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Vilnius (ELTA) – Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) partijos pirmininko parei-
gos patikėtos ligšioliniam partijos
vadovui, premjerui Andriui Kubi-
liui. Tai paaiškėjo suskaičiavus par-
tijos skyrių balsus. Už A. Kubilių bal-
savo 5,546, už kitą kandidatę – Seimo
pirmininkė Ireną Degutienę – 4,628
partijos nariai.

A. Kubilius partiečių palaikymą
laiko mandatu tolesniems Vyriausy-
bės darbams. Dabartinis Lietuvos
premjeras laikomas nepopuliariau-
siu politiku Lietuvoje. Jis atkreipė
dėmesį, kad kovoje dėl TS-LKD vado-
vo posto aplenkė vieną populiariau-
sių šalies politikių.

A. Kubiliaus varžovė dėl partijos
vadovo pareigų I. Degutienė pripaži-

no maniusi, kad sulauks mažesnio
partiečių palaikymo. „Aš nesijaučiu
pralaimėjusi. Pirmiausiai džiaugiuo-
si tuo, kad laimėjo TS-LKD. Džiau-
giuosi, kad demokratiniai procesai
mūsų partijoje taip suprantami, kad
kiekvienas partijos narys galėjo iš-
reikšti savo nuostatą”, – teigė I. De-
gutienė.

Vilnius (President.lt) – Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė su prem-
jeru Andriumi Kubiliumi ir jo va-
dovaujamos Vyriausybės ministrais
aptarė svarbiausius antrojo pusme-
čio darbus, 2012 m. biudžeto formavi-
mo klausimus, priemones emigraci-
jai stabdyti, nedarbui mažinti ir ver-
slo aplinkai gerinti, energetikos ir
kitus strateginius valstybei projek-
tus.

Svarbiausiais darbais preziden-
tė įvardijo atsakingą kitų metų
biudžeto kūrimą, energetinių projek-
tų įgyvendinimą, korupcijos suval-
dymą ir verslo aplinkos gerinimą.

Pokrizinio 2012 m. biudžeto pla-
navimas, prezidentės teigimu, bus
Vyriausybės atsakomybės patikrini-
mas. Ekonomikai atsigaunant ir dau-
gėjant laisvų darbo vietų, prezidentė
ragina Vyriausybę pereiti nuo „aklo”
prie „apgalvoto” studijų krepšelio
finansavimo, taip užtikrinant būti-
niausių šalies ūkiui specialistų ren-
gimą ir perkvalifikavimą. Prezidentė
taip pat pasiūlė palengvinti verslo
sąlygas naujai besikuriančioms ne-
didelėms įmonėms, tai, jos nuomone,
sumažins nedarbą ir paskatins emi-
grantų sugrįžimą.

Šalies vadovė visas valdžios ins-

JAV prezidentas B. Obama lankosi Europoje

A. Kubilius išsaugojo TS-LKD partijos pirmininko pareigas

Dubline viešintis B. Obama gyrė Airijos taikos procesą. EPA-ELTA nuotr.

Dublinas (BNS, ,,Draugo” info)
– JAV prezidentas Barack Obama
savo savaitę truksiančią kelionę po
Europą pradėjo nuo Airijos. JAV pre-
zidentas taip pat lankysis Jungtinėje
Karalystėje, Prancūzijoje ir Lenki-
joje. Prancūzijoje jis dalyvaus Di-
džiojo aštuoneto susitikime. Penkta-
dienį, gegužės 27 dieną, JAV vadovas
keliaus į Lenkiją aptarti pasiūlymų
dėl JAV priešraketinio skydo, kurio
dalis bus Lenkijoje.

Prancūzijos pajūrio kurorte De-
auville, kur vyks Didžiojo aštuoneto
(G-8) susitikimas, Jungtinių Valstijų
vadovas susitiks su Prancūzijos pre-
zidentu Nicolas Sarkozy, taip pat Ru-
sijos prezidentu Dmitrij Medvedev ir
Japonijos ministru pirmininku Nao-
to Kan. Lietuvos žiniasklaida skelbė,
jog šiame renginyje turėtų įvykti ir
ilgai lauktas Lietuvos Respublikos
prezidentės Dalios Grybauskaitės
susitikimas su B. Obama.

Prasideda golfo sezonas ir varžybos – 10
psl.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės susitikimas su Vyriausybės nariais.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

• Tema: Pokyčiai Lietuvos teisė-
saugoje – 2, 11

• Krikščionys ir dirbtinio apvai-
sinimo dilema – 3

• Cicero LB apylinkės metinis
susirinkimas – 4

• Šauliai paminėjo Motinos die-
ną – 4

• Southfield, MI lankėsi ansam-
blis ,,Dainava” – 5

• ,,Prisikėlęs Kristus” puošia
šventovę Kaune – 6

• Čikagoje lankėsi L. Narbutis –
10

• Šventadienis – 8
• Gyvenimo nuotrupos (16) – 8
• Sveikata – 9 titucijas ragina ypatingą dėmesį

skirti konkurencingas elektros, šilu-
mos ir kitų komunalinių paslaugų
kainas bei šalies energetinę neprik-
lausomybę užtikrinantiems darbams
– šilumos ūkio ir dujų sektoriaus per-
tvarkai, suskystinto dujų terminalo

statybai.
Kad šalis greičiau atsistotų ant

kojų, Prezidentės teigimu, svarbus
susitelkimas, apgalvotas pajamų ir
išlaidų bei svarbiausių darbų plana-
vimas.
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Nemažai šiomis dienomis susiruo-
šusių skristi į Europą sunerimę seka pra-
nešimus apie pelenų debesis, susidariu-
sius dėl Islandijos grimsviotno ugnikal-
nio išsiveržimo. Spėjama, kad šiomis die-
nomis jie gali pasiekti Norvegiją, gren-
landiją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją, Is-
panijos šiaurę, kai kurias Škotijos vieto-
ves. Nors žinovai ramina, kad išsiverži-
mas kol kas nekelia rimtos grėsmės oro
susisiekimui Europoje, tačiau tai gali su-
kelti grėsmę transatlantiniams skry-
džiams. Ankstesni grimsviotno aktyvu-
mo laikotarpiai paprastai trukdavo kelias
dienas ir nesukeldavo tarptautinio oro
susisiekimo pertrūkių, tačiau daugelis
susiruošusiųjų keliauti lėktuvais vis dėlto
baiminasi, kad nepasikartotų pernykštė
istorija, kai pavasarį veržiantis Ejafjadla-
jokudlio ugnikalniui nutrūko susisieki-
mas didelėje Europos dalyje. grimsviot-
nas, kuris yra po Vatnajokudlio ledynu,
paskutinį kartą buvo išsiveržęs 2004me-
tais. Dabartinis išsiveržimas yra kur kas
stipresnis už ankstesnįjį.

Redaktorė Loreta Timukienė
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Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pateikė įstatymų pa-
taisas, kuriomis siūloma

įvesti teisėsaugos institucijų va-
dovų rotaciją. Kilo didelių dis-
kusijų, ar tokie ketinimai nepra-
silenkia su pareigūnų teisėtų
lūkesčių principu, ar nebūtų
verta atidėti pareigūnų rotaci-
jos, ar numatytomis priemonėmis iš tiesų pavyktų paša-
linti teisėsaugos institucijų stagnaciją? Teisės interne-
tinės svetainės ,,Infolex” kalbinta Prezidentės vyriausio-
ji patarėja teisės klausimais Solveiga Cirtautienė atkrei-
pė dėmesį, kad praktikoje dažnai užmirštama, jog va-
dovaujančios pareigos skirtos ne konkretaus pareigūno
gerovei užtikrinti, bet teisėsaugos institucijų tikslams
pasiekti, todėl, pasak S. Cirtautienės, toliau tokia prakti-
ka neturi būti puoselėjama. 

– Prezidentės pasiūlyti projektai, daugelyje
įstaigų įtvirtinsiantys pareigūnų tarnybinį kaitumą,
sulaukė nemažai kritikos, kaip neva nuvertinantys
ilgamečius įstaigų vadovus ir kitus aukštas pareigas
užimančius, pasižymėjusius pareigūnus. Kaip mano-
te, kokios tokios reakcijos priežastys?

– Pirmiausia, vertinant Prezidentės pateiktus įsta-
tymų projektus dėl teisėsaugos institucijų vadovų kaden-
cijų ir kaitos, būtina pažymėti, kad Prezidentės siūlymai
nėra savitiksliai. Jais siekiama sukurti prielaidas veiks-
mingesnei, atviresnei ir skaidresnei teisėsaugai, mažinti
šių institucijų inertiškumą ir sustabarėjimą, dėl kurios ji
dažnai ne be pagrindo kaltinama arogancija, rūpinimusi
savo išlikimu bei privilegijų gynimu, bet ne tiesioginių
pareigų vykdymu, ginant Lietuvos žmonių interesus. De-
ja, šiandien ne tik statutinėse (esamose ar buvusiose) or-
ganizacijose, bet ir platesnėje visuomenėje vis dar gaji
nuostata, kad aukštesnės pareigos asmeniui skiriamos
tarsi atlygis už gerą tarnybą, todėl pareigūnas teisę į jas
turi iki pat pensinio amžiaus. Dėl tokios praktikos dažnai
pamirštama, kad vadovaujančios pareigos skirtos ne kon-
kretaus pareigūno gerovei užtikrinti, bet teisėsaugos ins-
titucijų tikslams pasiekti. Toks požiūris ir jį atspindinti
praktika sunkiai suderinama su tais reikalavimais, kurie
turėtų būti keliami modernios teisinės valstybės institu-
cijoms, todėl ir buvo imtasi įvesti kadencijas ir apriboti
jų skaičių. Šiame kontekste vertinant Prezidentės siūly-
mus, reikia pripažinti, kad jie paveiks konkrečių parei-
gūnų karjerą ir tam tikrus interesus, tačiau tai yra neiš-
vengiamas, neatidėliotinas ir būtinas žingsnis siekiant
realių teigiamų permainų teisėsaugoje ir visuomenės pa-
sitikėjimo teisėsauga didėjimo. 

– Kiek rotacija, kaip priemonė, iš tiesų padės ge-
rinant institucijų darbą?

– Kad vadovų kaita itin naudinga visai sistemai, vie-
nareikšmiškai patvirtino teismų pavyzdys. Prieš keletą
metų nustačius penkerių metų kadencijas visų be išim-
ties teismų pirmininkams ir, laikui bėgant, pasikeitus
jau ne vieno teismo vadovui, akivaizdu, kad naujiems va-
dovams lengviau objektyviai ir kritiškai vertinti ilgą lai-
ką egzistavusią praktiką, kitaip pasižiūrėti į sisteminius
arba konkrečių pareigūnų darbo trūkumus, o naujos idė-
jos ir principingi veiksmai leidžia įžvelgti teigiamus pos-
linkius, sprendžiant per laiką susikaupusias problemas.
Žinoma, yra nemažai ilgamečių vadovų, kurie kuo pui-
kiausiai atlieka savo pareigas ir galėtų jas nepriekaištin-
gai eiti dar antra tiek, tačiau taip yra, deja, ne visur.

– Esama siūlymų atidėti teisėsaugos pareigūnų
rotaciją ir tai siejama su rotuojamų pareigūnų teisė-
tais lūkesčiais. Pasverkite, kas svarbiau: vieno as-
mens teisėti lūkesčiai ar institucijų, įpareigotų ginti
žmonių interesus, veiklos efektyvumas?

– Nenorėčiau sutikti su įstatyme įtvirtinto pareigūnų
kaitumo principo prilyginimu pažeistiems jų lūkesčiams.
Ar tikrai lūkestis, kad į pareigas paskirtas asmuo jas už-
tikrintai užims tol, kol sulauks pensinio amžiaus ir pats
pageidaus iš jų pasitraukti, net jei jo tarnyba užtruktų ke-
liolika ar dar daugiau metų, yra protingas ir tiek pagrįs-
tas, kad turėtų būti prilyginamas įstatymo suteiktam
užtikrinimui? Ar bet kuris kitas asmuo, pavyzdžiui, dir-
bantis pagal neterminuotą darbo sutartį, gali jaustis už-
tikrintas, kad užimamą darbo vietą turės iki pat pensinio
amžiaus? Tikriausiai ne.

Pagrįstas lūkestis užimamas pareigas eiti tam tikrą
laiko tarpą turėtų susiformuoti tuomet, kai asmuo į pa-
reigas priimamas apibrėžtai kadencijai. Tokiu atveju rei-
kėtų sutikti, kad bandymai asmenį ne dėl jo kaltės iš uži-

mamų pareigų atleisti anksčiau
būtų sunkiai suderinami su tei-
sėtų lūkesčių principu. Analogiš-
kus atvejus yra nagrinėjęs netgi
Konstitucinis Teismas, kuris pri-
pažino, kad būtent asmens skyri-
mas į pareigas iš anksto apibrėž-
tam laikotarpiui yra pagrindas
susiformuoti pagrįstam ir todėl

saugotinam lūkesčiui. Šiuo atveju to nėra, todėl ir kalbėti
reikėtų ne tiek apie pagrįstą ir racionalų lūkestį, o apie
minėtas tradicijas, kurios, Prezidentės manymu, netu-
rėtų būti toliau puoselėjamos.

– Ar yra numatyta, kokios apimties turėtų būti
rotacija, t. y. kiek pareigūnų turėtų paveikti šis pa-
keitimas, jei pasiūlymui pritartų Seimas?

– Prezidentė siūlė nustatyti kadencijas institucijų va-
dovų pavaduotojams (vadovams jos jau yra nustatytos),
taip pat visų struktūrinių padalinių vadovams bei jų pa-
vaduotojams. Pavyzdžiui, STT tai reikštų ne tik teritori-
nes ar visoje šalies teritorijoje veikiančias valdybas, ku-
rios yra stambiausi tarnybos struktūriniai padaliniai,
bet ir šiose valdybose veikiančius, taip pat savarankiškus
skyrius bei poskyrius. Prokuratūros atveju tai būtų Ge-
neralinės prokuratūros departamentai ir skyriai, visos
teritorinės prokuratūros ir jų skyriai. Seime svarstant
STT ir VSD įstatymų pakeitimus, nutarta apsiriboti tik
pačių stambiausių padalinių vadovais. Tai, viena vertus,
palengvins įstatymo įgyvendinimą (negalima nesutikti,
kad kuo mažiau rotuojamų asmenų, tuo lengviau bus
spręsti pereinamuoju laikotarpiu neišvengiamai kilsian-
čias darbo organizavimo ir personalo vadybos proble-
mas), kita vertus, kyla klausimas, ar vien tik aukščiausių
grandžių vadovų kaitos visiškai pakaks tam, kad būtų
pasiekti rotacijai keliami tikslai.

– Koks rotacijos mechanizmas yra siūlomas ir
kokios turėtų būti pareigūnų, dėl įvedamų ribojimų
turėsiančių palikti dabartinę tarnybą, tolesnės kar-
jeros perspektyvos? 

– Kadenciją baigusiam pareigūnui turėtų būti siūlo-
mos kitos lygiavertės ar, nesant tokios galimybės, žemes-
nės pareigos toje pačioje ar kitoje gyvenamojoje vietovė-
je, o pats pareigūnas turėtų apsispręsti, kam teikti pirme-
nybę, pavyzdžiui, ar jam svarbiau užimti kuo aukštesnes
pareigas, ar pasilikti toje pačioje vietovėje, tačiau žemes-
nėse pareigose, nei iki tol eitos. Kiek kitoks mechanizmas
siūlomas tik prokuratūros sistemai: Prezidentės pateiktu
Prokuratūros įstatymo projektu, kuriuo įtvirtinama rota-
cija, taip pat siūloma nustatyti, kad į visas vadovaujamas
(t. y. vyriausiųjų prokurorų) ar aukštesnes pareigas as-
menys būtų skiriami tik konkurso keliu. Šis principas
turėtų galioti ir kadencijas baigusiems bei panašių pa-
reigų pageidaujantiems vyriausiesiems prokurorams bei
jų pavaduotojams. Jie konkurse į pageidaujamas parei-
gas turės dalyvauti lygiais pagrindais su visais kitais tų
pareigų siekiančiais. Kaip atsvarą šiam reikalavimui bu-
vusiems vyriausiesiems prokurorams siūlome užtikrinti
teisę į eilinio prokuroro pareigas prokuratūroje, kurioje
jie ėjo vadovo pareigas.

– Prezidentės pateiktuose projektuose kadencijos
ir didžiausias tarnybos tose pačiose pareigose laikas
apibrėžtas griežtai, be galimybės kadenciją baigusį
pareigūną užimamose pareigose palikti dar kuriam
laikui, jei, pavyzdžiui, to reikalauja tarnybos intere-
sai. Galbūt reikėtų numatyti tokią galimybę ir ro-
taciją padaryti lankstesnę?

– Rengiant ir pristatant šiuos projektus ne kartą gir-
dėjome gąsdinimų, kad toks reguliavimas neva pakenks
tarnybos interesams, nes galimi atvejai, kai pareigūnas,
vykdantis kokią nors itin svarbią ar specifinę užduotį, iš
užimamų pareigų turės pasitraukti tik įpusėjus darbams.
Tačiau su tokiais pasvarstymais nesinorėtų sutikti. Nu-
mačius galimybę kadenciją baigiančius pareigūnus uži-
mamose pareigose palikti dar kuriam laikui ir ypač šį lai-
ką susiejus su konkrečių užduočių atlikimu, jų atlikimas
kaip tik gali ženkliai užtrukti, nes pareigūnai bus suin-
teresuoti jas atlikinėti kuo ilgiau. Be to, reikia pastebėti,
kad numatyti penkerių metų laikotarpiai yra pakanka-
mai ilgi, kad būtų galima planuoti darbus, numatyti ka-
dencijų pabaigas ir rasti tinkamus vykdomų funkcijų pe-
rėmėjus. Kaip žinome, nieko nėra pastoviau už laikiną,
todėl tikrai nemanome, kad sistemose, kuriose siekiama
išgyvendinti didžiulio masto sustabarėjimą, reikia nu-
matyti išimtis, kurios leistų ją tęsti.

Nukelta į 11 psl.

Rotacija: vien
teisėsauga apsiriboti

neketinama 
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Gegužės 17 d. Kaune įvyko
spaudos konferencija, kurioje
Katalikų, Ortodoksų ir Evan-

gelikų liuteronų Bažnyčių Lietuvoje
atstovai paskelbė svarbų komunika-
tą, išdėstydami krikščionišką požiūrį
dirbtinio apvaisinimo klausimu. Ko-
munikato tekstą jau skelbėme, tačiau
daugumos žurnalistų reakcija į šį
neeilinį įvykį – ant vienos rankos
pirštų galima suskaičiuoti viešus pa-
reiškimus, kurios bendrai paskelbė
net trys gausiausios Lietuvoje reli-
ginės bendrijos, – verčia klausti: ar
komunikato teiginiai buvo per daug
sudėtingi, idant juos suprastų kole-
gos žurnalistai ir kai kurie aktyviai
komentuoti puolę politikai; ar tai tik
dar kartą atskleidžia stiprėjančią
netoleranciją tikintiesiems bei norą
pasaulietinę visuomenę paversti
ateistine?

Pavyzdžiui, oficialus premjero
Andriaus Kubiliaus patarėjas Arka-
dijus Vinokuras Lrytas.lt paskelbė,
mano įsitikinimu, atvirai neapykan-
tą katalikams kurstantį tekstą. Esu
įsitikinęs, kad, jei kas nors būtų pa-
rašęs tokį tekstą, tačiau vietoj žodžio
„katalikas” būtų įrašyta kurios nors
mažumos pavadinimas, tai kiltų di-
džiulis skandalas dėl ksenofobijos ar
homofobijos. Dabar tai laikoma natū-
ralia „demokratijos gynėjo” reakcija.

Tenka kaskart pakartoti kelis
svarbius principus, kurie įrašyti ir
Lietuvos Konstitucijoje.

2000 metų birželio 13 dieną Kons-
titucinis Teismas, svarstydamas reli-
gijos ir pasaulietinės švietimo siste-
mos santykį Lietuvoje, išskleidė pa-
saulietinės valstybės principus. Šio
Teismo nutarime teigiama: Lietuvos
valstybės ir jos institucijų pasaulie-
tiškumo pamatas yra konstitucinis
valstybės ir bažnyčios atskirumo
principas. Šis atskirumas reiškia, jog
jokia religinė organizacija neturi
privilegijos dalyvauti valstybės val-
dyme, o valstybė įsipareigoja nesi-
kišti į bažnyčių bei religinių organi-
zacijų vidaus reikalus. Jokios religi-
nės idėjos ar materialistiniai įsitiki-
nimai negali būti primetami žmogui
prieš jo norą ir valią. Valstybė turi
pareigą užtikrinti, kad niekas nesi-
kėsintų į asmens dvasios dalykus:
nevaržytų jo prigimtinės laisvės pa-
sirinkti jam priimtiną religiją ar
nepasirinkti jokios, pakeisti pasi-
rinktą religiją ar jos atsisakyti. Vals-
tybės vertybinis neutralumas ir pa-
saulietiškumas negali būti pagrindas
diskriminuoti tikinčiuosius, varžyti
jų teises ir laisves.

Taigi Katalikų Bažnyčia ar kita
religinė bendruomenė neturi teisės
reikalauti, kad jos išpažįstamos nuos-
tatos būtų perkeltos į teisinę sistemą
vien dėl to, jog tai – Bažnyčios moky-
mas. Nė vienas politikas neprivalo
religinių bendruomenių pareiškimus
vertinti kaip nors kitaip nei bet
kurios kitos piliečių grupės požiūrį.

Panašu, jog netrūksta norinčių-
jų, kad Bažnyčia būtų nebyli aktua-
liausiais valstybei klausimais. Pavyz-
džiui, nereaguotų į tautos nugirdy-
mą, žmogaus orumui ar gyvybės puo-
selėjimui pavojų keliančius įstaty-
mus.  Tiesa, kaip spaudos konferenci-
joje taikliai pasakė Kauno arkivysku-
pas Sigitas Tamkevičius, tai nereiš-
kia, kad išsisklaidytų priešininkų
kaltinimai Bažnyčiai. Juk iki šiol,

mano įsitikinimu – be jokio tikro
pagrindo, priekaištaujama, jog Šven-
tasis Sostas buvo pernelyg pasyvus ir
neskubėjo pasmerkti kraupių nacis-
tinės Vokietijos politinių veiksmų.
Kai norisi mušti, lazda visada atsiras.

Primenu, jog būtinybė paskelbti
krikščioniškų Bažnyčių požiūrį, su-
sijusi su tuo, kad Seimas ketina
svarstyti ,,Pagalbinio apvaisinimo
įstatymą”. Iš tiesų turime sutikti,
kad teisinio reglamentavimo dirb-
tinio apvaisinimo srityje tikrai trūk-
sta, nes ir dabar yra privačių klinikų,
kur teikiamos tokio pobūdžio paslau-
gos. Kitas dalykas – nepamirškime,
kad po pačia sąvoka „dirbtinis apvai-
sinimas” slypi skirtingi dalykai, nes
ir šio apvaisinimo būdų gali būti la-
bai įvairių. Beje, jau 2004 metų svars-
tymuose, po kurių buvo atmestas
anuomet parengtas įstatymas, di-
džiausia problema buvo ne pats no-
ras, kad toks įstatymas atsirastų, bet
tai, jog juo bandyta įteisinti pagarbos
gyvybei principus pažeidžiančius
veiksmus.

Netiesa tai, kad Katalikų, Orto-
doksų ar Evangelikų liuteronų Baž-
nyčios griežtai neigia dirbtinio ap-
vaisinimo galimybę. Tačiau, pasak
krikščioniškos pozicijos, neturime
įsitverti iliuzijos, jog tapome gyvybės
viešpačiais. Komunikate teigiama:
„Įvertindami nevaisingumo proble-
mą, norime pareikšti savo solidaru-
mą su nevaisingais sutuoktiniais.
Tačiau pagalba nevaisingumo atveju
negali peržengti pagarbos žmogaus
gyvybei, orumui bei šeimai ribų. (...)
Taip pat nepriimtinas trečiųjų asme-
nų lytinių ląstelių naudojimas ap-
vaisinimui, paminant ir Jungtinių
Tautų Vaiko teisių konvencijos gina-
mą prigimtinę vaiko teisę žinoti savo
biologinius tėvus.”

Jei norime išlaikyti pagarbą gy-
vybei, dirbtinis apvaisinimas turi
išpildyti bent kelias svarbias sąlygas.
Apvaisinant turi dalyvauti sutuokti-
nių lytinės ląstelės, kad tai būtų vy-
ras ir žmona, ir po to gimęs vaikas tu-
rėtų savo genetinius tėvus. Tokiu bū-
du ginamos vaiko teisės žinoti savo
tėvus ir augti palankiausioje erdvėje
– šeimoje.

Antras reikalavimas – apvaisini-
mas turi įvykti moters organizme, o
ne mėgintuvėlyje. Kodėl tai svarbu?
Nes, kalbant apie dirbtinį apvaisi-
nimą, sudėtingiausias yra embriono
statuso klausimas. Naudojant dirbti-
nio apvaisinimo mėgintuvėlyje tech-
nologiją, daug žmogaus embrionų
žūva, o kai nebereikia – sunaikinami
arba naudojami kitokiems tyrimams.

Koks yra žmogaus embriono sta-
tusas? Ar tai tik biologinė medžiaga,
su kuria galima elgtis, kaip tik nori-
ma? Jei manome, kad žmogaus em-
brionas jau yra žmogiška būtybė, tu-
rinti savo orumą, ją reikia gerbti ir
saugoti. Negalima embriono naudoti
vien kaip instrumentą, kaip ,,žalia-
vą”. (...)

Ar tokia krikščioniška laikysena
yra nepalanki moteriai, negalinčiai
sulaukti vaiko natūraliu būdu? Mano
įsitikinimu, tikrai ne. Tikrai niekas
nesako, kad mėgintuvėlyje pradėtas
vaikas yra bent kiek prastesnis už
bet kurį kitą, taip pat puikiai supran-
ta, koks didis džiaugsmas yra susi-
laukti kūdikio. Tačiau kartu prime-
nama, kad, siekiant tikslo, negalima
nepaisyti priemonių, nevalia, kad,
ruošiant vaikeliui kelią gimti, būtų
sunaikinami jo broliukai ir sesutės,
kurie pasirodė kaip „netinkama
medžiaga”.

Jau netrukus parlamentarai tu-
rės pasirinkti tarp buvusio sveikatos
apsaugos ministro A. Čapliko projek-
to, kuriame siūloma leisti lytinių ląs-
telių donorystę ir embrionų šaldymą.
Kitą projektą parengė darbiečiai D.
Mikutienienė ir V. Gapšys. Skirtingai
nuo A. Čapliko projekto, čia aiškiai
reglamentuota embrionų apsauga ir
vadovaujamasi nuostata, kad embri-
onas jau yra žmogus, turintis orumą
ir su juo negali būti tvarkomasi kaip
su statybine medžiaga.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad
abiejuose projektuose įteisinama
apvaisinimo mėgintuvėlyje galimybė
ir didžiausias projektų skirtumas –
kiek kruopščiai turi būti reglamen-
tuota, kaip toks apvaisinimas turi
vykti. Griežtai vertinant, bet koks
įstatymas, kuris įteisina dirbtinio
apvaisinimo mėgintuvėlyje galimy-
bę, yra ydingas. Tačiau neturime pa-
miršti ir kito svarbaus – ,,mažesniojo
blogio” – principo politikoje. Deja,
labai dažnai politikoje tenka rinktis
ne tarp idealaus ir blogo, bet tarp
mažiau ir daugiau blogų dalykų. Tad
ir per Kaune vykusią spaudos konfe-
renciją dar kartą buvo priminta
krikščionio politiko pareiga ginti
gyvybę, tačiau kartu išlaikyti politi-
nę išmintį ir laikytis ,,mažesniojo
blogio” principo.

Tai, kad krikščionys politikai
yra raginami palaikyti D. Mikutie-
nienės ir V. Gapšio, o ne A. Čapliko
parengtą projektą, nereiškia, kad, jei
bus priimtas Pagalbinio apvaisinimo

įstatymas, apvaisinimas mėgintuvė-
lyje taps doroviškai priimtinas krikš-
čionims. Tačiau nėra pagrindo tai
drausti tiems, kurie nepripažįsta
krikščioniškos gyvybės sampratos.
Svarbiausia, jog būtų išlaikyta dera-
ma pagarba embrionų atžvilgiu ir
užkirstas kelias įvairioms manipu-
liacijoms bei „mirties kultūros” pra-
monei.

Krikščioniškos pozicijos kritikų
tvirtinimu, embrionų apsauga suku-
ria esą nereikalingas kliūtis ir gali
pailginti laiką, per kurį dirbtinai ap-
vaisinama moteris susilauks vaiko.
Na, jei į vaikus žvelgiama kaip į pra-
moniniams tikslams kuriamus žais-
liukus, tai gal mažiau rūpesčių būtų
nusipirkti pliušinį meškiuką? Ne-
abejoju, jog tokia frazė tiems, kurie
kenčia, jog negali sulaukti vaikų na-
tūraliu būdu, skamba ciniškai. Ta-
čiau įsiklausykite į buvusio sveika-
tos ministro žodžius: ar ne ciniška
apie vaiko gimimą kalbėti kaip apie
nepakartojamą stebuklą, bet kaip
apie techninį procesą, tarsi apie ga-
mykloje surinktą modeliuką?

Komunikatas baigiamas ragini-
mu: „Tikinčiuosius mūsų Bažnyčių
narius Seime, ypač tas politines jė-
gas, kurios savo programose dekla-
ruoja krikščioniškąsias vertybes,
raginame išlikti ištikimiems savo
rinkėjams bei sau patiems priimant
sprendimus dėl dirbtinio apvaisini-
mo reglamentavimo Lietuvoje.” Pas-
tarasis vėl sukėlė nepasitenkinimą,
esą tai „raganų medžioklės” atmaina.

Tūžminga reakcija nustebino. Ar
ponai ir ponios žurnalistai pyksta,
jog aktyvūs krikščionys atidžiai stebi
tai, kaip balsuoja Seimo nariai ir
savo pastebėjimais nori dalintis su
kitais žmonėmis? Bet ar žurnalistai
nedaro to paties? Ar Kauno arkivys-
kupas, ar ortodoksų kunigas, kurie
ragina užtikrinti piliečių teisę žinoti
kuo daugiau informacijos apie Seimo
narių veiksmus, nusižengia kuriai
nors demokratinės visuomenės nor-
mai? Tikrai – ne. Aišku – grįžtu prie
to, nuo ko pradėjau – jei pripažįs-
tame, kad ir tikintieji yra piliečiai,
turi visas pilietines teises ir gali
reikšti savo nuomonę apie bet ką, jei
tik tai darydami nepažeidžia Lietu-
voje galiojančių teisinių normų.

Andrius Navickas – Lietuvos žur-
nalistas, internetinio naujienų dien-
raščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius,
religijotyrininkas.

Bernardinai.lt

Krikščionys ir dirbtinio 
apvaisinimo dilema
ANDRIUS NAVICKAS

Tėvo Antano Saulaičio, SJ raši -
nys „Draugo” gegužės mėn. 17 die nos
laidoje priminė man Arvydo Žygo pa -
sakojimą iš jo jaunystės laikų.

Pokalbio metu Arvydas papa-
sakojo, kad nuo jaunų dienų dalyva-
vo skautų ir ateitininkų veikloje
Cicero mieste. Jį žavėjo skautų ideo-
logija, jų įstatai, ku riuose buvo sa-
koma būti draugu ar timui ir broliu
kitam skautui, taip pat nelaukti iš
kitų, bet duoti kitam, ką gali. Laikui
bėgant Arvydas įvyk dė visus paty-
rimo laipsnių reikalavi mus ir pasi-
ruošė skauto vyčio įžo džiui. Bet

skautu vyčiu netapo, nes pora jo bū-
relio narių pasisakė prieš. ,,Man, jau-
nam skautui, – sakė Arvydas, – tai
buvo didžiulis moralinis smūgis.”

Nekaltindamas nieko, jis pasinė -
rė į ateitininkų ir religinę veiklą, su
mintimi, kada nors išeiti į visuome-
nę ir skatinti visa atnaujinti Kris-
tuje. 

Lietuvių visuomenė, ateitinin-
kai ir skautai neteko didžiadvasio
idealisto, artimo gėriui pasiaukoju-
sio as mens.

Antanas Paužuolis,
Chicago,�IL
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Cicero LB apylinkės metinis
susirinkimas

Šaltą sekmadienio gegužės 15
dienos rytą dangus nesigailėjo
lie taus ir žvarbaus vėjo. Cicero

LB apylinkės ti kintieji suvažiavo į
Šv. Antano šventovę. Tai tie, kurių
tikėjimas gyvas širdyse, nepaisant
net ir šalto oro. Kun. dr. Kęstučio Tri-
mako ypač trumpi, bet prasmingi
pamokslai, po kurių jis tuoj pat sku-
ba į kitą lietuvišką parapiją – į Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo šventovę Brighton Park. 

Cicero lietuviai džiaugiasi, kad
dar turi lietuvį kunigą, gražų chorą,
gali giedoti ir melstis lietuviškai. Ka-
daise buvusi didelė lietuviška pa ra-
pija, veikli Lietuvių Bendruomenė
dabar jau labai apmažėjusi. Pasi gen-
dame savo kaimynų tautiečių, kurie
gyvena Berwyn, La Grange, Riversi-
de, jų nematome savo lietuviškose šv.
Mišiose. 

Kaip įprasta, po šv. Mišių dalis
parapijiečių ateina į sekmadienio ka -
vinę, kur vyksta bendros diskusijos,
pokalbiai apie naujausius įvykius
Lietuvoje ir mūsų apylinkėse. Šį rytą
dėmesys buvo skirtas Cicero Lietu -
vių Bendruomenei. Cicero LB apylin-
kės pirmi ninkas Mindaugas Baukus
iš anksto kvietė į metinį narių susi-
rinkimą. Šį kartą į susirinkimą at-
vyko tik 33 LB nariai, kiti išskubėjo į
namus.

Įprasta pirmiausia pasivaišinti
karšta kava ir skaniais pyragais. Po
to vyko LB suvažiavimas, kuriam va -
dovavo pirmi ninkas M. Baukus. Su-
sirinkimo pra džioje tylos minute bu-
vo pagerbti mirusieji nariai. Die-
notvarkė buvo pri imta be pataisų:
perskaitytas pra ėjusių metų protoko-
las, girdėjome pirmininko, iždo bei
revizijos komiteto pranešimus. To-
liau vyko karštos diskusijos, nes tik
dalis senosios val dybos narių sutiko
toliau eiti parei gas valdyboje. Į jų vie-
tą teko surasti kitus. Valdyboje nesu-
tiko pasilikti ir ilgametis Cicero LB
pirmininkas M. Baukus, nebuvo gali-

ma rasti jam pakaitalo. Dauguma su-
sirinkusiųjų ėmė prašyti Mariją
Remienę gelbėti mūsų mažą Lietuvių
Bendruomenę. Ji sutiko su sąlyga, jei
M. Baukus pasiliks valdybos nariu.
Jonei Bobinienei pasiū lius, susirin-
kimo dalyviai plojimais pritarė pir-
mininką M. Baukų išrinkti garbės
pirmininku, taip pat – garbės pirmi-
ninku-emeritu. Buvęs Cicero LB apy-
linkės pir mi ninkas M. Baukus yra
gerai žinomas Cicero miesto savival-
dybėje, kuri vertina mūsų lietuvių
įnašą apylinkėje, o miestas mielai pa-
deda. M. Bau kus padėkojo visai bu-
vusiai LB val dybai už darbą ir sugy-
venimą. 

Po visų diskusijų buvo išrinkta
10-ties narių nauja Cicero LB apylin-
kės valdyba: Marija Remienė – pir-
mininkė, Mindaugas Baukus – gar-
bės pirmi ninkas-emeritas, Genutė
Saliga – vi cepirmininkė, Audronė
Bernatavi čie nė – sekretorė, Vida
Kuprytė – iždininkė, Virginija Mau-
ručienė – renginių vadovė, Algis Kir-
ka – ūkio reikalams, Mėta Gabalienė
– kavinės atstovė, Jolita Kavaliaus-
kienė – cho ro atstovė ir Ona Venc-
lovienė – narė.

Naujoje valdyboje pradėjo dirbti
4 darbštūs trečiosios bangos tautie -
čiai, kurie netrukus perims visą
veiklą į savo rankas. 

Revizijos komisija pasiliko ta
pati: dr. Jurgis Januškevičius, Min -
daugas Bielskus ir dr. Jolita Kisie liū-
tė-Narutienė. LB susirinkimas baig -
tas giesme ,,Lietuva brangi”.

Savo darbštumu ir dosnumu Ci -
cero LB apylinkė yra pavyzdys dides -
nėms apylinkėms. Šioje apylinkėje
nėra turtuolių, bet yra jautrias širdis
turinčių lietuvių. Dauguma jų – pen -
sininkai. Kavinės susirinkimuose
negaištamas laikas tuščiais pokal-
biais ar įspūdžių pasidalinimais gru-
pelėse. Dirbant kartu ir sutartinai
atsiranda noras ir entuziazmas įgy -
vendinti naujus sumanymus. 

Naujajai Cicero LB valdybai lin -
kime darbščių ir kūrybingų metų. 

MARIJA REMIENĖ

Šauliai yra visuomeninė organi-
zacija, veikianti jau nuo Lietu-
vos ne priklausomybės laikų.

Šaulių organizacija atsikūrė iš Lie-
tuvos kariuo menės pulkų. Prisime-
name jų žygio dai ną ,,Mes, Lietuvos
kareivėliai, niekad nedejuojam, vi-
sad linksmi, visad žvalūs ir tik dai-
nas dainuojam”.  Išeivijoje veikia ke-
li šaulių skyriai, kurių tikslas yra ap-
saugoti Lietuvos laisvę, o išeivijoje –
skatinti tarpusavio bendradarbiavi-
mą, ruo šiant minėjimus, skatinan-
čius neuž miršti Tėvynės Lietuvos.

Gegužės mėn. 8  dieną Vytauto
Di džiojo rinktinė, kuriai vadovauja
Linas Marganavičius, Šaulių namuo-
se su ruošė nemokamą koncertą Moti-
nos dienai paminėti. Minėji mas pra-
dėtas skaidrėmis „Kūdikio po kal bis
su Dievu”. 

Šventei vadovavo meni nių ir
muzikinių gabumų turinti jauna šau-
lė Rasa Gilienė-Margana vičie nė. Ji
pakvietė į sceną Vytautą Monkų ir
Deivį Grigonį. Jų programoje skam-
bėjo dūda, fleita, akustinė gitara bei
dainos, skirtos mieloms moterims.
Jauniausios da lyvės Brigita Dočkus,
Laura Nainytė ir Gabia Sleinys pa-
dainavo po dainą, kurias skyrė ma-
mytėms. Mergaitės lanko vaikų est-
rados studiją „Tu ir aš”, ku riai va-
dovauja Loreta Kar sokienė. Klausy-
tojus nustebino jaunas pianistas Ar-
vydas Jarulis, paskambinęs dvi sona-
tinas. Broliai Edvardas ir Eugenijus
Banevičiai, grodami akustinėmis gi-
taromis, padainavo Lietuvoje dažnai
dainuojamas dainas. Pirmoji pro-
gramos dalis baigėsi bendra dalyvių
daina ,,Aš labai myliu sa vo mamą”.

Tolesnėje programos dalyje ve-
dančioji pakvietė senosios kartos
veikėją, poetą Leonardą Gogelį, kuris
klausytojams paskaitė specialiai tai
progai parašytą savo kūrybos eilė-
raštį. Linksmu spektakliuku salę
pradžiugino Vilma ir Artūras Jaru-
liai. Dainuojant Rasai Gilienei-Mar-
ganavičienei liaudies dainą ,,Apie
Joną ir molio uzboną”, tautiniais
drabužiais persirengusi jauna šeima
puikiai suvaidino dainos veikėjus ir į
dainavimą įtraukė salės žiūrovus.
Tuo šventinis koncertas turėjo baig-
tis, tačiau su sirinkę šauliai, jų drau-
gai ir jaunimas dar ilgai ,,drebino”
salės sienas sa vo skambiomis dai-
nomis, o vėliau kojas miklino šokių
scenoje. Abejingų šventei tą dieną
nebuvo.

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė,
pakvietusi paprastus, bet talentingus
žmones, maloniai nustebino susirin-
kusius ir padovanojo puikų koncer-

tą. Daugelis dalyvių scenoje pa sirodė
pirmą kartą. Už atrastus talentus ir
koncerto rengimą padėka priklauso
programos vedėjai, sugebėjusiai vi-
sus dalyvius gražiai prista tyti. Dėko-
jame Šaulių rinktinei už suruoštą
šventę ,,Motinos diena”.

Antanas Paužuolis – visuomeni-
ninkas, Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo parapijos komiteto narys, spaudos
darbuotojas. 

Šauliai įspūdingai paminėjo
Motinos dieną

Cicero LB nauja valdyba: (1-oje eileje) Jolita Kavaliauskienė – choro atstovė, Marija Re-
mienė – pirmininkė, Mindaugas Baukus – garbės pirmininkas-emeritas, Ona Venclo-
vienė – narė, (2-oje eileje) Vida Kuprytė – iždininkė, Virginija Mauručienė – renginių
vadovė, Algis Kirka – ūkio reikalams, Genutė Saliga – vicepirmininkė, Mėta Gabalienė –
kavinės atstovė. Nuotraukoje trūksta Audronės Bernatavičienės – sekretorės.

Jono kuprio nuotr.

ANTANAS PAUŽUOLIS

koncerto dalyviai.                                                                         Dalios kavaliauskienės nuotr.

Čikaga, 2011 m. vasario 22

LEONARDAS GOGELIS

Lietuva, mielas krašte Marijos,
Kas, o kas mus daugiau be pa guos?
Dvasią degino skausmo žarijos,
Kai skendai kančiose ir varguos.

Ėjo vyrai numirt pasiryžę.
Ir laimėta Šventoji kova.
Vėl sušvito virš Vilniaus Trys kryžiai
Ir trispalvė šviesi vėliava.

Nuo Norilsko rūstaus lig Čikagos
Per žemes tavo garsas pasklis.
Vien dorybių liepsna tegu dega.
Lietuva – tu Marijos šalis.



Sekmadienį, gegužės 15 d., nors
buvo lietinga pavasario diena  į
Dievo Apvaizdos lietuvių para-

piją South field, MI atvyko Aly taus
miesto liaudies dainų ir šokių an-
samblis ,,Dainava”. Dainininkai ir
šokėjai iš Lietuvos atvyko iš Ro-
chester, New York, kur šeštadienį, ge-
gužės 14 d., koncertavo vietinei lietu-
vių bendruomenei. 

Vietinius svečius ir svečius iš
Lietuvos pasveikino Dievo Apvaizdos
parapijos tarybos pirmininkė Rasa
Kar velienė. Su sveikinimais prisi-
dėjo ir parapijos klebonas kun. Gin-
taras Antanas Jonikas, pastebėjęs,
jog nors kelionės ir išvarginti, sve -
čiai atrodė žvaliai ir energingai nusi-
teikę. Kai kun. Jonikas kunigavo Šv.
Jurgio lietuvių parapijoje Rochester,
NY, jis susipažino su LR garbės kon-
sulu Rimu Česoniu ir jo šeima. LR
garbės konsulo pastangų dėka Ro-
chester ir Alytaus miestai tapo mies-
tais seserimis (sister cities). 

Prasidėjo ilgai lauktas koncer-
tas. Ansamblis beveik dvi valandas
džiu gino žiūrovus žinomomis, kai
ku  rio mis jau ir primirštomis lietu-
vių liau dies dainomis, šokiais, liau-
dies muzi kos instrumentų atliekama
muzika. Savo gera nuotaika ir skam-
biomis dainomis ,,Dainava” sužavėjo
susi rinkusius, kurie negailėjo ilgų
ploji mų ir gerų atsiliepimų! 

Nuskambėjus paskutiniams šio
puikaus koncerto akordams, ansam-
blio prezidentas, vadybininkas Ro -
mualdas Ambrozevičius padėkojo
žiūrovams už nuoširdumą ir pa si-
džiaugė, kad jo vadovaujamo an -
samblio koncertas Dievo Apvaizdos

parapijos salėje gausiai susirin ku -
siems parapijiečiams ir svečiams,
kurių buvo net arti dviejų šimtų, pa-
tiko. Pabaigai ansamblis ,,Dainava”
kartu su žiūrovais linksmai padaina-
vo dainą ,,Giminės”.

R. Ambrozevičius pakvietė kle-
boną Joniką ant scenos ir padėkos
ženklan jam ir parapijai įteikė knygą
,,Neregėta Lietuva”. Apjuosė jį juosta
su užrašu ,,Dainava’’, įteikė kavos
puodukų rinkinį, sakydamas, kad
,,amerikiečiai mėgsta ger ti kavą iš
didelių puodelių, o europiečiai – iš
mažų”. Taip pat prisipažino žinąs,
kad kunigai geria iš mažų puodelių! Į
sceną buvo pakviesta ir parapijos
tarybos pirmininkė, kuri irgi buvo
apjuosta juosta su užrašu ,,Dainava”.
Ir ji gavo kavos puodukų rinkinį,
kad, anot R. Ambroze vičiaus, turėtų
iš ko gerti kavą po šv. Mišių! Ant sce-
nos buvo pakviestas LR garbės kon-
sulas Detroit Algis Zaparackas, kuris
taip pat buvo ap juostas juosta su
užrašu ,,Dainava”. Jam įteiktas ryš-
kus geltonas kakla raištis su išsiuvi-
nėtu Alytaus miesto herbu ir kavos
puodukų rinkinys. Taip pat mūsų
garbės konsului už nuopelnus Aly-
taus miestui buvo įteiktas suvenyras
su Alytaus miesto herbu.

Padėkos ženklan parapijos vardu
R. Karvelienė ansamblio prezidentui
R. Ambrozevičiui ir muzikos vado-
vui Aryvdui Mikalauskui įteikė po
mai šelį dovanų.

Alytaus miesto ansamblio ,,Dai -
nava’’, kurį šiuo metu sudaro 42, o iš
viso priskaičiuojama 150 narių, 1977
metais įkūrė pirmoji šio kolektyvo
va dovė Danutė Plytnikienė. Ansamb-
lio prezidentas yra R. Ambrozevi-
čius. Išsamų straipsnį apie ansamblį
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Southfield,�MI

Lankėsi svečiai – ansamblis ,,Dainava”
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

neseniai pa rašė Laima Apanavičienė
(,,Drau gas’’, 2011 m. gegužės 10 d.).

Kartu su šiuo meno kolektyvu į
Ameriką atvyko ir verslininkų grupė
iš Alytaus, Kauno, Ukmergės, Varė-
nos ir Vilniaus. LR garbės konsulas
Detroit A. Zapa rackas pirmadienį,
gegužės 16 d., su rengė keletą šios gru-
pės susitikimų su tikslu užmegzti
abipusius naudingus ryšius tarp Aly-
taus miesto ir vietinių verslininkų.
Taip pat aplan kė Farmington Hills
miesto savivaldybės centrą (city
hall), o vėliau visi vyko į Detroit

miestą, prie miesčius. O pirmadienį
vakare Dievo Apvaizdos parapijos
svetainėje vyko suneštinės ansam-
blio atlikėjų ir jų vietinių globėjų
vaišės. Jau antra die nį ryte, gegužės
17 d., ansamblis ,,Dai nava” išvyko į
Čikagą. Trečiadienį, gegužės 18 d.,
kolektyvas lankėsi LR generaliniame
konsulate Čikagoje, po to koncertavo
Jaunimo centre.

Detroit apylinkės lietuvių bend-
ruo menė linki ansambliui ,,Daina va”
saugios kelionės grįžtant į Tė vynę ir
daug kūrybinės sėkmės atei tyje!

Ansamblio prezidentas Romualdas Ambrozevičius dovanas įteikia Dievo Apvaizdos
parapijos tarybos komiteto pirmininkei Rasai Karvelienei.

Ansamblio prezidentas Romualdas Ambrozevičius įteikė klebonui kun. Gintarui A. Jo-
nikui dovanų.                                                                                RR..  JJuušškkaaiittėėss--ŠŠvvoobbiieennėėss nuotr.
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Buvęs čikagietis Leonas Narbutis lankėsi ,,Vėjų  mieste”

Naujas Pasaulio kybartiečių
draugijos pirmininkas 

Buvusį čikagietį Leoną Narbutį,
į JAV atvykusį 1950 metais ir daug
dir busį lietuvių visuomeninėje bei
kul tūrinėje veikloje, o 2004 m. grįžusį
gyventi į Lietuvą, dažnokai galima
su tikti Čikagoje. Neseniai  jis vėl
vaikš čiojo šio miesto ir jo apylinkių
gatvėmis.

Nors yra gimęs Kaune, o kurį lai -
ką gyvenęs ir Klaipėdoje, prieš pabė -
gimą su tėvais į Vakarus Leonas bu-
vo Kybartų gyventojas. Tad jis save
lai ko kybartiečiu, o neseniai buvo iš -
rinktas ir Pasaulio kybartiečių drau -
gijos (PKD) pirmininku. Todėl, ne-
pai sant kad L. Narbutis gyvena Vil-
niuje, jis dažnai lankosi ir Kybar-
tuose, no rė damas padėti spręsti ten
kylančias problemas.

Kybartai ir kybartiečiai jam  rū -
pi ir atvykus į Čikagą. Čia jis ieškojo
buvusių kybartiečių, kurie bent fi -
nansiškai galėtų prisidėti prie įvai-
rių projektų jų gimtajame mieste. Pi -
nigai, kaip žinome, yra viena svar -
besnių  paskatų įgyvendinant tik-

slus.

Nori išsaugoti seną apleistą 
pastatą

L. Narbutis, čikagiečiams gerai
pa žįstamas iš „Margučio” bei Šluto
radijo programų (ten jo balsas būda-
vo dažnai girdimas), papasakojo apie
PKD norą išsaugoti vieną seniausių
Kybartų objektų, kuris jau beveik 130
metų stovi beveik miesto viduryje ir
kurį norėta nušluoti nuo žemės pa -
viršiaus.

Jis kompiuteryje surado savo ra -
šinį, kuriame pateikiama daug žinių
apie šio namelio praeitį bei jo reikš -
mę Kybartams. Štai trumpa straips -
nio ištrauka: „Namelis, kuriame pa -
rapijiečiai apgyvendino savo popą,
bu vo pastatytas 1880 m. rusų parapi-
jos jėgomis. Įvairiais laikotarpiais to
namo paskirtis keitėsi: pradžioje ano
šimtmečio, karo metais, čia gyveno
vo kiečių kariai. Po Pirmojo pasau li -
nio karo, berods, 1919 m., jau Nepri -
klausomoje Lietuvoje, ten buvo įs -
teig ta Kybartų miesto keturių skyrių
pradinė mokykla. Vėliau, kai mokyk-
lą perkėlė į Jono Basanavičiaus g. 31
pastatą, namelis perėjo Kybartų

,,Prisikėlęs Kristus” puošia Tautos šventovę Kaune

Šių metų antrąją Velykų dieną,
balandžio 25-ąją, Kristaus Prisi-
kė limo džiaugsmingą šventimą

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažny-
čioje vai nikavo iškilmingos Mišios,
kurioms vadovavo Kauno arkivysku-
pas Sigi tas Tamkevičius, SJ. Jas kon-
celebravo vyskupas Jonas Ivanaus-
kas, prel. prof. Vytautas Steponas
Vaičiūnas, kancleris mons. Adolfas
Grušas, kun. dr. Kęstutis Kėvalas,
kan. dr. Robertas Pukenis, Marijonų
provincijolas, Šv. Gertrūdos bažny-
čios rektorius dr. Vytautas Brilius,
parapijos klebonas mons. Vytautas
Grigaravičius. 

Mišių pradžioje arkivyskupas
pa šventino skulptoriaus Vytauto Ka-
šu bos sukurtą horeljefą ,,Prisikėlęs
Kris  tus”. Po Mišių arkivyskupas
įteikė parapijos Pastoracinės tarybos
nariui Gintautui Paulauskui popie  -
žiaus Jono Pauliaus II paveikslą už
nuoširdų, uolų rūpinimąsi horeljefo
parvežimu, restauravimu ir įmon-
tavimu. Mišias aprašė kun. Nerijus
Šmerauskas, Kauno Kristaus Prisi-
kė limo bažnyčios vikaras. 

Dr. Laima Šinkūnaitė, Vytauto
Di džiojo universiteto Menotyros ka -
tedros profesorė aiškino savo apra -
šyme apie skulptorių, kad parapijos
klebonas mons. Grigaravičius, suži-
nojęs apie 2009 m. uždaromus Kalva -
rijos vienuolių rekolekcijų namus

(Calvary Monastery Retreat House)
Shrewsbury, MA, kuriuose buvo žy -
maus Lietuvos išeivijos skulptoriaus
V. Kašubos skulptūra ,,Prisikėlęs
Kris tus” (1965 m., plaktas švinas),
pasiūlė apsvarstyti šio kūrinio tinka-
mumą visų pirma Prisikėlimo bažny -
čios erdvei. Kauno arkivyskupijos
Bažnytinio meno komisija surengė
kelis posėdžius, kurių svarbiausias
įvyko 2010 m. birželio 21 d., kai, daly-
vaujant arkivyskupui S. Tamkevičiui
ir vyskupui J. Ivanauskui, buvo pri-
tarta šio horeljefo įrengimui.

Pasak LVK delegato prel. Ed-
mun do Putrimo, ši skulptūra daugelį
me tų puošė bei maldai kvietė į vie-
nuo lių Kalvarijos vienuolių pasionis-
tų kop lyčią. Jo teigimu, buvo pras-
minga ir malonu, kad ir kitų tautų
tikintieji bei bendruomenės galėjo
pasigrožėti lietuvio dailininko menu
ir įžvelgti jame lietuvių religingumą
bei pamaldumą. Prel. Putrimas susi-
siekė su pa sionistų vienuolyno pro-
vincijolu, ku ris sutiko statulą per-
duoti Kauno Prisikėlimo šventovei.
Teko ieškoti san dėlio savininko, ku-
ris gyvena Texas valstijoje. Tada teko
suderinti planus statulos pervežimui
į Kauną bendradarbiaujant su Prisi-
kėlimo parapijos klebonu, taryba,
sandėlio administracija ir New York
esančios Lietuvių katalikų religinės
šalpos organizacija.

Aldonos narušienės nuotr.

EDVARDAS ŠULAITIS

Istorinis namelis, kurį nori išsaugoti L. Narbučio vadovaujama Pasaulio kybartiečių
draugija.

katalikų parapijos globon. Soviet-
mečiu nacionalizuotas, o atstačius
Nepri k lau somybę vėl sugrąžintas
parapijai. Bet sovietmečiu, kai pen-
kerius metus iki 1983 m. šalia na-
melio gyveno da bartinis arkivysku-
pas Sigitas Tamke vičius, klebonijoje
buvo redaguojama ir leidžiama ‘Lie-
tuvos katalikų baž nyčios kronika’ –
tai irgi namelio są sajos su praeitimi
ir to namelio gali mybės.” 

Namelis nėra išvaizdus, tiesiog
nuskuręs, galima sakyti, gadina ap -
linką. Tačiau, L. Narbučio nuomone,
varganai atrodo ir miestelio turga-
vie tės būdelės.

Taip pat rašoma, kad nugriovi -
mui pasmerktame namelyje, jį su-
tvar kius, būtų galima įrengti muzie -
jų, bet tai kainuotų mažiausiai
100,000 litų, o gal ir daugiau. O PKD
tiek pinigų nebeturi. Tačiau L. Nar -
bu tis sako: „...Tikiu, kad su Kybartų
muziejaus entuziastais galėsime at -
rasti būdą, kaip šį reikalą išspręsti,
kad Kybartai turėtų savo muziejų,
kad mes, kybartiniai, galėtumėme ri -
kiuotis šalia kitų miestų ir miestelių,
kurie jau tokius muziejus turi.” Bet
visa tai neatsitinka per naktį, nes yra
reikalingas ten gyvenančių žmonių
entuziazmas ir įvairių institucijų su -
pratimas. Miestelių objektai kaip
muziejaus yra patrauklūs ir turis-

tams. O ką šiandien turi Kybartai,
kuo mes galime pritraukti turistus?
Todėl šiam sumanymui  įgyvendinti
geriausiai tiktų tokia visuomeninė
organizacija kaip Pasaulio kybartie -
čių draugija – įsitikinęs PLD pirmi -
ninkas.

,,Savaime suprantama, kad PKD
nė ra nei pastato, nei žemės, ant ku -
rios stovi namelis, savininkė. Bet, ki -
ta vertus, turime susitarimą su para-
pija buvusioje popo gyvenvietėje
įkur ti Kybartų muziejų. Todėl gal
reikėtų visiems – žmonėms ir institu-
cijoms, turinčioms vienokius ar kito -
kius interesus, pirmiausia pagalvoti,
kaip galime išsaugoti šią Kybartų is -
torinę vertybę, o ne kaip ją nugriau-
ti. Nugriauti pastatą galime bet kada,
bet atstatyti jį tokį, koks buvo prieš
130 metų, niekada.”

Svečias parodė sutartį su Kybar -
tų katalikiška parapija, kur sakoma,
jog reikia siekti, kad pastatą būtų ga-
li ma pritaikyti parapijos bei miesto
kultūros reikmėms – jame įkuriant
parapijos ir Kybartų miesto bei kraš-
to istorijos muziejų.

Reikia manyti, kad L. Narbučio
pas tangomis šis projektas bus sėk-
mingai įgyvendintas. Jei norite  susi -
siekti su PKD pirmininku šiuo bei ki -
tais reikalais rašykite el. paštu: ky -
bartietis@gmail.com.

Mūsų geras  bičiulis L. Narbutis,
beje, buvęs ir „Draugo” bendradar-
bis, dabar jau Vilniuje, o ten jam dar -
bų netrūksta, ypač ilgesnį laiką pra -
leidus Čikagoje. Bet, kaip jis rašo, jau
spėjo praleistą laiką prisivyti ir vėl
ki bo tvarkyti PKD reikalus, kurie,
ga lima sakyti, vis atsiranda naujų
problemų. Bet jis turi daug energijos
ir pasiryžimo, tad, reikia manyti,  jas
vi sas sėkmingai išspręs.

Edvardas Šulaitis – kybartietis,
žurnalistas, sporto veikėjas, ilgametis
,,Draugo" bendradarbis, Šv. Antano
parapijos parapijietis.

Buvęs čikagietis Leonas Narbutis pasku-
tinio apsilankymo Čikagoje ir Cicero me-
tu.                            Edvardo Šulaičio nuotr.

Skulptūros autorius V. Kašuba
(1915–1997) gimė Minske, su tėvais
sugrįžęs Lietuvon apsigyveno Mari -
jam polėje. Mokėsi Rygiškių Jono
gimnazijoje baigęs amatų mokslą
1934 m. įstojo į Kauno meno mokyklą
ir baigė ją 1939 m. Prof. Šinkūnaitė
rašo: „V. Kašubos talentas atsiskleidė
labai anksti: jau antraisiais studijų
metais Paryžiuje vykusioje pasauli -
nėje parodoje už medžio drožinius
apdovanotas aukso ir sidabro meda-
liais. Tais pačiais metais jam užsako-
ma sukurti LDK Vytauto Didžiojo
statulą, skirtą Lietuvos paviljonui
Niujorke ruošiamai pasaulinei paro-
dai.” 1947 m. V. Kašubai pavyko išva -

žiuoti į JAV, kur skulptoriaus kūry-
boje išryškėjo ypatingas dėmesys
krikš čioniškajai dailei: kurta iš me-
džio, akmens ir bronzos. Prof. Šinkū-
naitė toliau aiškina, kad V. Kašuba
1965 m. iš plakto švino sukūrė du
visafigū rius horeljefus: ,,Šv. Bona-
ventūra” ir ,,Prisikėlęs Kristus”, ku-
rie laikomi vienais svarbiausių jo
sukurtų krikš čioniškojo meno kūri-
nių. Dabar ho reljefas ,,Prisikėlęs
Kristus” sugrįžo į Kauną, į tą miestą,
kuriame ne tik atsiskleidė V. Kašu-
bos talentas, bet ir kurio atkurtoje
Kristaus Prisikėlimo šventovėje jis
buvo įtaisytas. 

ULKSD inf.
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Žemės grąžinimą Bažnyčiai planuojama 
pradėti po 4 metų

D. Grybauskaitė nepritaria ekonominių
apribojimų taikymui Baltarusijai

Briuselis (BNS) – Europos Są-
jungos (ES)  Taryba, kurios posėdyje
dalyvauja užsienio reikalų ministrai,
paskelbė naujus apribojimus Balta-
rusijai. Pasak vieno iš posėdžio daly-
vių, ,,tokį sprendimą nulėmė žmo-
gaus teisių padėties blogėjimas Bal-
tarusijoje ir nesibaigiančios represi-
jos prieš opozicijos atstovus”. 

ES Taryba įtraukė į ,,juodąjį są-

rašą” 13 naujų pavardžių – tai dau-
giausia Baltarusijos teismo instituci-
jų atstovai. Tad dabar šiame sąraše –
beveik 190 šalies pareigūnų. Jiems
visiems draudžiama įvažiuoti į ES
teritoriją, o jų sąskaitos Europos
bankuose turi būti įšaldytos, jei tik
jas pavyks rasti. Nauji apribojimai
įsigalioja nuo gegužės 24 d., kai bus
paskelbti oficialiame ES biuletenyje.

Vilniaus universitetas vėl pirmauja

Maskva (URM info) – Lietuvos am-
basados Maskvoje kultūros centre Jur-
gio Baltrušaičio namai gegužės 19 d.
buvo pristatytas Lietuvos žurnalistės
Ramunės Sakalauskaitės knygos „Poli-
tikos ringe” leidimas rusų kalba. Ren-
ginyje dalyvavusi knygos autorė tei-
giamai įvertino knygos pasirodymą ru-
sų kalba, nes leidinyje nemažai vietos
skiriama Rusijoje gerai pažįstamiems
Lietuvos politikams, Lietuvos ir Rusijos
ryšiams. Knygos leidimą rusų kalba pa-
ruošė Rusijos leidykla. Lietuvos amba-
sados Rusijoje surengtame knygos pri-
statyme dalyvavo svečiai iš Rusijos Dū-
mos, kitų valstybės institucijų, taip pat
mokslininkai, istorikai, visuomenės vei-
kėjai, žurnalistai, Lietuvių Bendruo-
menės nariai.                   URM nuotr.

Į „Misija Sibiras’11” bandomąjį žygį 
atrinkti 77 dalyviai

Washington, DC (DELFI.lt) –
JAV vidurio vakarų regione praūžė
smarkūs viesulai, Missouri valstijoje
žuvo mažiausiai 89 žmonės. Galingas
viesulas sulygino su žeme didelį vie-
no miesto plotą ir smarkiai apgadino
ligoninę. 

Gerokai nukentėjo Missouri vals-
tijos pietvakariuose esantis Joplin
miestas – praūžus stichijai, dauguma
jo gatvių tapo nepravažiuojamos, nes
jas užtvėrė nuvirtę medžiai ir elekt-
ros stulpai. Telefono ryšys su miestu,
kuriame yra 50,000 gyventojų, buvo
nutrauktas. Kai viesulas apgriovė Šv.

Jono regioninį medicinos centrą, iš
jo į kitas ligonines teko iškeldinti
apie 100 ligonių. 

Vilnius (DELFI.lt) – Mišrioje Vy-
riausybės ir Bažnyčios grupėje buvo
sutarta spręsti sovietmečiu naciona-
lizuotos žemės grąžinimą, kai pabai-
gos link judės žemės grąžinimo pilie-
čiams procesas. Tikimasi, kad tai nu-
tiks apie 2015 metus.

„Aišku, iki galo žemės grąžini-
mas piliečiams dar gali būti neuž-
baigtas ir po 30 metų, tačiau mano-
me, kad per 3–4 metus priartėsime
prie pabaigos. Manoma, kad nuo 2015
ar 2016 m. būtų galima pradėti. Tuo-
met atitinkamai būtų parengti teisės
aktai, pagal kuriuos būtų grąžinama
‘natūroje’ išlikusi žemė, į kurią pre-
tenduoja religinės bendruomenės.
Kalbama ne tik apie katalikų Bažny-
čią, bet ir apie visas tradicines religi-

nes bendruomenes, bet aišku, kata-
likų Bažnyčia čia užima turbūt 90
proc. – ji turėjo ir turi didžiausią įta-
ką, taip pat ir turto turėjo daugiau-
siai.  Taigi pritarimas tam yra, bet
tik kai bus baigtas žemės grąžinimas
gyventojams. Bus grąžinama ta že-
mė, kuri bus likusi kaip valstybinė.
Tai yra kalbama tik apie tą žemę,
kuri yra išlikusi ir į kurią pagal vi-
sus dokumentus gali pretenduoti re-
liginės bendruomenės. Jei tos žemės
nebėra – ji tapo asmens nuosavybe
arba ant jos stovi visuomeniniai pas-
tatai, galvojama apie grąžinimą žeme
arba mišku kitoje vietoje. Apie pini-
gines kompensacijas nebuvo kalbėta.
Tam nėra pritarimo”, – teigė Vyriau-
sybės kancleris Deividas Matulionis.

Vilnius (Delfi.lt) – Lietuvos jau-
nimo organizacijų taryba (LiJOT)
skelbia 77 laiminguosius, kviečia-
mus dalyvauti projekto „Misija Sibi-
ras’11” bandomajame žygyje Aukš-
taitijos miškuose. Iš daugiau nei
1,300 kandidatų atrinkti asmenys ge-
gužės 28–29 d. kviečiami dalyvauti
antrame projekto atrankos etape. Jų
vardus ir pavardes galima rasti pro-
jekto tinklalapyje internete www. mi-
sijasibiras.lt. 

Į bandomąjį žygį šiemet kviečia-
mi asmenys kilę iš įvairių šalies
kampelių, kai kurie iš jų į šį žygį ža-
da atvykti iš Švedijos, Vokietijos,
Jungtinės Karalystės.  Šiemet bando-
masis žygis iš tradicija tapusių Dzū-
kijos miškų perkeliamas į Aukštaiti-

ją. Būtent ten atrinktieji žmonės už-
sidės ant pečių kuprines ir dvi dienas
žygiuos vienijami bendro tikslo –
įveikti visą organizatorių suplanuotą
trasą ir įrodyti, kad yra verti vykti į
Tadžikistano Respubliką arba Toms-
ko sritį Rusijos Federacijoje.

LiJOT prezidentas Šarūnas Fro-
lenko pažymi, kad, kaip ir praeitais
metais, visi, norintys ir galintys pri-
sidėti prie „Misija Sibiras’11” įgy-
vendinimo, kviečiami neribotą pini-
gų sumą skirti aukojimo tinklalapyje
www.aukok.lt. Surinkti pinigai bus
skirti šių metų vasaros ekspedicijų
organizavimui bei po grįžimo pla-
nuojamų pristatymų mokyklose, uni-
versitetuose, jaunimo centruose ir
kt. išlaidoms padengti.

Didžioji Britanija išvedė pajėgas iš Irako

Naujasis ,,al Qaeda” vadovas susijęs 
su JAV žurnalisto nužudymu

JAV vidurio vakarų regioną nusiaubė
smarkūs viesulai

Vilnius (BNS) – Žurnalo ,,Vei-
das” 14-tą kartą paskelbtame šalies
universitetų vertinime tarp valsty-
binių aukštųjų mokyklų vėl pirmau-
ja Vilniaus universitetas (VU), kuris
niekad nebuvo nukritęs iš aukščiau-
sios vietos. Aukščiausią vietą uži-
manti privati aukštoji mokykla, kaip
ir pernai – ISM Vadybos ir ekonomi-
kos universitetas. Geriausių valsty-
binių universitetų vertinime antrą
vietą užima Kauno technologijos uni-
versitetas (KTU), trečią – Mykolo Ro-
merio universitetas (MRU), ketvirtas
– Vytauto Didžiojo universitetas
(VDU), penktas – Vilniaus Gedimino

technikos universitetas (VGTU). Pir-
mas penketukas, lyginant su pernai,
beveik nepakito, tik vietomis susi-
keitė VGTU ir VDU. Paskutinėje –
tryliktoje – vietoje tarp valstybinių
aukštųjų liko Lietuvos kūno kultūros
akademija, ją nedaug lenkia Vilniaus
dailės akademija (VDA).

Aukštosios mokyklos buvo verti-
namos pagal  devynias sritis: mokslo
ir meno veiklą, aukščiausius akade-
minių darbuotojų ir alumnų veiklos
įvertinimus, tarptautiškumą, studijų
krypčių įvairovę, studijų sąlygas,
įgytos specialybės paklausą darbo
rinkoje ir finansavimo struktūrą.

ES Taryba paskelbė naujus apribojimus Baltarusijai

Vilnius (BNS) – Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė pareiškė
nepritarianti siūlymui įvesti ekono-
minius apribojimus Baltarusijai ar
svarbioms šalies įmonėms, nes toks
žingsnis prilygtų „smūgiui žemiau
juostos”.

Europos Sąjungos (ES) šalims
svarstant dėl papildomų apribojimų
prezidento Aleksandr Lukašenka re-
žimui, Lietuvos vadovė pabrėžė, kad
pirmiausia ekonominiai apribojimai
palies kiekvieną Baltarusijos pilietį.
Pasak D. Grybauskaitės, Lietuva pa-
laiko tik priemones prieš konkrečius
asmenis.

Lietuvos pareigūnai iki šiol pasi-
sakydavo prieš ekonominius apribo-
jimus Baltarusijai, nes tai galėtų dar
padidinti Rusijos įtaką ir pakenkti
Lietuvos verslui.

„Mums tikrai rūpi Baltarusijos
kaip suverenios valstybės ateitis”, –
bendroje su prezidente spaudos kon-
ferencijoje sakė premjeras Andrius
Kubilius.

ES valstybės jau kurį laiką
svarsto, ar tikslinga Baltarusijos pre-
zidento A. Lukašenka režimui pritai-
kyti ekonominius apribojimus dėl
susidorojimo su opozicija ir žmogaus
teisių pažeidimų. 

Islamabadas (BNS) – Naujasis
,,al Qaeda” vadovas egiptietis kovoto-
jas Saif  al-Adel susijęs su JAV žurna-
listo Daniel Pearl nužudymu Pakis-
tane 2002 m., pranešė JAV pareigūnai,
tiriantys žurnalisto žmogžudystę.

2002 m sausio mėnesį ,,The Wall
Street Journal” žurnalistas buvo pa-
grobtas Karačio mieste Pakistane,
kur rinko informaciją apie islamo
kovotojus. Žurnalistas buvo nužudy-
tas. Tyrėjai išsiaiškino, kad S. al-
Adel aptarė D. Pearl pagrobimą su
Khalid Sheikh Mohammad, kuris
kaltinamas 2011 m. Rugsėjo 11-osios
išpuolių JAV organizavimu.

,,K. Sh. Mohammad Federali-
niam tyrimų biurui JAV sakė, kad S.

al-Adel davė nurodymus įvykdyti ‘al
Qaeda’ operaciją, kuri numatė žurna-
listo pagrobimą”, – teigė pareigūnai
pranešime, kuris buvo išspausdintas
sausio mėnesį.

Tai, kad S. al-Adel yra susijęs su
žurnalisto nužudymu, parodo ilgalai-
kius ,,al Qaeda” ir kovotojų Pakista-
ne ryšius. Kovotojai organizuoja iš-
puolius ne tik šiaurės vakarų terito-
rijoje netoli Afganistano sienos, bet ir
didžiuosiuose Pakistano miestuose.

Pasak JAV pareigūnų, ,,al Qae-
da” vadovas taip pat prisidėjo prie iš-
puolių prieš JAV ambasadas Kenijoje
ir Tanzanijoje 1998 m. 1990 m. S. al-
Adel įkūrė ,,al Qaeda” narių apmoky-
mo stovyklas Sudane ir Afganistane.

Bagdadas (BNS) – Didžioji Bri-
tanija visiškai išvedė ginkluotąsias
pajėgas iš Irako. Britų kariai atvyko į
Iraką vykdydami operaciją TELIC.
Manoma, kad TELIC buvo įvykdyta
2009 metais. 2009 m. kovo 31 d. Di-
džioji Britanija pradėjo savo pajėgų
iš šalies išvedimo operaciją.

2011 m. gegužės mėnesio duome-

nimis, Irake buvo likę Didžiosios Bri-
tanijos karališkosios flotilės atstovų.
Jie dirbo instruktoriais – apmokė ir
treniravo Irako jūrininkus. Mokymai
buvo baigti, ir karališkoji flotilė taip
pat paliko šalį. Šią informaciją pa-
tvirtino Irako vyriausybės atstovas.
Dalis karių liks dirbti Didžiosios Bri-
tanijos ambasadoje Bagdade.



8 2011�gEgUŽĖS 24,�ANTRADIENIS DRAUGAS

Dievoieška

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Tegul neišsigąsta jūsų širdys!
Tikite Dievą – tikėkite ir mane!

Mano Tėvo namuose daug buveinių.
Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasa-
kęs: ‘Einu jums vietos paruošti!’? Kai
nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus
pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte
ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote
kelią.”

Tomas jam sako: „Viešpatie, mes
nežinome, kur tu eini, tai kaipgi ži-
nosime kelią?” Jėzus jam sako: „Aš
esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Nie-
kas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip
tik per mane. Jeigu pažinote mane,
tai pažinsite ir mano Tėvą. Jau dabar
jį pažįstate ir esate matę.”

Pilypas jam sako: „Viešpatie, pa-
rodyk Tėvą, ir bus mums gana.” Jė-
zus taria: „Jau tiek laiko esu su ju-
mis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs
nepažįsti! Kas yra matęs mane, yra
matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti:
‘Parodyk mums Tėvą’? Nejau tu neti-
ki, kad aš esu Tėve ir Tėvas yra ma-
nyje?! Žodžius, kuriuos jums kalbu,
ne iš savęs kalbu. Manyje esantis Tė-
vas daro savuosius darbus. Tikėkite
manimi, kad aš esu Tėve ir Tėvas ma-
nyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų!
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas
mane tiki, darys darbus, kuriuos aš
darau, ir dar už juos didesnius, nes
aš keliauju pas Tėvą.” (Jn 14, 1-12)

Kai paskutinės vakarienės metu
Jėzus pasakė mokiniams, jog tikėji-
mo bendrystė su juo veda į Tėvo
pažinimą, Pilypas tuoj pat paprašo
Jėzaus: „Viešpatie, parodyk Tėvą, ir
bus mums gana” (Jn 14, 8).

Pilypas – vienas iš dvylikos, buvo
pašauktas paties Jėzaus (Jn 1, 43-44).
Jis padėjo Natanaeliui atrasti tikėji-
mą (Jn 1, 45-47). Jis taip pat priėmė ir
pranešė apie graikų troškimą Jeru-
zalėje pamatyti Viešpatį (Jn 12, 21-
22). Dabar jis prašo parodyti Tėvą.

Pilypo troškimas – tapatus Mo-
zės troškimui, kai jis meldžia Vieš-
paties: „Prašyčiau parodyti man savo
šlovę” (Iš 33, 18). Kalbama apie tą
kiekvieno žmogaus vidinį troškimą,
besikartojantį Biblijoje, ypač psalmė-
se.

Prisiminkime, pavyzdžiui, bes-

imeldžiančiojo šauksmą 27 psalmėje:
„Išgirsk mano balsą, Viešpatie, kai
šaukiuosi, būk man maloningas ir
išklausyk mane! ‘Eikš, – sako man
širdis, – jo veido ieškok!’ Tavo veido,
Viešpatie, aš ieškau! Neslėpk nuo
manęs savo veido” (Ps 27, 7-9).

Panaši malda pasigirsta ir 42
psalmėje: „Kaip elnė ilgisi tekančio
vandens, taip aš ilgiuosi tavęs, Dieve.
Visa gyvastimi trokštu Dievo – gyvo-
jo Dievo, – kada nueisiu pamatyti
Dievo veido?” (Ps 42, 2-3). Kiekvienas
žmogus vienaip ar kitaip geidžia
pažinti Dievą, nes jame atranda
meilės šaltinį, kuris įgalina žmogų
būti tuo, kuo jis yra.

Jėzaus atsakymas Pilypui – „Kas
yra matęs mane, yra matęs Tėvą” (Jn
14, 9) – kreipia mūsų žvilgsnį į vie-
natinį Sūnų, nuo amžių atsigręžusį į
Tėvą, kuris lygiai taip pat atsigręžė į
mus, kad mums apreikštų savo veidą:
„Tai nereiškia, jog kas nors būtų
Tėvą regėjęs; tiktai kuris iš Dievo
yra, tas jį regėjo” (Jn 6, 46).

Jei iš tiesų norime pažinti Dievo
veidą, mes neturime kitos galimybės
kaip tik kontempliuodami Jėzaus
veidą. Jo veide mes iš tiesų matome,
kas yra Dievas ir koks yra Dievas:
„Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o
vien tai, ką mato darant Tėvą; nes ką
jisai daro, lygiai daro ir Sūnus” (Jn 5,
19). Evangelijų autoriai, pasakodami
apie Jėzų, mums atskleidžia Dievo
veidą. Todėl, „kas mane mato, mato
tą, kuris mane siuntė” (Jn 12, 45).

Evangelija pagal Joną nebeužsi-
mena, ar Pilypui tąkart pavyko iki
galo suprasti Jėzaus atsakymą. Ta-
čiau viena yra aišku: jis visiškai ati-
davė jam savo gyvenimą. Remiantis
kai kuriais vėlesniais pasakojimais
(„Pilypo darbai” ir kt.), šis apaštalas
nešė Gerąją Naujieną į Graikiją, o po
to į Frygiją (dabar centrinė Turkijos
dalis), kur ir buvo nukankintas.

Tad esame kviečiami neužmiršti
savo tikslo, į kurį turėtų krypti mūsų
gyvenimas: sutikti Jėzų, kaip jį suti-
ko Pilypas, ieškodamas ir trokšda-
mas išvysti jame paties Dievo veidą.
Jei šio įsipareigojimo mums stigs,
liksime vis labiau pasimetę ir vieni,
atgręžti tik į save, kaip į veidrodį.

Delfi.lt
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Gal jis buvo kiek aptemdytas
beatodairiško mokslo siekimo, per
didele visuomeninės veiklos plėtote?
Dėl meilės patirties stygiaus. O gal
kartais įstrigdavo superego viršūnė-
je ir kėlė aibes rūpesčių, o gal slėp-
davosi ego gelmėje? Gal ne kartą
buvau suviliotas horizontalios tolu-
mos klaikumo – kelionių varguose,
vandens, duonos ir meilės troškuly-
je. 

Yra žmonių –  tarp jų daugiau
moterų – kurie turi ir jaučia meilę
visiems, kuriuos sutinka gyvenimo
kelyje, net ir savo skriaudėjams, kan-
kintojams. Tai autentiški krikščio-
nys: ne tik visiems atleisti, bet ir vi-
sus bandyti apglėbti plačia meilės
skraiste. Tai idealu, nors sunkiai
pasiekiama. Sunku pakilti į dvasines
aukštybes, dar sunkiau jose išlikti.
Protas ir širdis gali degti idealais, bet
ne viską galima paversti tikslingu
triūsu ir darbais, žodžiais, kalbomis
ir raštais. Dažnai įžvalgas ir sumany-
mus laidoja realybės gniaužtai. Dva-
sinis pakilimas neateina savaime, jis
gali būti pasiekiamas atradus verty-
binius orientyrus ir protu bei jaus-
mu įsipareigojant, valingai aukojant
laiką ir energiją Tėvynės gerovei
kurti, kilniems tikėjimo idealams
įgyvendinti. Metams kraunantis ir
kūno kančioms dažnėjant, vis sun-
kiau žvelgti, tuo labiau kilti į dvasi-
nes viršūnes, vis sunkiau vien tobu-
lais idealais gyventi. 

Kartais gyvos trauminių prisi-
minimų bangos užlieja sąmonę ir
sunkina tos dienos keliamus uždavi-
nius. Nors blaivus protas diktuoja,
kartais nežinia ir nerimas slegia bet
kokį entuziazmą – neleidžia naujai
darbų ar veiksmų bangai kilti, tuo
labiau išsiplėsti tarp artimųjų. Tuo-
met sunku mintimis ir darbais išsi-
lieti toliau už savojo ego ribų. Vis daž-
niau kilnioms idėjoms energijos sty-
gius rašo omegą ir  deda tašką. Beje,
bent kartais noriai atsiverdavau
Šventajai Dvasiai ir trokšdavau pa-
žinti Dievo valią, kad tapčiau visa-
verčiu žmogumi, mylėčiau mane su-
pantį artimą, pažinčiau ir sekčiau sa-
vo likimo gairėmis, kad tautai ir
žmonijai Dievo karalystę kuriant,
būčiau tyras ir pasišventęs riteris.

Savo gimtąjį kraštą lankydamas
ir ten gyvendamas po 5–6 mėn. per
ištisą tuziną metų, dažnai pastebė-
davau, kad to meto Lietuvos žmonių
santykiuose buvo mažai rodoma pa-
sitikėjimo ir meilės, kito asmens ger-
bimo, atjautos ir giluminio artimųjų
supratimo. Tarp šeimų ir institucijų
buvo daug melo ir apgavysčių, kivir-
čų ir net kovų be paliaubų. Smurto
atvejais dažnai buvo nesiskaitoma su
priemonėmis ar pasekmėmis. Mies-
tuose ir kaimuose gausu žiaurių
tarpasmeninių nesutarimų, sunkių
smūgių kitiems. Kitų kaltės mato-
mos, jos didinamos, o pamirštama vi-
sų pirma žvelgti į savo vidų ir
ieškoti, ar nėra kaltės savyje. Kodėl
ir kaip dingo daugumos lietuvių pa-
garba žmogui, meilė  artimui? Meilė
lietuviui, kad ir koks jis bebūtų.
Mažai yra pasišventėlių, kurie pas-
toviai žadintų bendrumo siekimą su
gimine, gentimi, tauta, valstybe. To-
dėl ar reikia stebėtis, kad rodoma
nepaprastai daug egoistinio pavydo,

primityvaus kalbos vulgarumo ir
patyčių, kitų asmenų žeminimo, jų
smerkimo? Ir tai matome ne vien
politikoje, bet ir namuose, darbo
aplinkoje, bendruomenėje. Nestebi-
na, kad su vaikais ir paaugliais  yra
dar blogiau, nes jie  pakartoja vyres-
nius už save. Prisimintina, kad vaikų
jausmai ir įgeidžiai yra sunkiai su-
valdomi. Stokodami pastovios moti-
nos ir tėvo meilės ir asmeninio dėme-
sio, gilaus rūpesčio ir rūpestingos
globos bei prasmingų pamokymų
apie realius gyvenimo siekius, apie
sunkumus, kliūtis bei smūgius tiek
vaikystėje, tiek ir jaunatvėje, jie yra
stačiai verčiami primityvaus pykčio
atvejais ar vidinės įtampos pagauti
smogti kitiems pirmiau negu kiti
jiems. Esminių emocinių ir dvasinių
poreikių frustracijai didėjant, savo
tulžį jie išlieja paniekos žodžiu ir
kumščiu, dažnai nuskriausdami silp-
nesnius už save. Pykčio ir patyčių
gausa yra stebinančiai didelė ir labai
apsunkinanti skriaudžiamųjų bei
silpnesniųjų gyvenimą. Pagal statis-
tikos duomenis ją patiria apie 3/4
vaikų. Viena patraukli studentė tei-
gė, kad ji, eidama Laisvės alėja į VDU
ir atgal, beveik kaskart patiria paty-
čias: apie 40 proc. teigiamų pastabų
ir apie 60 proc. neigiamų patyčių.
Nors daugiau kaip 70 proc. lietuvių
save laiko katalikais, tačiau kataliky-
bės esmės, tuo labiau altruistinės
artimo meilės bei religinių užduočių
supratimo neturi, daugumai jų tai
tebėra neištirta ir svetima teritorija.
Jų tikėjimas yra daugiau liaudiškas,
o ne egzistenciškai įpareigojantis.
Metų metais jų tikėjimo raiška buvo
už socrealizmo ribų, todėl įvairių
priemonių gniaužoma. 

Sovietinių institucijų palikta
katastrofinė praeitis tebeugdo egoiz-
mą, pagarbos stygių, nepasitikėjimą
kitais žmonėmis, todėl dažnai išky-
lančios emocinės dilemos spaudžia
juos elgtis primityviai. Tai persilieja
į augančią kartą, ypač tai daliai, kuri
neturi sąlygų įgyti stiprių religinių
ir tautinių jausmų bei idealų. Nūnai
beveik visi supranta, kad taip netu-
rėtų būti, bet nedaug kas deda reikia-
mas pastangas, kad konfliktai būtų
sprendžiami dialogo forma, kartais
su  žinovų pagalba. Tuomet  šeimyni-
niai ir visuomeniniai santykiai ge-
rėtų ir visuomenės aplinka šviesėtų.
Kad būtų teikiama pagalba tiems,
kuriems jos reikia, kad vaikų ir jau-
nimo fizinės, psichinės ir dvasinės
reikmės būtų tenkinamos, tėvams ir
mokytojams būtina pavyzdžiu ir žo-
džiu mokyti, rodyti, kaip reikia
žingsnis po žingsnio žengti į gyveni-
mo visavertiškumą, kad  būtų galima
įveikti vidinius konfliktus ir išorines
peripetijas. 

Matyt, lietuvių vaizduotėje per
dažnai atsiveria ateistinė orientacija
su primityviais kovos už būvį vaiz-
dais. Metų metais komunistų parti-
jos veikėjų, gausių agitatorių, net ir
didelės dalies mokytojų skelbiami
lozungai diktavo klasių kovos elgesį,
socialistinį režimo įstatų pirmumą
šeimos ir visuomenės santykiuose.
Įduok brolį, sesę ar tėvą, jeigu jie ką
nors pasakė prieš sovietų rėžimo
vykdytojus, ir būsi apdovanotas.

Bus daugiau.



nervų sistemą.
Tuo gydomasis murkimo po-

vei kis nesibaigia. Žmogaus skele-
tui reikia nuolatinio maitinimo
arba stimuliavimo, antraip jis po
truputį praranda kalcį ir ima silp-
ti. Tyrėjai nustatė, kad garso daž-
nis nuo 27 iki 44 hercų (taip murkia
katės) 20 proc. stiprina kaulus. To-
dėl mokslininkai kačių terapiją
ėmė taikyti siekdami pristabdyti
osteoporozės vystymąsi, taip pat
moterų kau lams pastiprinti meno-
pauzės laikotarpiu.

Berlyno gerontologijos institu -
te buvo tiriama, kokią įtaką katės
turi savo šeimininkų gyvenimo
truk mei. Išvados, gautos penkerius
metus stebėjus 3,000 ka čių mylė-
tojų (namuose nuolat lai kiu  sių
kates), rodo, kad tokie žmo nės
gyvena vidutiniškai 10,3 metų il-
giau negu neauginantys kačių.
Beje, kačių augintojų kraujospū -
džio rodikliai buvo geresni, o cho-
lesterolio (vieno iš infarkto rizikos
veiksnių) kiekis kraujyje – gerokai
mažesnis. Tad, gerontologų nuomo -
ne, katės – tikrasis jaunystės elek-
syras jų šeimininkams.

Dėl šių mokslininkų atradimų
pastaruoju metu visame pasaulyje
išaugo gydymo kačių pagalba, kaip
natūralaus būdo atgauti jėgas ir
sveikatą, populiarumas. JAV gydy-
tojai dažnai pataria ligoniams įsi-
gyti pūkuotuosius draugus, o prag -
mantiškieji anglai pasielgė dar ryž -
tingiau – Anglijoje katę jau galima
dabar nusipirkti ir vaistinėje.

Gydymas kaip pomėgis

Kačių terapijos specialistai nu -
statė įdomų faktą: katės visada
neklysdamos žino, kada jų šeimi -
nin kas sunegaluoja. Su sunkiai
sergančiu žmogumi jos niekuomet

nepradės žaisti – laiką leis tiesiog
gulėdamos prie jo, murks, masa -
žuos savo nagučiais. Kitaip tariant,
stengsis jam padėti. Be to, jeigu
pacientas patyrė infarktą, insultą
arba sunkią operaciją, ,,namų gy-
dytojas” visą lai ką bus greta jo. 

Deja, kol kas nėra tikslaus at-
sakymo, kodėl katės savo noru už-
siima gydomąja veikla. Vieni tyrė-
jai ma no, kad jos tai daro iš meilės
savo šeimininkams, kiti – kad joms
tai tiesiog patinka, tarsi tai būtų
savo tiškas pomėgis. Treti kačių gy -
domąsias savybes aiškina katiniš -
kos energijos ypatumais.

Vis dėlto tyrinėtojai šį bei tą
išsiaiškino. Pasirodo, ka tės mėgsta
gulėti ant televizorių, šaldytuvų,
veikiančių skalbimo ma šinų, kom-
piuterių, t. y. ant tų prie taisų, kurie
spinduliuoja nei gia mus elektro-
magnetinius virpesius. Beje, kuo
aukštesnis šių virpesių dažnis, tuo
labiau patenkinta atrodo katė. (Tai
rodo, kad norma liam jos energe-
tinės sistemos funk cio navimui
būtina neigiama spinduliuotė.)

Žmogaus organizme toks spin-
duliavimas atsiranda pataloginiu
(ligos), procesų židiniuose. Norėda -
mi išvengti gresiančios ligos, turi -
me suderinti savo energetinę sis-
temą. Būtent tai savuoju žemu
dažnių lauku katės ir daro, o kartu
ir pačios ,,maitinasi”. 

Parengė Nijolė Nausėdienė
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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�susitarus

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�susitarus
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�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

Kačių terapija

Visi sulaukiame senatvės, ir
tai nieko nuostabaus, tik
jaunam žmo gui atrodo, kad

jo senatvė niekada neateis. Senatvė
ateina nelauktai, žiūrėk, metai
pradeda bėgti taip greitai, kad ne -
bespėji jų skaičiuoti.

Vienatvė yra sunkiausias ir
nesveikiausias gyvenimo būdas.
Amerikoje yra įprasta, kad vaikai
anksti iš skren da iš tėvų namų.
Taip nutrūksta turėtas ryšys. Tė-
vams prasideda ilgesingas ir ne -
sveikas gyvenimo periodas. Svei -
kiau sias būdas jį paįvairinti – gy -
vulėliai. Psichoterapeutai teigia,
kad naminis gyvulėlis į namus įneš
ramybės, kad žmogus nesijaus vie-
nišas, sumažės įtampa ir t. t. 

Ki tas svarbus klausimas – kokį
gyvū ną geriausia laikyti? Prieš įsi-
gyjant gyvūną, reikia įvertinti savo
fi nansinę padėtį, užimtinumą, kan-
t ry bę ir gyvenimo būdą. Atrodo,
jog lengviau sia yra auginti kates.
Jos namuose gali išbūti vienos,
palikus maisto, vandens ir kraiko,
bent 5 dienas jos išbus vie nos, jų
nereikia vesti į lauką. Be to, katės
augdamos mažiausiai pridarys
visokių aibių. Šuo – draugiškiau-
sias gyvūnas, bet šunį reikia rink-
tis tik tokį, kuris turi kilmės doku-
mentus. Tik perkant veislinį šunį
iš anksto žinosite, koks jis užaugs.

Įdomi kačių terapija

Gydymas kačių pagalba, jau
turintis ir mokslinį pavadinimą –
felinoterapija, žinomas nuo senų
laikų. Apie tai savo dar buose užsi-
mena net didysis Hipo kratas. Šio-
mis dienomis pripažįstamas kačių
gydomasis poveikis – jos ve žioja-
mos po ligonines, senelių prie glau-
das. Zoopsichologai tvirtina, kad
katės buvimas šalia gerina mūsų
emocinę būklę, grynina biolauką,
naikina įvairias baimes. Jei šeimo-
je auginama katė, tikimybė vaikui
susirg ti alergija sumažėja tris kar-
tus. Tačiau katė būtinai turi ap-
sigyventi namuose anks  čiau, nei
gimsta vaikas. 

Šiuolaikinė medicina į žmonių
gydymą gyvūnais ilgą laiką žiūrėjo
gana skep tiškai, kol nebuvo at-
skleista kačių fiziologinio mecha-
nizmo mįslė. Viską, kaip dažnai bū-
na, lėmė atsitiktinumas. Tai įvyko
Londono Mokslinio tyrimo insti-
tute. Sykį, kai mokslininkai nak  tį
darė bandymus laboratorijoje, į
patalpą įslinko katė. Jai praėjus

pro dažnių srovės generatorių, ne-
tikėtai sutriko visų matuoklių vei-
kimas.

Iš pradžių mokslininkai nesu -
prato, kas atsitiko. Bet pa matę, kad
vos tik katei praėjus pro matuok-
lius, jų parodymai ima keistis, nu-
sprendė iš matuoti katės elektro-
magnetinį lauką. Labai nustebo
radę, kad katė skleidžia gerokai
stipresnius žemus dažnius negu
daug pinigų kainuojantis generato-
rius. 

Specialistai nusprendė tęsti
bandymą. Tuo metu institutas to-
bulino metodą, kaip žemų dažnių
sro vėmis gydyti sergančius lėti-
nėmis ligomis. Prisimindami, kaip
į katę reagavo matuokliai, moks-
lininkai ligonius savanorius su-
skirstė į dvi grupes. Vieną grupę jie
toliau gydė žemų dažnių srovėmis,
o kitos gru pės žmonėms ant skau-
damos vietos tiesiog sodindavo
katę. Po mėnesio mokslininkai
palygino bandymo rezultatus: visi
kačių gydyti ligoniai pasveiko, o
kitoje grupėje išgijo tik pusė pa-
cientų.

Tolimesni tyrimai neleido abe -
joti gydomosiomis kačių savy-
bėmis. Šiuolaikinė medicina žemų
dažnių srovėmis gydo audinių už -
degimus, gerina kraujotaką. Pa -
sirodė, kad viena katė gali pakeisti

penkis (!) šiuolaikinius generato-
rius. 

Tuo pačiu faktu amerikiečių
mokslininkai rėmėsi, aiškindami
neseniai atliktų tyrimų rezultatus:
kačių mylėtojai tris kartus rečiau
kenčia nuo širdies ir kraujotakos
ligų, o rizika susirgti vėžiu jiems
yra 30 proc. mažesnė.

Murkimas vietoj vaistų

Beje, gydomasis kačių terapi-
jos poveikis priklauso ne tik nuo
skleidžiamų žemų dažnių. Nese-
niai moks lininkai iš Gyvūnų ben-
dravimo instituto North Carolina
padarė netikėtą atradimą. Jie kelis
dešimtmečius tyrė kačių balsus ir
po daugelio bandymų nustatė, kad
katės murkimas taip pat yra veiks-
minga gydomoji priemonė.

Pasirodo, kad garsai, skleidžia -
mi ,,pūkuotųjų gydytojų’’, labai
teigiamai veikia žmogaus orga-
nizmą ir padeda užkirsti kelią dau-
gumai ligų, taip pat jas gydyti. Ka -
tės murkimas, lyg ultragarso tera-
pija, teigiamai veikia ir žmogaus

SSVVEEIIKKAATTAA

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

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny

SIūLO DARbą

Apsilankykite ,,Draugo” tinklalapyje
www.draugas.org
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LR garbės konsulų suvažiavimas Toronto

Prasideda golfo sezonas ir varžybos

Atgimstantis pavasaris vilioja
visus laukan, o ypač golfo
žaidėjus, kurie, dar orui neat-

šilus, planuoja įvai rius draugiškus
susitikimus ir ypač anksti pradeda
planuoti varžybas.

Šiemet Pasaulio lietuvių centras
Lemont birželio 25 dieną, šeštadienį,
rengia Golfo turnyrą Old Oak Coun -
try klube Homer Glen, IL. Varžybų
pagrindinis rėmėjas – amerikiečių
bendrovė ,,Liberty Mutual”, o varžy-
bas globoti mielai sutiko golfo laukų
sa vininkai lietuviai Alė ir Algis Lie -
poniai.

Varžybos yra organizuojamos
taip, kad kiekvienam žaidėjui būtų
smagu žaisti, todėl bus naudojamas
,,scramble” formatas. Ko jau ko, o do -
vanų tikrai netrūks. Jau registruo-
jantis starto aikštelėje kiekvienas
žaidėjas gaus po dešimt dovanų. 

,,Liberty Mutual” varžybose pir -
mą vietą nugalėjusios komandos lau -
kia kelionė į Pinehurst, North Caro -
lina, kuri įvyks kitais metais kovo
7–11 dienomis. Ten dalyvaus 100 šių
me tų golfo laimėtojų, suvažiuosian-
čių iš visų Jungtinių Amerikos Vals-
tijų. Pernai ,,Liberty Mutual” Lietu-
vių Fondo ir Pasaulio lietuvių centro
kartu rengtam turnyrui paskyrė dvi
pirmos vietos premijas, nes dvi ko -

mandos po 60 smūgių užbaigė 18 duo-
bučių.

Nestigs ir kitokių premijų, kurių
numatyta net 13. Bus apdovanoti tie-
siausiai, toliausiai ir arčiausiai ka -
muoliuką numušę žaidėjai. Pla nuo -
jamos ir linksmesnio pobūdžio var-
žybos kaip ,,Pono koldūno”. Per nai
koldūno mušimo varžybos ypač pa-
sisekė, mat vienas amerikietis sten-
gėsi koldūnus mušti tol, kol pagaliau
laimėjo. Kadangi vers lininkai šioms
žaidynėms paau koja įvairaus maisto
(galima bus paskanauti ir lietuviš-
ko), bus apdovanotas ir daugiau siai
svorio pridėjęs žaidėjas, kartu nepa-
mirštas ir gražiausiai apsiren gęs.

Varžyboms rengti komitetą su -
daro didžiulis 16 asmenų komitetas:
pirm. Linas Gylys, Robertas Blins -
trubas, Linas Čepelė, Dainius Dumb -
rys, Medardas Karalius, Linas Kas -
tys, Algis Lieponis, Paulius Ma jaus -
kas, Jurgis Riškus, Algis Rugie nius,
Daiva Rugieniūtė, dr. Vytas Sau lis,
Andrius Stankus, Pijus V. Ston čius,
Sigitas Vaznelis ir Artūras Žy lys. Ko -
mitetas buria ir gausią grupę sava -
norių, kurie ir kurios pa dės varžybas
vesti. Nemažai pastangų skiriama
surasti rėmėjus. Jų prašoma paauko -
ti ar tai maisto, ar gėrimų, ar dovanų
tyliajam aukcionui.

Norintys varžybose dalyvauti
žaidėjai prašomi kreiptis į Daivą Ru -

LIŪDA RUGIENIENĖ

Žaidėjai (iš k. į d.): Aras Žlioba, Lina Žlioba, Rasa McCarthy ir Patrick McCarthy. Žaidėjai (iš k. į d.): Louis Stankaitis, Andrius Rasutis, Paul Jozaitis ir Rūta Rasutis.

Pirmą vietą praėjusiais metais laimėjusi komanda (iš k. į d.): Algis Rugienius, Howie
Ludwig, John Ratkovich ir Frank Batistich. Jie keturi važiavo į ,,Liberty Mutual National
Finals” Pinehurst, North Carolina.

gieniūtę tel. (949) 735-2779 arba rašyti
el. paštu: corpgolf@flash.net. Dau-
giau informacijos ir užsiregis truoti
galima internete:

www.lithuaniangolf.com. 
Vis sunkiau ir sunkiau darosi

išlaikyti lietuvybei skirtus centrus.
Kai kuriuose miestuose jie jau vi -
siškai išnyko ar pradeda nykti. Rei -
kia džiaugtis, kad Lemont labai akty -
viai veikia jaunesnioji lietuvių kar-

ta, kuri ne tik naudojasi PLC, bet ir
rūpinasi Centro ateitimi. Belieka tik
palinkėti gerų ir smagių varžybų.
Varžybų pelnas yra skiriamas PLC
paremti.

Liūda Rugienienė – pedagogė,
skautė, JAV LB narė, buvusi Michi-
gan apygardos pirmininkė, PLB ats-
tovė, LR Seimo ir PLB komisijos na-
rė.

2011 m. gegužės 14 d. Toronto
mieste surengtame Lietuvos Respub-
likos garbės konsulų Kanadoje suva-
žiavime aptarti artimiausi veiklos
uždaviniai, ypač skatinant preky-
binius ir kitus ryšius su Kanada.

Ambasadorė Gintė Damušytė
supažindino garbės konsulus su svar-
biausiais politiniais, ekonominiais ir
kultūriniais svarbiausiais tikslais,
šalies pirmininkavimu Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organi-
zacijai bei Demokratijų bendrijai,
taip pat pasirengimu Europos Sąjun-
gos pirmininkavimui 2013 m. II-aja-
me pusmetyje. Ambasados patarėja
Vilija Jatkonienė nušvietė konsuli-
nius darbus ir naują pilietybės įsta-
tymą.

Ambasadorė padėkojo garbės
konsulams už jų aktyvią veiklą talki-
nant ambasadai įvairiais klausimais.
„Garbės konsulai atlieka svarbų
vaidmenį vystant visokeriopą veiklą

plačioje Kanados teritorijoje. Jūsų
ryšiai bei darbai atstovaujant Lietu-
vos interesus skirtingose provinci-
jose, taip pat teikiama pagalba Lie-
tuvos piliečiams ir dėmesys lietuvių
bendruomenėms padeda Lietuvai
stiprinti dvišalius santykius su Ka-
nada”, – sakė ambasadorė G. Damu-
šytė.

Garbės konsulai taip pat dalyva-
vo ambasados ir garbės konsulato
Toronto surengtame mokslinio ben-
dradarbiavimo seminare ,,Mokslas,
inovacijos ir viešojo sektoriaus vady-
ba”. Seminare buvo diskutuojama
apie tai, kaip viešoji politika sukuria
palankias sąlygas ar trukdo mokslo
ir inovacijų plėtrai, analizuojama
mokslo ir verslo sąveika, aptarinė-
jamos naujausios žinios apie Lietu-
vos mokslo centrus. 

Kanadoje akredituoti keturi Lie-
tuvos garbės konsulai – Toronto,
Montreal, Edmonton ir Vancouver.

Nuotraukoje (iš k. į d.):  Garbės konsulai A. Staškevičius (Montreal), P. Kuras (Toronto),
ambasadorė G. Damušytė, ambasados patarėja V. Jatkonienė ir C. Juras (Vancouver).

Toronto,�CANADA
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Sekmadienį, gegužės 15 d., vyko
Reikjaviko miesto surengta
Tautų šventė. Nors oras pasitai-

kė šiaurie tiškai santūrus – buvo
apsiniaukę, kartais purškė lietutis, į
senąjį teat rą-restoraną IDNO, esantį
pačiame Reikjaviko centre, šalia ro-
tušės ir tvenkinio, gausiai rinkosi
šventės dalyviai. Jau ketvirti metai,
nuo pat įkūrimo 2008 metais, šioje
šventėje dalyvauja ir Lietuvių-islan-
dų bendruomenė.

Bendruomenės nariai susirinko
puikiai nusiteikę ir gerai pasiruošę
šventės eisenai ir mugei. Kuklus ben-
druomenės stalas pačiame didžiosios
IDNO salės centre buvo nukrautas
Lietuvos žemėlapiais, lankstinukais
bei knygomis apie Lietuvą. Taip pat
buvo galima pamatyti bei įsigyti ben-
druomenės narių sukurtų rankdar-
bių. Stalo puošmena tapo Daivos
Mockūnienės iškeptas Gedimino pi -
lies formos pyragas. Vaikus prie lie -
tuvių stalo viliojo lietuviški ledinu -
kai, suaugusius – nuostabiausių
Lietuvos kampelių skaidrių paroda
televizoriaus ekrane.

Oficialioji šventės dalis prasi-
dėjo tautų eisena nuo Reikjaviko
miesto didžiausios – Hallgrimskirkja
– baž ny čios žemyn iki rotušės ir
IDNO. Lie tuvių-islandų bendruome-
nės na riai, pasipuošę lietuviškomis
kepurė mis ir marškinėliais, mojuo-
dami trispalvėmis vėliavomis, žengė

šven tinės eisenos viduryje. Po eise-
nos IDNO atsidarė įvairių Islandijos
tautinių ir tarptautinių bendruome-
nių paroda-mugė, lauke, palapinėse,
buvo galima paragauti įvairių tautų
valgių ir gėrimų. Be informatyvaus
parodos-mugės stalo Lietuvių-is-
landų bendruomenė taip pat pristatė
lietuviškų valgių bei gėrimų. Lietu-
vių palapinėje buvo galima paska-
nauti lietuviškai išrūkytos skum-
brės, kumpio, paragauti lietuviškos
naminės duo nos, keptos duonos su
česnaku, karš tų žirnių su spirgu-
čiais, atsigerti na minės giros, pa-
silepinti grietinie čiais, vafliais, skuz-
dėlynu, šakočiu.

Tautų šventės saviveiklos grupių
pasirodymai vyko Reikjaviko rotušė-
je. Koncerte tris lietuviškas dainas
dainavo ,,Lietuvių kalbos mokyklė -
lės” vaikų choras, vadovaujamas mo -
kyklėlės mokytojos Renatos Pratusy -
tės.

Šventė pavyko puikiai. Dalyvau -
ta be jokio papildomo finansavimo,
tik Lietuvių-islandų bendruomenės
narių lėšomis, padedant pagrindi-
niams ir nuolatiniams mūsų rėmė-
jams – Islandijos lietuviams. Bend-
ruo menės dalyvavimu šventėje rūpi-
nosi Robertas Mickevičius.

Robertas Mickevičius – Lietuvių
islandų bendruomenės vicepirminin -
kas, internetinio puslapio redakto-
rius.

Lietuvių-islandų bendruomenė
dalyvavo Tautų šventėje Reikjavike

ROBERTAS MICKEVIČIUS
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2010 m. balandžio mėn. Lietuvių Fondo

aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo $6,664.00
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.

PPrriiiimmaammee  kkrreeddiittiinneess  kkoorrtteelleess

de Sa Pereira, Moacir, MA ($110).
Barauskaitė, Rymantė Teresė, CA ($210); Morkevičiūtė, Rasa, MA ($340);
Savickienė, Daiva, CA ($310).
Helt, Millie, PA ($30); Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,880); Kiz-
lauskas, Kazimieras ir Liolė, MI ($240); Railaitė, Neringa, CA ($1,390); Ry-
mas, Stanley J., IL ($60); Šalčiūnas, Jeronimas,  ($260).
Bitėnas, Rimantas ir Dalia, NY ($300); Frances Liubinskas, Barbara Sue
Damore, MI ($25); Jazbutis, Thomas ir Marija, CO ($25); Memėnas, Viktoras
ir Vita, MI ($300); Cape Cod apylinkės pirm. Petrutis, Regina, MA ($1,025);
Grand Rapids apylinkės pirm. Treška, Jonas, MI ($725); Stonys, Tauras,
Linas ir Dalia, MI ($125).
Mickus, Aleksas, CA ($30).
Neverauskas, Vita, MI ($1,070).
Ambrose, Marius, MD ($950); Černius, Jonas Vytautas ir Dalia, CA ($320);
Dundzila, Antanas, FL ($1,800); Ilginytė, Danguolė, IL ($250); Kubiliūtė,
Ramunė, IL ($215); Kudirka, Aldona, CA ($50); Laukaitis, Juozas P., MD
($1,000); Muliolis, Algirdas ir Amanda, OH ($2,000); Ratajczyk,  Rūta, CO
($1,250); Remienė, Marija, IL ($2,850); Rugienius, Algis ir Liuda, MI ($2,485);
Sirusas, George Saulius ir Gražina, NJ ($650); Tamošiūnas, Algis, IL ($50);
Tomkutė, Milda, CA ($750).
Gvidas, Jurgita, IL ($350).
Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($1,263).
Andrašiūnas, Apolonia, IL ($5,050); Anelauskas, Vincas, CA ($200); Baipšie-
nė, Rimvyda, CA ($200); Baniulis, Dovilė, IL ($200); Bertulytė-Bray, Ina G.,
WA ($1,075); Buivys, Daina, MD ($1,100); Gedgaudas, Walter, WI ($1,400);
Gravrogkas, George ir Dr. Aldona Baltch, NY ($170); Griganavičius, Šarū-
nas, IL ($100); Howes, Isabelle Laucka, MD ($200); Kazlauskas, Kazys ir Te-
resė, IL ($1,100); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($5,300); Mingėla, Šarūnas
S. ir Regina, MI ($125); Polikaitis, Antanas ir Dalilė, CA ($1,635); Radze-
vičienė, Dr. Snieguolė, IN ($800); Ralys, Ona, OH ($350); Raslavičius MD, Po-
lius A., NH ($1,500); Reikenis, Richardas, MD ($1,900); Reklaitis, Dr. Janina,
IN ($100); Ruibis Todd, Janine, IL ($200); Skrinska MD, Juozas, OH ($1,900);
Stein, Mary, MI ($120); Tautvydas, Kęstutis J. ir Birutė, WA ($300); Vaitkus,
Rita A., OH ($220); Varnienė, Birutė, CA ($735); Vitas, Dr. Robertas A. ir Dr.
Gailė, IL ($1,900); Zaparackas,  Algis ir Yolanda, MI ($480).
Liubinskas, Juozas Jr. ir Daila, IL ($1,650).
Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($3,060).
Binder, Walter ir Rima, IN ($900).
Januta, Donatas, CA ($4,500); Siaurusaitis, John J., MD ($800); Vasys, Dalius
F., IL ($1,550); Volertas, Virgus ir Kristina, PA ($600).
Marsh, Ramona, IL ($250)
Karaska, Maksiminas Adolfas, VA ($2,700)
Praitis, Dana, NE ($5,500); Scheidt, Don. E. ir Anna J. Kartanaitė, NE ($3,280).

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti LF: a. a. Elena Baras (IL);  a.a. Izolda Čer-
nis (MI);  a. a. Juozas ir Pranciška Mocejūnas (MD);  a.a. Mindaugas Jonas (John)
Rinkus (OH); a. a. Jonas Urbonas (MI).
Nauji LF nariai: J.Alexander Raslavičius(NH); Šarūnas Mingėla(MI); Dr.Janine
Reklaitis(IN).
Nauji LF nariai-kandidatai: Gilius  Blinstrubas (IL); Gytis  Blinstrubas (IL); Mari-
ja Jazbutis, (CO); Aleksas  Mickus (CA); Kasandra  Rugienius (IL); Aleksa  Rugienius
(IL); Kovas  Rugienius (IL); Tauras  Rugienius (IL).

Atkelta iš 2 psl.
– Kodėl rotacija numatoma tik

prokuratūros, Specialiųjų tyrimų
tarnybos bei Valstybės saugumo
departamento pareigūnams, ta-
čiau neįtraukti lieka, pvz., Vado-
vybės apsaugos departamento pa-
reigūnai?

– Vadovybės apsaugos departa-
mentas, kaip ir policijos sistemos
įstaigos, Valstybės sienos apsaugos
tarnyba, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba ir kai kurios kitos
įstaigos vadovaujasi įstatymu patvir-
tintu Vidaus tarnybos statutu, ku-
riame pareigūnų rotacija numatyta
dar 2008 metais. Kad minėtose insti-
tucijose pareigūnų kaita kol kas vyk-
sta vangiai, pirmiausia įstatymo tai-
kymo (tiksliau – atitinkamos valdy-
mo srities poįstatyminio reglamen-
tavimo) problema, todėl papildomi
įstatymo pakeitimai jos neišspręs.
Čia jau reikalinga politinė valia ir
ryžtingumas, kurio šioje srityje kol

kas trūksta.

– Kokiose dar sistemose, be
teisėsaugos institucijų, būtų tik-
slinga siekti vadovų (ne tik jų?)
kaitos?

– Tiek su pernelyg glaudžiu su-
augimu su užimamomis pareigomis
susijusios rizikos, tiek ir elementari
bei žmogiška „išsisėmimo” dešimt-
mečiais einant tas pačias pareigas
problema yra būdinga anaiptol ne
vien teisėsaugai, nors reikia pripa-
žinti, kad šioje srityje įsišakniję mi-
nėti reiškiniai kelia didžiausią grės-
mę. Dėl šios priežasties vien teisė-
sauga apsiriboti neketinama. Pavyz-
džiui, Prezidentė jau yra pasiūliusi
panašių principų diegimą sveikatos
priežiūros sistemoje, svarstomas ir
kitų viešojo gyvenimo sričių „išju-
dinimas” šiuo keliu.

Kalbino Ginta Gudauskaitė
Infolex.lt

Rotacija: vien teisėsauga apsiriboti neketinama 

Reikjavikas,�ISLANDIJA

Straipsnio autoriaus nuotr.



12 2011�gEgUŽĖS 24,�ANTRADIENIS DRAUGAS

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
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AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Kristina Burokaitė baigė pramoninio dizaino studijas University of Illinois at Chicago ir gegužės pradžioje sėkmingai apsigynė meno bakalauro laipsnį. Paskutinis uni-
versitete jos paruoštas projektas ,, Kultūros pristatymas” (,,Preserving Culture") – tai Kristinos sugalvotas žaidimas, kurį gali panaudoti įvairiausių kultūrų ir tautybių
žmonės.  Projektas buvo rodomas UIC paviljone. Jaunoji menininkė prie lietuviškais raštais išmargintu takeliu padabinto stalo, padengto lietuviškais ornamentais
papuoštais indais, ,,susodina”  šeimyną. Kur jei ne prie stalo gimsta kalbos apie kultūrą, papročius? Prie stalo ir pasakas galima išklausyti, ir tradicinio maisto paragauti,
ir žaidimus žaisti.  K. Burokaitė – žinomo skulptoriaus a. a. Jurgio Daugvilos anūkė.                                                           KKrriissttiinnooss  BBuurrookkaaiittėėss  aassmmeenniinniioo  aallbbuummoo nuotraukos

Diplomo gynimui jaunoji menininkė panaudojo lietuviškas tradicijas

�� LB Lemont apylinkės Socialinis sky-
rius šį trečiadienį, gegužės 25 d., Pa-
saulio lietuvių centre (Lemont, IL) vėl
rodys lietuvišką filmą apie Lietuvos kai-
mus ir miestelius. Pradžia 1 val. p. p. Žiū-
rovai galės pasi rinkti, ką norės žiūrėti.

�� Arvydo Vilčinsko koncertas ,,Grįžtu
namo” PLC Fondo salėje vyks sekma-
dienį, gegužės 29 d., 1 val. p. p. Bilie-
tus galima įsigyti ,,Lietuvėlėje”. 

��  Šv. Kazimiero kapinių Sklypų savi -
nin  kų draugija gegužės 30 d. 1 val. p. p.
prie Steigėjų paminklo ruošia mirusiųjų
pagerbimo apeigas. Šv. Mišias aukos
vys  kupas R. Goedert, dalyvaus šauliai ir
kitos orga ni zacijos. Pa gerbsime visus,
išė jusius Ana pilin. Tą dieną visose kata-
likiškose kapinėse 10:30 val. r. vyks
Mišios už mirusius. Tel. pasiteirauti
773-239-4422; 708-449-6100.

�� Ateitininkų namų (1380 Caslewood
Dr., Lemont, IL 60439) gegužinė vyks
birželio 5 d., sekmadienį. Pradžia 12
val. p. p. Maistas, muzika, loterija. Kvie-
 čiami visi praleisti popietę  šimta me čių
ąžuolų pavėsyje.

�� JAV LB Archyvų komitetas rengia
Archyvų ir bibliotekų konferenciją 2011
m. rugsėjo 3-4 dienomis Jaunimo cen-
tre (5600 South Claremont Ave., Chi-
cago, IL, 60636-1039). Konferencijoje
su pranešimais žada dalyvauti Lietuvos
vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus
Kraujelis, Lietuvos centrinio valstybės
archyvo direktorius Dalius Žižys bei Lie-
tuvos ypatingojo archyvo direktorius
Ovidijus Leveris.  

��  Birželio 3–5 dienomis kviečiame at -
vykti į kasmetinę talką Neringos stovyk -
lavietėje. Apie atvykimą prašome pra -
nešti Reginai Kulbytei el. paštu: regina

@neringa.org arba tel. 978-582-5592.

��  LAUNA/ŠALFASS sporto šventė vyks
birželio 3–5 dienomis Maironio parke,
Shrewsbury, MA. Prašoma registruotis
el. paštu ggarsys@gmail.com (Gintas
Gar sys) arba tel. 508-353-5079.  Dau -
giau informacijos rasite www.salfass.
org.

�� Lietuvių klubas Springfield, Illinois,
ruošia metinį vasaros pikniką, kuris
įvyks sekmadienį, birželio 5 d. Bridge-
view Park prie Springfield ežero. Pradžia
12 val. Kviečiame visus narius, draugus
ir svečius dalyvauti. Kaina 4 dol. Bus
šiltų ir šaltų valgių, vyks žaidimai, ga-
lėsite paplaukioti ežere. Nauji nariai da-
lyvauja nemokamai. Daugiau informaci-
jos suteiks Kazys Totoraitis tel. 217-
264-6203 arba Benas Žemaitis tel.
217-483-4028).

�� San Francisco lietuviai kviečia visus į
tradicinį Baltijos šalių renginį ,,Baltic
Picnic 2011”, kuris įvyks šių metų bir-
želio 12 dieną, sekmadienį. Rinksimės
erdviame parke, kur vietos užteks ir
sportiniams, ir vaikų žaidimams, ir, ži-
noma, gardėsių stalams. Tradiciškai vai-
šinsime kepta kiaule, dešrelėmis, lietu-
viškais šašlykais ir gaivinančiais gėri-
mais. Prašome atsinešti savo mėgstamą
užkandį ar desertą pasidalinti su visais.
Įvažiavimas į parką – 5 dol.; savanoriš-
kas mokestis į mūsų fondą – 10 dol.

��  San Francisco lietuviška mokykla
,,Genys” kviečia 4–5 metų vaikus į šeš-
tadienines pamokėles. Pamokos vyks
nuo 9:30 val. r. iki 11:30 val. r. Vieta:
2 Connecticut St, San Francisco. Kaina
– 15 dol. už vieną šeštadienį. Pamo-
kėlės vyks birželio 11, 25, liepos 2, 9 ir
16 šeštadieniais. Prašome užsirašyti iš
anksto pas Virgiliją el. paštu: virgilijatali
@msn.com arba skambinkite tel. 408-
482-3677.

IŠ ARTI IR TOLI...

gegužės� 21� d.,� šeštadienį,
Lietuvių�dailės�muziejuje�Pasaulio
lietuvių� centre� vyko� labdaros� va-
karas,� skirtas� Kupiškio� etnografi-
nio� muziejaus� projektui� „garsioji
Babickų�šeima”�paremti.�

Kazio�Babicko�anūkas�Marius�Naris��apžvelgė�Babickų�šeimos�pėdsakus,�įmintus
šiapus�ir�anapus�Atlanto,�padėkojo�visiems,�kurių�dėka�šiandien�galime�pavartyti�isto-
rijos�puslapius,�sužinoti�tiek�daug�apie�Babickų�šeimos�praeitį.��Aktorė�Audrė�Budrytė-
Nakienė� suvaidino�monospektaklį�„Une�Baye”.� Po� spektaklio� susirinkusieji� apžiūrėjo
parodėlę�–�joje�buvo�galima�pamatyti�Babickų�šeimos�nuotraukas,�leidinius�apie�šią�iš
Kupiškio�krašto�kilusią�šeimą,�Petro�Babicko�knygas�ir�paveikslus.�Renginyje�surinktos
lėšos� bus� skirtos� informacinio� katalogo�„Babickų� šeimos� gyvenimo� kelias� Kupiškio
krašte”�leidybai,�kambario�(darbo�vietos)�Laukminiškių�kaimo�muziejuje�apšildymui�ir
kitiems�projekto�darbams.�Vakarą�suruošė�Babickų�giminės�kartu�su�draugais� ir�Lie-
tuvių�meno�draugija,� norėdami�padėti� išsaugoti� ir� įprasminti� Babickų� šeimos�prisi-
minimą.� Šia�proga�buvo� išleistas� lankstinukas,� kuriame� rašoma�ne� tik� apie�Unę�Ba-
bickaitę-graičiūnienę,�Vytautą,� Kazį,� Petrą,� Rytą� Babickus,� bet� ir� apie� � Laukminiškių
kaimo�muziejų,�aktorę�A.�Budrytę-Nakienę.�����������������������������Loretos Timukienės nuotr.

Prasidėjo registracija į XV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumą, vyksiantį liepos 3–5 dienomis Kaune ir Vilniuje. Sim-
poziumas taip pat rengs bendras sesijas su liepos 4–5 d. Vilniuje
vyksiančiu Pasaulio lietuvių ekonomikos forumu. Informaciją apie
simpoziumą ir dalyvių registraciją galima rasti: www.simpoziu-
mas.lt. Informaciją apie Pa sau lio lietuvių ekonomikos forumą gali-
ma rasti www.plef.lt

Birželio 25 dieną (lietaus atveju šventė įvyks savaite vėliau – liepos 2 d.)
Visus, visus, didelius ir mažus, iš tolybių ir iš arti kviečiame į lietuvišką šventę

,,Tėvų ir protėvių takais”
Estų namuose: 4 Cross St. & Veterans Hwy, Jackson, NJ 08527

Įėjimo�mokestis�15�dol.,�vaikams�iki�16�metų�nemokamai.
4�val.�p.�p.�–�kviečia�,,Kaziuko”�mugė,�kavinė�,,Papartėlis”�ir�,,Bočių�užeiga”

5�val.�p.�p.�–�šventės�,,Tėvų�ir�protėvių�takais”�atidarymas
O�kai�papartis�miške�pražydės�–�dainos�ir�šokiai�mėnesienoje�aidės!

Informacija�tel.�732�581�8796,�el.�paštu:�lietuviskabendrija@yahoo.com
Norintys�prekiauti�mugėje�–�tel.�pasiteirauti�732�822�827


