vėl raibuliuoja ro-
žių puokštės, egzotiški šokoladai,
svaiginantys kvepalai, liepsnojantis
židinys su šampano taure. Tai įvaiz-
džiai, prie kurių esame daugiau ar
mažiau pripratę. Prekybos pasaulis
tą dieną ne tik palaiko, bet ir skatina
kuo daugiau pirkti, keistis dovanėlė-
mis, sveikinimo atvirukais ir t.t. Tai
gražus paprotys, kur meilė ir pagar-
ba pražįsta, bet gal per greitai nuvys-
ta. O nuvysti neturėtų.

Su meile ir draugyste susijusias
mintis reikia puoselėti ir stengtis,
kad jos truktų kuo ilgiau – visiems
metams. Internete užtikau keletą
tokių paskatinimo galimybių. Su
jomis susipažinkime ir sau pritai-
kykime visiems metams.

Duokime daugiau, negu iš mū-
sų tikimasi ir duokime nuotaikin-
gai… Susituokime su asmeniu, su ku-
riuo(ia) patinka kalbėtis – su laiku
pasikalbėjimo dovana pasidarys tiek
pat svarbi, kaip ir kiti sugebėjimai.
Netikėkime viskuo, ką girdime. Ne-
išleiskime visko, ką turime. Nemie-
gokime kiek tik norime. Kai sakome
,,Aš tave myliu!”, sakykime tai iš šir-
dies. Tardami ,,Atsiprašau!” žiūrė-
kime kitam į akis. Tikėkime meile iš
pirmo žvilgsnio. Niekada nesijuoki-
me iš kitų sapnų – nieko nesapnuo-
jantys mažai ką turi. Mylėkime giliai
ir aistringai; tai darydami galime
būti užgauti, tačiau tai yra vienin-
telis būdas gyventi visavertį gyveni-
mą. Nesutariant kovokime šviesiai-

tiesiai. Neprasivardžiuokime. Ne-
teiskime žmonių, atsižvelgdami į jų
giminę. Kalbėkime lėtai, bet galvo-
kime greitai. Jei kas klausia klausi-
mą, į kurį nenorime atsakyti, nusi-
šypsokime ir atsakykime: ,,Kodėl jūs
norite žinoti?…” Atsiminkime, kad
didelė meilė ir dideli pasiekimai
reikalauja didelės rizikos. Kai kitas
nusičiaudo, sakykime ,,Į sveikatą!”
Pralaimėjus nepražiopsokime ten
slypinčios pamokos. Atsiminkime
pagarbą sau bei kitiems ir atsakomy-
bę už visus savo veiksmus. Neleiski-
me mažiems nesusipratimams pa-
žeisti didelės draugystės. Suvokę kly-
dę, tuoj pat bandykime tai pataisyti.
Šypsokimės, kai atsiliepiame tele-
fonu – skambintojas tai girdės mūsų
balse. Praleiskime šiek tiek laiko
vieni. Turbūt pats svarbiausias iš šių
patarimų yra šis: Tikras draugas yra
tas, kuris, ištiesdamas mums ranką,
paliečia mūsų širdį.

2010 metų pabaigoje ,,Lithua-
nian Mercy Lift” (LML) išsiuntė tur-
būt jau paskutinį bendralaiškį savo
rėmėjams ir draugams. Per praėju-
sius 20 metų ši organizacija ištiesė
savo ranką ir palietė daug širdžių
Lietuvoje. Per tą laiką pasiųsta 125

mln. JAV dol. vertės vaistų bei gydy-
mo reikmenų. Grynais Lietuvoje
išleista 1,690,425 dol., papildomai
nupirkti 4 ligonius vežioti automobi-
liai.

Bendralaiškyje rašoma, kad bu-
vo išsiųsta 612 keturiasdešimties pė-
dų ilgio talpintuvų. Prie persiuntimo
išlaidų padengimo prisidėjo ir kitos
organizacijos. Grynais pinigais buvo
skirta įvairios sumos autizmui, krū-
ties vėžio išvengimui, dantų priežiū-
rai, cukraligei, sveikatos ir aplinkos
švietimui, ŽIV/AIDS gydymui, inter-
neto ryšiui. Taip pat skirtos lėšos me-
dicinos įrangai, jos remontui ir pato-
bulinimams, naujagimių priežiūrai,
vaistams ir reagentams, savižudybių
išvengimui, džiovos profilaktikai ir
gydymui, regėjimo patikrinimui.
Visa tai smulkiau aprašyta tin-
klalapyje www.lithuanianmercylift.
org, socialiname interneto tinkle ir
,,Facebook’’.

Pirminis LML tikslas buvo pa-
dėti Lietuvos sergantiems ir slau-
gomiems žmonėms krizės metu. Taip
pat norėta padėti sutvirtinti Lietuvos
sveikatos sistemą po Sovietų Sąjun-
gos sugriuvimo. ,,Pasiekėme, kad ir
valdžia, ir medikai pasiryžo pagerin-

ti Lietuvos sveikatos sistemą”, – rašo-
ma bendralaiškyje. Jo pabaigoje pra-
nešama, kad LKL nutarė užsidaryti
ir šiuo laišku paskutinį kartą prašo
aukų. Rašoma, kad užtruks daugiau
nei metus organizaciją uždaryti.
,,Tie, kuriems esate padėję Lietuvoje,
yra labai dėkingi už Jūsų paramą” –
baigia LML vykdomasis komitetas.

Noriu pagarbiai paminėti visus
bendralaiškio paraštėje išvardytus
tarybos bei valdybos asmenis: prezi-
dentę Aušrinę AE Karaitis, viceprezi-
dentę Aušrelę Sakalaitę, iždininkę
Gražiną Kasparaitis, sekretores Lai-
mą Jurkūnienę ir Gražiną Kasparai-
tis. Direktorių tarybai pirmininkau-
ja Jurgis G. Lendraitis; vykdomoji di-
rektorė yra Viligailė Lendraitienė;
Sveikatos mokslo programų direk-
torė – Pranė M. Šlutas, RN. Kiti na-
riai: Petras Jokubauskas, Virginija
Jokubauskienė, Nijolė Bauža Lass,
Angelė Dirkis, Raminta Vaitėnas
Jacobs, Leonidas Ragas, DDS, Virga
Rimeikienė ir Vacys Šaulys.

Išvardintieji ir šimtai kitų dau-
gelį metų per Atlantą tiesė savo ran-
kas ir palietė gausybę širdžių Lie-
tuvoje. Mintyse kyla simboliška
skulptūra, kur rankos siekiančiai ky-
la į viršų ir paliečia širdį. Tebūna tai
savotiškas Valentino dienos ,,Oska-
ras”, kuris užtarnautai priklauso
savo veiklą bebaigiančiai LML.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.
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Ištiesdami ranką 
paliečiame širdį!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

LLAAIIŠŠKKAAII  

aPie FilMĄ ,,THe WaY BaCk” 

Grįžau iš kino teatro, kuriame mes vieni du su
vyru ,,privačiai” žiūrėjome filmą ,,The Way Back”.
Nesistebiu dėl to, nes amerikietiško filmo siužetas
yra apie kančias gulage ir kelionėje iš jo bėgant –
tikrai ne pramoginis filmas. Žiūrovams, kurie
domisi šia istorijos dalimi, verta filmą pamatyti.
Gera režisūra ir vaidyba, nors ne visi kaliniai
atrodo etniškai ir kiek per apvalaini – ne tokie, ko-
kius matome nuotraukose iš Sibiro. Filme rodo-
ma ilgai trunkanti žmonių kova dėl gyvybės, dėl
laisvės. Bet šalia rodomi nuostabiai gražūs gamto-
vaizdžiai, nufilmuoti aukštos kokybės filmavimo
technika. Neprailgo žiūrėti. 

Žiūrėdama mintyse filmą lyginau su puikų
įspūdį palikusiu filmu ,,Dievų miškas”, matytu
Lietuvoje, pastatytu pagal Balio Sruogos romaną.
Abiejuose rodomi kalinių išgyvenimai: viename –
koncentrancijos stovykloje, kitame – gulage. Nega-
lėčiau pasakyti, kuris filmas įsimintinesnis. ,,Die-

vų miške” ypač gerai dera tragiški ir komiški ele-
mentai. Tai suteikia įvairumo ir atpalaiduoja nuo
slegiančios nuotaikos, bet tuo pačiu papildo
Sruogos mintis. ,,The Way Back” yra kiek lėkštes-
nis, taip gerai neišplėtoja veikėjų charakterių, bet
parodo gulago sąlygų žiaurumą ir kiek sunkumų
gali įveikti žmogaus pasiryžimas.

Turiu priekaištą vienam iš filmo kūrėjų –
associate producer lietuviui D. Markevičiui: kodėl
niekur nepaminėta Lietuva? Faktas, kad ji pirmo-
ji paskelbė savo nepriklausomybę nuo Sovietų Są-
jungos, būtų labai tikęs prie filmo pabaigoje su-
rašytų istorinių datų. 

Prieš keletą metų skaičiau ne vieną knygą apie
Sibirą, todėl negaliu tvirtai teigti, bet manau, kad
Slavomir Rawicz autobiografinėje knygoje ,,The
Long Way”, pagal kurią šis filmas sukurtas, vienas
iš pabėgėlių buvo lietuvis, o ne latvis. Ar tikrai su-
keista? Knyga taip pat įdomi ir verta perskaityti.

Laima Žliobienė
Barrington,�IL
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Svajonėms lemta pildytis! Va-
sario 1–6 dienomis lankėmės
Washington, DC, kur susiti-

kome su ten gyvenančiais lietuviais,
galėjusiais suteikti itin naudingos
informacijos rašomų disertacijų bei
baigiamųjų magistro darbų temomis.
Savo įspūdžiais šiame straipsnyje da-
lijamės mes – 5 studentai iš Lietuvos
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU):
Arūnas Antanaitis, Giedrė Milerytė,
Marija Raškauskienė, Gediminas Žū-
sinas bei Renata Novogreckaitė (susi-
jusius straipsnius skaitykite „Drau-
go’’ 2011 m. sausio 25 d. ir vasario 2 d.
numeriuose). 

Dar prieš kelionę į Washington
apsilankėme Dalios ir Jurgio Anysų
namuose. Turininga Jurgio ekskur-
sija po Čikagą ir skani Dalios jūros
gėrybių vakarienė nepaliko abejin-
gų. Prie vaišių stalo smagiai bendra-
vome su Anysų, Tamulių šeimomis,
Dalia Cidzikaite ir Aurelija Tamo-
šiūnaite. Sekmadienį dalis stažuo-
tojų nuvyko į Šiaurės Amerikos lie-
tuvių studentų sąjungos (ŠALSS)
posėdį. Pamatėme, kur gyvena mū-
sų kartos jaunimas, esantis Ame-
rikoje. Visi dvylika jaunuolių gera-
noriškai pasidalijo savo nuomone
dvigubos pilietybės klausimu, pa-
pasakojo apie artimiausius sąjungos
renginius, sumanymus ir iššūkius.
Už pakvietimą dalyvauti posėdyje

esame dėkingi ŠALSS pirmininkui
Pauliui Vertelkai ir Aldonai Gintau-
taitei.

Turiningas gyvenimas
Washington, DC

Visą savaitę gyvenome Washing-
ton Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkės Dianos Vidutis namuose. Ji
mūsų komanda rūpinosi ir kaip ma-
ma, ir kaip gera draugė. Kartu lan-

kėmės mokyklos Montgomery Blair
High School moksleivių talentų vaka-
re, jaunimo bare „McGinty’s Public
House’’, kuriame vienai stažuotojai
net pavyko pagroti gitara, kino teatre

Stažuotojų išvyka į Washington, DC

Iš k. į d.: Gediminas, Giedrė, Algis Lukas, Marija ir Arūnas prie Baltųjų rūmų.

žiūrėjome naują filmą apie pabėgimą
iš lagerio Sibire „The Way Back’’.
„Filmas visiems paliko skirtingus
įspūdžius, taip, kaip ir moksleivių ta-
lentų vakaras. Vieni išspaudė ašarą,
kiti reagavo santūriau. Kadangi pati
esu dalyvavusi savo mokyklos užkla-
sinėje veikloje, pasižiūrėti, kaip pa-
našia veikla užsiima Amerikos moks-
leiviai, buvo labai įdomu. Tą vakarą
užsinorėjau grįžti į mokyklos suolą.
Labai džiaugiuosi, jog mūsų Renatai

pavyko pagroti bare ant tos pačios
scenos, kur prieš porą metų grojo
atlikėja Jurga Šeduikytė’’, – įspū -
džiais dalijosi Marija.

Išvyka po JAV sostinę

Tiek Chicago, tiek Washington,
DC sutikome daug malonių žmonių,
kurie visokeriopai stengėsi mūsų
viešnagę paversti kuo turiningesne.
„Džiaugiamės, jog prieš išvykstant į
Washington, Jurgis Anysas spėjo su-
rengti ekskursiją po Chicago centrą
bei supažindinti su įvairių pastatų
istorija. JAV sostinėje grožėjomės
visai kitokiais pastatais: senesniais,
ne tokiais moderniais, žemesniais –
juk šiame mieste pastatai negali būti
aukštesni už Kapitolijaus bokštą.
Washington sugriovė kai kuriuos ste-
reotipus apie Ameriką, nes pasirodė
labai europietiškas miestas’’, – min-
tis dėstė Giedrė. Tikrai įspūdingas
pasirodė senasis Georgetown. Ypač
sužavėti likome aplankę Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo bazilikoje lie-
tuvių įkurtą Šiluvos Marijos koply-
čią. Netikėta tokioje didingoje šven-
tovėje viduryje Washington skaityti
lietuvių kalba parašytus užrašus:
„Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą
šalį”, „Iš praeities tavo sūnūs te
stiprybę semia’’. Turime pastebėti,
jog lietuvių koplyčia įkurta garbin-

goje vietoje, ties šventovės viduriu, ir
tikrai nenusileidžia savo grožiu bei
didingumu kitų šalių koplyčioms.
„Matyti daiktus per televizorių yra
vienas dalykas, o vaikščioti ir foto-
grafuotis prie Kapitolijaus, Baltųjų
rūmų ar Vietnamo karo veteranų
paminklo, truputį kas kita’’, – juoka-
vo Giedrė. Už suorganizuotą išvyką
po Washington muziejus, bažnyčias,
valstybinius pastatus bei išskirtinį
apsilankymą Lietuvos ambasadoje
esame dėkingi Dalės Lukienės vyrui
Algiui Lukui.

Stažuotojų susitikimai

Giedrei didžiausią įspūdį paliko
pažintis su Algimantu Gurecku: „Su-
sitikimo su juo laukiau visus 3
metus, kai tik pradėjau tyrinėti lietu-
vių ir lenkų santykius emigracijoje.
Nesitikėjau, jog vieną dieną man
pavyks aplankyti A. Gurecką ir jo
žmoną Virginiją jų pačių namuose
bei pabendrauti asmeniškai. Pokal-
bis buvo tikrai turiningas ir naudin-
gas. Nors apie kai kuriuos dalykus A.
Gureckas yra daug parašęs ir su jo
straipsniais jau tikrai buvau susi-
pažinusi anksčiau, tačiau susitikimo
metu buvo labai svarbu sužinoti ap-
linkybes, procesų dalyvių jausenas.
Turiu jau gana daug medžiagos savo
rašomos disertacijos tema, tačiau
kalbantis su A. Gurecku galėjau pasi-
tikrinti savo turimas žinias, interpre-
tacijas, kartu patyrinėti smulkiau-
sius procesus.’’ 

Vieną popietę lankėmės ir Vikto-
ro Nako šeimos namuose. Arūnas
išgirdo apie Lietuvių informacijos
centro, kuriame dirbo V. Nakas, pa-
galbą atkuriant Lietuvos nepriklau-
somybę. Įdomu buvo išgirsti Kazi-
miros Prunskienės apsilankyjmo
JAV organizavimo detales. Marija
domėjosi dvigubos pilietybės klau-
simu: „Įsiminiau Nako 18-metės duk-
ters Audros pasakytus žodžius apie
naujausią dvigubos pilietybės įstaty-
mą. Mane sužavėjo tokio amžiaus
paauglių sąmoningumas. Audronė
atkreipė dėmesį į tai, jog nepilna-
mečiai vaikai, turintys stipresnį ryšį
su Lietuva ir atvykę į JAV pastarai-
siais metais, tėvams laimėjus žalią
kortą, sulaukę pilnametystės neturi
teisės į dvigubą pilietybę, o trečiosios
kartos DP palikuonys, kartais net
nebuvę Lietuvoje, sunkiai kalbantys
lietuviškai, turi teisę į Lietuvos pi-
lietybę’’, – apie šias problemas min-
timis dalijosi Marija. 

Labai įspūdingas priėmimas bu-
vo pas Audronę Pakštienę, nes tokio
šilto bendravimo tikrai nesitikėjome.

Washington Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Diana Vidutis (trečia iš d.) mumis
rūpinosi ir kaip mama, ir kaip gera draugė.

RENATA NOVOGRECKAITĖ

Svečiuose pas Viktoro Nako šeimą. Itin Arūnui naudingas susitikimas su Asta Banionyte Dalės Lukienės namuose.
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Mieli viso pasaulio lietuviai!

Nuoširdžiai sveikinu Jus ypatingos mūsų tautai dienos – Vasario
16-osios – proga! Valstybės atkūrimo diena – viena įsimintiniausių
datų mūsų šalies valstybingumo kūrimo kelyje. 1918 m. pasirašytas
Lietuvos Nepriklausomybės Aktas sutelkė tautą valstybės atkūrimui.
Jame išreikšta tautos valia, tikslai ir idealai suvienijo laisvės siekiui
visus lietuvius. Nepriklausomybės Aktas sąlygojo ne tik nepriklauso-
mos Lietuvos valstybės atkūrimą, bet padėjo įveikti ir vėlesnes istorines
negandas siekiant laisvės. Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti
mūsų vienybę, stiprybę ir tikėjimą.

Šią dieną, pagerbdami Nepriklausomybės Akto signatarų atmi-
nimą, prisimename ir visus Lietuvos patriotus, kovojusius už savo
Tėvynę ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Ir šiais laikais signatarų priesakai
sutelkia mus žygiui už Lietuvą, už mūsų tapatybės išsaugojimą,
kultūros ir meilės savo šaliai puoselėjimą jaunosios kartos širdyse. Tik
bendromis pastangomis ir išvien veikdami sukursime modernią,
klestinčią, pažangią ir mylinčią Lietuvą.

Sveikinu visus pasaulio lietuvius ir dėkoju už jų indėlį lietuvybei
skatinti ir remti. Kviečiu ir toliau dirbti Lietuvos labui ir savo darbais
garsinti Lietuvos vardą. Didžiuokimės, kad esame lietuviai ir patys ga-
lime kurti savo valstybę.

Linkiu Jums, brangūs tautiečiai, vienybės ir santarvės. Tegu Vasa-
rio 16-oji visuomet sutelkia mus po Lietuvos vėliava, žadina tautinę
savigarbą, įkvepia kuriant bendrą Lietuvos ir jos tautiečių ateitį.

Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidentė

Mielieji JAV lietuviai ir draugai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus – Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienos – proga.  Ši, jau  93-ejus metus lietuviams reikšminga
diena – mūsų laisvės ir tautos stiprumo simbolis – kasmet suburia po
pasaulį išsibarsčiusius lietuvius ir leidžia prisiminti mūsų valstybės
nueitą sunkų nepriklausomybės kelią. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad
per tokį ilgą laikąišlikome vieningi ir sugebame perduoti jaunajai kar-
tai šios dienos reikšmingumą.

Sveikinu Jus šios svarbios mūsų tautai šventės proga ir linkiu vi-
siems džiaugsmo, vilties ir stiprybės, kad ir toliau Vasario 16-osios idė-
jų įkvėpti, puoselėdami ir brangindami istorinį paveldą, mes kartu kur-
tumėme Lietuvos ateitį.

Žygimantas Pavilionis
Ambasadorius

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje, didžiausias
mokslinis archyvas bei knygų leidėjas už Lietuvos ribų, siunčia sveiki-
nimus lietuvių tautai Vasario 16-tos dienos proga. Lietuvių tauta yra
tikra pasaulinė tauta ir LTSC siekia išsaugoti mūsų kultūrines vertybes
bei puoselėti mokslą lietuviškomis temomis visur, kur lietuviai gyvena
ir veikia.

Dr. Robertas Vitas
LTSC tarybos pirmininkas

dr. Augustinas Idzelis
LTSC valdybos pirmininkas

Kristina Lapienytė-Bareikienė
Vykdomoji direktorė

dr. Kazys Ambrozaitis
dr. Vytautas Bieliauskas

dr. Jonas  Račkauskas
LTSC garbės pirmininkai
Skirmantė Miglinienė

Archyvų direktorė
Jonas Tamulaitis

Budrio fotoarchyvo direktorius
Petras Petrutis

Ryšiai su visuomene
Loreta  Venslauskienė

Muzikologijos archyvo atstovė
Vytas Beleška

Muzikologijos archyvo direktorius
Algis Janušas

Meno archyvo direktorius
dr. Enata Skrupskelytė

Pasaulio Lietuvių archyvo bendradarbė

„A. Pakštienė papasakojo apie Ame-
rikos lietuvių indėlį, viešinant Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo
svarbiausius įvykius Amerikos vi-
suomenėje, Lietuvos kelią į NATO.
Pasidalijome mintimis apie savo stu-
dijas Lietuvoje, atliekamus tyrimus,
politinę Lietuvos situaciją’’, – apie
susitikimą pasakojo Arūnas.

Susitikimo su Arvydu Barzduku
laukėme neramiai, nes buvome per-
spėti apie jo pasirodžiusį komentarą
„Draugo’’ laikraštyje (2011 m. vasa-
rio 2 d.) dėl nevartotino lietuvių kal-
bos žodžio viename iš stažuotojos Re-
natos straipsnių: „Apsilankymo pas
Barzdukus metu supratome, kad
‘Draugo’ laikraštis yra tikrai skaito-
mas, nes gavome pylos dėl netaisyk-
lingos lietuvių kalbos’’, – juokavo sta-
žuotojai. Tačiau susitikimas buvo
tikrai naudingas: kalbėjomės ne vien
tik apie lietuvių kalbą, bet ir apie Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenę (PLB)
ir Arvydo tėvo indėlį kuriantis PLB,
apie šiandieninės Lietuvos istorijos
problemas. Kaip visada, aptarėme
mūsų tyrinėjamų temų klausimus
(Lietuvos pilietybės politikos, išeivi-
jos indėlio, atkuriant Lietuvos nepri-
klausomybę, gyvenimą perkeltųjų
asmenų stovyklose ir kt.).

Įspūdžiai iš kelionės

Džiaugiamės, jog mums pavyko
išvengti Chicago pūgų. Sostinė pasi-
tiko pavasariškais orais, tad pasisekė
įmerkti kojas ir į Atlanto vandenyną.
Ilgai prisiminsime saulėtą pusdienį,
vaikščiojant jaukiomis Maryland
valstijos sostinės Annapol gatvelė-
mis. Dar kartą dėkojame JAV LB,
Vytui Maciūnui, Dalei Lukienei už
šią suorganizuotą kelionę bei rūpi-
nimąsi mumis. „Kelionė į Washing-
ton asmeniškai man buvo labai svar-
bi, nes susitikau su žmonėmis, kurie
buvo pačiame politinių įvykių sūku-
ryje, kurie beldėsi į JAV politikų
kabinetų duris, įtikinėjo juos, primi-

nė jiems Lietuvos klausimą. Visi
susitikimai – tiek su A. Gurecku, V.
Naku, A. Pakštiene ar Asta Banio-
nyte, buvo be galo naudingi mano di-
sertacijai apie lietuvių išeivijos in-
dėlį, atkuriant Lietuvos nepriklau-
somybę. Dalis svarbių procesų bū-
tent ir vyko Washington, tad susitiki-
mai su tais žmonėmis atskleidė tokių
detalių, kurios neatsispindi jokiuose
archyvuose ar spaudoje. Tikrai nes-
pėjau gauti atsakymų į visus rūpi-
mus klausimus, tad grįžę į Lietuvą
toliau bendrausime elektroniniais
laiškais’’, – kalbėjo entuziastingai
nusiteikęs Arūnas. Kelione į Wa-
shington tikrai liko patenkinti visi 5
stažuotojai.

Stažuotojų baigiamieji darbai

Jaučiamės stipriai pasistūmėję į
priekį su savo tiriamaisiais darbais,
nes randame svarbios medžiagos
įvairiuose archyvuose, naudingos
informacijos gauname susitikimų
metu. „Susidarau vis platesnį vaizdą,
kuris neatsispindi viešajame diskur-
se, sužinodama pavienių asmenų
asmeninius atvejus dvigubos piliety-
bės klausimu’’, – apie tiriamojo dar-
bo eigą kalbėjo Marija. Gediminas
taip pat dalijosi savo mintimis šiuo
klausimu: „Iš lėto stūmiuosi į priekį,
rinkdamas archyvinę medžiagą. Ne-
mažai laiko praleidžiame įvairiuose
susitikimuose, kurių metu plečiu
savo bendrąjį suvokimą apie migra-
cijos studijas.’’

Norime pasidžiaugti, jog jau su-
laukėme pirmųjų Amerikos lietuvių
atsiliepimų į mūsų pagalbos šauks-
mą, išspausdintą „Draugo” 2011 m.
sausio 25 d. numeryje: „Naudoda-
miesi proga, studentai kreipiasi į
‘Draugo’ skaitytojus, galinčius su-
teikti informacijos tiek žodžiu, tiek
įvairiais dokumentais jų rašomomis
temomis ir prisidėti prie mokslinių
tyrimų atlikimo. Galinčius suteikti
bent kokios informacijos, prašome
susisiekti su grupės vadovu elektro-
niniu paštu a.antanaitis@hmf.vdu.lt
arba siunčiant laiškus adresu: Arū-
nas Antanaitis, VDU Išeivijos studijų
centras, Daukanto g. 25, LT44249,
Kaunas, Lithuania”. Patiksliname
tyrinėjimų kryptis: Lietuvos ir Len-
kijos ateities vizijos emigracijoje
1945–1990; Lietuvos pilietybės atsta-
tymo, dvigubos pilietybės problema-
tika ir sklaida viešajame diskurse;
Lietuvių gyvenimas ir veikla Kemp-
tono išvietintųjų asmenų stovykloje
1945–1949; Lietuvių išeivijos vaidmuo
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
me 1985–1994. Tikimės, jog ir toliau
galintys suteikti informacijos asme-
nys neliks abejingi.

Renata Novogreckaitė – VDU ma -
gistrantė, ,,Draugo” stažuotoja,  šau -
niausio studentiško leidinio „Nju -
speipis” redaktorė.

Negalėjome atvykę į Ameriką neįkišti kojų į Atlanto vandenyną.
R. Novogreckaitės ir G. Milerytės nuotraukos

Stažuotojai Renatai vieną vakarą pavyko
pagroti ir Washington bare.
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Sakoma: ,,Kur du stos, vi sa da
daugiau padarys”. Pradėjus tarnystę
jaunam ir veikliam kun. Jauniui
Kelpšui, Švč. Mergelės Marijos Gi mi -
mo parapijos veikla atgijo. Žinia, kad
parapija gyvuotų reikalinga ir pa ra -
pi jiečių pagal ba. Reikia tikėtis, kad
veiklai pagy vėjus, Lietuvos vys ku -
pija išpildys arkivyskupo Sigito Tam -
kevičiaus pažadą atsiųsti jauną ku ni -
gą iš Lie tu vos.

Kun. J. Kelpšui teko nelengvas
už davinys – atgaivinti parapijos veik  -
lą, ku ri buvo beblėstanti. Tačiau iš
kitos pusės jam atsivėrė didžiuliai
veiklos „plotai” parapijiečių suvieni -
jimui. 

Džiugu, kad parapijoje liko Pa -
sek šeimos muzikinis vienetas, gie -
dantis   9 val. r. arba 12:15 val. p. p. šv.
Mišių anglų kalba metu. Žvelgiant į
tai, kas šiuo metu vyksta parapijoje,
reikia pripažinti, kad kunigo J. Kelp -
šo dėka daugėja parapijiečių. Ir tai
yra sma gu – parapijos ateitis yra
nau jai at vy kusiųjų rankose. Kalėdų
pamal dos parodė, kad lietuviai lai -
kosi se nųjų papročių ir mielai lanko
bažnyčias. Šventinių Mišių metu
kun. J. Kelpšas net pajuokavo: ,,Jeigu
visada bus tiek maldininkų, kiek
dabar, reikės di dinti maldos namus,
kad visi sutilptų.”

Kalėdų švenčių metu bažnyčios
sienos ir altoriai buvo papuošti skir -
tingai nei anksčiau, (prieš tai buvo
puošiama vien baltais šiaudinukais).
Dėl naujo papuošimo buvo įvairių pa -
sisakymų.

Džiugu, kad mūsų gražiuosius
Dievo namus aplanko kunigai iš
Lietuvos. Ne taip seniai čia lankėsi
kun. Rimvydas Adomavičius, Nidos
klebonas, prieš keletą metų mūsų

parapijoje ėjęs administratoriaus
pareigas. Parapijoje lankėsi ir buvęs
Lie tu vos Res publikos kariuomenės
ka pe lio nas majoras Remigijaus Mon -
s t vilas.

Parapijiečiai nustebo netikėtai
iš vydę šv. Mišias atnašaujantį dr.
kun. Rimantą Gudelį. Kun. R. Gu de -
lis talkino šiai parapijai ir kartu
Mun delein kunigų semina ri joje sie -
kė daktaro laipsnio iš re liginių moks -
lų. Baigęs mokslus iš vyko į Lietuvą.
Šiuo metu dr. kun. R. Gudelis eina
klebono pareigas Kupiškio mies to pa-
rapijoje, kartu  aptarnauja dar 10 ma-
žų miestelių parapijas. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos parapijie-
čiai linki kun. dr. R. Gu de liui sėkmės
jo tarnystėje.

Parapijoje, vadovaujant apylin -
kės pir mi ninkei  Dalei Blekienei, bu -
vo suruoštos Kūčios, o Naujųjų metų
vakaro suruošimui vadovavo para pi -
jos sekretorė Audra Zaka raus kienė.
Vakaro suruošimui reikia daug ran -
kų. Tad ,,ačiū” visiems, prisidėju -
siems talkininkams ir tal kininkėms.
Naujametiniame vakare dainavo so -
listė Genovaitė Bigenytė. Į renginį
atėjo nemažai dalyvių. 

Parapijiečiai su kun. J. Kelpšu
su ruošė buvusiam klebonui Jonui
Kuzinskui pagerbimo pietus, prelato
vardo suteikimo proga. Džiugu, kad
vyskupija įvertino buvusio mūsų
parapijos klebono darbus Baž ny čiai.
Pagerbimo pietums vadovavo parapi -
jos veikėja Bronė  Barkaus kienė.

Parapijoje yra gera sporto salė,
kuria naudojasi parapijoje veikianti
vyskupijos mokykla. Šia sale nau do -
jasi ir jaunieji lietuviukai, po litua -
nis tinių pamokų Jaunimo cent re.
Žai džia ir suaugusieji. Kun. J. Kel p -
šas taip pat yra  krepšinio  mėgėjas.

Parapija džiaugiasi turėdama

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos veikla 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo pagerbtas Palaimintasis Jurgis Ma-
tulaitis. Petras Steponavičius (nuotraukoje) ir Apolonija Steponavičienė skaitė iš-
traukas iš Palaimintojo laiškų.

JJooee  KKuullyyss nuotraukos

jau ną, patyrusią sekretorę A. Zaka -
rauskienę, atjaunėjo ir padidėjo pa -
rapijos choras, kuriam vadovauja
gabi muzikė Jūratė Lukminienė.
Dau  gelį solo partijų atlieka solistai
Margarita ir Vaclovas Momkai, nuo-
širdūs parapijos rėmėjai. Retkar čiais
pamaldų metu išgirsta me ir G. Bi ge -
nytės skardų balsą. Kiekvieno mė ne -
sio antrą sekmadienį prie choro pri -
sijungia jaunų vaikų pop choras
„Svajonė”, kuriam vadovauja  Alina
Šimkuvienė.

Sudarytas parapijos komitetas,
kurio pareiga talkinti parapijos
administratoriui. Anksčiau parapijo-
je veikė li tuanistinė mokykla. Pri-
tarus kun. J. Kelpšui, parapijos komi-
teto nariai ėmėsi organizuoti litua-
nistinę mo kyk lą. Organizacinį ko-
mitetą sudaro  kun. J. Kelpšas, Joe
Kulys, muzikė Loreta Karsokienė,
parapijos choro vadovė J. Lukminie-
nė, katechiza ci jos specelistė Birutė
Lukminaitė, Juozas Polikaitis ir Li-
gija Tautku vienė. Norinčius mokytis
šioje li tua nistinėje mokykloje pra-
šome regist ruo tis parapijos raštinėje
tel. 773-776-4600. Šioje katalikiškoje
litua nis ti nėje mo kykloje, šalia nusta-
tytos mo kyklinės programos, numa-
toma steigti meno, tauti nių šokių,
dai na vi mo būrelius. Mokyklos pasi-
se kimas priklausys nuo tėvų noro.

,,Dainavos” ansamblio vadovas,
muzikas, dirigentas Darius Polikai -
tis, pritariant kun. J. Kelpšui, gra -
žiojoje parapijos bažnyčioje su ruo šė
religinį, tautiniais motyvais api pin -
tą, koncertą ,,Aukos Dva sia”, skirtą
žu vusių Vilniuje sausio 13 dieną,  gi-
nant Tele vi zijos bokštą, pager bi mui.

Sausio 29–30 dienomis parapijoje
buvo pagerbtas  arkivyskupas, palai -
mintasis Jurgis Matulaitis. Ruošiant
renginį daug prisidėjo parapijietis Joe
Kulys, šv. Mišių metu giesmes gie do-
jo kompozitoriaus Ričardo Soko va -
dovaujamas meno ansamblis „Ani ma”. 

Parapijoje pradėjus tarnystę

kun. J. Kelpšui buvo susirūpinta ir
vai kų pa ruo šimu Pirmajai komuni -
jai ir ruošimu Sutvirtinimo sak -
ramentui. Jau daug metų parapijoje
to nebuvo daroma. Pamokas ves pa -
tyrusi mokytoja B. Lukminaitė. No -
rint apie tai sužinoti daugiau, pra -
šome skambinti į parapijos raštinę. 

Parapijoje  nėra užmirštas   ir so -
cialinis bendravimas. Po lietuviš kų
šv. Mišių, dalyviai yra kviečiami į
parapijos salę. Darb š čiosios šeimi -
ninkės pasirūpina pietumis. Lanky -
tojai už tai dėkingi Vilei Kilikaus -
kienei ir kitoms talkininkėms.  Atei -
tyje šių popiečių metu numatoma
organizuoti religines ir kultūrines
programėles.

Parapijoje jau senokai veikia
Amerikos lietuvių Romos katalikių
moterų Sąjungos trečia kuopa. Kuo-
pai daug metų sėkmingai va dovauja
Angelė Leščinskienė. „Ma ri jos legio-
nas”, vadovau jamas Marytės Smil-
gaitės, į susirinkimus renkasi antra-
dieniais. Taip pat kas antrą penkta-
dienį 7 val. v. aukojamos šv. Mišios Ši-
luvos Marijos garbei. Jau nuo senų
laikų, parapijoje veikia Šventos Te-
resėlės draugija, kuriai vadovauja
darbščioji Marianna Ger čius. 

Kviečiame para pijiečius daly-
vauti visuose paminėtuose užsiė mi-
muose. Be jūsų dalyvavimo nebus ir
parapijos. Kažkada Čikaga su prie-
miesčiais turėjo 13 lietuviškų lietu -
vių lėšomis pastatytų bažnyčių. Ką
mes turime dabar?

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapija yra veikli ir siekia priimti
visus tautiečius, kurie trokšta išlai -
kyti lietuviškas tradicijas Prisi min-
tini poeto Maironio žodžiai: ,,Kaip
sielai amžinas Dangus/kiek vie nas
žingsnis čia brangus”. Tik  kai patys
dvasia atgimsime, pajėgsime išlaiky-
ti veiklią parapiją.

Antanas Paužuolis – nuolatinis
,,Draugo” korespondentas.           

Lietuvių menininkų paroda Argentinoje
Lietuvos ambasadorius Argentinoje Vaclovas Šalkauskas vasario 3 d.

puikiame Buenos Aires Borges kultūros centre atidarė lietuvių dailininkų
grafikos darbų parodą „Lietuviškas požiūris Buenos Airėse”.

Atidarymo renginyje ambasadorius pažymėjo, kad šie metai turi sim-
bolinę reikšmę Lietuvos ir Argentinos diplomatinių santykių istorijoje. Prieš
80 metų Lietuva ir Argentina užmezgė diplomatinius santykius, prieš 20 metų
Lietuva ir Argentina  juos atnaujino. 

Paroda, kurioje pristatomi devynių Lietuvos autorių darbai, yra skirta
paminėti dvi Lietuvai svarbias datas – 1918 metų vasario 16-ąją ir 1990 metų
kovo 11-ąją.

Parodos atidaryme dalyvavo gausus būrys lietuvių bendruomenės atsto-
vų, Argentinos menininkų, politikų bei verslininkų.

LR ambasados Argentinoje info

ANTANAS PAUŽUOLIS

Seselė Ignė, seselė Laimutė, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios ad ministra-
torius kun. Jaunius Kelpšas ir svečias iš Lietuvos kun. Rimantas Gudelis.
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Atsistatydina policijos generalinis komisaras
Vilnius (ELTA) – Iš policijos ge-

neralinio komisaro pareigų traukia-
si Vizgirdas Telyčėnas. Tai paaiškėjo
po prezidentės Dalios Grybauskaitės,
vidaus reikalų ministro Raimundo
Palaičio bei policijos generalinio ko-
misaro V. Telyčėno susitikimo.

Policijos departamento vadovas
priverstas atsistatydinti dėl kraupios
avarijos, įvykusios naktį iš šeštadie-
nio į sekmadienį, kurią sukėlė ne-
blaivus kelių policijos darbuotojas.

Avariją greitkelio Vilnius-Kau-
nas 46-ajame kilometre sukėlė Trakų
policijos komisariato Viešosios tvar-
kos ir kelių policijos poskyrio vyres-
nysis budėtojas Sigitas Šostakas. Vy-
riškio kraujyje rasta 1,16 promilės al-
koholio. Per nelaimę žuvo sutuokti-
nių medikų pora iš Kauno, kita kartu
su jais važiavusi pora sunkiai suža-
lota. Tragišką eismo įvykį sukėlęs
policininkas suimtas 15 parų. 

D. Grybauskaitė generalinio ko-
misaro atsistatydinimą įvertino kaip
garbingą poelgį. Anot prezidentės,
pareigūnas prisiimdamas atsakomy-
bę pripažįsta savo ir visos sistemos
klaidas. D. Grybauskaitė pabrėžė per-
tvarkos svarbą, o esmine policijos
sistemos yda įvardino tai, kad siste-
mos viduje patys pareigūnai dengia
vienas kitą ir toleruoja girtavimą.

V. Telyčėnas sakė, kad jis nieka-
da netoleravęs panašių atvejų, tačiau
atsakomybę turi prisiimti ne tik ge-
neralinis komisaras, bet ir kitų gran-
džių vadovai. Anot Policijos departa-

mento vadovo, girtų policininkų prie
vairo fiksuojama mažiau, tačiau ,,ši-
toje situacijoje statistikos teikimas,
matyt, būtų nekorektiškas dalykas”.
Tik vidaus tyrimas parodys, kokios
nuobaudos bus taikomos atsakin-
giems pareigūnams.

Pasiteiravus, kokias mato siste-
mos klaidas, besitraukiantis genera-
linis komisaras prakalbo apie parei-
gūnų motyvacijos darbui stoką. Jis
teigė pritariąs pareigūnų skaičiaus
mažinimui atlyginimų didinimo sąs-
kaita.

Tuo tarpu vidaus reikalų mi-
nistras R. Palaitis, anot prezidentės,
turi prisiimti moralinę ir politinę at-
sakomybę bei daryti viską, kad tei-
sėsaugos sistema būtų pertvarkyta.
Vidaus reikalų ministras trauktis iš
pareigų savo noru neketina. Jis teigė
iš prezidentės gavęs uždavinius, o jo
pasitraukimas esą būtų lengviausia
išeitis iš padėties. Ar savo pareigose
išliks Vilniaus ir Trakų policijos ko-
misariatų vadai, paaiškės po atlikto
policijos sistemos vidaus tyrimo.

R. Palaitis žadėjo rengti Policijos
veiklos įstatymo pataisas, kurios
leistų ministerijai kontroliuoti įvy-
kius ir tyrimus. Ministro vertinimu,
finansinis pareigūnų skatinimas
šiuo metu sunkiai įmanomas. R. Pa-
laitis pasidžiaugė, kad mažėja ne-
blaivių poli-cijos pareigūnų sukeltų
avarijų skaičius: 2008 m. neblaivūs
policijos pareigūnai sukėlė 46 avari-
jas, 2009 m. – 24, 2010 m. – 19 avarijų.

Egipto armija paleido parlamentą
Kairas (BNS) – Egipto armijos

vadovybė paleido parlamentą ir nu-
traukė konstitucijos galiojimą. Per-
einamasis laikotarpis iki naujų rin-
kimų truks 6 mėnesius, teigiama per
valstybinę televiziją perskaitytame
pareiškime.

Konstitucijos galiojimas turėjo
būti sustabdytas, nes priešingu atve-
ju per 60 dienų nuo prezidento atsi-
statydinimo buvo būtina surengti
naujus rinkimus. Karinė vadovybė
dabar paskyrė ir komisiją, rengsian-
čią konstitucijos pataisas.

Aukščiausioji karinė taryba po
Hosni Mubarak atsistatydinimo lai-
kinai perėmė valdžią. Egipto valsty-
binė žiniasklaida paneigė praneši-
mus, kad buvusį Egipto prezidentą
H. Mubarak ištiko koma. Manoma,
kad 82 metų buvęs Egipto preziden-
tas yra Šarm el Šei-cho kurorte, kur
turi rezidenciją. 

Egipto armija paragino visus
žmones, tebesančius Kairo centre,
Tahriro aikštėje, nutraukti protesto
akcijas ir grįžti prie darbo. Egipto
ginkluotųjų pajėgų Aukščiausioji ta-
ryba paskelbė pareiškimą, kuriame
protestuotojus įspėjo nekurstyti
smurto. Sekmadienį armijos mėgi-
nimas išstumti demonstrantus iš
Tahriro aikštės virto susirėmimais
ir muštynėmis. 

Šimtai Egipto gidų susirinko
prie Gizos piramidžių, garsiojo
Sfinkso papėdėje, ragindami protes-
tų prieš nuverstąjį prezidentą H. Mu-
barak išvaikytus turistus sugrįžti į
miestą. Užsieniečius išgąsdino pasta-
rųjų savaičių įvykiai ir televizijų ro-
dyti susirėmimų gatvėse vaizdai, to-
dėl dideles pajamas iš turizmo pra-
monės gaunanti šalis neteko daug lė-
šų, o tūkstančiams turistus aptar-
naujančių egiptiečių iškilo pavojus
netekti ir darbo. Streikus pradeda at-
lyginimų pakėlimo reikalaujantys
kelių valstybės ir privačių sektorių
darbuotojai, sekantys režimą nuver-
tusių protestuotojų pavyzdžiu.

Amerikos vyskupai aptarė Evangelijos
skelbimo galimybes 

Baltimore (Bernardinai.lt)  –
Vasario 7–9 dienomis vyko kasmeti-
nis Amerikos žemyno vyskupų kon-
ferencijų pirmininkų susitikimas
Baltimore mieste, JAV. Jame dalyva-
vo JAV bei Kanados vyskupų konfe-
rencijų delegacijos ir Lotynų Ameri-
kos vyskupų konferencijos delegaci-
ja. Susitikimų tikslas yra stiprinti
vyskupų tarpusavio ryšius. 

Baigiamajame pareiškime pra-
nešama, šiųmetinio jau 36-ojo susi-
tikimo tema „Bendrystė ir komuni-
kacija”. Buvo dalijamasi nuomonė-
mis, kaip moderniame pasaulyje per-
duoti Evangelijos žinią ir Katalikų
Bažnyčios, sudarytos iš tikinčiųjų,
susibūrusių Jėzuje Kristuje, įvaizdį.

Vyskupai, kiekvienas iš savo
krašto patirties, aptarė sėkmingus
atvejus bei iššūkius, pasitaikiusius
perduodant ir išgyvenant tikėjimą
greitai besikeičiančių ryšio priemo-

nių laikotarpyje. Kartu jie pasidalijo
savo patirtimi, kaip naujos ryšio
priemonės galėtų pasitarnauti su-
burdamos žmones ir išplėsti Kris-
taus pažinimą bei patirtį tiek Bažny-
čioje, tiek visuomenėje.

Amerikos žemyno vyskupų susi-
tikimai prasidėjo 1967 m. Nuo 1999 m.
susitikimo Kuboje jie imti vadinti
Bažnyčios Amerikoje vyskupų susiti-
kimais pagal Jono Pauliaus II posi-
nodinį apaštališkąjį paraginimą ,,Ec-
clesia in America”. Taip norima pa-
rodyti Bažnyčios vienybę visame že-
myne.

Pastarąjį dešimtmetį susitiki-
muose buvo nagrinėjamas skolų pa-
naikinimas neturtingoms šalims,
imigracijos problema, ekonomikos
globalizacija, vietinių kultūrų globa-
lizacija, pasauliečių vaidmuo Ame-
rikos Bažnyčiose ir kitos temos.

Vilnius (Tiesa.com) – Lietuvoje
svetainę EurActiv.lt administruoja
viešoji įstaiga „Europos informaci-
jos centras”. Vasario mėnesį pradėjo
veikti nepriklausomo ir nekomerci-
nio interneto svetainių tinklo „Eur-
Activ” lietuviška versija EurActiv.lt,
kurioje galima rasti naujausias ir ak-
tualiausias ES ir Europos šalių nau-

jienas, nuomones, analizę. 
Anot „EurActiv” įkūrėjo Chris-

topher Leclercq, tinklalapis EurAc-
tiv.lt sieks, kad naujausios žinios ir
straipsniai iš Briuselio taptų arti-
mesnės Lietuvos piliečiams. Tinklas
EurActiv.com nuo 2004 m. veikia dvy-
likoje Europos šalių.

Vokietija – naujos emigracijos bangos taikinys

Vilnius (ELTA) – Lietuvoje lau-
kiama naujos emigracijos bangos.
Nerimauja ir darbdaviai, nes jau da-
bar trūksta kvalifikuotų darbuotojų. 

,,Vokietija stengsis pritraukti
kvalifikuočiausius specialistus. Šios
šalies įdarbinimo agentūros nurodo,
kad darbuotojų trūkumas jaučiamas
medicinos, socialinės pagalbos ir
slaugos, informacinių technologijų
ir inžinerijos sektoriuose. Šių dar-
buotojų poreikis ir bus didžiausias”,
– sakė Tarptautinės migracijos orga-

nizacijos Vilniaus biuro programų
vadovas Mantas Jeršovas.

Netoli esanti Vokietija, anot jo,
gali tapti naujos emigracijos bangos
taikiniu, iš Lietuvos iššluosiančiu
daug darbingų, kvalifikuotų gyven-
tojų, nepajėgiančių pakankamai už-
sidirbti tėvynėje.

2009 m. Sveikatos apsaugos mi-
nisterija išdavė 470 pažymų medi-
kams, ketinantiems įsidarbinti už-
sienyje.

VViillnniiuuss (ELTA) – Lietuvos ir Islandijos
užsienio reikalų ministrai Audronius Ažu-
balis ir Ossur Skarphedinsson Vilniuje ati-
dengė atminimo lentą, skirtą Islandijos
parlamento sprendimui prieš 20 metų
pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.

Pasak Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistro, neabejotina Islandijos parama bu-
vo jaučiama ne tik Lietuvos kelyje į laisvę,
bet ir stojant į Europos ir transatlantines
struktūras. 

Atminimo lenta atidengta ant pasta-
to Islandijos gatvėje, Vilniuje. 

eellTTaa nuotr. – Islandijos bei Lietuvos
diplomatijos vadovai O. Skarphedinsson
(k.) ir A. Ažubalis (d.) bei europarlamenta-
ras Vytautas Landsbergis atidengiant at-
minimo lentą Islandijai. 

Egipto kariai Tahriro aikštėje ardo pala-
pines. EEPPAA nuotr.

Kviečia lietuviška ES naujienų svetainė

Talinas (BNS ) – Užsienio žval-
gyba domisi užsienyje esančiais Esti-
jos piliečiais labiau, nei žmonės gali
įsivaizduoti, patikino beveik 10 metų
vadovavęs Informacijos departamen-
tui Tarmo Turkson. 

Metų pradžioje Vidaus reikalų
ministerijos kancleriu paskirtas T.
Turkson sakė, kad žvalgybininkus
domina ne visi žmonės, o tie, kurie
turi prieigą prie atitinkamos infor-
macijos. Pasak jo, dažniausiai žval-
gybininkai ypač domisi žmonėmis,
kurie turi prieigą prie valstybės pas-
lapties. 

T. Turkson paaiškino, kad 90
proc. grėsmių, susijusių su užsienio
žvalgybos dėmesiu, galima išvengti,
jeigu ,,gyvename įprastą gyvenimą,
laikydamiesi įstatymų”. ,,Kiti 10
proc. žmonių, turinčių prieigą prie

valstybės paslapties, yra informuoja-
mi. Saugumo policija ir Informacijos
departamentas rengia atitinkamus
kursus gavusiems leidimą turėti pri-
eigą prie slaptos informacijos”, –
sakė jis. 

Jeigu žmogui kyla įtarimas, kad
jo asmeniu domisi užsienio žvalgyba,
reikia kreiptis į policiją arba į Infor-
macijos departamentą. ,,Saugumo
policija ir Informacijos departamen-
tas – ne priešai Estijos gyventojams,
o partneriai ir draugai, numatyti su-
teikti pagalbą”, – patikino jis.  

Estijos saugumo policija atlieka
kontržvalgybos darbą, o Informaci-
jos departamentas – užsienio žvalgy-
bos, kurios tikslas – užtikrinti Estijos
atstovybių ir užsienyje esančių Esti-
jos karinių padalinių saugumą.

Užsienio žvalgyba domisi Estijos piliečiais
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Melanoma�

Melanoma yra piktybinis odos
vėžys, kuris sulig kiekvienais metais
tampa vis ,,piktesnis”. Apskaičiuota,
kad 1935 metais rizika susirgti me-
lanoma buvo tik 1 žmogui iš 1,500, o
2010 metais šis skaičius pakilo iki 1
žmogaus iš 50. Per vienerius metus
JAV buvo užregistruota per 60,000
melanomos atvejų, iš jų 8,000 pralai-
mėjo kovą su šia liga. Kiekvienais
metais melanomos atvejų padidėja
apie 7 proc. Odos melanoma šiuo
metu sudaro 5 proc. naujai nusta-
tomų vėžių vyrams ir 6 proc. mote-
rims. Ši liga pirmauja ir sukelia 80
proc. visų odos ligų mirčių. 

Ankstyvas melanomos nustaty-
mas ir pašalinimas reiškia beveik vi-
sada sėkmingą jos išgydymą. Iš visų
vėžių odos melanomą yra itin svarbu
pastebėti ankstyvoje stadijoje ir taip
užkirsti kelią grėsmingai jos eigai.
Anksti pastebėti yra ypač svarbu,
nes jos išgydymas yra tiesiogiai susi-
jęs su pakitimo dydžiu ir prasiskver-
bimu į odą. Šiuo metu vienas veiks-
mingiausių būdų nugalėti šią ligą
yra ją pastebėti, kai pakitimas dar
yra siauras ir neišplitęs. Tad kiekvie-
ną mėnesį reikėtų patikrinti visą odą. 

Apie 30 proc. visų melanomų iš-
sivysto iš ankstesnių egzistuojančių
pigmentinių pakitimų, o 70 proc. iš-
kyla normalioje odoje. Beveik visos
melanomos turi pradinę apvalią
augimo fazę, kurią vėliau pakeičia
vertikali fazė. Kadangi metastazės,
arba išplitimas pirmoje fazėje vyksta
labai retai, tikslus nustatymas bū-
tent šioje fazėje yra kritiškai svarbus
veiksmingam gydymui.

Ankstyvas melanomos nustaty-
mas padidina sėkmingo gydymo tiki-
mybę. Paprastai liga vystosi be požy-
mių, tačiau odos niežtėjimas gali
būti vienas iš ankstyvos melanomos
ženklų. Išgijimo galimybė žymiai
sumažėja, kai liga išplinta iki limf-

mazgių. 
Melanomos pažinimas yra api-

brėžiamas 6 būdais, kitaip dar vadi-
nama ABCDE taisykle. A – asimetri-
ja, kai viena pusė apgamo nėra tokia
pati, kaip kita jos pusė; B – neregu-
liarūs kraštai; C – nevienoda spalva
ir jų deriniai, tokie kaip rudos, juo-
dos, pilkos, raudonos ir baltos spal-
vos; D – platus skersmuo, dažniausiai
didesnis nei pieštuko gale esantis
trintukas (6.0 mm); E – pakilimas nuo
odos paviršiaus, kuris tampa beveik
visada pastebimu ir nereguliariu.
Apgamo padidėjimas taip pat yra
vienas iš svarbiausių ženklų, ga-
linčių žymėti piktybinę melanomą.

Odos melanomos kilmė dar nėra
visiškai aiški. Epidemiologiniai tyri-
mai rodo, kad jai turi įtakos geneti-
niai veiksniai. Tačiau saulės povei-
kis yra kone pagrindinė odos mela-
nomos priežastis. Ši liga sukelia dau-
giau problemų šviesaus gymio žmo-
nėms, turintiems pirmą ir antrą odos
tipus. Taip pat saulės nudegimai,
ypač patirti vaikystėje ir vėliau pa-
sitaikantys nudegimai šviesaus gy-
mio žmonėms, atrodo, turi didesnį
poveikį negu per laiką susikaupusių
ultravioletinių spindulių įtaka. Kiti
rizikos veiksniai yra pirminiai paki-
timai kaip netipiniai pigmentiniai
apgamai ir melanomos atvejai šeimo-
je. Taip pat žmonės su daugiau nei 50
arba didesniais nei 5 mm skersmens
pigmentiniais apgamais turi padi-
dėjusią riziką, jog ilgainiui išsivys-
tys melanoma. 

Vienas iš veiksmingiausių būdų
apsisaugoti nuo saulės sukeltų nude-
gimų yra kremo nuo saulės naudoji-
mas. Taip pat patartina vengti tiesio-
ginės saulės spindulių dienos metu,
kai ji būna kaitriausia.

Parengta pagal CDC informaciją

Dovilė Baniulytė – University of
Wisconsin, Madison medicinos stu-
dentė.

SSVVEEIIKKAATTAA

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti LF: a.a. Budreika-Tender, Bronė (MA),
a.a. Dr. Degutienė, Palmyra (LT), a.a. Kolupaila, Stepas ir Janina (IL), 

a.a. Vardys, S. Vytautas (IL).
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2010 m. gruodžio mėn. Lietuvių

Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$97,380.36 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616 * admin@lithfund.org * www.lithuanianfoundation.org

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

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

Priimame kreditines korteles

de Sa Pereira, Moacir, MA ($95).
Gierstikas, Nijolė M., IL ($10); Kizlauskas, Kazimieras, MI ($220); Kuolas,
Augis, CA ($200); Šalčiūnas, Jeronimas,  ($240); Savickienė, Daiva, CA ($280);
Velo Berkovic, Nicolas,  ($120).
Miles, Daniel W. ir M. J., MA ($70).
Camara, Melinda, MA ($145); Orentas, Vytautas, FL ($60).     
Gruodis, Algirdas, NY ($170); Kolupailaitė, Eugenija, IL ($2,125); Tomkutė,
Milda, CA ($700).
Orentas, Juozas, MI ($280).
Deikis, Gintaras, MI ($35).
Ambrose, Marius, MD ($900); Baltch-Gravrogkas, Jurgis ir Dr. Aldona, NY
($70); Bimbiris, Alfons, ID ($100); Bitėnas, Rimantas ir Dalia, NY ($275);
Dičius, Raymundas, CA ($50); Dundzila, Antanas, FL ($1,600); Elia, Mary E.
Spurgis, CA ($625); Keblys, Kęstutis A. ir Vitalija E., LA ($1,390); Klosis,
Walter, NY ($1,915); Krištolaitis, Aldona M., IL ($800); Muliolis, Algirdas ir
Amanda, OH ($1950); Shoban, Mark Andrew, AZ ($200).
Melinauskas, Vacys ir Danutė, OH ($260).
Černius, Rimas F., IL ($3,800); Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($3,580); Fera-
vich, Solomon J., MI ($200); Gečas, Juozas, FL ($110); Genitis, Ms. Elden, IL
($350); Giedraitis, Kąstytis K. ir Rita, MI ($710); Gilvydis, Antanas, IL ($100);
Gilvydis, Vida, IL ($100); Gvidas, Jurgita, IL ($275); Jakubauskas, Romas ir
Teresė, MA ($300); Janušonis, Palmira A., IL ($3,350); Jatulis, Mindaugas, NY
($2,100); Kaminskas, Dr. Jonas, FL ($100); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA
($4900); Latoza, Regina, IL ($375); Laučius, Henrikas ir Ilona, MI ($815); Paš-
kus, Raymond E., IL ($2,680); Penkiūnas, Rūta, VA ($200); Razma, Dr. Anta-
nas ir Alė A., IL ($15,525); Šimkuvienė-Rosen, Sigita, CT ($250); Surdyk, Greg
ir Teresa Razma, IL ($535); Vardys, Anna N., IL ($1,000); Volertas, Kun. Vytau-
tas, NY ($300); Zalatorius, Birutė, IL ($300); Zimkus, Vidas ir Asta, IL ($300).
Kudirka, Dr. Andrius A., IL ($525).
Buivys, Daina, MD ($900); Laukys, Eduard A. ir Danutė, NY ($550); Reivydas,
Kęstas ir Audra, CA ($300).
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,800).
Loughran, Peter, PA ($350); Tender, Lisa M, MA ($6,250).
Vidugiris, Elena, Victor & Helen Vidugiris Charitable Remainder Trust, CA
($15,445).
Deveikis, Audra, CA ($1,600).
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$14,160.00

$15,000.00
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$34,401.00

Anonis, Vytautas ir Danutė, NY ($20,000); Gedgaudas, Mindaugas E. ir
Violeta, CA ($3,794); Januta, Donatas, CA ($4,300).
Vasilius, Janet /Kaimas Fondation, AZ ($6,600).
Karaitis, Victoria, MI ($10,100).
DR. JONO IR JOANOS VALAIČIŲ STIP. FONDAS menus studijuojan-
tiems  studentams ($14,460). Lėšos surinktos meno aukciono metu.
Vitkus, Gintautas ir Ramunė, CA ($45,000).
DR. JONO IR JOANOS VALAIČIŲ STIP. FONDAS mediciną studijuo-
jantiems studentams ($20,000). Lėšos surinktos meno aukciono metu.
Maurukas, Jonas ir Dalia, (FL) TESTAMENTINIS PALIKIMAS.

DOVILĖ BANIULYTĖ

ABCDE taisyklė.                                                                                         http://en.wikipedia.org

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės
93 metų sukaktį, Amerikos Lietuvių

Taryba sveikina ir kviečia visus geros
valios lietuvius jungtis į bendrą darbą
stiprinant sunkiai iškovotą Lietuvos

nepriklausomybę, tvirtinant vienybės
ryšius tarpusavyje bei su broliais ir
seserimis Lietuvoje, statant Tautos 

valstybingumą ant doros, sąžiningumo
ir didžiadvasiškos aukos pamatų.
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

SkelBiMŲ SkYRiaUS 
Tel. 773-585-9500

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�pagal�susitarimą

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611

Valandos�pagal�susitarimą
Tel. 312-337-1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�pagal�susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAI

Atkelta iš 2 psl.    pirmosios operos,
kaupiami meno rinkiniai. 

Tuos „kritikus” erzino net at-
statomų Valdovų rūmų paskirtis.
Juk atstatyti LDK valdovų rūmai bus
ne tik muziejus su parodomis. Juose
numatomi keturi lankytojų takai.
Vien salių rūmuose atkuriama dau-
giau kaip 60, iš jų 30 – istorinių, t. y.
atkurtų, griežtai laikantis istorijos
šaltinių duomenų. Valdovų rūmai
atliks kultūros paveldo, švietimo,
senųjų muzikos, literatūros kūrinių
sklaidos funkciją. Parodose įprasmi-
nama ir „iš viduramžių ūkų kylanti
Lietuva” – rodomas ir ikikrikščio-
niškasis laikotarpis. LDK valdovų
rūmai yra visų baltų istorijos ir kul-
tūros paminklas. Valstybės renginius
numatoma rengti pietų ir rytų kor-
puso trečiojo (arba ir antrojo) aukšto
salėse. Jose atkuriama rūmų istori-
nių erdvių ir vidaus paroda. Rytų
korpuso trečiajame aukšte įrengta
apie 440 kv. m ploto salė. (…) Lietuva,
kuri 2013 m. vadovaus ES Komisijos
posėdžiams, turi visas galimybes
pakviesti Vakarų šalių vadovus ir
atstovus į didžiąja dalimi atstatytą
istorinę Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rezidenciją. Ar
vėl neliksime „prie suskilusios gel-
dos”?

Šešta. LDK valdovų rūmams
atstatyti išleista apie 230 mln. litų. Iš
viso rūmams atstatyti numatoma
išleisti apie 370 mln. litų. Tai palygin-
ti nedidelė suma, jeigu suvokiame,
kad atstatomas nepaprastos reikš-
mės valstybės istorijos ir kultūros
paminklas ir kad atliekami didžiu-
liai moksliniai tyrimai ir ypatingos
svarbos darbai. Jiems atlikti reika-
lingi ypač daug patirties turintys
įvairių sričių žmonės. Galime pasi-
didžiuoti, kad sudėtingiausios atsta-
tomų rūmų detalės pagamintos Lie-
tuvos įmonių. Jų darbo kokybę rodo
pagal archeologų, istorikų, meno-
tyrininkų tyrimo medžiagą ir anų
laikų technologijas pagaminti kros-
nių kokliai, grindų plytelės, langų
vitražai ir kt.

Septinta. Valstybės kontrolė
anksčiau tris kartus atliko Valdovų
rūmų lėšų naudojimo auditą ir nera-
do pažeidimų. Atliekant ketvirtą
auditą, atkreiptas dėmesys, kad iš
pradžių Valdovų rūmams atstatyti
buvę numatyta 107 mln. litų. O dabar,
dar nebaigus Valdovų rūmų atstaty-
mo darbų, jau išleista dvigubai dau-
giau lėšų, o rūmų atstatymui iš viso

reikėsią apie 370 mln. litų. Todėl
iškeltas reikalavimas išsamiai pa-
tikrinti, ar taupiai naudojamos vals-
tybės biudžeto lėšos. Tai reikia pa-
daryti, ir tai bus padaryta. Tačiau
Valstybės kontrolė nepaneigė, kad
pradinė suma – 107 mln. litų buvo
skiriama atlikti tik pirminius Val-
dovų rūmų atstatymo darbus. Turi-
me suprasti, kad, atstatant Valdovų
rūmus, buvo numatomi vis nauji dar-
bai. Žinome tikslią sumą, išleistą rū-
mams atstatyti, todėl netinka leng-
vabūdiškai švaistytis žodžiais: „Val-
dovų rūmams atstatyti išleista šim-
tai milijonų litų!” Neturime pamato
vadinti čia dirbančius mokslininkus,
specialistus, darbininkus savanau-
džiais, biudžetinių lėšų grobstytojais
ir pan. Būtina matyti ir daugiau rū-
mų atstatymo faktų, pvz., pasidomė-
kime, ar iš tikrųjų tie atstatantys rū-
mus specialistai, darbininkai yra
tokie savanaudžiai, kad tik ir žiūrėjo
gauti didžiausius atlyginimus? Fak-
tai daugelį nustebins. (…) Atverkime
akis – daugelis Valdovų rūmus at-
statančių specialistų, mokslininkų,
darbininkų ne tik rodo didelę patirtį,
bet sąžiningai atlieka savo darbą,
pažįsta ir gerbia Lietuvos istorinį
paveldą, dirba iš meilės savo kraštui. 

Aštunta. Viešųjų pirkimų tarny-
ba tvirtina, kad prieš 10 metų sutar-
tis su Valdovų rūmus atstatančia
įmone buvusi pasirašyta jau pažei-
džiant viešųjų pirkimų tvarkos rei-
kalavimus. Kyla klausimas: ką ta tar-
nyba veikė, jei tiek metų nematė tų
pažeidimų? Kodėl Valstybės kontro-
lė, atlikdama auditus, tų pažeidimų
neaptikdavo? 

Devinta. Atstatomų Valdovų rū-
mų vienos patalpos sienose iškaltos
didžiausias sumas paaukojusių rė-
mėjų pavardės. Padėka ir garbė
jiems! Parodoje numatoma lankyto-
jams rodyti ir Valdovų rūmų teritori-
jos, atkastų pamatų mūrų, rastų bu-
vusių rūmų detalių tyrimo medžiagą.
Joje bus minimi ir labiausiai prie
rūmų atstatymo prisidėję mokslinin-
kai, restauratoriai, menotyrininkai,
statybininkai. Reikia manyti, kad
rasis kampelis parodyti ir tuos, kurie
savo veiksmais ir sprendimais kliudė
atstatyti istorinę Lietuvos valstybės
valdovų rezidenciją.

Sutrumpinta.

Antanas Staponkus – Lietuvos
kultūros politikos instituto direkto-
rius. 

Atkelta iš 2 psl. AMB, Abonento...
Turėtų čia atsirasti vietos ir istorijai
– šiaip ar taip korupcija yra senas
reiškinys. Galbūt kai kuriuos rodi-
nius būtų galima panaudoti ir iš jau
sukaupto fondo – tiktų portretai tų
Lietuvos didikų, kurie ėmė pinigus iš
rusų carų agentų ir XVIII amžiaus
Seimuose balsavo taip, kaip reikėjo
Maskvai.

Kad ir kokia plati būtų Nacio-
nalinio korupcijos muziejaus paroda,
tikrai liktų vietos ir reprezentacijai,
tad besirūpinantiems Lietuvos pir-
mininkavimu Europos Sąjungai ne-
reiktų nerimauti. Galų gale toks mu-
ziejus pasiūlytų ir mūsų pirminin-
kavimo bendrijai uždavinį – kovą su
korupcija. Svarbiausia – Nacionali-

nis korupcijos muziejus atitiktų pa-
mirštą mokslinio atgaminimo prin-
cipą: jeigu nėra pakankamai liekanų,
kad būtų galima autentiškai atkurti
pastatą, modelį reikia daryti vienas
su šimtu, o ne vienas su vienu.

Lrt.lt

Gintaras Aleknonis – Lietuvos
teatrologas, žurnalistas, humanita-
rinių mokslų daktaras. 1992–1993 m.
dienraščio „Respublika” kultūros
skyriaus redaktorius. 1993–2003 m.
,,Laisvosios Europos” radijo Miun-
chene, nuo 1995 m. – Prahoje bendra-
darbis. 2006–2008 m. Mykolo Romerio
universiteto sekretorius, nuo 2008 m.
Strateginio valdymo ir politikos fa-
kulteto dekanas.

Valdovų rūmuose – korupcijos
muziejus

Ar vėl neliksime ,,prie suskilusios
geldos”?

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Vilniuje�–�šokoladinis�kambarys�romantikams
Sienos, baldai, knygos, indai,

žvakidė, paveikslas, vyno butelis ir
net kepsnys – iš šokolado. Tai ne
smaližiaus sapnas, o skulptoriaus
Mindaugo Tendziagolskio ir 6 pagal-
bininkų kūrinys – saldžiai kvepian-
tis 17 kvadratinių metrų ploto šoko-
lado kambarys. Nuo Šv. Valentino iki

Moters dienos jis bus rodomas Vil-
niaus „Akropolyje”. Šokoladinės sve-
tainės su romantiškai vakarienei
papuoštu stalu kūrėjas M. Tendzia-
golskis sako, kad lipdyti iš šokolado –
nesudėtinga, svarbiausia gerai jį
išminkyti ir per ilgai nelaikyti ran-
kose.                                         Delfi.lt

MARGUMYNAI

Šv.Valentino�dienos�proga�–�aromatinės�šokolado�vonios
Populiaraus kurorto Japonijos

mieste Kumamote (Kiusiu sala) šei-
mininkai šv. Valentino dienos proga
pasiūlė savo klientams šokolado vo-
nias. Iš žemės trykštantį mineralų
prisotintą gydomąjį vandenį jie pa-
pildė kakavos esencija ir kakavos
aliejumi. Japonijoje šokoladas – šv.
Valentino dienos simbolis. Šalies gy-
ventojai mano, kad būtent saldumy-
nai labiausiai atitinka įsimylėjėlių
dienos esmę.

Šv. Valentino dieną Japonijoje

įprasta dovanoti dovanas vyrams –
mylimiesiems, viršininkams ir tie-
siog pažįstamiems. Dovanos būna
įvairios – pirštinės, kaklaraiščiai,
žiebtuvėliai. Bet šioje dovanų jūroje
dominuoja šokoladas. Be saldainių,
batonėlių ir širdelių, šią dieną par-
davinėjamas šokoladinis alus. O gė-
lių krautuvėlėse galima įsigyti šo-
koladinių gvazdikų – ši specialiai
išvesta gėlių veislė yra rudos spalvos.  

ELTA



Prieš 30 metų Santa Monica
mieste, California, užgeso gydytojos,
visuomenės veikėjos, aušrininko dr.
Jono Šliūpo ir Liudvikos ,,Eglės” Ma-
linauskaitės vyriausiosios dukters
dr. Aldonos Šliūpaitės gyvybė.

Dr. Aldona gimė 1884 m. liepos 26
d. New York, NY. Tėvas tuo metu, kad
ir didelį vargą vargdamas, nesigailė-
damas nei savęs, nei šeimos, dirbo
lietuvybės labui, leido ir pats spaus-
dino laikraštį, todėl nebuvo pinigų
šeimai išlaikyti. Naujagimė Aldona,
nuo pat pirmųjų dienų buvo vadina-
ma ,,vargo pelė”, nes tėvai neturėjo
jai net lovelės – buvo guldoma į stal-
čių kartu tarp ten laikomų ,,zetse-
riaus” švininių raidžių. Aldonai bū-
nant dviejų metukų, tėvai persikėlė
gyventi į tuometinę ,,lietuvių sosti-
nę” Shenandoah, Pennsylvania, vė-
liau į Scranton, kur Aldona baigė
pradžios mokslus. 1902 metais ji įsto-
jo į Pennsylvania Medicinos kolegiją,
kurią baigė eidama vos 22 metus. Ji
buvo antroji lietuvė moteris, baigusi
mediciną Amerikoje.

Pirmieji jos žingsniai medicino-
je buvo žengti New York ligoninėse,
kaip gydytoja privačiai ji ėmė dirbti
Brooklyn, NY. 1916 metais dr. Aldona
buvo sumaniusi kartu su keliais ki-
tais gydytojais vykti į Lietuvą, ten
teikti medicininę pagalbą be gydyto-
jų likusiems tautiečiams. Tačiau Lie-
tuva tuo laiku dar buvo vokiečių oku-
puota, ir JAV vyriausybė tai kelio-
nei, nors ir labdaringai, leidimo ne-
davė. 

Kartu su tėvu 1917 metais ji vis
dėlto išplaukė – laivu per Panamos
kanalą, Ramųjį vandenyną, Hawaii
ir Japoniją, o iš ten į Vladivostok.
Nuo čia abu vargingai ir ilgai keliavo
traukiniu per revoliucijos sukrėstą
Sibirą į Voronež, kur buvo užsimoję
gelbėti lietuvius pabėgėlius ir trem-
tinius. Iš karto tapo gydytoja Voro-
nežo lietuvių mokinių mokykloje.
Tačiau lietuviai ir rusai revoliucio-
nieriai trukdė lietuviškai veiklai,
todėl  1918 m. liepos mėnesį su būriu
lietuvių moksleivių dr. Aldona atsi-
rado Vilniuje. Čia buvo paskirta vyk-
ti į Šilalę, kurioje siautė šiltinės ir ki-
tokios epidemijos. Dr. Aldonos gra-
žius darbus dar ir dabar Šilalės gy-
ventojai pamini įvairiose knygose
bei straipsniuose. Po metų dr.  Aldo-
na buvo priskirta prie Amerikos
Hoover misijos, kuri atvyko į Lietuvą

rūpintis vaikų maitinimu ir apran-
ga. Nepraėjus nė metams, Lietuvos
sveikatos ministerija pasiūlė jai
Amerikos Raudonojo Kryžiaus misi-
joje organizuoti vaikų sveikatos
punktus; kaip Amerikos pilietė ji
galėjo labai daug padėti Lietuvos
žmonėms. Tuo pat metu kartu su dr.
Pr. Mažyliu dirbo ir Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus ligoninėje. 1923–1927
metais dr. Aldona dirbo Lietuvos uni-
versiteto Akušerijos ir ginekologijos
katedroje. Kurį laiką darbavosi Uk-
mergėje. Rašė straipsnius žurnale
,,Medicina”. Lietuvos valdžia apdo-
vanojo ją Gedimino ordinu.

Į Ameriką sugrįžo 1931 metais ir
Brooklyn vertėsi medicinos prakti-
ka. 1939 m. buvo New York Pasau-li-
nės parodos Lietuvių moterų komi-
teto pirmininkė. Rusams okupavus
Lietuvą, 1941 m. įsitraukė į Bendrojo
Amerikos lietuvių šalpos fondo
(BALF) darbą – buvo medicininės pa-
galbos patarėja. Kurį laiką buvo iš-
ėjusi į pensiją, bet jau būdama 72 me-
tų nuo 1958 m. vėl ėmė dirbti New
York ligoninėje, alkoholikų gydymo
skyriuje. 

Į tikrąją pensiją išėjusi apsigy-
veno pas dr. Mykolą ir Aleną-Vilei-
šytę Devenius Santa Monica, Cali-
fornia. Čia ir mirė 1980 metų spalio
25 dieną, sulaukusi 94 metų amžiaus.
Jos pelenai tų metų lapkričio 8 d. bu-
vo palaidoti Lietuvių tautinėse kapi-
nėse, netoli Čikagos, Justice, IL prie-
miestyje.

Vytautas Šliūpas

10 2011�VASARIO�15,�ANTRADIENIS DRAUGAS

www.draugas.org

Sužydėjęs Evangelijos teisumas

Praėjusį sekmadienį pamaldose
girdėjome, kad krikščionys pašaukti
skleisti Kristaus šviesą. O šią Vieš-
paties dieną švenčiame kitų Jo tiesos
spindulių nutvieksti. Jėzus mums
prabils, kad yra atėjęs iki galo iš-
aiškinti Pranašus bei įvykdyti Įsta-
tymą, idant mes Jį pažintume bei pri-
imtume kaip Dievo šlovės atšvaitą,
palaikantį galingu savo žodžiu vi-
satą, kuris savo krauju nuplovė mū-
sų nuodėmes ir po prisikėlimo iš nu-
mirusių atsisėdo dieviškos Didybės
dešinėje (Žyd 1, 1–3).  

Anuomet rabinai buvo įsitikinę
ir mokė, kad ateisiantis Mesijas vi-
siems laikams patvirtins Mozės Įsta-
tymą. Bet Jėzaus tikslas buvo nepa-
lyginti aukštesnis: Jis savo asmeni-
niu pavyzdžiu, mokslu ir pasiauko-
jančio gailestingumo darbais nupūtė
nuo Dievo Įstatymo visas fariziejų
veidmainiškumo dulkes, idant vi-
siems žmonėms ir visais laikais De-
kalogo viršūnė – Viešpaties Dievo
meilė –  taptų švyturiu, nušviečian-
čiu kelią pas Kristų (Mt 11, 28).  

Vysk. Ryle įžvalgiai lygina: „Se-
nasis Testamentas yra besisklei-
džiantis Evangelijos pumpuras, Nau-
jasis Testamentas – pilnutinai sužy-
dėjusi Evangelija. Senasis Testamen-
tas yra Evangelijos stiebelis; Nau-
jasis – tai pilna Evangelijos varpa.”
Taigi Įsikūnijusio Žodžio apsireiški-
mu Naujajame Testamente išsipildė
visi svarbiausieji Senojo Testamento
lūkesčiai ir žmonijai išbrėško naujo
gyvenimo aušra. 

Tačiau žinome, kad Jėzus ir Jo
mokymas buvo ir bus prieštaravimo
ženklas, o ypač tiems, kurie nenori
keisti savo minčių ir gyvenimo būdo.
Kai kurie yra užvaldyti savo su-
formuotų stereotipinių (savimeilės
padiktuotų) įsitikinimų, kuriuose
labiausiai trūksta svarbiausių daly-
kų: teisingumo, gailestingumo ir
ištikimybės (Mt 23, 23), tai yra Dievo
meilės. Jonas Paulius II enciklikoje
„Apie Dievo gailestingumą” rašė:
„Praeities ir šiandienos patirtis by-
loja, kad negana teisingumo, kad jis
gali nukrypti į savęs neigimą bei
naikinimą, jei neleis žmogaus gy-
venimo savais būdais formuoti gi-
lesnei jėgai, kuri yra meilė. Be kita
ko, istorijos patirtis leido suformu-
luoti teigimą: Summum ius – summa
iniura (‘Aukščiausia teisė – didžiau-
sia neteisybė’).”

Išties – kuo griežtesnis žmonių
išleistas įsakymas, tuo didesnę ne-
teisybę jis gali sukelti, pavyzdžiui,
teismui apsirikus. Ir priešingai, kai
žmonių protai ir širdys atsiveria
didžiausio meilės Įsakymo vykdy-
mui, tada jiems nepalyginti lengviau
žengti Kristaus teisumo keliu ir
laikytis visų dešimt Dievo įsakymų.
Šiuo atveju šv. Augustino posakis:
„Mylėk ir daryk, ką nori”, tebega-
lioja. Vis dėlto gyvenime bus ne vie-

nas atvejis, kai pagausime save el-
giantis neteisingai – dėl susiklos-
čiusių aplinkybių, savo silpnybių ir
ydingų įpročių liekanų kartais lai-
komės daugiau savosios teisumo
sampratos, o ne Dievo. Gerai, kai
krikščionis supratęs, jog suklydo,
turi norų ir laiko pasitaisyti. O jei
padėtis tampa nevaldoma?

Lenkijos pajūrio miestelio Smol-
dzyn klebonas kun. Robert Jaku-
bowski išleido giesmyną, skirtą kelių
taisyklių laužytojams. Kas važiuoja
saugiu 80–90 km per valandą greičiu,
jiems siūloma giedoti: „Palaimink,
Dieve, kelią” bei „Tai laiminga die-
na.” Tiems, kurie stipriau mėgsta
spausti akceleratorių, skirtos tokios
giesmės: 120 km/val. greičiu – „Vi-
liuosi Tavo malonės, Tėve”. 150
km/val. – „Noriu būti arčiau Tavęs.”
170 km/val. – „Prie Tavo durų stoviu,
Viešpatie.” Skrendant didesniu grei-
čiu labiausiai tinka giesmės „Dievas
yra čia”, „Sveikinu Tave, Tėve” ir
„Angelai tegu mano siela pasiima”.
Nors minėtas šių giesmyno autorius
kelių nutrūktgalviams šias giesmes
siūlo su tam tikra šmaikščia ironija,
galime ir rimčiau paklausti: ar as-
menys, žuvę keliuose ir atsidūrę
amžinybėje, tikrai galėtų bematant
džiaugsmingai sveikinti Dievą Tėvą,
jei savo netvarkingu gyvenimo būdu
būtų paniekinę Viešpaties Mokymo
teisumą (Ps 19, 8–10)?

Krikščionims nepakanka vien
prigimtinio sąžinės veiksnio – natū-
ralaus vidinio teisumo balso, liepian-
čio daryti gera ir vengti blogio, ku-
riuo, beje, kiekvienas individas ap-
dovanojamas, kai Dievas jį pašaukia
iš nebūties į būtį. Nors tuo elemen-
tariu teisumu yra grindžiami žmo-
nių tarpusavio santykiai, sudaromi
sandėriai, bet jis dėl perdėm var-
totojiškoje visuomenėje įsigalėjusios
korupcijos, savanaudiškumo ir su-
svetimėjimo ir kitų panašių ydingų
reiškinių gali ilgainiui išsikvėpti ir
įgyti chameleoniškų prisitaikėlišku-
mo savybių. Trumpai tariant, žmo-
gaus teisumas, stokojantis transcen-
dentinės atramos, išsigimsta.

Kad tikinčiųjų teisumas pranok-
tų fariziejų (Mt 5, 20), neišvengiamai
turime grįžti prie dieviškos meilės
ištakų. Tiktai vienintelis Kristus –
meilė, kelias, tiesa ir gyvenimo pil-
numa – yra kiekvieno krikščionio
tobula viso gyvenimo teisumo atra-
ma, ant kurios kasdien statome savo
teisumo darbų namą, kurio jokios
vėtros nenugriaus, nes jis pastatytas
ant Jo žodžių įgyvendinimo uolos
(Mt 7, 24–25). Taigi kuo labiau Jėzaus
meilė pražysta mūsų širdyse, tuo
daugiau turime tikrojo teisumo, ku-
ris mus nenumaldomai artina prie
Jo.

Bernardinai.lt

Kun. Vytenis Vaškelis, SJ – Kau-
no arkivyskupijos ekonomas, Kauno
šv. Antano Paduviečio parapijos kle-
bonas.

Trisdešimt metų be 
dr. Aldonos Šliūpaitės (1884–1980)

Dr. Aldona Šliūpaitė 1976 liepos mėn.
Santa Monica, California, švenčia savo 90-
jį gimtadienį: brolis inž. Vytautas Šliūpas
ir dr. Aldona Šliūpaitė.

Dr. Aldona Šliūpaitė Pennsylvania 1917
m., prieš išplaukiant per Ramųjį vande-
nyną į Voronežą ir toliau į Lietuvą.

Dr. Aldona Šliūpaitė 1908 m. baigė Pen-
nsylvania Moterų medicinos universitetą;
sėdi: motina Liudvika ,,Eglė’’ Malinauskai-
tė ir tėvas Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas;
stovi: sesuo Hypatija Šliūpaitė ir dr.
Aldona Šliūpaitė.

KUN. VYTENIS VAŠKELIS
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Amerikos lietuvių Montessori
draugijos (ALMD) įkūrėja šviesaus
atminimo Domicelė Petrutytė va-
sario 13 d. būtų minėjusi savo 98-ąjį
gimtadienį. Deja, šio gimtadienio
nebesulaukė, 2010 m. lapkričio 12 d.
iškeliavo amžinybėn.

1958-aisiais D. Petrutytė įsteigė
Amerikos lietuvių Montessori drau-
giją ir buvo jos pirmininkė. Tuo lai-
ku montesorinis auklėjimas buvo
atgimęs visoje Amerikoje. Domicelė
ir M. Varnienė atsisakė savo kas-
dieninio darbo ir savo namuose
sukūrė montesorišką aplinką.

D. Petrutytės montesorinė veikla
buvo gerai įvertinta ir čia, Ameri-
koje, ir Lietuvoje. Ji parašė knygas:
„More than Sandpaper Letters: Mon-
tessori in the Home” (1969), „Vaikas –
Dievo dovana” (1994 m. Lietuvoje).
Buvo ALMD ir Lietuvos Montessori
asociacijos garbės narė. 1966 m.
apdovanota „Josephnum Education
Award” medaliu, 1984 ir 1986-aisiais
Amerikos Montessori draugijos žy-
menimis. 

Kaip prisimena Emilija Paužuo-
lienė, laidojimo Tautinėse kapinėse
metu buvusios ir dabartinės Montes-
sori lietuviškos mokyklėlės mokyto-
jos ant velionės karsto dėjo rožes.
Rožių dėjimas tarsi apjungė visus
tuos tėvus ir vaikus, kurie lankė šią
mokyklą, ir mokytojus, dirbusius ir
dirbančius Montessori metodu Lie-
tuvoje ir Amerikoje.
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Tikimasi�atrasti�naują�planetą�Saulės�sistemoje
Pasak mokslininkų, gali būti,

kad Saulės sistemos pakraščiuose
yra planeta milžinė, net keturis kar-
tus didesnė už Jupiterį. Jos orbita,
matuojant nuo Saulės, turėtų būti
tūkstančius kartų toliau nei Žemės.
Tai paaiškina, kodėl planeta taip
ilgai nebuvo aptikta. Manoma, kad ji

yra atokiame Oorto kometoidų de-
besies regione. Jei bus patvirtinta,
naujosios planetos, kuri taptų devin-
tąja Saulės sistemoje, statusą ir var-
dą paskelbs Tarptautinė astronomų
sąjunga. Šiuo metu planeta vadina-
ma Tichės, graikų deivės, atsakingos
už miestų likimą, vardu.           Lrt.lt

MARGUMYNAI

A † A 
DR.  KAJETONAS JULIUS 

ČEGINSKAS
1927 07 01 – 2011 02 06

Vasario 6 d. savo žemišką kelionę baigė žymus Lietuvos rezistentas,
lietuvių išeivių mokslininkas, kultūrininkas ir visuomenininkas dr.
Kajetonas Julius Čeginskas. 

K. J. Čeginskas gimė 1927 m. liepos 1 d. Alytuje. 1939–1944 m.  mokėsi
Alytaus gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. Sovietinės ir nacių oku-
pacijų metais, būdamas tik 15 metų jaunuolis, įsijungė į rezistencinį ju-
dėjimą. 1943–1944 m. jis aktyviai dalyvavo Lietuvių fronto antinacinėje
veikloje, leido ir platino pogrindinį leidinį „Į laisvę” ir kt. 1944 m., artė-
jant raudonarmiečiams, nelaukdamas galimų sovietų represijų, pasi-
traukė iš Lietuvos.

1946–1956 m. K. J. Čeginskas studijavo Hamburgo, Eichstätto, Ro-
mos, Strasbūro ir Uppsalos universitetuose. 1949 m. jis įgijo filosofijos,
1952 m. – teologijos bakalauro, o 1959 m. – filosofijos licenciato bei socio-
logijos daktaro laipsnius. Gyvendamas egzilyje dr. K. J. Čeginskas savo
namų židinį buvo suradęs Vokietijoje, JAV ir Švedijoje.

Nuo 1953 m. K. J. Čeginskas aktyviai įsijungė į Europos Lietuvių
fronto bičiulių (ELFB) veiklą, buvo ilgametis šios organizacijos pir-
mininkas. K. J. Čeginskas kartu su kitais savo bendražygiais siekė su-
vienyti po pasaulį išsibarsčiusius antinacinės rezistencijos dalyvius ir
sutelktomis pastangomis kovoti už Lietuvos išlaisvinimą. Nuo 1954 m.
jis buvo nuolatinis ELFB studijų savaičių rengėjas, moderatorius ir
pranešėjas. Į LFB rengiamas studijų savaitės greitai įsitraukė ir kitos
lietuvių organizacijos, tad jos palaipsniui peraugo į Europos lietu-
viškųjų studijų savaites. 1957–1958 m. jis dirbo „Amerikos balso” Vokie-
tijos tarnyboje, 1960–1975 m. – Uppsalos universiteto bibliotekoje.
1964–1965 metais, gyvendamas JAV, dr. K. J. Čeginskas buvo Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo komiteto valdybos ir Lietuvos laisvės komiteto
narys.

Nuo 1975 m. iki išėjimo į pensiją dr. K. J. Čeginskas dirbo „Laisvės”,
vėliau „Laisvosios Europos” radijuje Münchene. Nuo 1978 m. buvo šio
radijo lietuvių skyriaus vadovas. Dr. K. J. Čeginsko iniciatyva buvo ren-
giamos laidos tautinės savimonės puoselėjimo, tikinčiųjų teisių gynimo
ir kitais klausimais, skaitoma Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir
kitų pogrindžio leidinių tekstai. Svarbų vaidmenį dr. K. J. Čeginskas
atliko Atgimimo laikotarpiu informuojant pasaulį apie įvykius ir per-
mainas Lietuvoje.

Rūpindamasis lietuvių kultūros palikimo Vokietijoje išsaugojimu,
dr. K. J. Čeginskas 1981 m. prisidėjo prie Lietuvių kultūros instituto
(LKI) įkūrimo, kurį laiką buvo instituto valdybos vicepirmininku, talki-
no organizuojant LKI suvažiavimus, skaitė juose pranešimus.

Dr. K. J. Čeginskas bendradarbiavo rengiant Lietuvių enciklope-
diją, ELTA, ELI, ,,Vatikano radijo” lietuviškose laidose. Daug straipsnių
sociologijos, istorijos, temomis ir politinio-visuomeninio Lietuvos gy-
venimo klausimais dr. K. J. Čeginskas paskelbė Lietuvių fronto bičiulių
JAV leistame žurnale „Į laisvę” (kurį laiką buvo vienas iš šio žurnalo
redkolegijos narių), Kanadoje leidžiamuose „Tėviškės žiburiuose”, Vo-
kietijoje leistame biuletenyje „Europos lietuvis”, LKI metraščiuose „Su-
važiavimų darbai” ir kt. Kai kurie metraščiuose skelbti dr. Čeginsko tek-
stai buvo išleisti ir vėliau Lietuvoje perspausdinti atskirais leidiniais
(Lietuvos laisvės kovų penkiasdešimtmetis, 1940-1990; Lukša-Dauman-
tas (1921–1951): iš Lietuvos laisvės kovų istorijos; Partizanų vadas Adol-
fas Ramanauskas-Vanagas) ir pan.

Gyvendamas egzilyje dr. K. J. Čeginskas artimai bendravo su buvu-
siais Lietuvių fronto bei kitų Lietuvos rezistencinių organizacijų
vadovais ir ideologais: prof. dr. Zenonu Ivinskiu, prof. dr. Antanu Ma-
ceina, dr. Juozu Griniumi, Vincu Natkevičiumi (Vokietijoje), prof. dr.
Juozu Brazaičiu, dr. Adolfu Damušiu, dr. Kaziu Gediminu Ambrozaičiu
(JAV), Jonu Pajauju, Gediminu Būga, Pranu Dūda, Klemensu Gu-
mausku (Švedijoje) ir kitais.

Dr. K. J. Čeginskas su žmona Ebba (išeive iš Estijos) susilaukė gau-
sios šeimos: dviejų sūnų ir trijų dukrų. Nuo 1992 m., išėjęs į pensiją, dr.
Čeginskas vėl apsigyveno Švedijoje, Uppsaloje.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę K. J. Čeginskas dažnai atvykda-
vo į Tėvynę. Čia jis kurį laiką dėstė Kauno kunigų seminarijoje, dalyva-
vo pirmosiose ,,Į laisvę” fondo studijų savaitėse, 1994–1996 m. bendra-
darbiavo laikraštyje „Kauno laikas”.

Už nuopelnus Lietuvai dr. K. J. Čeginskas apdovanotas Vyčio kry-
žiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi bei Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Garbės
aukso ženklu „Už nuopelnus”. 

Dr. K. J. Čeginskas, pradėjęs mokslus nepriklausomoje Lietuvoje,
subrendęs vakarietiškos Europos mokslinių tradicijų ir kylančių nau-
jovių aplinkoje, savo asmenyje ir veikloje jungė politiko-visuomeninin-
ko ir mokslininko pradus. Į pirmą vietą keldamas Lietuvos laisvinimo
darbus, jis ne tik pats buvo šios veiklos pirmeivis, bet ir paskui save vedė
būrį bendraminčių. Aukodamas savo laisvalaikį, o neretai – ir lėšas, jis
dirbo lietuviams ir dėl Lietuvos. Toks jis ir išliks savo bendražygių,
bendraminčių ir artimųjų atmintyje. Reiškiame nuoširdžią užuojautą
velionio šeimai, kitiems artimiesiems ir bendražygiams dėl didžio Lie-
tuvos patrioto netekties. Amžiną Jam atilsį. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ taryba

A †  A
MARYTEI IDZELYTEI

VILIAMIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą motinai SALOMĖ-
JAI IDZELIENEI, vaikams VILIJAI ir ANDRIUI, sese-
riai TERESEI, broliui AUGUSTINUI ir jų šeimoms.

Algis ir Danutė Liaugaudai
Algis ir Jūratė Norvilai

Arvydas ir Eglė Paulikai

„Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!” 
Mk 13:37

A † A
v.s. ALGIS SENKUS

Nuoširdžiai išreiškiame gilią užuojautą brolio
Algio žmonai VIDAI, jų vaikams AIDUI ir EMMAI.

Brolis Algis buvo Toronto „Rambyno” tuntinin-
kas, Ąžuolo mokyklos viršininkas, Vyriausio skau-
tininko pavaduotojas ir Lietuvių Skautų sąjungos
tarybos narys. 

Sąžiningai atlikęs savo pareigas, išėjo Namo.
Tepažvelgia Viešpats į tave maloniai ir tesu-

teikia ramybę!

Lietuvių Skautų sąjungos Brolija

Domicelė Petrutytė
,,,,DDrraauuggoo””  aarrcchhyyvvoo nuotr.

Domicelę Petrutytę išlydėjus
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��  A. a. Zenonas Rekašius mirė
vasario 14 d. Atsisveikinimas vyks
penktadienį. Apie laidotuves skaity-
ki-te ketvirtadienio ,,Drauge”

��  Vasario 18 d. 7 val. v. Balzeko lie -
tuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pu -
laski Rd., Chicago, IL 60629, vyks pa -
skaita ,,Aš renkuosi – sirgti ar ne. Ne -
iš sen kantis medicinos lo bynas – pa -
siimk tai, kas tau būtina”. Susiti ki -
mą ves farmacininkė, natūropatijos
specia listė iš Lietu vos Asta Ka tulytė.
Įėjimas 5 dol. Tel. pasiteirauti 773-
582-6500.

��  Vasario 20 d., sekmadienį, JAV
LB Cicero apylinkės valdyba rengia
Vasario 16-osios – Lietuvos neprik -
lau somybės paskelbimo šventę. 9 val.
r. Šv. Antano parapijos bažnyčioje šv.
Mišios. Po Mišių parapijos salėje
vyks akademinė programa. Renginio
pa grin dinė kalbėtoja – Marija Re-
mie nė. Meninę programą atliks para-
pijos choras (vadovė Vilma Meilu-
tytė).

��  JAV LB Lemonto apylinkės val -
dyba ir Pasaulio lietuvių centro ad-
mi nistracija visus maloniai kviečia į
Vasario 16-o sios ir Kovo 11-osios mi -
nėjimą, kuris vyks PLC (14911 127th
St., Lemont IL 60439) vasario 20 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p. p. Pagrindi -
nis prelegentas dr. Jonas Prunskis.
Minėjimo metu bus įteik tos JAV LB
Švietimo tarybos  Švie tėjo premijos
buvusiai Maironio li tuanistinės mo-
kyklos di rektorei Aud  ro nei Elvi kie -
nei ir Čika gos litua nistinės mo kyklos
direktorei Jūratei Dovi lienei. Meninę
programą atliks pu čia mųjų or   kes -
tras ,,Gin taras”, smui kininkas Kip -
ras Tarela, solistė Dai na Fischer. Vai -
šinsimės kava ir užkan džiais.

��  JAV LB Vidurio Vakarų apy gar-
dos mokytojų konferencija vyks Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, sek -
ma dienį, vasario 27 d. Šv. Mišios Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio misijo-
je 9 val. r. Dalyvių registracija – 10
val. r. Prelegentės – Laima Apana vi -
čienė, ČLM direktorės pavaduotoja ir
Ri ta Venclovienė, ,,Vaiko vartai į
moks lą” valdybos pirmininkė. In for -
ma cija tel. 630-805-4036 (Jūratė) arba
el. paš tu jurate124@yahoo.com.

��  Vasario 27 d., sekmadienį JAV
LB Waukegan-Lake County apylinkė
švęs Lie tuvos Nepriklausomybės šven-
tę.  Šv. Mišios – 2 val. p. p.  St. Andrew
Lutheran Parish, 10 S. Lake St., Mun -
delein, IL 60060. Mi šias atnašaus
kun. Jaunius Kelpšas.  3 val. p. p. – iš -
kilmingas minėjimas. Pre le gentė dr.
Da lia Cidzikaitė, dienraščio „Drau -
gas” vyriausioji redaktorė.  Meninę
programą atliks Gedimino li tua nis ti -
nės mokyklos mokiniai bei „Amber
Music ir Dance” šokėjai.  

��  Mažosios Lietuvos lietuvių
draugija Čikagoje ruošia tradicinį
„Už gavėnių šiupinį” kovo  5 d., šešta-
dienį, Balzeko lie  tuvių kultūros
muziejaus Gintaro salėje. Meninę
programą atliks Čikagos lietuvių

tautinis šokių kolektyvas „Sukti nis”,
bus vaka rienė, šokiai, ku riems gros
Algimanto Barniškio orkestras. Pra-
džia 6 val. v. Stalus už  sisakyti pas
Ramūną Buntiną, tel. 630-969-1316.

��  Lietuvos vyčių 112 kuopa globos
Vidurio Vakarų apygardos Lietuvos
vyčių suvažiavimą. Šv. Kazimiero
šventės pamaldos vyks kovo 6 d. 10:30
val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje. 12:15 val. p. p
,,Sek lyčioje” pietūs ir susirinkimas.
Kai na – 15 dol asmeniui. Apie daly-
vavimą iki va sario 25 d. prašome
pranešti Reginai Juškaitis tel: 708-
422-3541.

��  ALT’o Boston sky rius, JAV LB
Boston apylinkė, Tau tinės sąjungos
Boston skyrius ir Šv. Petro lietuvių
parapija vasario 20 d. rengia 93-ųjų
Lie  tuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo metinių paminėjimą. Šventė pra -
sidės 10:30 val. r. iškilmingomis šv.
Mi šiomis Šv. Petro bažnyčioje. Gie -
dos ansamblis ,,Jaunos širdys”. Po
Mišių – kavutė. 1:30 val. p. p. šventė
tęsis Lietuvių piliečių klubo salėje,
368 West Broadway, So Boston, MA.
Pre legentas – LR generalinis kon-
su las New York Valde maras Sara pi -
nas. 

��  Vasario 20 dieną, sekmadie nį, 1:15
val. p. p. šv. Mišios už Lietuvą Šv.
Vardo bažnyčioje (5800 15th Ave., S.
Gulfport, FL). 2:30 val. p. p. pie tūs ir
iškilmingas Vasario 16-osios minėji-
mas Lietuvių klube (4880 46th Ave.
North, St. Petersburg, FL).

��  Philadelphia Lietuvos ne pri -
klausomybės šventės – Vasario 16-oji
ir Kovo 11-oji – bus paminėtos kovo 13
d. Padėkos šv. Mišios už Lietuvos
Nepri klausomybę bus atnašauja-
mos Šv. Jur gio lietuvių parapijo -
je (Sal mon ir Ve nan go St. sankryžo-
je)  11 val. r. Šventės minėjimas/kon-
certas Lietu vių namuose prasidės
2 val. p. p. 

��  Cleveland ateitininkai rengia
Ateitininkijos veiklos 100-mečio ir
žur nalo ,,Ateitis” 100 m.  jubiliejaus
pa minėjimą balandžio 9 d. 7 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos salėje, Cleve -
land.  Muzikinę programą atliks me -
no ansamblis ,,Dainava” (vadovas
Da rius Polikaitis) iš Čikagos. Visi
kviečiami dalyvauti. Daugiau infor-
macijos suteiks Nijolė Balčiūnienė
el. paštu nbalciunas@att.net arba tel.
440-944-5741

��Ne pelno siekianti organizacija
,,The Wisconsin Educational Scien -
tific Cultural Organization” (WIESCO)
šiais metais, kartu LR švietimo ir
mokslo ministerija, jau penktą kartą
ruošia anglų kalbos kursus Lietu-
voje. Birželio 23–liepos 20 d. tokie
kursai vyks Vil niu je. Organizacija
ieško sa va norių, no rin čių šioje
stovykloje padirbėti anglų kal bos
dėstytojais. Kreiptis tel. 630-279-5646
(Robert M. Pine) arba el. paš to
adresu thepine@ att.net.

Prasidėjus registracijai į 2011 m. Čikagos maratoną, LR Generalinis kon-
sulatas Čikagoje ir restoranas „Kunigaikščių užeiga” kviečia maratono
bėgikus burtis į vieningą lietuvių komandą ir registruotis siunčiant el. laišką
adresu agne@konsulatas.org arba skambinant konsulato darbuotojai Agnei
Vertelkaitei tel. 312-397-0382, trump. nr. 204. Žinutėje nurodykite savo vardą ir
pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą. 

Atkreipiame dėmesį, kad norint bėgti 2011 m. Čikagos maratoną pirmiau -
sia reikia užsiregistruoti renginio svetainėje www.chicagomarathon.com
ir sumokėti dalyvio mokestį, o  tuomet tapti lietuvių komandos nariu. 

2009 metais suburta lietuvių komanda maratono bėgimą skyrė Tėvynės
vardo tūkstantmečiui paminėti. Tuomet vilkėdami marškinėliais su užrašu
„Lietuva” maratoną įveikė 23 sportininkai.

Lietuviai sporto mylėtojai, vienykimės ir priminkime Čikagai vieną var -
dą – LIETUVA!

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija

Vasario 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. American� Legion� Post� 430
(7430�Broadway�Merrillville,�IN)��ALT’as,�Vy�čiai�ir�JAV�LB�East�Chicago�apy�-
linkė�kviečia�švęsti�Lietuvos�Ne�prik�lausomybės�šventę.�Prelegentė�– Ka�ro�-
lina� Raulickytė-Stiglich.� Meni�nę� prog�ramą� atliks� Ligita� ir� Algiman�tas
Barniškiai.�Vaišinsimės�lietuviškais�pa�tiekalais.

Kovo 11–12 dienomis (penktadienį ir šeštadienį) Generalinio konsulato
New York konsulas Aleksandras Kudaba lankysis Lietuvos Respublikos
Garbės konsulate Palm Beach, FL (44 Cocoanut Row T–10, Palm Beach, FL
33480) ir nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. iš anksto užsiregistravusiems piliečiams
suteiks konsulines paslaugas (pasų, pilietybės, notarinių veiksmų, konsuli -
nių pažymų ir t. t.).

Dėl registracijos prašome skambinti telefonu: 561-460-0428 iki kovo 7 d.
Prašome labai atidžiai perskaityti nuorodas mūsų tinklalapyje

(www.ltconsny.org/Konsuline.htm) ir anketas užpildyti dar prieš atvyk-
stant į priėmimą (išskyrus prašymą pasui). 

Su savimi turėti visų pateikiamų dokumentų kopijas bei konsulinį mo -
kes tį grynaisiais pinigais be grąžos. Dėl įgaliojimų surašymo ar iškilus
klausimams dėl dokumentų teikimo tvarkos, prašome rašyti el. paštu
info@ltconsny.org arba paskambinti tel. 212-354-7840, trumpasis numeris – 0.

LR Garbės konsulato Palm Beach, FL info

Vėl buriama lietuvių komanda 
Čikagos maratonui

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ka ro lina Raulickytė-Stiglich

Ka ro lina Raulickytė-Stiglich gi -
mė ir užaugo Alytuje. Baigė Aly taus
Dzūkijos vidurinę mokyklą. Studi -
javo Purdue University Calumet,
Hammond, IN, kur įgijo tarptautinių
studijų, prancūzų bei anglų kalbos
bakalauro laipsnį. 

Studijuodama universitete dirbo
prancūzų kalbos repetitore, vėliau –
studentų globėja.

Šiuo metu dėsto anglų kaip ant-
rą kalbą Prairie State College, Chi-
cago Hights, IL. 

Nuo 2010 m. rudens dirba LR ge -
neraliniame konsulate, Chicago,
rašt vede.

Organizatoriai

Konsulinės paslaugos Palm Beach, FL

Šeštadienį, vasario 12 d., Čikagos lituanistinėje mokykloje lankėsi garsus Lietuvos
pianistas prof. Petras Geniušas. Meistriškai įvaldęs platų klasikinių, romantinių ir
šiuolaikinių kūrinių repertuarą, jis ne tik atliko muzikinę programą, bet trumpai
papasakojo apie save, savo sūnaus Luko Geniušo pasekimus, atsakė į mokinių
klausimus. 
Petras Geniušas su Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniais.

LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Lietuvos Ne prik lausomybės šventė 
East Chicago

IŠ ARTI IR TOLI...


