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Vilnius (ELTA) – Tarp Lietuvos
ir lenkų tautinės mažumos tvyro
įtampa – tai  pripažino ir Lietuvoje
viešintis Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijos komisa-
ras Knut Vollebaek. 

Lietuvoje apsilankęs už tautines
mažumas atsakingas ESBO komisa-
ras Knut Vollebaek susitiko su aukš-
tais politikais, lankėsi Šalčininkų
rajone tautinėse lenkų ir rusų mo-
kyklose. Komisaro Lietuva sulaukė,
kai jau kuris laikas tarp Lietuvos ir
vietos lenkų bendruomenės tvyro
įtampa dėl švietimo tautinių mažu-
mų mokyklose.

Priimtos švietimo įstatymo pa-
taisos numato, kad po poros metų
tautinių mažumų mokiniai kartu su
lietuvių abiturientais turės laikyti
vienodą lietuvių kalbos egzaminą, o
per pamokas daugiau mokytis lietu-
vių kalbos. Tam aktyviai priešinasi
lenkų mažuma. „Mes susirūpinę. Čia
yra ne konfliktas, bet įtampa. Mano
tikslas yra pasistengti įvardyti prob-
lemą, kol tai dar netapo rimtu konf-

liktu”, – teigė K. Vollebaek.
Lietuvos Švietimo ir mokslo

ministras viliasi, kad po lenkų skun-
dų dabar tarptautinė bendruomenė
susidarys abipusį vaizdą. Savo išva-

dą komisaras žada teikti po apsilan-
kymo Lenkijoje. Anot jo, nepaisant,
kokia bus išvada, diskusijas ir pasi-
tarimus tarptautinė organizacija su
Lietuva ir Lenkija tęs dar kurį laiką.

Londonas (Delfi.lt) – Jungtinėje Karalystėje viešėjęs
užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis atidarė
naująjį Lietuvos ambasados Londone pastatą. Ambasada
įsikūrė centriniame Londono rajone Westminster, netoli
Parlamento ir kitų valstybės valdžios institucijų. Čia taip
pat įsikėlė turizmo informacijos centras, skirtos patalpos
lietuvių bendruomenei.

Į iškilmingą atidarymą susirinkusiems svečiams –
britų pareigūnams, verslo ir kultūros veikėjams, Lon-
dono diplomatinio korpuso ir Jungtinės Karalystės Lie-
tuvių Bendruomenės atstovams – Klaipėdos universiteto
ansamblis ,,Žuvėdra” parodė nuotaikingą Lotynų Ameri-
kos šokių programą.

Naująjį pastatą ambasados reikmėms nutarta įsigyti
2007 m. Tuo metu Užsienio reikalų ministerijai vadovavo
Petras Vaitiekūnas. Buvo nustatyta, kad senasis namas
yra blogos būklės, neatitinka Šengeno teisyno reikalavi-
mų bei ambasados poreikių, jo pertvarkyti ekonomiškai
neapsimoka. Pastato trūkumai ypač išryškėjo Lietuvai
tapus Europos Sąjungos nare, kai itin išaugo ambasadoje
apsilankančių Lietuvos piliečių skaičius. Vien ambasa-
dos Jungtinėje Karalystėje priimtų ir sutvarkytų doku-
mentų dėl paso gavimo skaičius 2003–2010 m. išaugo nuo
928 iki 4,448. Apie 1,500 kvadratinių metrų ploto naujasis
pastatas nupirktas 2007 m. už 60 mln. litų, lėšos buvo skir-
tos iš Vyriausybės investicijų programos. Remonto dar-
bai pradėti pernai rugsėjį, darbų vertė – apie 11,7 mln.
litų. Šias išlaidas planuojama padengti pardavus senąjį
843 kv. metrų ploto pastatą.

Naujosiose patalpose įrengtos erdvios žmonių aptar-
navimo salės, įrengta elektroninė klientų srautų valdymo
sistema, yra liftas neįgaliesiems, erdvūs pokalbių kamba-
riai, užtikrinta reikiama įslaptintos informacijos apsau-
ga. Nuo šiol bus sparčiau priimami ir tvarkomi Lietuvos
ir užsienio piliečių dokumentai – konsulinių paslaugų
teikimui vietoje anksčiau buvusių dviejų langelių įrengti
septyni. 

Vilnius (ELTA) – Atsistatydini-
mo pareiškimą įteikė policijos gene-
ralinio komisaro pavaduotojas Vis-
valdas Račkauskas, kurio namuose
savaitgalį buvo atliktos kratos, tikri-
nant pranešimus, esą policija žinojo
apie Drąsiaus Kedžio planuojamas
žmogžudystes. Vidaus reikalų mi-
nistras Raimundas Palaitis nutarė
patenkinti pareigūno prašymą, kuris
suderintas su policijos vadovu Sau-
liumi Skverneliu.

V. Račkauskui pareikšti įtarimai
dėl piktnaudžiavimo ir dokumentų
klastojimo. V. Račkauskas buvo ap-
klaustas Generalinėje prokuratūroje.
Jam paskirta kardomoji priemonė –
pasižadėjimas neišvykti. Jis ne vie-
nintelis, kuriam buvo pateikti įtari-
mai, tačiau antrojo asmens prokuro-
ras neįvardino. Iš viso byloje įtari-
mus pareikšti norima šešiems asme-
nims. Anot R. Palaičio, bus svarsto-
ma, ar dėl įtariamųjų kreiptis į teis-

mą, kad jie būtų nušalinti nuo parei-
gų. Šie asmenys yra tiek iš Policijos
departamento, tiek iš Kriminalinės
policijos biuro. ,,Tai truko ne viene-
rius metus”, – apie nusikalstamų
veikų trukmę kalbėjo prokuroras.

Ministras pirmininkas Andrius
Kubilius po Vyriausybės pasitarimo
sakė, kad policija turėtų taikyti aukš-
čiausius skaidrumo reikalavimus,
tačiau pridūrė nesąs susipažinęs su
naujausia informacija.

• Tema: Alkoholio reklama Lie -
tu voje – 2 

• Reikėjo susilaikyti – 3
• ,,Chevrolet” – jau šimtas! – 3,

11
• ,,Lapkritis širdį taip suspau -

džia skausmu” – 4–5
• Pas Cicero lietuvius viešėjo

kardiologas iš Lietuvos – 5
• NY pagerbtas Lietuvos diplo -

mato atminimas – 5
• Pristatyta M. Remienės

knyga – 6
• Šventadienis – 8
• Anais laikais (1) – 8
• Tapkite donorais  – 9
• Pagalba talentingiems vai -

kams – 11 

„Košę reikia virti su meile’’  
– 10 psl.

Lietuvos ambasada Londone.                                         URM nuotr.

Atsistatydino policijos generalinio komisaro pavaduotojas

ESBO komisaras susirūpino įtampa tarp lietuvių ir lenkų

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) komisarą tautinių mažu-
mų klausimais Knut Vollebaek (k.) priėmė Lietuvos ministras pirmininkas Andrius
Kubilius.                                                                                                                             ELTA nuotr.

Lietuvos ambasada Londone įsikūrė naujose patalpose 
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Tik�pasirodžiusi�knygynų�lentyno-
se�Valdo�Adamkaus� knyga�„Paskutinė
kadencija.� Prezidento� dienoraščiai“
tapo�perkamiausia�knyga�–�iki�šiol�Lie-
tuvoje�politiniame�žanre�apskritai�ne-
buvo�knygos,�kuri�būtų�taip�greitai�iš-
graibstyta.� Kai� kurių� apžvalgininkų
pakrikštyta�lietuviška�,,WikiLeaks”�kny-
ga� yra� labiausiai� perkama� ne� tik� eili-
nių,�paprastų�pirkėjų,�bet� ir�valstybės
pareigūnų,� Seimo� narių.� Mat� Adam-
kaus�naujausioje�knygoje�rašoma�apie
šių� dienų� politikus:� Dalią� Grybaus-
kaitę,�Rolandą�Paksą,�Viktor�Uspaskich,
Kazimirą�Prunskienę,�Andrių�Kubilių�ir
kt.�Bet�knyga�perkama�ir�dėl�kitų�prie-
žasčių.�Lapkričio�14�dieną�Lietuvos�ge-
neralinė� prokuratūra� dėl� Adamkaus
knygos� kreipėsi� į� Valstybės� saugumo
departamentą,�kurio�prašo�išsiaiškinti,
ar� prezidentas� neatskleidė� valstybės
paslapties.�Kas�toji�prokuratūros�įžvel-
gta�,,valstybės�paslaptis”�kol�kas�nesa-
koma,�tad�suspėję�knygą�įsigyti�dar�tu-
ri� laiko� sudaryti� savąjį� Adamkaus� at-
skleistų� ,,valstybės� paslapčių”� penke-
tuką.�

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis Tema: alkoholio reklama lieTuvoje

Nors alkoholio reklamos
draudimo išsaugojimo
klausimas dar nėra iš-

spręstas, pabandysiu pažvelgti į
jį kiek iš šalies ir apibendrinti,
kas paaiškėjo stebint „fronto
liniją”. Pirmiausia tapo aišku,
kad, atsiradus interesų konflik-
tui ir spaudimui, politikai pra-
deda vengti diskusijų. Paradok-
salu, tačiau tuo pat metu yra tei-
giama, kad su radikalais diskutuoti
neįmanoma. Tačiau tikrovėje durys į
frakcijų susitikimus yra uždarytos, o
bandymas prisikviesti Seimo narius
į jų patogumui pačiame Seime ren-
giamas diskusijas alkoholio kontro-
lės tema patiria visišką nesėkmę.

Neabejoju, alkoholio, tabako kon-
trolės priemonės yra tik nedidelė
dalis tų problemų, kurias stebi ir dėl
kurių piktinasi nemaža dalis Lie-
tuvos gyventojų. Nebestebina, kad
nepasitikėjimas Seimu pasiekė sun-
kiai įtikėtiną lygį.  Nuolat stebime,
kai politizuojami ekspertiniai klausi-
mai (pvz., žurnalistas sprendžia ato-
minės energetikos klausimus ir t. t.).
Tokie klausimai iš tiesų turėtų būti
sprendžiami ekspertinių sprendimų
lygmenyje, nes šios sritys yra pa-
kankamai ištirtos mokslininkų ir
yra pakankamai duomenų priimti
mokslu pagrįstus sprendimus. Ta-
čiau politizuoti tuos klausimus yra
itin patogu interesų grupėms, kurios
tokiu būdu gali tikėtis sau palankių
sprendimų. Tik politikai ir alkoholio
gamintojai gali sugalvoti teiginį, kad
reklama neskatina vartojimo. Bet
politikams šis argumentas atrodo pa-
kankamas ir įtikimas. (...) Keista, kad
daugumai nekyla klausimų, kodėl vi-
suomenės sveikatos problemas spren-
džia politikai, nors dauguma jų netu-
ri jokios supratimo nei apie sveikatą,
nei apie mokslą, nei apie tai, kokias
pasekmes turės jų sprendimas. (...)

Diskusijos apie alkoholio rekla-
mą atskleidė ir žiniasklaidos proble-
mas. Visų pirma, žiniasklaida var-
giai išgyvena dėl įvairių apribojimų
ir yra priversta versti dirbti žurnalis-
tus vergiškomis sąlygomis, o tai atsi-
liepia jų straipsnių kokybei ir tai jau
piktina kiekvieną Lietuvos gyvento-
ją. Taip pat labai aiškiai pasimatė,
kad žiniasklaida nėra laisva. Pama-
tėme, kaip atrodo tos žiniasklaidos
priemonės, kurios priklauso verslo
struktūroms, tiesiogiai susijusioms
su alkoholio verslu.  Turbūt pirmą
kartą pamatėme, kaip vos įdėti dings-
ta straipsniai iš tinklalapių, kaip tri-
nami skelbimai apie renginius, kaip
pateikiama tik vienpusiška informa-
cija ir pan. Reikia pastebėti ir tai,
kad dalis žiniasklaidos išliko objek-
tyvi ir nušvietė procesą. Reikia nu-
lenkti galvą prieš nacionalinį trans-
liuotoją, regioninę žiniasklaidą, „Ži-
nių radiją”, katalikišką žiniasklaidą
ir kitus šaltinius, kurių platinamos
žinios suveikė kaip veiksnys, paska-
tinęs apie tai kalbėti ir kitas žinias-
klaidos priemones. Vis dėlto užsaky-
ta informacijos blokada, kelis mėne-
sius veikusi komercinėje žiniask-
laidoje, privertė suabejoti teiginiais,
kad žiniasklaida yra viena iš de-
mokratiją užtikrinančių veiksnių.
Tiesa, gal neteisingai pastebėjau, lais-
va žiniasklaida yra viena iš demok-
ratijos veiksnių, o perkamos žiniask-
laidos vadinti laisva neapsiverčia
liežuvis.

Paaiškėjo ir dar viena pikantiška
detalė. Pasirodo, kad tyrimus, tiks-
liau – jų rezultatus, galima nusipirk-

ti. Pasaulyje gerai žinomas reiškinys,
kai pramonė bando nusipirkti „nori-
mus rezultatus” iš mokslininkų, ta-
čiau, prisipažinsiu nebuvau girdėjęs
apie tai, kad viešosios nuomonės ty-
rimo agentūros kurtų rezultatus pa-
gal pageidavimą. Tenka apgailestau-
ti, kad pas mus tai įvyko. Du kartus
atliktos gyventojų apklausos apie jų
požiūrį į alkoholio reklamos draudi-
mą neparodė alkoholio gamintojams
palankių rezultatų, nes didesnė dalis
gyventojų pasisakė už draudimą nei
prieš jį. Tuomet buvo rasta agentūra,
kuri paskelbė tokius rezultatus, „ko-
kių reikia” ir nedelsiant pavadino tai
Tautos nuomone.

Visu gražumu atsiskleidė ir lo-
bistinės veiklos reglamentavimo trū-
kumai.  Jokios lobistinės veiklos ne-
deklaruojantis Aludarių gildijos pre-
zidentas, tuo pat metu būdamas Sei-
mo nario patarėju ar padėjėju, veikia
kaip lobistas ir vykdo lobistinę veik-
lą Seime, niekam už tai neatsiskaity-
damas ir tų interesų viešai neskelb-
damas. (...) Tenka tik apgailestauti
stebint, kaip alkoholio gamybos ben-
drovės už santykinai mažą kainą
perka sau vergus, kuriuos vėliau ver-
čia žemintis ir atidirbinėti už gautus
pinigus. (...)

Ši istorija parodė, kad Seimui ne-
įdomūs to paties Seimo sukurti eks-
pertiniai mechanizmai, kurie turėtų
padėti Seimo nariams apsispręsti ir
nedaryti klaidų. Seimo nariams neį-
domūs universitetų mokslininkų pa-
teikiami tyrimai, Pasaulio sveikatos
organizacijos ir Nacionalinės sveika-
tos tarybos siūlymai. Šių institucijų
nuomonė Seimui yra svarbi tik tada,
kai ji sutampa su partijų politinėmis
ambicijomis.

Paaiškėjo ir dar viena pikantiška
detalė. Pasirodo, kad nemaža dalis
parlamentarų yra ne tik mažai iš-
prusę, bet ir gana primityvūs. Išsi-
lavinę, aukštos vidinės kultūros ir
intelekto žmonės paprastai įsiklauso
į mokslininkų ar tarptautinių insti-
tucijų siūlymus, nebijo ir nevengia
diskutuoti apie sprendimus ir proble-
mas. Apmaudu, tačiau šį kartą dis-
kusijų buvo vengiama sąmoningai.
Tik itin neišsilavinę ir žemo emoci-
nio intelekto parlamentarai yra ma-
žiau paveikiami moksliniais argu-
mentais ir įrodymais nei budelių
galerijomis ar užkeikimais. Tai, kad
būtent pastarosios priemonės davė

didžiausią poveikį, rodo, ką iš
tiesų išsirenkame mums atsto-
vauti Seime.

Ši istorija atskleidė ir tai,
kaip mūsų parlamentarai
suvokia demok-ratiją ir pili-
etines teises. Atsirado po-litikų,
pasipiktinusių NVO ir Kata-likų
Bažnyčios ketinimais viešinti jų
balsavimo rezultatus ir raginti
nebalsuoti už juos ateinančiu-

ose Sei-mo rinkimuose. Tai buvo
pava-dinta spaudimu Seimui. Keista,
bet aludarių kabinėjimasis ir grasin-
imas išsikelti iš šalies, spaudimu
nelaikomas. Tai lai-koma atsakingo
verslo dialogu su valdžia.
Pasipiktinimas keti-nimais viešinti
Seimo narių balsavimus ir dalyvauti
rinkimi-nėse kampanijose iš esmės
parodo, kokie neskaidrūs yra rinki-
miniai procesai, kad visuomenės
dalyvavimas viešose diskusijose yra
nepageidautinas, o parlamentarų
darbų vie-šinimas sugriautų gana
gerai sureži-suotas rinkėjų kvailini-
mo ir pirkimo schemas.

Paaiškėjo ir tai, kad tokia sąvoka

kaip laisvas Seimo nario mandatas eg-
zistuoja tik itin retais atvejais. Tik-
rovėje partijų vadovai, susitarę su in-
teresų grupėmis, „prievartauja” savo
bendrapartiečius priimti partijai nau-
dingą sprendimą, galėsiantį užtikrin-
ti tinkamą paramą artimiausių rin-
kimų metu. Mokslu pagrįstas alkoho-
lio kontrolės priemones palaikantys
politikai būna priversti nedalyvauti
balsavimuose, balsuoti taip, kaip lie-
pia partijos vadai ar apskritai pasiša-
linti iš posėdžių salės. Sutikite, kad
demokratija čia nekvepia.

Lietuvos politikai su dideliu en-
tuziazmu imasi bauginti visuomenę
apie galimus baubus Baltarusijoje ir
Rusijoje, tačiau su ne mažesniu ma-
lonumu puola atstovauti tarptau-
tinių tabako ir alkoholio bendrovių
interesams, nors tos bendrovės savo
pelną išsiveža iš šalies. Maža to, par-
lamentarai, kalbėdami apie savo ke-
tinimus prisidėti prie kontrabandos
mažinimo, nepasidomi, kad vis dau-
giau tarptautinių tabako bendrovių
skęsta bylose dėl jų pačių vykdytos
kontrabandos. Teigiama, kad reikia
ginti Lietuvos pramonę, tačiau ne-
įsigilinama, kad būtent reklama yra
naudingiausia didelėms skandinavų
kapitalo įmonėms, o maži Lietuvos
gamintojai nėra pajėgūs pirkti tokios
reklamos ir rungtis drakoniškai pasi-
dalintoje rinkoje.

Sutrumpinta.
Dr. Aurelijus Veryga – gydytojas

psichiatras, Baltijos šalių tabako ir
alkoholio kontrolės koalicijos preziden-
tas, Nacionalinės tabako ir alkoholio
kontrolės koalicijos prezidentas, Vys-
kupo Motiejaus Valančiaus blaivystės
sąjūdžio pirmininkas, LR ministro
pirmininko visuomeninis patarėjas.

Jei galima būtų teigti, kad parlamentas yra šalies smegenys, prii-
mančios sprendimus, nuo kurių priklauso viso organizmo – šalies
veikla, galima sakyti, kad šias smegenis ėda smegenų vėžys, o
pagrindinė šio vėžio priežastis yra elementaraus išsilavinimo stoka ir
liguista meilė pinigams. Gera naujiena yra ta, kad yra vilties, jog šį
smegenų vėžį galima išgydyti operuojant, o operacijos data jau nu-
matyta – 2012  m. spalio mėn. antras sekmadienis, t. y. ateinantys
rinkimai į LR Seimą. Bloga naujiena yra ta, kad organizmas savo
smegenis turi išsioperuoti pats, o tai jau panašu į mokslinę fantastiką.

Skauduliai, kuriuos
atvėrė karas 
dėl reklamos
DR. AURELIJUS VERYGA
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Praeitą pirmadienį, spalio 31 d.
Lietuva balsavo prieš Palesti-
nos na rystę UNESCO. Mūsų

valstybė, pati patyrusi ilgą okupaci-
ją, turėtų labiau užjausti palesti-
niečius, tad galėjo ir turėjo susilai-
kyti. Neįtikina argumentai, kuriais
Lietuva teisino savo neigiamą nuos-
tatą Palestinos narystės UNESCO
atžvilgiu.

Daugumai pasaulio šalių klausi-
mas nesukėlė didesnių galvosūkių.
Už Palestinos priėmimą balsavo 107
valstybės, prieš – 14, susilaikė 52.
Europos Sąjungos (ES) padėtis buvo
sudėtingesnė. Atmetus ES užsienio
politikos vadovės Catherine Ashton
siūlymą visoms šalims susilaikyti,
sužlugo pastangos susitarti dėl vie -
ningos nuostatos. 11 valstybių susi-
laikė, 11 balsavo už, 5 – prieš. Iš di -
džiųjų ES narių už balsavo Pran -
cūzija, Jungtinė Karalystė, Italija
susilaikė, Vokietija buvo prieš. Net
Skandinavijos šalių, kurioms dažnai
pasiseka rasti bendrą sutarimą, nuo -
monės išsiskyrė. Švedija pasisakė
prieš, Norvegija ir Suomija – už,
Danija susilaikė. Kai kurie Švedijos
apžvalgininkai aiškino, kad nesutari-
mai valdančiojoje koalicijoje nulėmė
sprendimą balsuoti prieš Palestinos
narystę. Žaliųjų partijos atstovai,
sukritikavę vyriausybės nuostatą,
nurodė, kad valdžios aiškinimai, esą
dar per anksti pripažinti Palestiną,
yra klaidingi, kaip kadaise buvo klai -
dingi socialdemokratų politikai, tei -
gę, jog dar ne laikas pripažinti Bal -
tijos šalių suverenumą.

Lietuva teisina savo laikyseną
pasikliaudama JAV išsakytais argu-
mentais. Atseit Palestinos prašymo
patenkinimas ne paskatins taikos
procesą, bet jam pakenks. Premjeras
Andrius Kubilius pareiškė, kad Pa -
lestinos ir Izraelio santykiai turi būti
sprendžiami per dvišales derybas.

Esą klausimo perkėlimas į tarptau-
tinius forumus gali ne išspręsti krizę,
o priešingai – ją padidinti. Premjeras
nurodė vadinamąjį valstybių kvar -
tetą, kuris rūpinasi, kad tose derybo -
se būtų daugiau pažangos. Užsienio
reikalų viceministrė Asta Skaisgi ry -
tė-Liauškienė tvirtino, jog Palestinos
pozicija yra konfrontacinė, nes, dar
nesulaukus klausimo svarstymo
Jung tinių Tautų (JT) Saugumo Ta ry -
boje arba Generalinėje Asamblėjoje,
skubama į išvestinę organizaciją.

Šie argumentai neįtikina. Pa les -
t i nai nereikia laukti JT Saugumo Ta -
rybos sprendimo, nes jis jau žinomas.
Washington, DC ne kartą pasakė, kad
vetuos visateisę Palestinos narystę
JT. Vadinamasis kvartetas seniai nie -
ko nedaro. Taikos procesui labiausiai
kenkia ne Palestinos pastangos pa -
tekti į JT ir jų padalinius, bet Izrae -
lio, ypač dabartinės Benjamin Neta -
nyahu vyriausybės, nutarimas tęsti
naujų gyvenviečių statybas, taigi ir
tolesnį neteisėtą Palestinos koloniza-
vimą.

Sunku kitaip pavadinti Izraelio
veiksmus. Tarptautinė teisė draudžia
okupantui leisti savo gyventojams
įsikurti okupuotoje teritorijoje. Ke -
lios JT Saugumo Tarybos rezoliuci-
jos, tarp jų 298 ir ypač 446, pasmerkė
gyvenviečių statybas. Iki 1980 metų
net Washington, DC jas laikė neteisė-
tomis.

Idealiomis sąlygomis Izraelio ir
palestiniečių atstovai atsisėstų prie

derybų stalų ir rastų bendrą spren -
dimą. Tačiau sąlygos nėra idealios.
Gyvenviečių statybos, taigi ir pales-
tiniečių žemių atėmimas, nesiliauja.
Jos net įgavo pagreitį, prasidėjus
vadinamajam Oslo taikos procesui
1993 metais. Palestiniečių nerimas
su pran tamas. Izraelis stato naujas
gy venvietes ne tam, kad jos būtų
naikinamos. Kiekviena nauja statyba
didina tikimybę, jog šią žemę Izraelis
atims visiems laikams.

Kaip minėta, vadinamasis kvar -
te tas yra neveiksmingas. Jungtinės
Valstijos – ne neutralios tarpininkės,
o beveik besąlygiškos Izraelio rė -
mėjos. Izraelio vyriausybė nerodo
geros valios. Taikos derybos seniai
pasiekė aklavietę, tad sunku rimtai
priimti tvirtinimus, kad Palestinos
mėginimas iškelti savo bylą tarptau-
tiniuose forumuose kenkia pastan-
goms rasti sprendimą. Šiuo metu ne
palestiniečių, o Izraelio veiksmai yra
pagrindinė kliūtis taikai pasiekti.

Manytum, kad Lietuva, pergy -
venusi beveik 50 metų sovietų oku-
pacijos, gebėtų įsijausti į palestinie -
čių padėtį. Ir suprastų, ką reiškia dip -
lomatinė kitų tautų parama, kai sie -
kiama laisvės. 1990 metais Lietuva
žinojo, kad jei sėdėtų sudėjusi rankas
ir pasikliautų Maskvos gera valia,
laisvė liktų nepasiekiama. Todėl bu -
vo paskelbta nepriklausomybė be
Kremliaus leidimo, nesuderinus nu-
tarimo su tarptautinėmis organizaci-
jomis, neklausant tų, kurie spren -

dimą dėl nepriklausomybės lai kė
klaida, net provokacija.

Pirminė Vakarų reakcija daugelį
nuvylė. Buvo piktinamasi, kai Vo -
kietija, Prancūzija ir kai kurios kitos
Europos šalys ragino elgtis atsargiai,
ieškoti sutarimo su Kremliumi, lai -
ky tis vadinamosios „žingsnio po
žingsnio’’ politikos, net daryti nuo-
laidų. Lietuvai aiškinta, esą ji savo
kategoriškais reikalavimais gali pa -
kenkti bendram reikalui, susilpninti
Michail Gorbačiov ir taip užkirsti
kelią tolesnei pertvarkai. Lietuva
savo ruožtu priekaištavo Vakarams,
kad jų veiksmai neatitinka skelbia -
mų idealų, kad demokratijos ir tautų
laisvės principus užgožia pragmati-
nis, net savanaudiškas apskaičiavi-
mas, kad nevalia reikalauti, jog Lie -
tu va toliau neštų okupacijos jungą.

Kaip greitai Lietuva subrendo!
Dabar ji linkusi vadinti Palestinos
prašymą tapti UNESCO nare kon-
frontaciniu, ragina palestiniečius
tenkintis derybomis su Izraeliu, pa -
sikliauti Netanyahu gera valia (kaip
1990 metais mes turėjome pasikliauti
Gorbačiov geraširdiškumu), nesi -
kreip ti į pasaulio sąžinę ir kitais bū -
dais mėginti didinti spaudimą Tel
Avivui.

Lietuvai svarbu palaikyti gerus
santykius su Izraeliu, ir džiugu, kad
pasiekta pažangos. Palestiniečiai nė -
ra jokie angeliukai, kuriuos be išlygų
privaloma remti. Tačiau dėl gerų san-
tykių nereikia atsisakyti principų ar
perdėm stengtis įtikti. Prabėgus ke -
lioms minutėms po balsavimo, Lie -
tuvos įgaliotas ministras Washington
Rolandas Kačinskas suskubo pasiųs-
ti žydų organizacijoms trumpą žinutę
ir pranešti, kad mūsų valstybė balsa-
vo prieš Palestinos prašymą. Toks
elgesys veikiau skatina panieką, o ne
pagarbą.

Alfa.lt

Reikėjo susilaikyti
KĘSTUTIS GIRNIUS

Šio mėnesio pradžioje populia-
riausiam au tomobiliui JAV is-
torijoje ,,Chev rolet” suėjo šim-

tas metų. Pir mą kartą su ,,Chevrolet”
susidūriau 1950 metais, kai pusbrolis
Zenonas Šu kys  mus, neseniai atvy-
kusius į Či kagą, pavėžino savo nauju
,,Chev ro let” automobiliu. Tačiau kai
po ket verių metų patys ieškojome
automobilio, mano mama katego-
riškai pareiškė, kad pirksime tik
,,Ford” au tomobilį, nes tik jis jai bu-
vo žinomas iš prieškarinės Lietuvos
laikų. Taip nusi pir kome 1953 m.
,,Ford”.

Jau 41 metai, kai gyvenu Michi -
gan valstijos sostinėje Lansing. Šis
mies tas Amerikoje buvo labiau ži no-
mas kaip ,,Oldsmobile” miestas, o ne
valstijos sostinė. Nors prieš keletą
me tų šis ,,General Motors” (GM)  pa-
da linys buvo uždarytas, miestas vis
dar gy vena atsiminimais, o čia jau
keletas metų gaminami ,,Chevrolet”,
,,Cadillac”,  ,,Buick” ir GMC automo-
biliai. Kai atsikėlėme į Lansing, man
ro dėsi, kad beveik kas antras auto-
mobilis mieste buvo ,,Oldsmobile”
bend rovės. Laikai pasikeitė. Dabar
trijo se apie miestą esančiose apskri-
tyse jau keletas metų, kai populia-
riausias perkamas automobilis yra
,,Chevrolet”. 

Per 100 metų ,,Chevrolet” auto-
mobilis susilaukė daug visuomenės
dėmesio, nors turėjo ir  keletą nepasi -
sekusių bandymų. Tarp pasiseki mų
minėtinas ,,Corvette” sportinis auto-
mobilis, į rinką paleistas 1953 m.
Daug dė mesio susilaukė 1957 m. ,,Bel
Air” modelis, dabar laikomas ,,klasi-
ka”.  Kiek vėliau, 1967 metais, atke-

liavo ,,Camaro SS”, nurungęs ,,Ford”
bendrovės ,,Mustang” automobilį.
Ne pasisekusiais laikytini ,,Lumina”
ir ,,Corvair” modeliai. Pastarasis pa -
dėjo Ralph Nader prasimušti į  priekį
ir net galvoti apie kandidatavimą į
JAV prezidentus. Galvoje turiu jo
kny  gą ,,Unsafe at Any Speed”, kur jis
mirtinai sukritikavo naują ,,Cor -
vair” modelį. Prie nesėkmingų gami -
nių reikia priskirti ir SSR modelį,
ku ris buvo gaminamas vos keletą me -
tų. 

Dabar GM nori, kad ,,Chevrolet”
pa tektų į pasaulio populiariausių
automobilių gretas. Tam reikia pa-
sauli nės rinkos. Pernai metais 11.2
proc. vi sų JAV parduotų automobilių
buvo ,,Chevrolet” ženklo. 

Savo laiku daug lietuvių dirbo
Mi chigan valstijoje esančiuose auto-
mobilių fabrikuose, ypač Detroit ir
jo  priemiesčiuose, būtų įdomu išgirs-
ti  jų prisiminimus apie tai.

* * *
Per žiniasklaidą nubangavo ži nia

apie spalio 16 d. Washington, DC ati-
dengtą paminklą Martin Luther King
pagerbti. Tai vienas iš JAV pilie tinių
teisių sąjūdžio pirmūnų, sie kusių
rasinės lygybės. Jis sekė Indijos Mo -

hatma Gandhi išpopuliarintu pa sy-
vaus pasipriešinimo keliu. Paminklo
atidengimo iškilmėse da lyvavo JAV
prezidentas, daug pilie tinių teisių
veikėjų, žinomų dainininkų bei tūk-
stančiai King gerbėjų. 

Paminklas pastatytas National
Mall rajone, šalia kitų žinomų pa-
minklų. Mandagios kritikos susilau-
kė 30 pėdų aukščio paminklo, iškalto
iš gra nito, apipavidalinimas. Apie
paminklą esančioje gra nito sienoje
iškalta  14  King   kalbų ištraukų. Pati
skulptūra yra ki no Lei Yixin kūri-
nys, kuriuo bandoma priminti vienos
King kalbos žo džius, kur kalbama
apie iš desperacijos kal no išaugantį
vilties akmenį. 

Žiū rint į statulos nuotrauką, pir-
mas įs pūdis susidarė, kad čia vaiz-
duojamas man nepažįstamas žmo-
gus. Ypač į akį kri to King sukryžiuo-
tos rankos ant krūtinės, tarsi no-
rinčios atsiriboti, o ne suartėti, ap-
kabinti žmones, jiems padėti.  Nepasi-
tikėdamas savo pirmi ne reakcija, tos
statulos nuotrauką parodžiau keletui
savo kolegų darbe – juodaodžių, bal-
taodžių, amerikie čių ir užsieniečių.
Beveik visi, nežino dami mano pirmi-
nės reakcijos, su reagavo panašiai.
Taigi turime šaltą kaip akmuo sta-

tulą, kurią per porą mė nesių  jau
spėjo aplankyti apie 1,5 mln.  žmonių.

* * *
Čia gera proga prisiminti ir dr.

Ed mund Gordon, kuriam šįmet su -
kanka 90 metų. Tai ryškią žymę įrė -
žęs JAV psichologas, prisidėjęs prie
1965 m. sukurtos federalinės prog -
ramos ,,Head Start”, kuri šiais lai-
kais rūpinasi neturtingose šei mose
gyvenančių priešmokyklinio am-
žiaus vaikučių mokymu, jų mityba ir
sveikata. Juodaodis profesorius nuo
vaikystės norėjo tapti dvasiškiu. Juo
tapęs pamatė, kad daug laiko pralei-
džia dirbdamas su jau nimu, jam pa-
tardamas. Netrukus jis priėjo prie iš-
vados, kad tokiam darbui jam reika-
lingas psicho lo ginis pasiruošimas.
Taip ir tapo psichologu, kurį laiką
ėjusiu vado vau jančias pareigas Tea-
chers College at Columbia University
ir kitur.  

Paklaustas, ar ,,Head Start” pro-
grama buvo sėkminga, dr. Gordon ne-
atsakė trumpai. Jo nuomo ne, žiūrint
iš politinės ir socialinės kai tos pusės,
programa buvo viena iš sėkmingiau-
sių federalinių progra mų. Tačiau
galvojant, kas iš tos prog ramos galėjo
atsirasti, programa laikytina nesėk-
minga. Ji nepateisino   į ją sudėtų vil-
čių. Su laiku ji tapo ži noma kaip
priešmokyklinio amžiaus vaikų vys-
tymosi programa neturčiams, nors
jos sumanytojai norėjo, kad ji taptų
šeimos ir bendruomenės vystymosi
programa. Norėta pa dėti  ne tik vai-
kams, bet ir pagerinti vaikų aplin-
ką. 

Nukelta į 11 psl.

,,Chevrolet” –
jau šimtas!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS



Lapkritis. Švininiai debesys
slenka ir slenka dangumi. Su
lapkričio tamsa, su žvakių

mirgėjimais  pas mus grįžta miru-
sieji.  Mirksinčios žvakių liepsnelės
Lietuvos kapinėse  – tai susitikimas
su išėjusiaisiais. Deja, čia, Ameri-
koje, besiblaškantis rudeninis vėjas
tų liepsnelių – išėjusiųjų vėlių – ant
kapų neužtinka. Gyvendami svečioje
šalyje, kai ,,Lapkritis širdį/ Taip sus-
paudžia skausmu,/ Byra poteriai lū-
pom.../ Dievulėli, palaimink”, mes
ieškome kitokių būdų, kaip mums,
paliktiems išėjusiųjų, prisiglausti
prie vienatvės, pastovėti tyloje, už-
megzti nebylų dialogą. 

Šį kartą kun. Jauniaus Kelpšo ir
Lietuvių Operos pakviesti spalio 30
d. rinkomės Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčion. Rinko-
mės, tikėdami Dievo pažadu, kad mū-
sų artimieji išėjo gyventi šviesos gy-
venimu, ir, anot programos vedančio-
sios Dalios Sokienės, ,,Nudilusios
sielos galiukais užčiuopus kažkur
kitur pleventį: ‘Esu’, įsikibti į žmo-
gišką viltį susitikti dar kartą.”

Pro Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bažnyčios langų vitražą besi-
skverbiantys saulės spinduliai kvie-
tė: ,,Prisilieskime prie Amžinybės,
atpažinkime širdimi savo artimuo-
sius”. Kartu su kameriniu choru
(vadovė Jūratė Grabliauskienė) ,,su-
kalbame” ,,Maldelę” (muz. Vidmanto
Bartulio, eilės Valerijaus Rudzinsko)
ir, padedant skaitovui Evaldui Gir-
džiūnui, suprantame – ,,Tik Dievo
namuose skausmai prašapę/ Ištirps-
ta patys savo sūkury...” 

Sėdime susikaupę ir klausomės
Vilmos Skučienės atliekamos Char-
les Gounod kantatos ,,Parce Domi-
no”, kartu su solistų Genovaitės Bi-
genytės ir Lino Sprindžio duetu mel-
džiame palaiminimo: ,,Tu, kuris aukš-
tai,/ Palaimink mus, palaimink mus,/
Paguosk ir palydėk/ Tamsiam kely,
tamsiam kely” (Georges Bizet ,,Tu,
kuris aukštai”), su vedančiąja  Sokie-
ne prašome išėjusiųjų atleidimo:
,,Atleiskit Jūs, užbaigę žemės kelią,/
Kad rūpesčių kasdienių prislėgti,/
Mes per retai aplankom šią vietelę,/

Kur būname prie Jūsų taip arti.” 
Choro atliekama Giedriaus Kup-

revičiaus ,,Už tuos, kurie baigė”, so-
listės G. Bigenytės „Casta Diva” arija
iš Vincenzo Bellini operos „Norma”
sklido bažnyčios tyloje. Ne vieną
žiūrovą iki ašarų sujaudino Sokienės
skaitomos eilės apie mamą. Ir vėl po
bažnyčios skliautais skamba muzika
– kamerinis choras gieda Rihards
Dubra ,,Ave, Maria”, skamba solisto
Sprindžio atliekamas vieno geriau-
sių Italijos baroko kompozitorių
Alessandro Stradella kūrinys ,,Pietà,
Signore”, kurį mūsuose ne dažnai
išgirsi. 

Atėjome prisiminti mirusiuo-
sius, tačiau likusiems reikia gyventi,
tad ,,Mylėkime draugus/ Su Jų klai-
dom, silpnybėm,/ Su paklydimais./
Mylėkime draugus/ Kol jie šalia/ O
ne keliuos,/ Žymėtuos praradimais”
(D. Sokienė). Kamerinis choras gieda
giesmę gailestingam Jėzui (Andrew
Lloyd Webber ,,Pie Jesu”),   skamba
Maurice Duruflé ,,Ubi caritas”. 

Tikime, tikime visi, kad  su mir-
timi neužgęsta jokia gera mintis ar
darbas. Už bažnyčios vitražo – tamsa.
Kartu su nusileidžiančia saule atsi-
sveikiname su prisiminimuose su-
grįžusiais. Jie vėl tolsta nuo mūsų,
atsiveria tamsa. Meldžiamės už jųjų
amžinybę. ,,Tyliai tyliai” (muz. Lion-
gino Abariaus, eilės Henrikos Auš-
rienės) gieda kamerinis choras, ty-
liai tyliai dar pasėdime ir tą rudens
vakarą prašome išėjusiems Amžino-
sios šviesos.

Žmogaus gyvenimas nusidriekia
toliau laiko ir erdvės ribų. Savo kas-
dieniniame bėgime ir sumaištyje
pernelyg retai prisimename savo mi-
rusiuosius, neretai – tik Vėlinių die-
ną. Gal todėl, kad nesuvokiame: gerb-
dami mirusius, gerbiame save. 

Koncertas baigėsi. Mintyse dar
skamba skaitovų sakyti eilių posmai,
profesionaliai solistų ir choro atlikti
muzikiniai kūriniai – širdingas, ra-
mus, profesionalus prisilietimas prie
išėjusiųjų. Pasidalinome gerumu ir
viltimi su tais, kurie jau išėjo
Anapilin, ir uždegėme supratingumo
šviesą savo širdyje. Ačiū šios pro-
gramos sumanytojams ir atlikėjams,
pakvietusiems tai patirti.
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TelkiNiai

LAIMA APANAVIČIENĖ

,,Lapkritis�širdį�taip�suspaudžia�skausmu”

Kai per Vėlines Lietuvos kapi-
nės nušvinta žvakių šviesa,
visi, susirinkę į gimtojo kraš-

to kapines, prisimena savo šeimos
mirusiuosius. Dažnas užsienyje gy-
venantis lietuvis tik mintimis gali
aplankyti gimtąsias vietas, o žvakelę
mirusiesiems artimiesiems tenka
uždegti ten, kur šiuo metu yra gyve-
nama. 

Čikagos lituanistinės mokyklos
mokiniai Vėlines lapkričio 5 d. mi-
nėjo mokykloje. Jaunimo centro di-
džiojoje salėje šv. Mišias atnašavo
mokyklos kapelionas kun. Antanas
Gražulis, SJ. Įeidamas į salę kiekvie-
nas mokinukas gavo po degančią
žvakelę, kurią turėjo nunešti į sceną.
Taip, pamažu visa scena prisipildė
degančių žvakės liepsnelių ir ėmė pa-
našėti į Lietuvos kapinių kauburė-
lius. Sceną gražiai papuošė mokyklos
tautodailės mokytojos Jurita Tamo-
šiūnienė ir Irena Šaparnienė su vy-
resniųjų klasių mokiniais. Ant popie-
rinių puodelių mokiniai piešė lietu-

viškų kryžių ir saulučių ornamen-
tus, o vėliau į papuoštus puodelius
įstatė degančias žvakeles.

Mišių metu kun. Gražulis kalbė-
jo apie žvakės liepsną kaip apie švie-

są, kuri mums primena ir Anapilin
išėjusius šeimos narius, ir gerus jų
padarytus darbus. Jis skatino moki-
nius susimąstyti apie tai, kaip gali-
ma būti geresniais. Mokyklos muzi-
kos mokytojai Jūratei Grabliauskie-
nei vadovaujant, mokiniai šv. Mišių
metu giedojo giesmes.

Mokiniai mirusiuosius prisimi-
nė ne tik mokyklos salėje vykusių
Mišių metu. Čikagos lituanistinės
mokyklos kieme yra keletas koplyt-
stulpių ir paminklas kritusiems už
Lietuvos laisvę. Prie jų mokiniai pri-
siminė ir Kražių skerdynėse Lietu-
voje žuvusiuosius, ir visais laikais už
Lietuvos laisvę kovojusius ir žuvu-
sius tautos didvyrius, kuriuos taip
pat pagerbė tylos minute.

Mokytoja Janina Prialgauskienė mokiniams pasakoja apie Kražių skerdynes.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Pasidalinimas gerumu ir viltimi

Kamerinis choras, vadovaujamas Jūratės Grabliauskienės. Pirmoje eilėje solistės Ge-
novaitė Bigenytė (pirma iš kairės) ir Vilma Skučienė (antra iš kairės). 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Kai nušvinta žvakių šviesa
KARILĖ VAITKUTĖ

Vėlinių šv. Mišias atnašavo mokyklos
kapelionas kun. Antanas Gražulis, SJ.

Mokytojos Irenos Šaparnienės vado-
vaujami dešimtokai gražiai papuošė
sceną.
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Cicero,�IL

Sekmadieniniame lietuvių susi-
būrime lapkričio 6 d. Cicero
,,kavu tės’’ kambaryje kalbėjo

jau nas kar diologas iš Lietuvos dr.
Gintautas Bie liauskas. Jis tautie-
čiams papasakojo apie savo studijas,
darbus, atsakė į susirinkusiųjų gau-
sius klausimus. 

Stažavosi ir užsienyje

Gydytojo biografijoje pasiekimų
nestinga: 1996–2003 m. jis studijavo
Vilniaus universiteto medicinos fa -
kultete, o 2003–2004 m. Vilniaus mies -
to ligoninėse atliko medicinos inter-
natūrą. 2004–2008 metais dirbo Vil -
niaus miesto ligoninės Santariš kių
klinikose.

2005 m. Bieliauskas buvo išvykęs
stažuotis į dvi ligonines Danijoje, kur
jis gilino savo žinias klinikinėje kar-
diologijos srityje. 2008 m. jis sta -
žavosi Vokietijoje, gilindamasis į in -
tervencinę kardiologiją. Vėliau jo
laukė stažuotė Prancūzijoje, o 2010–
2011 m. kardiologas vėl vyko į Daniją,
kur do mėjosi intervencine kardi-
ologija. 

Nuo 2008 metų iki dabar jis dirba
Vilniaus miesto ligoninės Santariš-
kių klinikoje gydytoju kardiologu ir
gydytoju intervenciniu kardiologu.
Nuo 2011 m. dirba ir privačioje klini -
koje – UAB „Kardolita’’.

Danija – dviračių valstybė

Dr. Bieliauskas papasakojo ir
apie Danijoje gyvenančius lietuvius,
mat su jais turėjo ne vieną progą pa -
bendrauti. Svečias pažymėjo vie ną
įdomų faktą – ten labai brangūs auto-
mobilių numeriai, jų kaina dvi gu bai
didesnė nei automobilių. Pa vyzdžiui,
jeigu už automobilį mokėsi 20,000
dolerių, tai už numerį turėsi pakloti
40,000 dol.

Gal dėl to Danijoje dauguma

žmo nių važinėja dviračiais. Būnant
Ko penhagoje teko stebėti, kad žmo-
nės į geležinkelio stotis atvyksta ne
automobiliais, o dviračiais, kur jų
dienos me tu galima suskaičiuoti
tūkstan čius. Belieka stebėtis, kaip jie
to kioje dviračių gausybėje vėliau  at -
randa savąjį.

Kaip teko patirti, gatvėse ten
oras švarus, nes jo neužteršia auto-
mobiliai. Tam, be abejo, įtakos turi
didelės automobilių numerių kainos. 

Dr. Bieliauskas bei jo praneši-
mas buvo įdomus, nenuobodus. Klau -
sytojai galėjo daug sužinoti, ypač tie,
kurie domėjosi konkrečiais dalykais.

Smagu, kad Lietuvoje yra tokių
puikių žmonių kaip dr. Bieliauskas,
kuris, ir kaip specialistas, ir kaip
žmo gus, daro puikų įspūdį. Gera ir
tai, jog jo nesuvilioja kitur mokami
kur kas didesni atlyginimai, kad jis
išlieka ištikimas gimtajam kraš-
tui.

EDVARDAS ŠULAITIS

Ginta Remeikytė-Gedo (k.) supažindina mokinius su Vėlinių tradicijomis.
Audriaus Kirvelaičio nuotr.

Kardiologas iš Lietuvos kalba Cicero lietu-
vių susibūrime lapkričio 6 d.

Edvardo Šulaičio nuotr.

Tyliai šnarėdami „Vėlu, vėlu,
vėlu...” leidžiasi lapai ir gula
ant žemės, užklodami kapus

Vėlinių vakarą. Lapai čia irgi nu-
miršta, tik tyliai, kad nesudrumstų
ramybės vėlėms.

Vėlinės – tai rimties ir susikau-
pimo metas, kada prisimename išėju-
sius Amžinybėn savo artimuosius.
Tikima, kad vėlės sugrįžta į savo na-
mus, ieškodamos šilumos, todėl ka-
pinės nušvinta nuo žvakių, apšvies-
damos kelius į namus ir į žmonių šir-
dis.

Lietuviai nuo seno su pagarba
mini šią dieną, meldžiasi ir atlieka
apeigas. Vėlinių minėjimo tradicija
gyva ir JAV LB. Kristijono Donelai-
čio lituanistinė mokykla Washing-
ton, DC Vėlines minėjo lapkričio 5 d.
Minėjimą parengė Ginta Remeikytė-
Gedo. Buvo svarbu, kad kiekvienas
vaikas dalyvautų, susipažintų su tra-
dicijomis, suvoktų ryšį su praeities
kartomis. 

Visi mokiniai iš vaško pasigami-
no žvakę. Savo putliose rankutėse jie
spaudė žvakeles, kvepiančias medu-

mi, ir dėmesingai klausė, ką kalbėjo
minėjimo vedėjos Gabrielė ir Ginta.

Vietą minėjimui Ginta parinko
prie mokyklos, medžių paunksmėje,
– taip daug tikriau, nei kalbėtis kla-
sėje. Čia buvo paruoštos simbolinės
kapinaitės su lietuviškais tautiniais
simboliais: trys kryželiai, didelė žva-
kė, simbolizuojanti šventąją ugnį. Vi-
si, sustoję ratu, giedojo giesmę: „Kaž-
kas verkia, ar girdi, mano Dieve, ar
girdi?/ Kažkas meldžias, ar girdi, ma-
no Dieve, ar girdi?/ Kažkas gieda, ar
girdi, mano Dieve, ar girdi?..” Gie-
dodami nuo aukurėlio kiekvienas
prisidegė žvakelę ir statė ant simbo-
linių smėlio kapelių. Pūsteldamas
žvarboko vėjo gūsis žvakių neuž-
gesino, nuo jų liepsnos mes sušildė-
me ir savo širdis.

Mokiniai buvo tylūs, susikaupę,
atrodė, kad jie suprato Vėlinių pras-
mę. Dar kartą įsitikinome, jog mo-
kyklose reikia švęsti ne tik pramogi-
nes, linksmas, karnavalines šventes,
bet ir supažindinti vaikus su kitomis,
gilią prasmę turinčiomis šventėmis,
ir puoselėti tradicijas.

Dėkojame Gintai Remeikytei-
Gedo už prasmingą renginį.

Kapinės nušvinta nuo žvakių
MARIJA DAINIENĖ Pas Cicero lietuvius viešėjo

kardiologas iš Lietuvos

New�York,�NY

Pagerbtas Lietuvos diplomato Vaclovo Sidzikausko atminimas

Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulas New York Valde-
maras Sarapinas lapkričio 9 d.

New York Mount St. Mary’s kapinėse
pagerbė jose palaidotų teisininko,
žymaus Lietuvos diplomato Vaclovo
Sidzikausko ir jo žmonos Reginos
atminimą.

Vaclovas Sidzikauskas gimė 1893
metais Šiaudinės kaime, Šakių aps-
krityje. Baigęs Veiverių mokytojų se-
minariją, 1916 m. jis pradėjo teisės
studijas Maskvoje, vėliau jas tęsė
Berno universitete, o baigė Vytauto
Didžiojo universitete. 1918–1919 m.
Sidzikauskas dirbo Teisingumo mi-
nisterijoje skyriaus vedėju bei depar-
tamento direktoriumi. Nuo 1919 m.
spalio mėn. pradėjo dirbti Lietuvos
diplomatinėje tarnyboje: 1919–1922
m. – Lietuvos misijos Šveicarijoje
pirmuoju sekretoriumi bei atstovu,
1922–1931 m. – Lietuvos atstovu, vė-
liau – įgaliotuoju ministru Berlyne, o
nuo 1925 m. – taip pat Vienoje ir
Berne, 1931–1934 m. – įgaliotuoju mi-
nistru Londone ir Hagoje. Taip pat
Sidzikauskas 1920–1934 m. (su per-

traukomis) buvo Lietuvos atstovas
prie Tautų Sąjungos, 1931–1932 m. –
Lietuvos atstovas Nuolatiniame tarp-

tautiniame teisingumo tribunole
Hagoje.

1934 m. Sidzikauskas pasitraukė

iš diplomatinės tarnybos. Jis dirbo
bendrovės ,,Shell” Lietuvos padali-
nio direktoriumi, tuo pat metu Klai-
pėdos prekybos institute dėstė diplo-
matijos teisę, leido dienraštį ,,Vaka-
rai”, parašė knygas ,,Klaipėdos kraš-
to ūkis seniau ir dabar” bei ,,Savo
jūros sargyboje”. 1941 m. jis slapta
persikėlė į Vokietiją, tačiau buvo
gestapo suimtas ir dvejus metus ka-
lintas Soldau ir Osvecimo koncen-
tracijos stovyklose. Vėliau Sidzikaus-
kas gyveno Berlyne, o 1950 m. persi-
kėlė į JAV. Jis aktyviai veikė Lietu-
vos išlaisvinimo organizacijose: bu-
vo VLIK’o užsienio delegatūros
narys, jos pirmininkas, taip pat Lie-
tuvos laisvės komiteto pirmininkas,
Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Eu-
ropos Tautų Seime pirmininkas, vė-
liau – šio Seimo pirmininkas.

Sidzikauskas mirė 1973 m. Čika-
goje, palaidotas šalia žmonos Reginos
New York mieste.

LR gen. konsulato 
New York infoNew York Mount St. Mary’s kapinėse pagerbtas jose palaidotų teisininko, žymaus Lie-

tuvos diplomato Vaclovo Sidzikausko ir jo žmonos Reginos atminimas.
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Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
Lemont, lapkričio 13 d., sekma-
dienį, įvyko Marijos Remienės

antrosios kny gos ,,JAV lietuvių kul-
tūros ke liuose” sutiktuvės, kurias
globojo draugovė ,,Sietuva”. Popietę
pradėjo skautininkių ir vyr. skau-
čių draugovės ,,Sie tuva” draugi-
ninkė dr. Vi li ja Kerelytė.

Knygą pristatė ,,Draugo” bendra -
darbis dr. Romualdas Kriaučiū nas.
Prieš pradėdamas pristatymą, dr. R.
Kriaučiūnas sakė, kad pervertęs kny -
gą pastebėjo, jog Marija Remienė la -
bai mėgsta gėles, ir pakvietė savo
žmo ną Gražiną knygos autorei pri -
seg ti gėlę. 

Pranešėjas labai išsamiai susi -
rinkusiuosius supažindino su 500
egz. tiražu ,,Baltijos kopijos” Vilniuje
išleista M. Re mienės knyga ,,JAV lie -
tuvių kultūros keliuose”, priminda -
mas, kad tai jau 5-osios šios knygos
sutiktuvės (Lietuvoje vyko net 4 šios
knygos pristatymai). Kalbėtojas siūlė
kny gą, su da ry tą iš įvai rių au to rių
straips nių, ap ra šan čių M. Re mie nės
in dė lį į iš ei vi jos kul tū ri nį gy ve ni mą
bei jos or ga ni za ci nius ta len tus, kuo
greičiau  įsigyti. 

Knygos autorę pristatė  rašytoja,
buvusi ,,Draugo” vyr. re dak torė Da-
nutė Bindo kienė. Ji ap žvelgė jos nu-
eitą  gyvenimo kelią, nuveiktus dar-
bus, pasidalijo mintimis apie ilga-
metį bendradarbia vimą dienraštyje
,,Draugas”.

Talentinga vadybininkė M. Re -
mienė su bendraminčiais tvarko
Draugo fondą, ji taip pat yra „Drau-
go” leidėjų tarybos narė, daug nu-
veikė vykdant svarbiausio išeivijos
leidinio ir jo kultūrinio priedo spe-
cialiųjų spaudinių sudarymo ir fi-

nansavimo programas.
Daug svarių darbų M. Remienė

atliko ir Lietuvių Fonde, nuo 1974 m.
eidama valdybos pirminin kės ir
įvairių komisijų pirmininkės parei -
gas. Tris kadencijas (1998–2007 m.) M.
Remienė vadovavo JAV LB Kultūros
tarybai, kuri surengė daugybę kon-
certų ne tik Čikagoje, bet ir kitose
JAV lietuvių gyvenamosiose vieto-
se. 

M. Re mienė turi Lietuvos vals -
tybinių apdovanojimų, taip pat ap do -
vanota Jono Pauliaus II medaliu
„Pro Ecclesia et Pontifice”, Lietuvos
Laisvės kovos sąjūdžio „Pasiprie ši -
nimo dalyvio kryžiumi”, tačiau, kaip
sakė pranešėja, ne dėl jų buvo dirb-
ta. 

Skaitovė Liuba Šniurevičienė
per skaitė kny gos įžan go je įra šy tą
Ber nar do Braz džio nio laiš ką, o pro-
gramos pabaigoje – M. Re mie nės kal -
bą, sa ky tą prieš dve jus me tus įtei -
kiant J. Ba sa na vi čiaus pre mi ją.

Knygos autorė su ašaromis aky -
se padėkojo visiems programos ruo-
šėjams ir dalyviams, pasirašė savo
knygoje. Ją su gėlėmis apsupo svei-
kintojai. 

Dar ilgai susirinkusieji dalijosi
įspūdžiais, fotografavosi. 

Skaitytojams primename, kad
knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygy-
nėlyje. Knygos kai na  – 25 dol. Knygą
galima įsigyti paš tu, pri dedant 9,75
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
 siunčiant daugiau knygų, už kiekvie -
ną papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš perkant
prašome paskambinti administraci-
jai tel. 773-585-9500. 

,,Draugo” info

Pristatyta Marijos Remienės antroji knyga

Programos dalyviai (iš kairės):  skaitovė Liuba Šniurevičienė, pranešėja Danutė
Bindokienė, knygos autorė Marija Remienė, programos vedėja Vilija Kerelytė ir
pranešėjas Romualdas Kriaučiūnas.

Gražina Kriaučiūnienė (d.) prisega gėlę knygos autorei. 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas ir rašytoja Danutė Bindokienė – pagrindiniai  pranešė-
jai Marijos Remienės knygos ,,JAV lietuvių kultūros keliuose” sutiktuvėse.

Knygos autorės, JAV LB Cicero apylinkės pirmininkės Marijos Remienės pasveikin-
ti atėjo ciceriečiai.                                                                Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Sietuvos” skautininkės su savo sese, knygos autore Marija Remiene (sėdi trečia iš
kairės).

URM skelbia užsienio lietuvių organizacijų 
2012 metų projektų atrankos konkursą

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių organi-
zacijų 2012 metų projektų atranką ir kviečia teikti projektų paraiškas.

Atrinktiems užsienio lietuvių organizacijų, ugdymo ir kultūros įs taigų
projektams, kuriais siekiama įtraukti užsienio lietuvius į Lie tuvos politinį,
visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, stip rinti bendruome -
niškumą, plėtoti lituanistinį švietimą per savaitgalio mokyklų veiklą, puo -
selėti lietuvišką kultūrą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą, paminėti Lie -
tuvai reikšmingas sukaktis, bus skirta fi nansinė parama. 

Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rė -
mimo tvarkos aprašą.

Užpildyta projekto paraiškos forma (originalas su parašais) su joje nuro -
dy tais priedais turi būti pateikta iki 2011 m. gruodžio 1 d. Užsienio reikalų mi -
nisterijos Užsienio lietuvių departamentui (J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511
Vil nius).

Išsami informacija apie Užsienio reikalų ministerijos teikiamą paramą
už sienio lietuvių organizacijoms skelbiama ministerijos svetai nėje www.
urm.lt. Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tel. 5-236-2451.
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,,Delfi” Lietuvoje vadovaus A. Česnavičius

Vilnius (BNS) – Rusijos užsienio
reikalų ministras Sergej Lavrov iš-
reiškė susirūpinimą, kad Jungtinės
Valstijos gali dislokuoti laivus su
priešraketinės gynybos dalimis Bal-
tijos, Juodojoje ir Šiaurės jūrose.

,,Jie mums sako: nesijaudinkite,
tai ne prieš jus. Negalime su tuo su-
tikti”, – kalbėjo S. Lavrov.

Įgyvendindami naująjį priešra-
ketinės gynybos sistemos planą,
amerikiečiai šiemet aštuoniems mė-
nesiams buvo atsiuntę ,,Aegis” sis-
tema aprūpintą karo laivą, kuris ap-
silankė Viduržemio, Juodojoje ir
Šiaurės jūrose. Laive esanti sistema
leidžia susekti ir numušti balistines

raketas. Rusija nuogąstauja, kad to-
kio tipo laivai, esantys netoli jos sie-
nų, panaikintų karinę galios pusiau-
svyrą ir keltų grėsmę Rusijai.

NATO atmetė Rusijos pasiūlymą
bendrai kurti priešraketinės gyny-
bos sistemą ir pasidalyti sektoriais.
Tokiems planams prieštaravo ir Lie-
tuva, nuogąstaudama, kad Maskva
siūlosi ,,saugoti” jos oro erdvę.

Šiuo metu dėl galimo kitokio
NATO ir Rusijos bendradarbiavimo
priešraketinės gynybos srityje vyks-
ta derybos. Joms tęsiantis, Maskvos
pareigūnai nuolat kartoja, jog ame-
rikiečių siūloma sistema yra grėsmė
Rusijai.

Italijos premjeru tapo M. Monti

A. Lukašenka tikisi Vatikano paramos
Minskas (BNS) – Prezidentas

Aleksandr Lukašenka tikisi didesnio
Vatikano aktyvumo ginant Baltaru-
sijos reikalus Vakaruose. Valstybės
vadovas apie tai kalbėjo per susitiki-
mą su Popiežiškosios krikščionių
vienybės tarybos pirmininku kardi-
nolu Kurt Koch.

,,Nepritariame tai politikai, ku-
rią dabar europiečiai vykdo Baltaru-
sijos atžvilgiu. Tai nenormalu, todėl
šiuo klausimu tikimės aktyvesnės
Katalikų bažnyčios pozicijos”, – sakė

A. Lukašenka.
Per susitikimą, kuriame dalyva-

vo ir Baltarusijos stačiatikių bažny-
čios vadovas metropolitas Filaret,
prezidentas pažymėjo, jog ,,šiame ne-
teisingame pasaulyje” teisingiausia
institucija veikiausiai yra Bažnyčia.
,,Todėl pageidautina, kad Bažnyčia
gintų teisingumą”, – pareiškė A. Lu-
kašenka. Jis pridūrė, kad Baltarusija
yra taikaus įvairių tikėjimų sambū-
vio pavyzdys.

Kazachstanas (BNS) – Du rusų
kosmonautai ir vienas amerikietis
astronautas išskrido į Tarptautinę
kosminę stotį (TKS) Rusijos kosmi-
niu laivu iš Baikonūro kosmodromo
Kazachstane. Kosminis laivas ,,Sojuz
TMA-22” sėkmingai įskriejo į orbitą
aplink Žemę. Manoma, kad ši sėkmė
pagerins pasitikėjimą Rusijos kosmi-
ne programa, pašlijusį dėl kelių paly-
dovų netekties iškeliant juos į orbitą. 

Kosminis laivas, skraidinantis
amerikietį Dan Burbank ir rusus An-
ton Škaplerov bei Anatolij Ivanišin,

turėtų susijungti su TKS, kurioje šiuo
metu yra trys įgulos nariai. Šis pilo-
tuojamas skrydis iš Baikonūro buvo
pirmasis po to, kai JAV baigė naudoti
savo daugkartinio naudojimo erdvė-
laivius, o Rusija liko vienintelė šalis,
galinti skraidinti žmones į TKS.

Rugpjūtį orbitinę stotį turėjusi
pasiekti nepilotuojama krovininė
kapsulė ,,Progress” nukrito Sibire
tuojau po starto iš Baikonūro. Šis
įvykis buvo didžiausia Rusijos kos-
minės programos nesėkmė per dau-
gelį pastarųjų metų. 

Du Rusijos kosmonautai ir JAV 
astronautas išskrido į TKS

Atsirado pabėgę Lietuvos kariūnai

Vilnius (ELTA) – Vilniaus ,,Sie-
mens” arenoje vykusio 35-ojo pasau-
lio sambo čempionato vyrų kovinės
sambo varžybų svorio kategorijoje iki
74 kg Lietuvos atstovas Viktoras To-
maševičius iškovojo bronzos medalį.
Viešojo saugumo tarnybos Vilniaus da-
linio pareigūnas kovoje dėl bronzos
įveikė uzbeką Džonibek Azizov. Svorio
kategorijoje iki 74 kg kovojo 14 spor-
tininkų.

Moterų sportinės sambo varžybose
Roberta Berginskytė (svorio kategorija
iki 60 kg, 12 dalyvių) užėmė penktą
vietą, vyrų grupėje Donatas Nedzins-
kas (90 kg, 22 dalyviai) liko septintas.
Čempionate dalyvavo daugiau nei 450
sportininkų iš 65 šalių.       ELTA nuotr.

Sudaryta Laisvės premijų komisija

K. Brazauskienė paliko Lietuvos laisvės sąjungą

Vilnius (BNS) – Savaitgalį atsi-
radę pabėgę du Lietuvos karo akade-
mijos (LKA) kariūnai pateikė prašy-
mus palikti karo mokyklą, pranešė
LKA viršininkas pulkininkas Ginta-
ras Bagdonas. Jis sakė, kad kariūnų
prašymai kol kas yra nepatenkinti,
nes nebaigtas tarnybinis tyrimas jų
atžvilgiu. Tačiau LKA vadovas sakė
sunkiai įsivaizduojantis, kad penkto
kurso studentai Darius Šaduikis ir
Antanas Gasparavičius ateityje galė-
tų tęsti mokslus Akademijoje.

Akademijos viršininkas teigė,
jog praeityje yra buvę keletas atvejų
kai kariūnai paliko LKA ir pažymėjo,
kad tokiu atveju jie turėjo padengti
jų mokslui išleistas lėšas. LKA vado-
vo teigimu, atsiradusiems kariūnams
bus atlikta psichologinė patikra. 

Du LKA kariūnai buvo dingę nuo
spalio 28 d. Savaitgalį A. Gasparavi-
čius ir D. Šaduikis grįžo į Lietuvą iš
užsienio. Abu kariūnus apklausė Ka-
ro policija, jiems pateikti įtarimai de-
zertyravimu ir skirtos kardomosios
priemonės – dokumentų paėmimas ir
rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Dienraštis ,,Lietuvos rytas” buvo pa-
skelbęs dingusių kariūnų laiškus,
kuriuose jie pasakojo apie LKA esą
įsišaknijusią netvarką. Anot kariū-
nų, šioje aukštojoje mokykloje esama
nestatutinių santykių, patyčių, nuo-
lat žeminami silpnesni ir jaunesni
kolegos, dažnai girtuokliaujama, iš
pinigų lošiama kortomis. Apie nege-
roves jie pranešė kariuomenės Gene-
ralinei inspekcijai, tačiau ši teigia
nurodytų pažeidimų neaptikusi.

Rusija nerimauja dėl JAV ketinimų

Roma (ELTA) – Buvęs ES komi-
saras Mario Monti tapo naujuoju Ita-
lijos ministru pirmininku. Italijos
prezidentas Giorgio Napolitano pati-
kėjo M. Monti sudaryti naująją vy-
riausybę, praėjus dienai po to, kai at-
sistatydino Silvio Berlusconi, tris-
kart stojęs prie vyriausybės vairo –
1994, 2001 ir 2008 m.

M. Monti pažadėjo nedelsdamas

pradėti sudaryti vyriausybę. 68-erių
metų ekonomikos profesorius ir gar-
saus Milano universiteto profesorius
pareiškė, kad bendromis pastango-
mis Italija sugebės įveikti skolų kri-
zę. ES sveikino Italijos siekius suda-
ryti nacionalinę vienybės vyriausy-
bę ir pažadėjo sekti, kaip vykdomos
pertvarkos šioje šalyje.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos lais-
vės sąjungos pirmininkės pareigas
ėjusi Kristina Brazauskienė nedaly-
vavo Kaune vykusioje partijos konfe-
rencijoje ir pasitraukė iš partijos na-
rių. Konferencijoje išrinktas naujas
partijos pavadinimas – Kovotojų už
Lietuvą sąjunga, jos vadovu tapo Vy-
tautas Šustauskas.

Prezidento našlė pareiškė, kad
nuo šios dienos ji išstoja iš Lietuvos
laisvės sąjungos ir nutraukia visus
politinius saitus su partijos vadovy-
be. Pasak K. Brazauskienės, išsisky-

rė jos ir partijos pradininko V. Šus-
tausko keliai.

,,Į politiką žengiau turėdama la-
bai konkrečius tikslus – tęsti a. a. Al-
girdo Brazausko politiką, ginti žmo-
gaus teises ir vienyti suskaldytą tau-
tą. Tuo tarpu V. Šustausko tikslai pa-
sirodė visiškai priešingi – suvedinėti
sąskaitas su buvusiais, esamais ir
būsimais kitaminčiais”, – sakė K.
Brazauskienė. Ji užtikrino, kad iš vi-
suomeninės veiklos ji nesitraukia, o
darbus tęs kitoje organizacijoje.

Vilnius (ELTA) – Seimo sudary-
tos Laisvės premijų komisijos pirmi-
ninku bendru sutarimu išrinktas
Seimo narys Petras Auštrevičius, pir-
mininko pavaduotoja – parlamentarė
Ona Valiukevičiūtė. Komisijos posė-
dyje nutarta kreiptis į Seimo pirmi-
ninkę Ireną Degutienę prašant pra-
tęsti nustatytą laikotarpį (iki lap-
kričio 23 d.) pateikti išvadas Seimui
apie atrinktą pretendentą Laisvės

premijai gauti iki gruodžio 9 d.
Seimas rugsėjo 15 d. priėmė Lais-

vės premijos įstatymą. Šiuo teisės ak-
tu įsteigta Laisvės premija siekiama
įvertinti asmenų ir organizacijų pa-
siekimus ir indėlį ginant žmogaus
teises, plėtojant demokratiją, skati-
nant tarpvalstybinį bendradarbiavi-
mą kovojant už Rytų ir Vidurio Eu-
ropos tautų laisvą apsisprendimą ir
suverenitetą.

Vilnius (BNS) – Didžiausią nau-
jienų tinklalapį Baltijos šalyse delfi.
lt valdančiai įmonei ,,Delfi” Lietuvo-
je vadovauja naujas direktorius
Aleksandras Česnavičius. Jis pakeitė
ilgametę įmonės direktorę Jurgą Ei-
vaitę, vadovavusią bendrovei nuo pat
jos įkūrimo.

36 metų socialinių mokslų dakta-
ras A. Česnavičius yra vadovavęs te-
levizijos įmonėms Europoje. 2000 m.
jis karjerą pradėjo rinkos tyrimų va-
dovu TV3 televizijos kanale Lietuvo-
je ir tęsė ją MTG grupėje Centrinėje

Europoje: 2004–2005 m. jis dirbo vyk-
domuoju direktoriumi „Viasat 3” ka-
nale Vengrijoje, vėliau pustrečių me-
tų vadovavo antram pagal dydį ko-
merciniam kanalui Čekijoje „TV Pri-
ma” bei dar metus – TV3 kanalui Slo-
vėnijoje. Po karjeros MTG grupėje
bendradarbiavo su didžiausiu Euro-
pos TV susivienijimu ,,RTL Group”
Liuksemburge.

Bendrovės ,,Delfi” akcininkas
yra Estijos ,,Delfi Holding”, kurį val-
do Estijos žiniasklaidos grupė ,,Eks-
press Grupp”.

Vilnius (JAV ambasados
Lietuvoje info) – Lapkričio 8 d.
sesuo Dolorita Butkus, kuri
yra viena iš Utenos šv. Klaros
slaugos ligoninės įkūrėjų, pa-
dėkojo JAV ambasadorei Lie-
tuvoje Anne E. Derse ir įteikė
padėkos raštą už paramą, ku-
rią JAV ambasada suteikė šiai
ligoninei bei joje besigydan-
tiems vargstantiems žmo-
nėms. Vien 2010 metais JAV
ambasados pastangomis li-
goninė gavo įrenginių, baldų
bei kitų būtinų priemonių
daugiau nei už 35,000 litų.

JAV ambasados Lietu-
voje nuotr.

SPorTaS



Jėzus pasakė savo mokiniams
tokį palyginimą: „Vienas žmo-
gus, iškeliaudamas į svetimą ša-

lį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems
savo turtą. Vienam jis davė penkis
talentus, kitam du, trečiam vieną –
kiekvienam pagal jo gabumus – ir
iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis ta-
lentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir
pelnė kitus penkis. Taip pat kuris
gavo du talentus, pelnė kitus du. O
kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė
duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.

Praslinkus nemaža laiko, anų
tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo
daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas,
kuris buvo gavęs penkis talentus; jis
atnešė kitus penkis ir tarė: „Šeimi-
ninke, davei man penkis talentus,
štai aš pelniau kitus penkis.” Šei-
mininkas atsakė: „Gerai, šaunusis ir
ištikimasis tarne! Kadangi buvai
ištikimas mažuose dalykuose, aš tau
pavesiu didelius. Eikš į savo šeimi-
ninko džiaugsmą!” Taip pat tas, kuris
buvo gavęs du talentus, atėjęs pasa-
kė: „Šeimininke, davei man du talen-
tus, štai aš pelniau kitus du.” Šei-
mininkas tarė: „Gerai, šaunusis ir
ištikimasis tarne! Kadangi buvai
ištikimas mažuose dalykuose, aš tau
pavesiu didelius. Eikš į savo šeimi-
ninko džiaugsmą!”

Prisiartinęs tasai, kuris buvo ga-
vęs vieną talentą, sakė: „Šeimininke,
aš žinojau, kad tu – žmogus kietas:
pjauni, kur nesėjai, renki, kur ne-
barstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau
tavo talentą žemėje. Še, imkis, kas
tavo.” Šeimininkas jam atsakė: „Blo-
gasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad
aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur
nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti
mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs
aš būčiau gavęs juos su palūkanomis.
Todėl atimkite iš jo talentą ir ati-
duokite tam, kuris turi dešimt talen-
tų. Kiekvienam, kas turi, bus duota,
ir jis turės su perteklium, o iš netu-
rinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.
Šitą netikusį tarną išmeskite į tam-
sybes. Ten bus verksmas ir dantų
griežimas.” (Mt 25 14–30)

Talentas Jėzaus laikais buvo ne
pinigas, bet svorio matas, maždaug 39
kg sidabro luitas. Jo vertė tada buvo
apie 6,000 denarų, o vienas denaras
būdavo vienos dienos darbo užmoke-
stis. Erazmas Roterdamietis († 1536)
pirmasis žodžiui „talentas” suteikė
platesnę reikšmę, kuria mes ir šian-
dien nusakome žmogaus gebėjimus.

Palyginime matome, kad talen-
tas nėra uždirbtas ar nupirktas, jis
yra gautas. Tai – dovana. Mūsų gyve-
nimas neprasideda iš nieko. Dažnai
girdime žodžius: „Aš pats tai pada-
riau ar pasiekiau.” Vienas pats nega-
li nieko pasiekti. Yra pagrindas, ku-
ris buvo suteiktas, dovanotas. Viskas
yra malonė. Iš mūsų pusės yra būti-
nas dėkingas ir atsakingas atsakas į
šią gautą dovaną. Mums yra suteikta
autonomija šia dovana pasinaudoti.

Pirmųjų dviejų tarnų santykis
su gautais talentais buvo teisingas.
Tik trečiasis tarnas ne viską teisin-
gai suprato: nepatikėjo, kad, šei-
mininkui nesant, šis talentas yra jam
patikėtas; nesugebėjo įžvelgti šei-
mininko dosnumo, meilės, pasitikėji-
mo. Jis paslėpė talentą tamsoje: už-

kasė į žemę. Dovana tapo baimės
priežastimi: „Pabijojęs nuėjau ir
paslėpiau tavo talentą žemėje.” Bai-
mė jį sukaustė ir atėmė iš jo sponta-
niškumą, kūrybiškumą, džiaugsmą.
Baimę veja tik teisingas meilės san-
tykis su Dievu: „Nebėra meilėje bai-
mės, bet tobula meilė išveja baimę.
Baimė bijo bausmės, ir kas bijo, tas
dar netobulai myli. Mes mylime, nes
Dievas mus pirmas pamilo.” (1 Jn 4,
18–19)

Tačiau vien veiklos nepakanka.
Reikia taip pat žinoti dėl ko, kam ir
ką daryti. Palyginime sakoma, kad
tarnai turi atsiskaityti su šeiminin-
ku. Vadinasi, Viešpačiui turėsime pa-
teikti mūsų veiklos rezultatus. Taip,
talentas yra mūsų, bet galiausiai jis,
su kitais pelnytais talentais, turi su-
grįžti pas Kūrėją. Neužtenka šiuos
talentus leisti į apyvartą, reikia įver-
tinti, kokia prasmė ir nauda iš to. Jei
veiklą skatino vien tik mūsų egois-
tiniai interesai, jei tai buvo investuo-
jama į tuštybę, tai, atsiskaitant su
Viešpačiu, nepaisant veiklos gausu-
mo, mūsų pastangos, esant didžiu-
liams trūkumams, gali pasirodyti
bergždžios.

Nebūtinai privalome pasiekti
įspūdingus rezultatus. Svarbu vidinis
nusiteikimas, intencija. Prisiminki-
me Jėzaus gyvenimą: tarp savo tau-
tiečių nieko daug nenuveikė, kažko
regimo lyg ir nesukūrė. Surinko tik
grupelę draugų, iš kurių vienas net jį
išdavė. Atidavė viską savo gyvenime,
o rezultatas – griūtis, kryžius. Žvel-
giant iš sėkmės ar materialinės pa-
žangos pozicijų, blogiau ir negali bū-
ti. Būtų galima sakyti, kad visos skel-
bimo, tarnystės, dėmesingumo, at-
jautos pastangos buvo bergždžios.
Bet taip nėra. Žiūrint ne pasaulio, o
Evangelijos žvilgsniu, jo gyvenimas
iš tikro pasisekęs (Žyd 5, 7–10).

Krikščioniui, tarp įvairių Dievo
suteiktų dovanų, tikėjimas ir sakra-
mentai irgi yra Dievo dovana. Palygi-
nimas apie talentus mus kviečia at-
likti sąžinės sąskaitą: kaip naudoja-
me šiuos talentus? Daugeliui Krikš-
tas išties yra giliai širdyje užkastas
talentas.

Prigimtiniai talentų vaisiai bai-
giasi su mūsų mirtimi arba daugių
daugiausiai lieka paveldėtojams;
dvasinių talentų vaisiai mus palydi į
amžinąjį gyvenimą, kur vieną dieną
išgirsime dieviškojo Teisėjo pagyri-
mą: „Gerai, šaunusis ir ištikimasis
tarne! Kadangi buvai ištikimas ma-
žuose dalykuose, aš tau pavesiu dide-
lius. Eikš į savo šeimininko džiaugs-
mą!” Be to, mūsų žmogiška ir krikš-
čioniška pareiga nėra puoselėti vien
tik savo prigimtinius ir dvasinius ta-
lentus, bet ir padėti kitiems juos plė-
toti, leisti į apyvartą; ypač tiems,
kurie neturi galimybės ar neišdrįsta
vieni patys to daryti.

Pasaulyje nemažai žmonių, mo-
kančių įžvelgti paslėptus talentus
kitame žmoguje ir su meile padedan-
čių juos puoselėti, iškelti į šviesą. Bet
pasitaiko ir tokių, kurie praeina pro
šalį ir kitą palieka skendėti tamsoje.
Galbūt ir tas žmogus, kuris pabijojo
ir užkasė savo talentą giliai žemėje,
taip nebūtų pasielgęs, jei būtų atsi-
radęs bent vienas, išdrįsęs jam pagel-
bėti ir jį padrąsinti.

Delfi.lt
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Talentas šviesoje ir tamsoje
BR. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM

ŠveNTaDieNiS

,,Lithuanian Mercy lift” atstovė Pranė Šlutienė (trečia iš k.) su Šiaulių greitosios medici-
nos pagalbos stoties darbuotojais prie dovanoto visiškai įrengto greitosios medicinos
pagalbos automobilio. 

Anais laikais
PRANĖ ŠLUTIENĖ

Nr. 1

Nors jau dvidešimt penktą kartą
lankausi Lietuvoje, pamatau ir iš -
moks tu daug daugiau, nei galima
ma nyti.

Pirmas apsilankymas įvyko 1981
metais – suvaržyta penkių dienų ke -
lionė. Į Lietuvą reikėjo skristi per
Maskvą: iš Čikagos į New York, iš
New York į Briuselį, o iš ten – rusų
„Aeroflot” lėktuvu į Šeremetjevo
tarp tautinį oro uostą Maskvoje. Pra -
einant pro pasų kontrolę susidarė tik
mūsų, atkeliavusiųjų iš Amerikos,
eilė, jokio kito žmonių susigrūdimo
nebuvo.

Prie pasų langelio jaunas sovietų
kareivėlis atidžiai tikrino mūsų ūgį.
Žiūrėjo, kad jis atitiktų vi zose nuro -
dytus duomenis. Už savo nu garų pa -
ste bėjome surašytus skai čius. Kele -
tas mūsų nusprendėme pa juokauti –
priėję pritūpti ir vėl pasi tempti.
Vaikiška iš mūsų pusės, ta    čiau
buvome pavargę kaip šuniukai, tad
norėjome to karei vėlio darbą paįvai-
rinti. O jaunuolis dirba ir tiek. Žiūri
į vizą vieną kartą – neatitinka, antrą
kartą – neatitinka. Pagaliau nuspren -
džiau atsistoti kaip reikia. Už manęs
stovintys elgėsi taip pat.

Perėję pasų kontrolę, radome jau
sukrautus mūsų lagaminus, tačiau
pasiimti jų neleido, kol visi žmonės
nebuvo patikrinti. Aplink stovi oro
uosto tarnautojai, žiūri į mus, kaip į
žmones iš kitos planetos. O mes, jau -
nesnieji, nekantraujame ir juokus
tarp savęs krečiame. Jau daugelis
praėjo pa sų patikrinimą, tačiau
mūsų dar laukė pats įdo miausias
kelionės įvykis – muiti nė.

Muitinė

Muitinėje veikia tik du postai.
Abu juos aptarnauja rimtai nusitei -
kusios uniformuotos moterys, atro-
do, labai gerai atliekančios savo dar -
bą. Mūsų buvo dvidešimt devyni
žmo nės, tad pasidalijome į dvi eiles:
vieni į vieną eilę, kiti – į kitą. Jau
žinojome, kad muitinė dirba griežtai,
net „Ame rican Travel” savininkas
Aleksas Lau raitis buvo pataręs
mums pasiimti plastikinių maišų,
kadangi rusų muitininkai be gai-
lesčio išardo su mei le supakuotas

lauktuves ir dova nas. Nėra nei vie-
tos, nei laiko visiems be jokios tvar-
kos išmėtytiems daiktams susi-
krauti.

Pirmos ponios ilgai klausinėjo,
kodėl ji tiek daug visko vežasi. Iš jos
paėmė keletą daiktų ir atidėjo į šalį.
Netrukus atėjo uniformuotas vyriš -
kis ir surašė visus atimtus daiktus.
Negirdėjome, ką jai sakė, tačiau žino-
jome, kad, jeigu nori, grįždama atgal
atgauti tuos daiktus, turi parodyti
pažymėjimą su daiktų sąrašu ir už -
mokėti kelių rublių baudą už neva
atvežtą „kontrabandą”.

Visi buvome labai pavargę, juk
išbuvome čia jau keturias valandas.
Atėjo prieš mane stovinčios moters
eilė. Ji atidaro lagaminą, o iš jo klap-
sė damas iššoka dirbtinių dantų žais-
liukas. Muitininkė pasitempia, savo
akimis netikėdama, ką mato. Griež-
tai kažką sau panosėje sumurma ir
padeda dantis į šoną. O keliautoja
stovi rami lyg niekur nieko. Muiti-
ninkė atidaro kitą lagaminą – pailgą
meta linę dėžutę – iš ten iššoka spy-
ruoklinis žaisliukas. Muitininkė dar
kartą sumurma ir tą žaislą padeda į
šalį. Tačiau dabar jau tikrinama mo-
teris praranda kantrybę. Anglų kal-
ba įvyks  ta pokalbis, po kurio žaisliu-
kai grąžinami jos savininkei. Aš kar -
tu su dr. Gediminu Byla vos galėjau
susilaikyti garsiai nesusijuokusi.

Atidaromi Bylos lagaminai. Ant
viršaus guli plastikinis maišelis.
Muitininkė, kažkur savo mintyse
nuklydusi ar į kažką užsižiū rėjusi,
įkiša ranką į maišą ir staiga iš trau -
kia iš jo visą mėlynais dažais nuda -
žytą. Byla pasižiūri į mane ir sa ko
lietuviškai: „Gelbėk mane.” Aš atsa -
 kiau: „Aš tavęs nepažįstu.” (Tuos da-
žus buvo įdėjusi Bylos žmona Dalia
Sruogaitė.) Muitininkės sugrįžtant
laukėme gerą pusvalandį, kol nusiva -
lė rankas. Tačiau tai dar nebuvo pa -
baiga. Tas pats Byla ant rankos buvo
pasikabinęs tris ar keturis paltus,
įvilktus vienas į kitą. Rusė muitinin -
kė ilgai klausinėjo, tikrino tų paltų
kišenes, padalkus, tačiau paleido.

Po Bylos – mano eilė. Aš, užsi-
movusi dvejas džinsines kelnes, vos
begalėjau pasilenkti, jaučiausi lyg
prikimšta dešra.    Bus daugiau.
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150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
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DR. RENATA VARIAKOJYTė
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skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Kiekvieną dieną daugiau nei
6,000 žmonių, sergančių leu-
kemija, limfoma ir kitomis gy-

vybei pavojingomis ligomis, tikisi su-
laukti kaulų čiulpų donoro. Daugu-
mai šiomis ir panašiomis ligomis
sergančių žmonių čiulpų persodini-
mas yra geriausia ir vienintelė viltis
pasveikti. Apie 30 proc. tokių ligonių
donorą suranda tarp savo šeimos na-
rių, likę 70 proc. turi pasikliauti sve-
timų žmonių geranoriškumu. Šiuo
metu tik 4 iš 100 sergančiųjų sulau-
kia taip laukiamo čiulpų persodini-
mo.

Lapkričio mėnuo Amerikoje yra
paskelbtas kaulų čiulpų mėnesiu (Na-
tional Marrow Awareness Month),
siekiant atkreipti sveikų žmonių
dėmesį į čiulpų donorų trūkumą ir
paraginti juos tokiais tapti. Tam tik-
slui Jungtinėse Amerikos Valstijose
sukurta programa ,,Be The Match”,
kuri kaupia informaciją apie būsi-
mus donorus ir, reikalui esant, krei-
piasi su prašymu tapti donoru ir taip
padėti konkrečiam ligoniui. 

Su kvietimu tapti čiulpų dono-
rais jau kuris laikas keliauja ir JAV
lietuviams gerai žinoma Los Angeles
gyvenanti Danguolė Varnienė. Save
vadinanti kaulų čiulpų aktyviste,
Danguolė tokiam žingsniui ryžosi po
to, kai staiga susirgo jos dukra Da-
rija. 

Kaip jau buvo skelbta spaudoje,
Darijai Varnaitei neseniai buvo nus-
tatytas autoimuninis sutrikimas –
aplastinė anemija (Aplastic Anemia).
Ši liga nėra vėžys, ji priklauso kraujo
gamybos sutrikimo ligų grupei, kur
pagrindinis ligos požymis yra naujų
sveikų kraujo ląstelių, kurias gami-
na kaulų čiulpai, nesubrendimas.
Todėl Darijai reikėjo surasti kaulų
čiulpų donorą.

Danguolė Varnienė prisimena,
jog tą pačią savaitę, kai internete
pasirodė žinutė apie jos dukros ligą,
buvo surasti net du Darijai tinkantys
donorai. Praėjusi terapijos kursą,
šiuo metu Darija ilsisi ir tikisi, jog
gal kaulų čiulpų persodinimo jai
neprireiks. Kaip pastebi Danguolė,
terapija paprastai yra tik gydymas,
bet ne vaistas. Išgydanti priemonė
būtų kaulų čiulpų persodinimas. Kol
kas Darijos tyrimų rezultatai teikia
vilties, jog tolesnio žingsnio – kaulų

čiulpų persodinimo – jau neprireiks.
Kol Varnų šeima laukia ir vilia-

si, Varnienė keliauja po JAV ragin-
dama lietuvaičius tapti čiulpų dono-
rais. Didelis programos privalumas
yra tai, jog, norint tapti donoru,
nereikia vykti į ligoninę ar medici-
nos centrą – tereikia užsisakyti taip
vadinamą ,,Be The Match” donoro
rinkinį (kit). Varnienė, vasarą lanky-
damasi Los Angeles skautų stovyklo-
je Rambyne, ir Lietuvių tautinių šo-
kių instituto, kurios valdybos pirmi-
ninkė ji yra, surengtuose savaitės
kursuose Dainavos stovykloje, visus
kvietė tapti ,,Be The Match” progra-
mos dalyviu. 

Ilgus metus Los Angeles šokių
ansambliui ,,LB Spindulys” vadovau-
janti Danguolė pasidžiaugė, jog skau-
tų stovykloje Rambyne į programą
užsirašė ne tik jauni tėveliai, bet ir
jos vadovaujami jauni šokėjai. Kiek-
vienas jų turėjo užpildyti anketą,
taip pat duoti seilių mėginėlį. Norint
tapti donoru, yra tam tikri reikalavi-
mai – negali būti vyresnis nei šešias-
dešimties metų, turi nesirgti rimto-
mis ligomis, nevartoti vaistų. Seilių
tepinėliui paimti reikia keturių mė-
ginėlių, paimtų iš burnos. ,,Tai labai
paprastas dalykas, – sako Varnienė, –
keturių tepinėlių rinkinys jau yra
paruoštas, telieka atlikti visus žings-
nius, kaip nurodyta, sudėti viską į
vieną voką, kuris turi savo numerį
(bar code), ir išsiųsti nurodytu adre-
su: National Marrow Donor Porgram
Repository, 711 5th St. SW Ste 6, St.
Paul, MN 55112-9906. Informacija
apie žmones, sutikusius, esant rei-
kalui, tapti donorais, yra laikoma tol,
kol žmogui sueina 61 metai. Vienin-
telis dalykas, kurio prašo programa –
išsikrausčius kitur, pranešti apie pa-
sikeitusį savo adresą. 

Vien tik Dainavoje ir skautų
stovykloje tapti donorais užsirašė 50
lietuvaičių. ,,Kur tik važiuoju, visur
siūlau savo draugams ir sutiktiems
žmonėms užsirašyti į programą, –
sako Varnienė. – Malonu girdėti, kai,
paraginti tai padaryti, kiti atsako, jog
jie jau yra užsirašę.” 

Tokia aktyvi Varnienės veikla
padėjo surasti dar vieną lietuvaičių
Lino ir Astos Balčiūnų šeimą iš Det-
roit miesto, kurių dukra Karolina
serga ta pačia liga, kaip ir Darija.
Varnienė, vasarą lankydamasi Dai-
navoje, planavo susitikti su Karoli-
nos mama, deja, tą savaitę Karolinai

Padarykite ,,gerą darbelį” –
tapkite donorais

DALIA CIDZIKAITĖ

kaip tik buvo taikoma terapija.
,,Keistas dalykas, – stebisi Varnienė,
kad iš milijono atvejų atsirado dvi
lietuvaitės, sergančios ta pačia liga.”
Paskutinėmis žiniomis, Karolinai
taip pat jau yra surastas donoras.

Pasak Varnienės, šiuo metu jai
svarbu ne tik padėti savo dukrai bei
Karolinai, bet ir stengtis, jog ir Lie-
tuva turėtų priėjimą prie JAV ,,Be
The Match” programos. Jos duome-
nimis, šiuo metu Amerikoje į progra-
mą yra užsirašę 9 milijonai donorų,
visame pasaulyje – 6 milijonai. Tad iš
viso galima pasirinkti net iš 15 mln.
donorų. Varnienė sako, jog jos už-
duotis – į donorus įrašyti kuo dau-
giau lietuvių, kad ir jie turėtų tokias
pat galimybes susirgus pasinaudoti
donorų programa. 

,,Esame laimingi, kad mums
nereikėjo metų metais laukti tin-
kamo donoro, – džiaugiasi Varnienė,
– bet mes vis tiek raginame draugus
ir pažįstamus ne tik tapti kaulų čiul-
pų, bet ir kraujo donorais.” Danguo-
lės nuomone, tai būtų ypač geras
skautiškas ir tarptautinis ,,geras dar-
belis”. 

Liga gali užklupti netikėtai kiek-
vieną iš mūsų, neklausdama nei mū-
sų amžiaus, nei profesijos, nei lyties.
Milijonai žmonių visame pasaulyje
sutinka tapti kaulų čiulpų donorais.

Tai nesudėtinga – nieko nekainuoja,
neskauda ir nieko neatima. Paskir-
kite minutę laiko ir tapkite progra-
mos ,,Be The Match” dalyviu. Dau-
giau informacijos rasite internete
adresu: www.bethematch.org arba
www.joinmarrow.org (spauskite
,,Join the Registry – Join Now”).

Karis Petrulis iš Los Angeles tapo kaulų čiulpų donoru.
Danguolės Varnienės nuotr.

Skautų stovykloje Rambyne Danguolė Varnienė (d.) surengė kaulų čiulpų donorų užra-
šymą.

Darija Varnaitė.
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Gražią saulėtą sekmadienio,
spa lio mėn. 23 d., popietę Pa-
saulio lietuvių centre, Le-

mont, viešnia iš Žema i čių Kalvarijos,
psichologė Jolanta Vir bickienė skai-
tė pranešimą „Lietu vos kaimo socia-
linės rizikos šeimų vaikų problemos
ir jų įveika’’. Po pie tę rengė organi-
zacija „Vaiko vartai į mokslą’’
(VVM). 

Jolanta yra VVM re miamo Že-
maičių Kalvarijos vaikų ir jaunimo
centro „Vilties vėrinėliai’’ programų
vadovė. Gimusi Žemaičių Kalvarijo-
je, studijavo Klaipėdos vals tybinėje
kolegijoje Sveikatos mokslų fakul-
tete, kur įgijo medicinos sesers spe-
cialybę, Vilniaus pedagoginiame uni-
versitete – biologiją, Klaipėdos uni-
versitete – psichologiją. Žemaičių
Kalvarijos mokykloje dirba jau 13
me  tų, psichologe – 8 metus. 

Pristatydama prelegentę, Ramu -
nė Kubiliūtė paklausė popietės daly-
vių, kiek iš jų yra buvę ar gyvenę Že-
maičių Kalva rijoje. Pasirodė, kad net
pusė susirin kusiųjų yra aplankę šį
mažą miestelį, kuris anksčiau buvo
vadinams Gar dais, Naująja Jeruzale,
Kalvarija, Že maičių Kalvarija ir Var-
duva. 

Žemai čių Kalvarijoje jau nuo
XVIII am  žiaus vyksta žymūs atlai-
dai; iš miestelio yra kilę tokie garsūs
lietuviai kaip Vytautas Mačernis,
Motiejus Valančius, Si mo nas Dau-
kantas, o pagrindiniai knyg  nešių
centrai, be Kūlių ir Ša teikių, buvo ir
Žemaičių Kalvarijoje. 

„Vilties vėrinėliai” centras
įsteig  tas prieš beveik šešerius metus.
Jolanta ir jos kolegė, socialinė dar-
buotoja Gintautė Kazlauskienė abi
dirbo mokykloje ir rūpinosi vaikais,
kurie gyvenime turėjo sunkumų,
augo probleminėse šeimose. Jų sva-
jonė buvo sukurti erdvę, kurioje vai -
kai jaustųsi mylimi, reikalingi, svar-

būs. Centrą įsteigti padėjo tuometi-
nis Žemaičių Kalvarijos parapijos
klebonas kun. Narsutis Petrikas, pa -
siūlęs centrui patalpas parapijos na -
muose, daug padėjęs tvarkant steigi-
mo dokumentus. Ir pačioje kūrimosi
pradžioje pavyko užmegzti ryšį su
VVM. Tai moterims sutei kė sparnus,
buvo didelė parama pra dedant veik-
lą, siekiant įsitvirtinti, įti kinti kitus
tokios veiklos reikalin gumu.

Jolanta pranešimo PLC pradžio-
je pa dėkojo VVM rėmėjams ir po-
pietės dalyviams, kurie tą dieną iš
daug ge rų renginių pasirinko būtent
šį, dėkojo už galimybę popietėje daly-
vauti, pasidalinti savo patirtimi
dirbant su Lietuvos kaimo, kuris yra
taip toli, vaikais. 

Pirmiausia ji apibūdino so ciali-
nės rizikos šeimas. Pagal LR įsta -
tymus, tai – „šeima, kurių narių ben-
dradarbiavimas ir emocinis bendra -
vimas yra sutrikęs, kurios neigiama
aplinka neskatina sveiko ir produk-
tyvaus asmenybės augimo ir vysty-
mo si.’’ Tokios šeimos nesugeba ten-
kinti vaiko emocinių ir fizinių porei-
kių, bendravimo būdas riboja gali-
mybes vaikui išreikšti poreikius,
jausmus. Tokiose šeimose augantys
vaikai turi žemą savęs vertinimą, ne -
turi tinkamų socialinių įgūdžių, rei -
kalingų sėkmingai įsitvirtinti visuo -
menėje.  Šiose šeimose dažnai vienas
arba abu tėvai turi žalingų įpročių:
piktnaudžiauja alkoholiniais gėri-
mais bei kitais kvaišalais, yra pri-
klau somi nuo azartinių lošimų; ne-
gali tinkamai prižiūrėti vaikų; prieš
vai kus naudoja emocinę, fizinę arba
seksualinę prievartą; valstybės tei-
kiamą paramą išleidžia ne šeimos
porei kiams. Taip elgiantis kyla pavo-
jus vaikų fiziniam, protiniam, dvasi-
niam, doroviniam vystymuisi ir sau-
gumui.

LR Statistikos departamento
duomenimis, 2010 m. Lietuvoje buvo
10,904 so cialinės rizikos šeimų, ku-
riose augo 23,335 vaikai. Nuolatinių
pastangų dė ka 2007–2009 m. šis skai -
čius truputį sumažėjo. Žemaičių Kal -
varijos seniūnijoje (miestelis ir 25 ap -
linkiniai kaimai) yra 2,500 gyvento-
jų, 798 gyvena pačioje Žemaičių Kal-
va rijoje. Šiame regione yra 15 sociali -
nės rizikos šeimų. Šis skaičius taip
pat sumažėjo nuo prieš porą metų bu -
vusių 18 šeimų. Nors socialinės ri zi -
kos šeimų miestuose yra daugiau,
daugiavaikių šeimų kaimuose skai -
čius yra didesnis, todėl vaikų, augan -
čių šiose šeimose, daugiau yra kai -
muose.

Jolanta pabrėžė, kad, dirbant su
tokiomis šeimomis, labai svarbi yra
nuo stata ir laikysena jų atžvilgiu.
Svarbu užmegzti ryšį su šeima. Jei

„Košę reikia virti su meile’’ 
šeima pajaučia smerkimą ar bandy -
mą jai vadovauti, durys užsitren kia
ir pagalba tampa neįmanoma. Reikia
priimti faktą, kad suaugusių, susifor-
mavusių žmonių pakeisti ne įmano-
ma. Tik draugišku priėjimu, pa galba
galima ir kartais pavyksta jiems
padėti. Rizikos šeimos yra įvai rios,
jų sutrikimai ir socialinė adap ta cija
yra įvairaus lygio. O tęstinumas iš
kartos į kartą yra universalus reiš -
kinys. Taip perduodamos ne tik tra-
dicijos, vertybės ir naudingi įgū-
džiai, bet ir ydos
bei žalingi įpro-
čiai. Vai kai, au-
gantys rizikos šei-
mose, dažnai gims-
ta su protine nega-
lia, o tai ypa tingai
apsunkina jų įsi-
liejimą į visuome-
nę, jiems sunku
siekti/susikurti
ką nors geresnio
gyvenime. Svar-
biausia suteikti
vai kams saugumo
jausmą ir gyvą pa-
vyzdį, kad jie su-
voktų, kad gyveni -
me gali būti ki-
taip, nei ką jie pa-
tiria savo šeimose.

Ne visi šeimų pavyzdžiai yra
liūdni, ne visose šeimose geriama,
skriaudžiami vaikai. Jolanta papa-
sakojo ir rodė vienos šeimos nuo-
traukas, ku rios du vaikai – berniu-
kas turi svei ka tos problemų, o mer-
gaitė – mo kymosi sunkumų – globo-
jami centre. Nepaisant skurdo ir ma-
mos su šiek tiek sutrikusia adaptaci-
ja, tai tvar kinga ir švari šeima, gyve-
nanti la bai mažame vieno kambario
ava ri niame name, kurio sienas patys
ap mušė kartonu, kad būtų šilčiau.
Ne paisant skurdo, šeimoje jaučiama
mei lė, matyti kabinimasis į gyveni -
mą. Per keletą metų šeima kiek pa -
gerino savo buitį: turi televizorių,
šal dytuvą, skalbimo mašiną (kuria
naudojasi, neturėdama namuose
vandens, nešdama vandenį iš šuli-
nio.) Nors realybė nekokia, svarbiau-
sia, kad žmonės stengiasi. 

Jolanta pasidalijo ir dar vienu
pavyzdžiu, kai sėkmingai pavyko
prieiti prie šeimos ir padėti alkoho-
likei mamai siekti pa galbos. Dabar
mama yra blaivi, ir šei mai dėl to yra
geriau. Tai nedideli žygdarbiai, o tik
maži pasisekimai, bet jie kei čia vai-
kų ateitį. 

Vis dėlto reikia prisiminti, kad
nie kas nesikeistų be paramos. No-
rint gauti paramą iš valstybės, kiek -
vie nais metais centras turi rašyti
projektą. Me  tų pradžioje pinigų pri-
trūksta, ir tą trūkumą reikia pa-
dengti iš kažkur kitur gautomis lė-
šomis. Jei nėra kito finansavimo, val-
stybė neremia. Todėl VVM parama
yra gyvybiškai svarbi – pa deda cen-
trui išsilaikyti. Ir už tai Jo lanta dar
kartą padėkojo organizacijai ir jos
rėmėjams.

Ką veikia vaikai centre? Po pa -
mokų vaikučiai renkasi Parapijos
namuose. Ten yra virtuvėlė, klasė,
ku rioje vyksta užsiėmimai, maža
kom piuterių klasė, biblioteka, priva-
tus kabinetas, prausykla/dušas. De-
ja, erdvė riboja, tad daug norinčių
centras negali priimti. Renkasi vai-
kai ne tik iš rizikos šeimų. Centre
jauku, kaip namuose. Jolanta verda

košę (išradingai tą daro orkaitėje,
nes val džia neleidžia naudotis įgyta
dujine viryklė) – vaikams svarbu pa-
valgyti. Pietaudami vaikai dalijasi,
kas įvy ko mokykloje, namuose. Tar-
pusavio pa sitikėjimas svarbus ir cen-
tre jis ugdomas. Mokoma įgūdžių –
išsiplauti, išsiskalbti, išsimaudyti,
kurių na muose dažnai vaikai neiš-
moksta dėl įvairių priežasčių, pvz.,
namuose nė ra bėgančio vandens. Es-
minė veikla centre – maisto gamini-
mas, higiena, so cialiniai įgūdžiai,

užsiėmimai – gita ros, liaudies instru-
mentų pamokos, pamokų ruoša, bi-
tininkystė/bičių vaš ko žvakių suki-
mas. Mokoma praktiškų dalykų – įgū-
džių ir amatų, ku rie padės kasdie-
niniame gyvenime. Centre taip pat
vykdoma VVM  ugdymo programa. 

Didelė dalis vaikučių turi specia -
lių poreikių. Jų intelektas ribotas –
jiems sunku skaityti, rašyti, suvokti.
Jolanta pabrėžė, kaip svarbu yra pa -
žinti kiekvieną vaiką ir sudaryti jam
progą pasireikšti, ypač tiems, kurie
turi specialių poreikių, iš kurių mo -
kyklose dažnai tyčiojamasi. Skaito -
ma ir svarstoma kartu ratelyje. Svar -
biausia – siekiama sužadinti norą su -
žinoti, mokyti vaikus užduotis daryti
patiems ir formuoti įgūdžius pagal
poreikius. Trumpame filme apie
„Vilties vėrinė lius’’ dalyviai matė, ką
vaikučiai centre veikia, kokia šiluma
ir jaukumas juos supa. Vaikai jau-
čiasi esą svarbūs centro šeimos na-
riai, mylimi ir gerbiami.    

Popietės pabaigoje keturi jauni
savanoriai, kurie dirbo Žemaičių
Kalvarijoje „Vilties vėrinė liai’’,
trumpai pasidalijo įspūdžiais. „Ten
yra kaip tikra šeima, – sakė jie. – Jie
mums davė tiek pat, kiek mes jiems.’’
Savanoriai ne tik bendravo su centro
vaikais ir vedė užsiėmimus, bet ir
važiavo traktoriumi, melžė kar vę.
Visi atrodė nuoširdžiai patenkinti,
net tos patirties sujaudinti. Todėl yra
nemažai VVM savano rių, norinčių
važiuoti būtent į Že mai čių Kalvariją.

Laikas greitai prabėgo, buvo la -
bai įdomu pasiklaustyi Jolantos pa -
sakojimų apie Lietuvos kaimo vaikus
ir centro veiklą. Nors dažnai Lietu-
vos kaimo vaikų padėtis liūdina,
viešnios pasakyti žodžiai ir siekis  –
„truputį pakeisti tai, kas yra, ir gy-
venimas gerėja’’ – teikia vilties, kad
šie likimo nuskriausti vaikučiai
turės kiek ge resnes galimybes gyve-
nime atrasti savo vietą ir prasmingai
įsitvirtinti. Paklausta, ar gali pasa-
kyti centre verdamos košės receptą,
Jolanta atsa kė, kad „košę reikia virti
su meile’’. Meilė yra visa centro veik-
los esmė. Ir –  vienintelė viltis.

RASA KAMINSKAITĖ-
AVIŽIENIS

,,Vaikų vartai į mokslą” pakvietė į popietę su vieno iš jų remiamo Žemaičių Kalvarijos
centro ,,Vilties vėrinėliai” programų vadove. Dainos Čyvienės nuotr.

Jolanta Virbickienė.

Popietės metu savo įspūdžius iš darbo ,,Vilties vėrinėliuose”
dalijosi keturi savanoriai.



Atkelta iš 3 psl.
Dr. Gordon spėja, kad platesnės

bendruomenės ugdymo mintis išgąs-
dino politikus, mat da lis planuotų
pokyčių buvo susiję su politine akci-
ja. 

Paklaustas, ką rei kė tų daryti,
norint pakelti juodo sios rasės vaikų
švietimo lygį, jis pastebė jo, kad
išsimokslinę žmonės turi daugiau
progų ir galimybių gyvenime. Jo
žodžiais, didžiausia kliūtis yra
nevienodas turimų išteklių paskirs -
ty mas visuomenėje. Tuo pačiu dr.
Gor don pripažįsta, kad tai nėra poli-
tiškai priimtinas supratimas, nes
visuo me nė ne kartą yra atmetusi
anksty ves nes ,,svieto lyginimo” pas-
tangas kaip pernelyg socialistines.

Pažįstu vieną kolegą, kuris prieš
keletą metų atliko ,,Head Start” pro-
gramos Lansing mieste įvertinimą.

Jo radiniai, kiek pamenu, buvo pana -
šūs į kitas studijas, kur rasta, kad
prog ramos įtaka priešmokyklinio
am žiaus vaikams yra teigiama, ma to -
ma tol, kol vaikai joje dalyvauja.
Prog ramą pabaigus, su laiku jie tarsi
nu slysta į ankstesnę būseną, vėl
susiduria su sunkumais konkuruo-
jant su bendramečiais iš labiau pasi-
turinčių šeimų.  Vis dėlto ,,Head
Start” programa tebėra gana popu-
liari, ir niekas rimtai nesiūlo jos
panaikinti. 
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Nacionalinė moksleivių akade -
mi ja (NMA) – didžiausia Lie-
tuvoje pelno nesiekianti pa-

pildomo ugdymo organizacija, kuri
užsiima gabių ir di delų galimybių
turinčių Lietuvos mokinių ugdymu.
Jau septynerius metus veikianti uni-
kali organizacija, kurioje skirtingo-
mis sritimis besido mintys vaikai
drauge mokosi ir visapusiškai ugdo
savo asmenybes, kasmet sulaukia vis
didesnio gabaus jaunimo susidomėji-
mo.

„Mums labai svarbu, kad patys
ga biausi Lietuvos vaikai turėtų gali-
mybę atskleisti savo talentus, kad jie
galėtų pasirinkti tai, kas jiems arti -
miausia, kad jie suprastų verslo po -
rei kius, pasirenkant Lietuvos verslui
reikalingą studijų kryptį. Akademija
– puiki galimybė nepriklausomai
nuo gyvenamosios vietos gabiau-
siems mokiniams gauti sąlygas mo-
kytis pas geriausius Lietuvos ir kitų
šalių mo kytojus bei dėstytojus’’, – tei-
gia vie nas iš šios organizacijos stei-
gėjų, jos valdybos narys mokslų dak-
taras Modestas Gelbūda.

Jis pateikia savo pavyzdį – baigęs
mokslus Lietuvoje, išvyko mokytis į
užsienį. Danijoje tapo tarptautinio
verslo doktorantu, dėstė Londono
verslo mokykloje, dirbo Švedijos Up -
salos miesto universitete ir po tryli -
kos užsienyje praleistų metų sugrįžo
į Lietuvą, kaip pats sako, atiduoti
gim tajam kraštui skolą, tai, ką buvo
gavęs.

„Atėjo laikas, kai supratau, jog
noriu gyventi ir dirbti Lietuvoje. Tai,
ką man pavyko pasiekti, yra visada
šalia buvusių gerų mokytojų darbo
rezultatas. Būtent nuo mokytojo la -
bai daug kas priklauso, nes Lietuvoje
yra nemažai talentingų vaikų, ir rei-
kia suaugusiųjų, kurie padėtų tiems
talentams atsiskleisti. Toks ir yra
2004 metais įsteigtos akademijos tik-
slas’’, – sakė Gelbūda.

NMA šiuo metu veikia devynios
dalykinės sekcijos – biochemijos,
ekonomikos, informatikos, istorijos,
lie tu vių filologijos, muzikos bei ki-
tos. Sėkmingai įstoję į pasirinktą
sekciją, 7–12 klasių moksleiviai pra-
deda įtemp tą nuotolinį mokymosi
kursą, kuris tęsiasi visus mokslo me-
tus. Kas dvi savaites mokiniai gauna
užduotis iš mokytojų ir dėstytojų, su

jais tarda miesi tas užduotis spren-
džia. Moks las akademijoje gali tęstis
nuo 3 iki 6 metų, t. y. nuo įstojimo iki
12 kla sės. Šiemet nuotolinio mokymo
už siėmimuose dalyvauja 315 moki-
nių iš visos Lietuvos ir 30 dėstytojų.

„Anglų mokslininkas Ken Robin -
son teigė, kad mokykla žlugdo žmo-
gaus kūrybiškumą. Tai kategoriškas
teiginys, bet mokiniams išties reikia
sudaryti kuo geresnes sąlygas, kad
ga lėtų atsiskleisti jų talentai. Moks -
leiviai pas mus gauna įvairių nau-
din gų žinių, jie mokomi prisiimti at-
sa komybę. Mūsų išskirtinumas –
apim tis ir geografinė platuma, turi-
me vaikų iš visos šalies. Iš mūsų 315
moks leivių kas antras yra įvairių
tarptautinių ar šalies olimpiadų pri -
zininkai, ir tai daug ką sako’’, – teikė
NMA direktorė Eglė Daunienė.

Pasak jos, pernai buvo gauta 520
paraiškų mokytis akademijoje, šie -
met – 800. Padėti atsirinkti geriau-
sius padeda ir intelekto testas, pade-
dantis nustatyti intelekto koeficientą
(IQ). Teigiama, kad vienoje kartoje
yra apie 2 proc. aukštą IQ turinčių
žmo nių. 

Trejus metus NMA buvo remia-
ma iš Europos Sąjungos projektų, da -
bar jos gyvavimą užtikrina pavienių
organizacijų ir žmonių parama. Pa -
skaičiuota, kad per septynerius veik-
los metus NMA įvairiais būdais parė -
mė 70 organizacijų ir 400 Lietuvos
žmonių. 

Tie moksleiviai, kurie geriausiai
mokosi ir kuriems geriausiai pavyks-
ta spręsti užduotis nuotoliniu būdu,
yra pakviečiami į sesijas. Tris kartus
per metus jie turi galimybę gilinti
pasirinkto dalyko žinias, ugdyti as -
me nybę ir pilietiškumą. Šiemet tokia
vasaros sesija vyko Nidoje, joje daly-
vavo 100 pačių geriausiųjų, kurie ne
tik mokėsi, bet ir bendravo, pramoga-
vo bei diskutavo su įdomiais žmo -
nėmis. 

Į sesijas atvyksta ir mokiniai iš
panašios Vokietijos akademijos
„Deu tsche Schuler Academie”. Treč -
dalį tokių sesijų kainos sumoka mok-
sleiviai, likusi dalis yra padengiama
rėmėjų lėšomis. Beveik visi akademi-
jos mokytojai ir dėstytojai dirba ne-
mokamai, nes palaiko ir supranta šio
sumanymo bei tokios akademijos
reikšmę. 

„Per tuos metus akademiją baigė
1,100 gabių šalies vaikų. Maždaug su

Pagalba talentingiems 
šalies vaikams

www.draugas.orgM. Gelbūda ir E. Daunienė džiaugiasi, kad jaunųjų talentų Lietuvoje netrūksta.
A. Vaškevičiaus nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

REGINA VAITKIENĖ

2010 m. lapkričio 27 d. mūsų motina iškeliavo amžinybėn.
Šią liūdną sukaktį minint, prašome visus gimines, draugus ir

pažįstamus prisiminti a. a. Reginą savo maldose.

Liūdintys vaikai: Vytautas, Arvydas ir Milda su
šeimomis

PERkA ŽEMę

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje,�tinkamą�ūkininkauti.�Pilnai
atsiskaitau�per�banką.�Sandorį�galima

atlikti�Lietuvoje�ir�JAV.�
Tel.�+370-616-93194,�

el.�paštas:�kadugiai@gmail.com

,,Chevrolet” – jau šimtas!

Mūsų klubo nariui

A † A
BALIUI  ERSLOVUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai GE -
NEI, vaikams ir kitiems artimiesiems.

Beverly  Shores Lietuvių klubas

penktadaliu iš jų palaikome ryšius,
dalis jų sugrįžta pas mus kaip dėsty-
tojai ar lektoriai. Pradėjome daugiau
dirbti su mūsų buvusiais akademi -
kais (alumni). Žinome, kad iš 50 da -
bar prestižiniuose Oxford ir Cam -
bridge studijuojančių Lietuvos jaunų
žmonių nemaža dalis baigė mūsų
akademiją, mūsų akademikai sėk-
min gai įstoja į kitas aukštąsias mo -
kyklas”, – džiaugėsi Daunienė.

Akademijos įkūrėjai sako, kad
populiariausios yra matematikos ir
biochemijos studijos, auga ir susido -
mėjimas istorija. Taip pat svarbu,
kad moksleiviai ir studentai po studi-
jų grįžtų į Lietuvą, kad nevyktų „pro -
tų nutekėjimas”, kuris pastaraisiais
metais vis labiau pastebimas Lietu -
voje. Pasak Daunienės, talentingi ir
gabūs moksleiviai turi ieškoti ge-
riau sių galimybių studijoms, bet
svarbu, kad gautas žinias panaudotų
ir pritaikytų gimtajame krašte.

Lietuvos moksleivių, pasiren -
kan čių studijas užsienio šalyse, skai -
čius pastaraisiais metais auga, mažė-
ja studentų šalies aukštosiose mo -
kyk lose. Kasmet auga ir gyventojų

migracija. Šias problemas nagrinė-
jantis Kauno technologijos univer-
siteto profesorius, habilituotas dak-
taras Leonardas Rinkevičius aiškina,
kad daugiausia išvykstama neradus
Lietuvoje darbo pagal specialybę.
Išvykstantieji nurodo, kad jiems Lie -
tuvoje trūksta galimybių atsiskleisti,
aišku, svarbią vietą užima ir atlygi-
nimų skirtumai, geresnės darbo sąly-
gos bei įvairios socialinės aplinky-
bės.

„Yra penki svarbūs veiksniai,
kurie lemia kvalifikuotos darbo jėgos
migraciją. Tai galimybė atsiskleisti
ir profesijos patrauklumas, sociali-
nis bei ekonominis statusas, akade-
minė sistema, šalies makroekono-
minis statusas bei infrastruktūra ir
kultūrinės bei ekologinės sąlygos”, –
teigė Rin kevičius.

NMA kūrėjai įsitikinę, kad jų pa -
galba talentingiausiems ir gabiau -
siems Lietuvos vaikams leis jauni -
mui atsiskleisti, sudarys sąlygas sėk-
mingai įstoti į aukštąsias mokyklas
ir ateityje prisidėti prie sėkmingos
Lietuvos kūrimo.
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ČikaGoje 
IR

aPyliNkĖSe

� JAV LB Socialinių reikalų skyrius Le -
mont maloniai kviečia lapkričio 16 d.,
trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
po  pietę. Bus ro  domas Lietuvos kino stu -
dijoje sukurtas meninis fil mas ,,Riešutų
duona”. Filmai ro domi PLC skai tykloje. 

� Dailininko Artūro Slapšio parodos
,,Mano pa sau lis” atidarymas Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre vyks lapkričio
18 d., penktadienį, 7:30 val. v. Atida-
ryme kal bės Lietuvių filatelistų draugijos
,,Lie tuva” pirmininkas Jonas Variakojis,
muzikinę programą atliks Audronė Si-
manonytė.

� Lapkričio 18 d., penktadienį, 6:30
val. v. Balzeko lietuvių kultūros muzieju-
je (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL),
minint holokausto aukas bus rodomas
režisie riaus Rimo Morkūno dokumenti-
nis filmas „Vidurnakčio pašnekesiai”. Po
peržiūros rašytoja Nancy Wright Beasley
(nuotr,) pristatys savo knygą ,,Izzy’s Fi -
re: Finding Humanity in the Holo caust”.

� Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa
ma loniai kviečia Jus atsilan kyti į Ru de -
ni nį balių, kuris įvyks lapkričio 19 d. 6
val. v. Pasaulio lietuvių centre (14911
W. 127th St., Lemont). Gros Algimanto
Barniškio ansamblis. Tel. informacijai
773-550-4609.

� Lapkričio 20 d., sekmadie nį, po 11
val. r. šv. Mišių Palaimintojo J. Matulai -
čio misijoje vyks dainininkės Audronės
Si manonytės koncertas „Apie laisvės
kovas – savo tėvų lūpomis”, aktorė Ju -
lija Sakalaitė skaitys  S. Simano nienės
eilėraščius. Visi kvie čiami.

� Vydūno fondas kviečia lietuvių vi -
suomenę ir skautiškosios šeimos narius
lapkričio 20 d. 12:30 val. p. p. dalyvauti
Purdue Uni versity profesoriaus emerito
Ro mual do Viskantos pagerbime, kuris
vyks Pa saulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL 60439). Progra -
moje: trum  pa akademinė dalis ir pietūs.
Apie dalyvavi mą prašoma pranešti
Militai Lauraitienei tel. 708-489-2941.

� Lapkričio 20 d. visus maloniai kvie -
čia me dalyvauti LR kariuomenės dienos
paminėjime, kuris prasidės 10:30 val.
r. šv. Mišiomis Tėvų jėzuitų koplyčioje.
Po Mišių prie paminklo Žuvusiems už
Lietuvos laisvę bus uždegta amžinoji ug -
nis. 1 val. p. p.  Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės namuose (2417 W. 43rd. St.,
Chicago, IL 60634) paskaitą „LR šau-
liai ir kariškiai 1941 m. Birželio sukili -
me” skaitys dr. prof. Augustinas Idzelis.
Meninę dalį atliks pučiamųjų orkestras
,,Gintaras”.  Jūsų lauks pietūs bei baras.

� Lapkričio 26 d., šeštadienį, Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje vyks moterų
klubo ,,Alatėja” 6-tojo gimtadienio šven-
tinis vakaras. Pradžia 6 val. v. Vietas
užsisakyti iki lapkričio 20 d. tel. 708-205-
8742 (Audronė).

� Gruodžio 4 d., sekmadienį, PLC Lietu-
vių Fondo salėje vyks dokumentinių televi-
zijos laidų ciklo „Lagerių moterys” pristaty-

mas. Dalyvaus viešnia iš Vilniaus, „Atei-
ties” redaktorė Reda Sopranaitė. Popietę
rengia Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
ja ir Čikagos ateitininkai sendraugiai.
Pradžia 12:30 val. p. p. Tel. pasiteirauti
630-257-5613 (Misijos raštinė).

� Gruodžio 10 d., šeštadienį, Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje vyks Metų
žmogaus pokylis, kurio metu bus pa-
gerbtas dr. Audrius Plioplys.

� Gruodžio 18 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Jaunimo centre vyks  Ateitininkų
Kūčios. Registruoja dr. Ona Daugirdienė
tel. 630-325-3277 arba el. paštu odau-
girdas@hotmail.com Prašoma atsakove
ar laiške palikti savo telefono numerį ir
jūsų registracija bus patvirtinta skam-
bučiu.

� Montessori mokyklėlė ,,Žiburėlis”,
no rė dama surinkti lėšų mokyklos išlai-
kymui, parduoda kalėdines gėles Poin-
se ttia. Vazonėliai – 2 dydžių – 7 colių
(14 dol.); 2 pėdų (39 dol.). Čekius
prašome rašyti ,,Suburban Lithuanian
Monte s sori” ir siųsti adresu Ziburelis,
14911 127th St., Lemont, IL 60439.
Gėles bus galima pasiimti gruodžio 3 d.
nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Daugiau in-
formacijos mokyklos tel. 630-257-
8891 arba tinklalapyje www.ziburelis.
org ir tel. 815-838-2670 (Gitana).

� Lapkričio 19 d. 8 val. v. Lenkų na -
muose (177 Broadway Clark, NJ
07066) koncertuos grupė iš Lietuvos
,,Lemon Joy”. Nors grupės pavadinimas
ir nelietuviš kas, bet jie atlieka tikrai ge -
ras lietuviš kas dainas. Jų galite pasik-
lausyti tinkla lapyje myliumuzika.lt. Bi -
lietus užsisakyti galima tel. 732-713-
5108 (Žilvinas) arba el. paštu zilvis_
bublis@ yahoo.com

� Lietuvos Respublikos generalinis kon   su -
latas New York ir JAV LB New York apy-
garda maloniai kviečia jus lapkričio 20
d., sekmadienį, 11 val. r. paminėti Lie -
tuvos kariuomenės dieną. Prelegentas –
plk. Antanas Jurgaitis, LR gynybos atašė
JAV ir Kanadai. Minėjimas vyks Apreiš -
ki mo bažnyčios parapijos salėje (259 N
5th St., Brooklyn, NY 11211). Tel. pasi -
teiravimui 212-354-7840 x10; el. paš-
tas ny@urm.lt

� Lapkričio 20 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. ALKA pa talpose (37 Mary Crest Dr.,
Putnam, CT) vyks Lietuvių katalikų
mok  slo aka demijos suvažiavimas, kuria -
me kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
Pra  ne  šimus skaitys dr. Aleksas Ge d min-
tas, dr. Andrius Kazlauskas, dr. Aldona
Lingertaitienė, No me da Gir niūtė. Dėl
nakvynės kreipkitės į Švč. Mer gelės Ma-
rijos Nekalto Pra si dėjimo vie nuolyną tel.
860-928-7955. Dau  giau in formacijos
gausite el. paš tu mgirnius@hotmail.com

� Gruodžio 4 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje
(211 Ripley Pl., Elizabeth, NJ) vyks lab-
daros diena, skirta padėti Dr.  V. Ku -
dirkos lituanistinei mokyklai, kurios pas-
tatas buvo apvogtas. Renginys prasidės
Išsamesnė informacija: dminkute@hot-
mail.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Pirksiu�Žmuidzinavičiaus,
Rimšos,�Vizgirdos�ir�Kasiulio

tapybos�darbus.�
Tel.�708-349-0348.

Eglės Juodvalkės knygos „Sakalai nak tį nemie ga” sutiktuvės 
vyks Čiurlionio galerijoje, Jau nimo centre 
lapkričio 20 d., sek ma die nį, 1 val. p. p. 

Paskaitininkė – ,,Drau  go” vyr. redaktorė dr. Dalia Cidzi kaitė, 
prog ramos vedėjas Linas Umbra sas. 

Rengia Lietuvos rašytojų draugija.

Čikagos lituanistinėje mokykloje lapkričio 12 d. lankėsi  University of Illinois at Chi -
cago profesorius Giedrius Subačius. Vyresniųjų klasių mokiniams jis skaitė pas -
kaitą ,,Dvejopa lietuvių kalbos istorija”, kurią mokiniai su susidomėjimu išklausė. Ši
paskaita buvo ypač naudinga dešimtokams, kurie ateinantį pavasarį laikys lietuvių
kalbos egzaminą, kuriame yra ir klausimų iš lietuvių kalbos istorijos.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Poetė Eglė Juodvalkė kalbasi su  buvusiu partizanu Leonu Laurinsku. Susitikimas
įvyko 2010 metais Tauragėje.            Nuotrauka iš Eglės Juodvalkės asm. albumo

Lankytojai įsigyja knygas Knygų mugėje, kurią Lituanistikos tyrimo ir studijų cent -
ras (LTSC) lapkričio 12 d., šeštadienį, suruošė Jaunimo centro didžiojoje salėje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL). Pasak LTSC direktoriaus prof. Augustino
Idzelio, mugė susilaukė didelio susidomėjimo. Knygos mylėtojai galėjo nebrangiai
nusipirkti poezijos knygų, romanų, meno albumų, vaikiškų ir istorinių knygų. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Šeštadienį, lapkričio 12 d., kino teatre
,,AMC Criterion”,  Santa Monica, CA, įvy -
ko lietuviško filmo ,,Tadas Blinda.
Pradžia”  premjera. Po peržiūros su -
jaudinti Los Angeles lietuviai dėkojo
premjeroje dalyvavusiems kūrėjams
filmo režisieriui Donatui Ulvydui ir pro -
diuseriui Žilvinui Naujokui.  
Nuotraukoje: filmo režisierius Donatas
Ulvydas.

,,Draugo” info

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500


