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•Stenduose — lietuvių emi-
gracijos į JAV istorija (p.
10)

Lietuva nesugeba pasiimti
visû ES pinigû

Vilnius, vasario 13 d. (Alfa.lt) –
Bliūkšta garsūs valdžios raminimai,
kad Lietuva pakankamai gerai įsisa-
vina Europos Sąjungos (ES) paramą.
Naujausi Europos Komisijos (EK)
duomenys rodo, kad šioje srityje Lie-
tuva tarp ES valstybių velkasi uode-
goje.

2000-2006 metais, kai ES para-
mą gavo 25 šalys, Lietuva su Slovė-
nija dalijasi trečia-ketvirta vieta nuo
galo. Mūsų šalis įsisavino vos 63 proc.
struktūrinių fondų ir 72 proc. Euro-
pos regioninės plėtros fondo (ERPF)
paramos. Šie metai yra paskutiniai,
kai galima panaudoti to laikotarpio
ES fondų pinigus. Estai mus lenkia
labai nežymiai (64 proc.), kur kas la-
biau atitrūkę latviai (75 proc.). Euro-
pos Komisijos duomenimis, struktū-
rinius fondus geriausiai įsisavina Ai-
rija (94 proc.), o ERPF – Švedija (94
proc.).

Apie atsilikimą ne kartą yra įs-
pėjusi Europos Komisijos komisarė
Dalia Grybauskaitė. Lietuvos laisvo-
sios rinkos instituto prezidentas Re-
migijus Šimašius pastebėjo, kad Lie-

tuva iš klaidų ir perspėjimų nepasi-
mokė: „Apie riziką, kad lėšos laiko-
tarpio pabaigoje bus neįsisavintos,
buvo perspėta ne kartą. Eurokomi-
sarė D. Grybauskaitė yra apie tai kal-
bėjusi. Padėtis nuo 2000 m. ne ką te-
pasikeitė, net pablogėjo, nes prisidėjo
papildomų veiksnių, tokių, kaip au-
ganti infliacija. Daug projektų vykdy-

tojų atsiduria tam tikroje aklavietė-
je.” Ekspertas įsitikinęs, kad didele
dalimi dėl prastų rezultatų kalta Lie-
tuvos valdžia. „Geresni kitų šalių ro-
dikliai vienareikšmiškai rodo geresnį
pasirengimą. Tuo metu biurokratiza-
vimas, laikotarpių nesuderinimas, di-
džiulis neaiškumas – tai būdinga Lie-
tuvai. Nukelta į 6 psl.

A. Patackas atsisako valstybinio apdovanojimo

Washington/Vilnius, vasario
13 d. (ELTA) – Jungtinių Valstijų
prezidento vietos siekianti New York
senatorė Hillary Clinton žada dėti vi-
sas pastangas, kad Baltijos šalių pi-
liečiams nebereikėtų vizų keliaujant
į JAV.

Lietuva jau ne vienerius metus
siekia, kad Washington įtrauktų šalį
į vizų atsisakymo programą. Teigia-
mų poslinkių šioje srityje jau yra, ta-
čiau galutinis sprendimas nėra pri-
imtas. Lietuva kol kas netenkina vie-
no iš svarbiausių rodiklių – vizos per-
nai buvo neišduotos 11 procentų jos
prašiusių Lietuvos piliečių, tuo tarpu
JAV reikalauja, kad šis rodiklis trejus
metus iš eilės būtų mažesnis nei 10
procentų.

,,Įsipareigoju dirbti su jumis, kad
būtų sukurtos sąlygos bevizėms ke-
lionėms tapti tikrove kaip įmanoma
greičiau. Žinau, kad abi pusės iš to
turėtų naudos”, – atsakydama į Jun-
gtinio Baltijos Amerikos nacionalinio
komiteto (Joint Baltic American
National Committee – JBANC) klau-
simą teigė H. Clinton. Politikės tei-
gimu, JAV yra svarbi Baltijos šalių
prekybos partnerė, todėl, tapusi pre-
zidente, ji žadėjo siekti dar labiau su-
stiprinti ekonominius ryšius.

Kovo arba balandžio mėnesį Vil-
niuje lankysis JAV krašto saugumo
departamento ekspertai, su kuriais
tikimasi suderinti tolesnį dviejų šalių
institucijų bendradarbiavimą sie-
kiant bevizio režimo su JAV.

Lietuvos ir Lenkijos elektros
tilto projektas pajudèjo

Vilnius, vasario 12 d. (ELTA) –
Lietuvos ir Lenkijos elektros tilto
projektas pajudėjo – Varšuvoje pasi-
rašyta ilgai laukta ir keletą kartų ati-
dėliota sutartis dėl bendros investi-
cinės bendrovės, kuri įgyvendins
elektros tilto projektą, įsteigimo. Iš-

kilmingoje ceremonijoje dalyvavo
Lietuvos ir Lenkijos prezidentai Val-
das Adamkus ir Lech Kaczynski, kiti
aukšti šalių pareigūnai. Pagal akci-
ninkų sutartį ,,Lietuvos energijai” ir
,,PSE Operator” priklausys po 50
proc. bendros įmonės akcijų.

Įsisavindama ES paramą Lietuva atsilieka nuo daugumos ES valstybių.
Andriaus Vaitkevičiaus (Alfa.lt) nuotr.

Vilnius, vasario 13 d. (ELTA) –
Kovo 11-osios Akto signataras Algir-
das Patackas atsisako dalyvauti Va-
sario 16-ąją rengiamojoje valstybinių
apdovanojimų įteikimo ceremonijoje.
,,Gavau žinią iš Prezidentūros, kad
būsiu apdovanojamas Vyčio Kry-
žiaus ordinu. Gerbiu Lietuvos valsty-

bę kaip tautos namus, taip sunkiai
statytus, todėl privalau gerbti ir jos
žymenis – himną, herbą, vėliavą ir or-
dinus. Būtent dėl šios pagarbos atsi-
sakau dalyvauti apdovanojimo cere-
monijoje”, – pareiškė signataras. Jo
nuomone, ,,yra giliai neteisinga, kai
tuo pačiu ordinu apdovanojamas ka-

H. Clinton – už
bevizî režimâ
Baltijos šalims

linys ir jį tardęs KGB tardytojas”.
,,Todėl atsisakau dalyvauti apdova-
nojimo ceremonijoje, kol nebus su-
rasta garbinga išeitis iš padėties, kol
nebus atstatyta tiesa ir teisingu-
mas”, – viešai išplatintame pareiški-
me pareiškė A. Patackas.

Sutartį pasirašė ,,Lietuvos energijos” generalinis direktorius R. Juozaitis ir ,,PSE
Operator” prezidentė S. Kasprzyk. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.
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TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)
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Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu
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ST. PETERSBURG, FL

DANIJA

Vasaris Floridos lietuvių
telkinyje

MEÇYS ŠILKAITIS

Šiame lietuvių telkinyje vasario
mėnesį susilaukiama daug giminių ir
žiemojančių svečių iš šiaurinių val-
stybių: Kanados, ir net iš Lietuvos.
Mėnuo taip pat perpildytas įvairiau-
siais renginiais ir minėjimais. Pirmąjį
sekmadienį pas mus lankėsi LR am-
basadorius Audrius Brūzga su žmo-
na. Ambasadorius dalyvavo Šv. Mišio-
se, kurios įvyko nuomotoje Šv. Jė-

zaus vardo bažnyčioje, Gulfporte. Po
Mišių, lydimas LR Garbės konsulo
Algimanto Karnavičiaus, ambasado-
rius atvyko į klubą susipažinti su
apylinkės lietuviais, kurie čia renkasi
kiekvieną sekmadienį pietums. Pa-
sivaišinus, ir Garbės konsului pris-
tačius A. Brūzgą, trumpu žodžiu
svečias džiaugėsi matydamas taip
gausiai susirinkusius tautiečius.
Dėkojo už gausius patarimus ir pa-
ramą savo ir savo tėvų gimtajam
kraštui. Minėjo, kad Lietuva dabar
jau pastebimai tobulėja, gerėja įvai-
riais atžvilgiais, įskaitant politines ir
ekonomines sritis. Pažymėjo, kad
ateityje Floridoje, Miami mieste gausi
lietuvių delegacija dalyvaus kruizinių
laivų konferencijoje, kur bus prista-
tytas ir Klaipėdos miesto pasiruoši-
mas sutikti turistus su specialiai
jiems paruoštomis programomis. Pa-
stebėjęs pietuose dalyvavusį dabar
jau pensininką, ambasadorių Vytau-
tą Dambravą, paminėjo Dambravos

sėkmingas pastangas gauti kuro iš
Venesuelos tuo metu, kai jis atstova-
vo Lietuvai toje valstybėje. Ambasa-
dorius Brūzga aplankė biblioteką,
kuriai vadovauja Monika Andrejaus-
kienė, stebėjosi knygų gausa. Iš am-
basadoje turimų leidinių keletą pa-
liko skaitytojams. Dalyviai gausiais
plojimais parodė padėką ambasado-
riui už apsilankymą ir dėmesį mūsų
apylinkei.

* * *
Antrasis renginys vyko po poros

dienų. Tai – tradicinis Užgavėnių po-
kylis. Tautinių šokių grupė ,,Audra”,
kasmet ruošdavo įspūdingus užga-
vėnių susibūrimus su įdomia progra-
ma, karšta vakariene, šokiais. Per-
nai, trūkstant naujų šokėjų, ir pačiai
vadovei Daliai Adomaitienei su vyru
persikėlus gyventi į Californiją, grupė
iširo. Tačiau šiemet šokėjų likučiai,
kartu su klubo valdyba, pasišovė tęsti
tradiciją. Pokylis sutraukė didelį
skaičių žmonių. Salė buvo užpildyta.
Pradžioje rengėjai inscenizavo ei-
liuotą poemą ,,Daržovių gegužinė”.
Ant parketo grupė žmonių, atitinka-
mai pasipuošusių, vaizdavo įvairias

LR ambasadorius Audrius Brūzga ir
kan. Bernardinas Talaišis.

daržoves. Šokinėjo, kalbėjosi, links-
minosi. Vienu metu susirūpinimo
sukėlė didelis, raudonas burokas,
pradėjęs pirštis bulvei. Visos daržo-
vės gretinosi prie buroko, bet šis pa-
sirinko bulvę. Po nemažų pastangų,
burokas prikalbino bulvę. Jie net su-
šoko polkutę. Vėliau, nemažo triukš-
mo sukėlė aguona, nes dauguma, ne-
pripažindami jos esant daržove, pa-
geidavo ją išvyti iš gegužinės. Paga-
liau ir tuo klausimu buvo priimtas
susitarimas, ir visos daržovės darniai
tęsė gegužinės linksmybes.

Šis trumpas vaizdelis sukėlė šyp-
snių ir kartais gardaus juoko. Ren-
gėjai dėkojo dalyviams: Alvitai Ker-
belienei už poemos skaitymą, Var-

Užgavėnių pokylis — vaizdelis ,,Daržovių gegužinė”.

Amb. Vytautas Dambrava, amb. Audrius Brūzga ir LR Garbės konsulas Algi-
mantas Karnavičius. M. Šilkaičio nuotr.

kalienei už muziką ir scenos papuo-
šimą, vaidintojams už pasiruošimą.
Po to buvo rengėjų ruošti pietūs su
dešromis, kopūstais, vynu ir pabaigai
– užgavėnių blyneliais. Šokiams
grojo visų mėgiama ,,Lorelei” kapela,
susidedanti iš akordeono, korneto ir
didžiosios triūbos. Orkestras skam-
bus, melodijos visiems pažįstamos.
Buvo linksminamasi beveik iki vidur-
nakčio. Per pertrauką vyko loterija, o
baigiant, grupė dainininkų užtraukė
jaunystėje dainuotas kaimo skambias
dainas.

Vasario 16-oji verta dviejų savaitgalių
NOMEDA REPŠYTÈ

Kopenhagos regione gyvenantys
lietuviai pagalvojo ir nusprendė, kad
jubiliejinė Vasario 16-oji verta ne
vieno, bet keleto renginių, kurie ne-
išsitenka vienoje dienoje, tad šventė
tęsis net du savaigalius.

Vasario 10 dieną vienoje iš Ko-
penhagos mokyklų sporto salių vyko
mažasis krepšinio turnyras, kuriame
dalyvavo šešios vietinių lietuvių
komandos, kurių kiekvienoje žaidė po
tris vyrus ir vieną moterį. Komandos
varžėsi ne vien tik vardan patriotiz-
mo, bet ir dėl nugalėtojo laukusio
prizo. Burtų keliu atradusias savo
varžovus komandų žaidimui teisėjavo
Lietuvos moterų futbolo veteranės
Loreta ir Vilija Merkečiūtės. Neliko
pamiršti ir žiūrovai, jiems buvo
pasiūlyta varžytis dėl taikliausiai
mėtančio nuo vidurinės linijos vardo.

Nukelta į 9 psl. Sambūrio koordinatorius Jonas Dimavičius apdovanoja jauniausią dalyvį.
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Kiek anksčiau jau rašiau, kad per daugybę metų Vasario 16-osios
minėjimai vykdavo nusistovėjusia tvarka. Būdavo įnešamos vė-
liavos, sugiedami Amerikos ir Lietuvos himnai, sukalbama invo-

kacija. Visiems atsistojus buvo perskaitomas Vasario 16-osios Nepriklau-
somybės paskelbimo aktas. Sveikinimo žodžiui būdavo pakviečiami mūsų
reikalą suprantantys gyvenamojo krašto politikai. Po oficialiosios dalies
vykdavo meninė programa. Pertraukų metu buvo renkamos aukos lietu-
viškiems reikalams.

Ko tikėtis šių metų Vasario 16-osios minėjimuose? Bent dalinį atsa-
kymą į šį klausimą randame JAV LB Vasario 16-osios švenčių kalendoriu-
je, kuris buvo išspausdintas ,,Drauge” 2008 vasario 1 d. laidoje. Tas kalen-
dorius buvo sudarytas iš rengėjų suteiktos informacijos. Reikia spėti, kad
sąrašas dar nėra visas. Taip pat reikia pastebėti, kad skelbiama informa-
cija nėra išsami ir detali. Tačiau į viską atidžiau pažiūrėjus galima dary-
ti tam tikrus apibendrinimus, o gal ir išvadas.

Kur minėjimai vyks? Minėjimai vyks penkiolikoje JAV valstijų ir
Amerikos sostinėje Washington, DC. Iš viso susidarė 33 minėjimai. Dau-
giausia minėjimų vyks Connecticut (5 minėjimai) ir Illinois (5) valstijose.
Po to – California (su 4 minėjimais), Florida (3), Pennsylvania (3), Massa-
chusetts (2), Wisconsin (2). Po vieną minėjimą planuoja turėti Arizona,
Colorado, Indiana, Kansas, Maryland, Michigan, Ohio ir Washington val-
stijos ir Washington, DC. Kas minėjimus rengia? 26 iš 33 minėjimų (79
proc.) rengia JAV Lietuvių Bendruomenės padaliniai, dažniausia apy-
linkės. Poroje atvejų prie LB rengimo prisideda dar kas nors kitas, pvz.,
ALT’as. Kiti minėjimų rengėjai: Lietuvos Vyčiai, Worcester Lietuvių or-
ganizacijų taryba ir Madison Tarptautinis festivalis. Dviejų renginių
rengėjai nepažymėti.

Šv. Mišios? Šešiolika minėjimų pradedami su šv. Mišiomis. Jos bus
atnašaujamos savose (lietuviškose) bažnyčiose ar kur nors prisiglaudus
pas kitus.

Kas bus pagrindinė(is) kalbėtoja(s)? Trylikoje pranešimų išvardyti
konkretūs asmenys. Devyni iš jų yra moterys (Liucija Baškauskaitė, Dan-
guolė Navickienė, Ieva Butkutė, Asta Nenortienė, Ramutė Žukaitė, Sigita
Šimkuvienė-Rosen, Daiva Navickienė, Dalia Giedrimienė ir Amanda
Swain), o likusieji keturi – vyrai (Jonas Kronkaitis du kartus, Juozas Gal-
dikas, Aleksas Vitkus ir Arvydas Daunoravičius du kartus). Taigi, tik 40
proc. minėjimų turės iš anksto paskelbtą pagrindinį kalbėtoją. San Diego
minėjime bus rodomas visai naujas filmas ,,Red Terror on the Amber
Coast” apie Lietuvos partizanų kovas. Denver programoje numatomi pa-
sisakymai tema ,,Ką man reiškia Lietuvos nepriklausomybė?” Bridgeport,
CT dėmesys skiriamas 400 metų nuo Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje paminėjimui.

Kokia bus minėjimo programa? Šalia pagrindinio kalbėtojo, devyniuo-
se minėjimuose bus muzikinė dalis, su choru ar solistu. Tautiniai šokiai
bus šokami devyniuose minėjimuose. Vienuolikoje kitų atvejų tepažymė-
ta, kad bus kažkokia programa. Vienoje vietovėje – Pietvakarių LB apy-
linkėje – sujungiamos Vasario 16-osios ir Valentino dienos, kartu pava-
dintos Lietuvos nepriklausomybės ir Meilės dienos vardu.

Kur vėliavos? Tik dviejuose minėjimų pranešimuose kalbama apie
vėliavų įnešimą. Kituose dviejuose minėjimuose tik pažymėta, kad bus
vėliavų pakėlimas (prie Scranton miesto rotušės ir prie Pittston rotušės
Pennsylvanija valstijoje). Šiuos vėliavų pakėlimus organizuoja Lietuvos
Vyčiai.

Kur JAV LB reikalai? Viename minėjime, jam pasibaigus, įvyks JAV
LB Arizona apylinkės susirinkimas. Kitu atveju, San Francisco progra-
moje bus LB valdybos pranešimai. O kur renkamos aukos? Pagal suteik-
tą informaciją spaudai, tik viename minėjime – New Haven – bus ren-
kamos aukos. Norėtųsi manyti, kad aukos bus renkamos ir kituose ren-
giniuose, bet apie tai iš anksto nepranešama.

Ar bus užkandos? Septyniolikoje iš 33 pranešimų minima bent viena
iš šių galimybių: užkandžiai, suneštinis maistas, lietuviškų karštų pa-
tiekalų pietūs, bulviniai blynai, pabendravimas prie kavutės, vaišės, sal-
dumynai. Vienas mažo lietuvių telkinio suėjimas vyks restorane.

Kur daugiau gauti informacijos? Visuose minėjimuose, išskyrus Ne-
priklausomybės paskelbimo akto signataro Mykolo Biržiškos kapo lanky-
mo atvejį, duodamas telefono numeris išsamesnei informacijai gauti. Be-
veik visais atvejais pateikiamas ir asmens vardas bei pavardė. O kaip su
elektroniniu paštu? Mano maloniam nustebimui, 23 iš 33 atvejų pasiūly-
tas ir el-pašto adresas. Be elektroninio pašto verčiasi arba jo kitiems ne-
skelbia Hartford, Cicero, Brighton Park (Chicago), Cleveland ir Wau-
kegan-Lake County minėjimų rengėjai.

Tebūna ši minėjimų santrauka kaip paskata visiems vykti į arčiau-
siai esantį minėjimą ir pagerbti lietuvių tautos pastangas kovose už laisvę
ir nepriklausomybę. Netrukus spaudoje skaitysime visų įvykusių minė-
jimų aprašymus, o fotokorespondentų nuotraukose ieškosime pažįstamų
ir savų veidelių.

Ko tikėtis Vasario 16-osios
minėjimuose?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

KĄ DUOTŲ REFERENDUMAS
DĖL IGNALINOS AE DARBO

PRATĘSIMO?
STANISLOVAS TOMAS

Referendumas dėl Ignalinos ato-
minės elektrinės (IAE) darbo pratęsi-
mo – tai veiksmingiausia priemonė
teisiškai teisingai pasiekti norimą
rezultatą ir išvengti sankcijų. Tiesą
sakant, IAE darbo pratęsimui refe-
rendumas visiškai nebūtinas – tą patį
rezultatą galėtų labai greitai pasiekti
ir pati Lietuvos Vyriausybė, bet
kadangi nieko įtikinančio nesimato,
iniciatyvą turi perimti patys piliečiai
ir galbūt opozicinės partijos. Vyriau-
sybės teiginys „mes rinksime argu-
mentus, o po to derėsimės” iš tikrųjų
reiškia —„atsikabinkite, mes nieko
nedarysime, o po to pasakysime, kad
ES privertė”. Jeigu argumentų ir
drąsos rinkimas tęsiasi daugiau nei
trejus metus, vadinasi, nėra jokio rin-
kimo.

Teisinių būdų pratęsti IAE darbą
yra daugiau nei gali tilpti į šį straip-
snį. Šia tema parašiau tris straip-
snius: „ES teisė nereikalauja uždary-
ti IAE”, „Susiderėti dėl IAE darbo
pratęsimo galima per vieną dieną” ir
„Auštrevičius iki galo neįsigilinęs į
IAE klausimą”. Pastarasis straipsnis
gal kiek piktas, bet užtat tai žingsnis
link rimtesnio ir detalesnio pokalbio.
Europos Sąjungos teisinės kompeten-
cijos reikalauti IAE uždarymo nebu-
vimas jau yra pakankamai gerai ap-
rašytas.

Referendumas – tai ES pirminės
praktikos procedūra, kurią galima
sėkmingai naudoti. Ši procedūra api-
brėžta trijuose pirminės praktikos
lygmenyse: (a) ES Sutarties 6 str. su
„priedais”; (b) Liuksemburgo kom-
promisas su visomis jo teigiamomis
išraiškomis ir su sėkmingu taikymu
praeitame dešimtmetyje bei (c) anks-
tesnių referendumų praktika.

Kad skaitytojai neužmigtų dėl
nuobodžios teisinės kalbos, susitel-
kime ties trečiuoju lygmeniu: anks-
tesnių referendumų praktika ir jos
vieta ES pirminės praktikos tinkle.
Trumpai apžvelkime tris atitinka-
mus reguliacinius sprendimus: Da-
nija, Švedija ir Nyderlandai.

Danijos Karalystės piliečių kri-
tikai anksčiau teigė, kad, stodama į
ES, Danija įsipareigojo įleisti kitų
Europos valstybių laivus žvejoti
Grenlandijos vandenyse. Laikui bė-
gant danų ekonomistai apskaičiavo,
kad, nepaisant ES teikiamos finan-
sinės paramos Grenlandijai, šis re-
gionas daugiau praranda, nei gauna
iš to, kad portugalai ir anglai ten žve-
joja. Gindamas savo piliečių interesus
Danijos Parlamentas priėmė įsta-
tymą, kuriuo perdavė Grenlandijos

savivaldai teises žuvininkystės srity-
je. Buvo surengtas referendumas, ir
Grenlandija, likdama Danijos Kara-
lystės dalimi, išstojo iš ES. Kiekvie-
nas Grenlandijos gyventojas iki šiol
turi Danijos pilietybę, gali būti skiria-
mas Danijos ministru pirmininku ir
gali nevaržomai keliauti po Europą
kaip bet koks kitas Europos pilietis,
kadangi tebeturi Danijos pasą. Tokia
yra praktika. Jeigu vieną kartą buvo
padarytas toks teisinis sprendimas su
Danijos regionu Grenlandija, vadi-
nasi, jis gali būti pakartotas ir su
Lietuvos regionu Visaginu. Danijos
priešininkai teigė, kad tarptautinėje
teisėje valstybė įsipareigoja kaip
vieningas juridinis asmuo kartu su
visais savo regionais. Šis teiginys
klaidingas – praktikoje egzistuoja
būtent Lietuvai, o ne Briuseliui
naudingas mechanizmas.

Švedijos Karalystės piliečių kri-
tikai anksčiau teigė, kad, stodama į
ES, Švedija įsipareigojo įvesti eurą.
Šioje šalyje 1994 m. buvo surengtas
referendumas dėl stojimo į ES, ku-
riuo, anot Briuselio, piliečiai priėmė
sprendimą atsiskaitinėti eurais. Ta-
čiau 2003 metais įvyko naujas refe-
rendumas, kuriuo buvo priimtas
sprendimas neprisijungti prie euro-
zonos. Kitos valstybės, įstojusios
1995 metais, Austrija ir Suomija
įvedė eurą, nes manė, kad privalo tai
padaryti pagal pozityvias stojimo
sąlygas. Švedai teisiškai paaiškino
tokį apsisprendimą tuo, kad jų šalis
nebuvo prisijungusi prie Valiutų
kurso mechanizmo ERM II. Kitaip
tariant, antrinis ,,pažeidimas” patei-
sinamas pirminiu ,,pažeidimu”. Pas-
tarąjį žodį rašau kabutėse, nes tai
nebuvo ,,pažeidimas”. Švedijos 2003
m. referendumu įtvirtinta praktika –
tai bendras Europos tautoms princi-
pas, kad visos teisinės dviprasmybės
aiškinamos suinteresuotos tautos
naudai. Tai yra Liuksemburgo kom-
promiso įteisinimas.

2005 m. Nyderlandų Karalystė
organizavo referendumą dėl Kons-
titucijos Europai priėmimo. Šis refe-
rendumas taip pat neabejotinai įeina
į mūsų nagrinėjamos praktikos rė-
mus. Kaip žinoma, ši Konstitucija bu-
vo atmesta su 63 proc. persvara. Ką
konkrečiai tai davė olandams? Ki-
ta Tarpvyriausybinė konferencija
įvykdė beveik visus ministro pirmi-
ninko Jan-Peter Balkenende reikala-
vimus. Į naują Lisabonos sutartį
įtraukti Nyderlandų opozicijos pasiū-
lymai.

Žvelgiant teisiškai, Lietuva yra
tokia pat pilnavertė valstybė kaip
Švedija, Danija, Nyderlandai ir Pran-
cūzija.

Viena iš pagrindinių Amerikos
teisinio realizmo dogmų yra, kad
praktika vystosi santykinai chaotiškų
impulsų pavidalu. Jeigu kas nors turi
perdėtą baimę, kad švedams visada
viskas pavyksta, o lietuvių pasieki-
mai vienodomis sąlygomis dažnai
būna daug kuklesni.

Stanislovas Tomas yra ES teisės
doktorantas, Sorbonoje, Paryžiuje.

Balsas.lt

Jeigu argumentų
ir drąsos rinkimas
tęsiasi daugiau nei
trejus metus, vadi-
nasi, nėra jokio rin-
kimo.
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ATOMINĖ ELEKTRINĖ
LIETUVOJE - S.O.S.!
ALGIS VIRVYTIS

Ar tai Dievo rykštė, ar žmonių
gobšumas, ar korupcija, ar Lietuvos
išdavimas, ar tik labai paprasta be-
protybė – Lietuvoje šiais laikais
statyti atominę elektrinę (AE)?

Atominės elektrinės pamokos
visam pasauliui

a) 1979 metais atominė elektrinė
Three Mile Island, PA (JAV) patyrė „da-
linį sutirpimą” (tai terminas, vartoja-
mas rimtam atvejui AE pavadinti).
Faktai apie žalą žmonijai ir gamtai
nuslėpti, nors padaryta didelė žala.

b) 1986 metais Sovietų Sąjungos
atominė elektrinė Černobilio mieste
— ,,visiškas sutirpimas”, kurį sovie-
tai labai norėjo nuslėpti. Padaryta
žala ir šiandien nežinoma, ir niekad
nebus atskleista, tik žinoma, kad tūks-
tančiai žmonių žuvo vietoje ir net gy-
venę toli nuo Černobilio. Tūkstančiai
lietuvių ir visos Sovietų Sąjungos
žmonių prievarta buvo vežami valyti
miesto ir jo apylinkių. Atominės ra-
diacijos debesys per Lietuvą pasiekė
Švediją, Škotiją ir t.t. Ir šiandien tose
žemėse jauni žmonės, paveikti atomi-
nės radiacijos, serga, miršta nuo
vėžio ir kitų ligų.

c) 2006 metais Bulgarijos atomi-
nės elektrinės sustabdymo technikai
sugedus, du mėnesius tylėta. Būtų li-
kę paslaptimi, jei ne „švilpukas” —
pranešimas iš vidaus.

d) 2007 metais Švedijos atomi-
nės elektrinės operatoriai, nepranešę
apie gaisrą elektrinėje pasaulyje,
sukėlė daug nerimo ir didelį nepa-
sitenkinimą.

e) Skaidrumo iš komunistinių
kraštų, tokių kaip Kinija, Šiaurės Ko-
rėja ir kitų diktatoriškų šalių negali-
ma tikėtis, todėl visam pasauliui gre-
sia atominės radiacijos debesų ant-
plūdis.

f) Phillippe Jamet, Tarptautinio
atominio saugumo direktorius, pa-
brėžė: „Naujos valstybės ir dar besi-
mokančios apie atomines elektrines
turės nueiti mokymosi kreivės kelią
ir pasimokyti iš savo klaidų.”

g) IAEA, Vienoje 1957 metais
įkurta UN agentūra prižiūrėti atomi-
nės gamybos kokybę ir patikimumą.

h) IAEA direktorius Mohamed
ElBaradei praneša: „Šiomis dienomis
organizacija yra per daug ištempta,
praskiesta, dar pridėta atominės
energijos gamyklų Irane, Šiaurės
Korėjoje ir kitur priežiūra. Todėl vien
tik IAEA negali prižiūrėti ir užtikrin-
ti atominės elektrinės saugumo, ne-
gali žinoti, kas vyksta visame pasau-
lyje. Kinija yra labai didelė ir labai
neatvira šalis, darbo etika, nenoras
kokybiškai dirbti, atsakomybės stoka
ir nelaimingų atsitikimų pramonėje
slėpimas prisideda prie milžiniškų
problemų, kurių įveikti dabar neį-
manoma.

Korupcija tiek pat pavojinga
kaip AE

Baisūs žodžiai: „korupcija”, „ky-
šininkavimas”, politikai kelia siaubą.
2006 metų Corruption Perseptions
Index (Korupcijos rodyklė) Transpa-

rancy International peržiūrėjusi 163
pasaulio valstybes, sudarė sąrašą
labiausiai ir mažiausiai patikimų ša-
lių. Nepilnas sąrašas rodo, kur at-
sidūrė Lietuva palyginti su Lenkija ir
kitomis valstybėmis.

1 vieta: Danija, Suomija, Naujoji
Zelandija; 4 vietą užima Švedija ir
Singapūras; 6 – Islandija; 7 – Danija
ir Šveicarija; 9 – Kanada, Norvegija;
11 – Australija ir Liuksemburgas; 18
– Vokietija; 20 – Amerika; 28 – Estija
ir Portugalija; 51 – Latvija, Lietuva;
53 – Jordan, Mauritijus ir Oman; 56 –
Graikija; 57 – Namibija, Samoa ir
Seišeliai; 60 – Kuveitas; 61 – Kuba,
Tunisas ir Lenkija.

Matome, kokioje garbingoje vie-
toje stovi Lenkija. Žemiau už Nami-
biją, Samoa, Seišelius, Kuveitą ir
Kubą. Ar galima pasitikėti lenkais?

Carl Thayer, Australijos Gynybos
akademijos specialistas, perspėja:
„Korumpuoti pareigūnai sunaikins
projektą, lėšų trūkumas, valstybės
biudžetas bus sunaikintas, sutartys
neįvykdytos, planai neparuošti, ar-
chitektūra netikusi, konstrukcija su
defektais, nuolat reikės gerinti, me-
džiagų paruošimas ne pagal formu-
les, pristatymas vėluos, priežiūros
truks, darbininkų, mūrininkų kvali-
fikacijos žemos, dirbs giminės, drau-
gai, kaimynai ir t.t., inspektoriai
paperkami...”

Vienoje (Austrija) dirbantis dip-
lomatas, atominės energijos specialis-
tas, sakė: „Kanados valstybė siūlė In-
dijos Atominės energijos kontrolės
atstovams duomenis atominės ener-
gijos problemoms nustatyti.” Indijos
atstovai net girdėti apie tai nenorėjo.
Jiems buvo gėda prisipažinti, kad
turėtų daugiau žinoti. Indams „tau-
tinė savigarba” buvo svarbiau už sau-
gią atominę elektrinę jų pačių krašte.

O Lietuvoje tik korumpuoti ir jų
giminės „statys”, girti mūrininkai,
technikai, pilni neapykantos, tar-
pusavio pavydo, su tautiniais skirtu-
mais, ne-susikalbantys svetimomis
kalbomis, skirtingų atlyginimų ir
papročių – lygiai kaip Babelio bokštą
statant. Žinome Babelio bokšto li-
kimą. Skirtumas tik tas, kad Babelio
bokšte nebuvo atominių spindulių, jie
nenužudė tūkstančių žmonių, neuž-
krėtė milijonų gyventojų, niekas ne-
susirgo vėžio liga... tik bokštas sug-
riuvo.

Amerikos pavyzdys

Imkime pavyzdį iš Amerikos, kur
visų dievas yra pinigas, nesvarbu, ko-
kios spalvos. Pinigas vadovauja, pini-
gas kariauja, pinigas kalba ir valdo.

Amerikoje naujų AE neplanuoja-
ma statyti, nors piniguočiai labai to
norėtų, mat AE atneša milžinišką
pelną, tačiau rizikuojant žmonių
gyvybėmis ir sveikata. Piniguočiams
nekenks, jie arti AE negyvena. Pro-
tingų žmonių dėka sustabdytas tur-
tuolių alkis pelnytis. Amerikoje esan-
čios AE ir jų atliekos saugojamos už
aukštų tvorų dideliuose negyvena-
muose plotuose, įrengti sargybiniai
bokštai, patruliai vaikšto su šunimis,
naudojamasi stebėjimo aparatais ir
t.t. Tvirtovė, atrodanti kaip koncla-
geris. Arabų keršto baimė. AE atlie-

kas Amerika slapta išsiunčia į var-
gingus kraštus, kodėl?

Atominių atliekų apsauga ir san-
dėliavimas yra labai brangus, pavo-
jingas ir kenksmingas. Tūkstančius
metų trunkanti atsakomybė prieš
pasaulį Lietuvai kainuos nesuskai-
čiuojamas sumas. Kas bus kaltas, jei
nelaimė ištiks? Žinoma, kad Lietuva.
Kas valys, kieno žmonės mirs? Žino-
ma, kad lietuviai. Be to, pavojus gre-
sia Lietuvai ir iš arabų, kovojančių su
Amerika. Arabų kovotojams gali kilti
noras pamokyti Amerikos talkinin-
kus lietuvius, kurie padeda kare prieš
Afganistaną ir Iraką. Manau, kad
nesunku jiems būtų įvykdyti savo
kerštą Lietuvoje. Kas mus tada gel-
bės? Amerika daug kartų mus nu-
vylė. Amerikos nebuvo, kai Lietuva
kovojo su okupantu. Net Lietuvai nu-
sikračius sovietų vergijos pančių
Amerikos prezidentas Bush senasis
Lietuvos Nepriklausomybę nenoro-
mis ir labai vėlai pripažino. Reikia
apie viską atsargiai pagalvoti, ne vien
apie pinigus, kuriuos lenkai susi-
kaups, bet svarbiausia — apie galimą
visokeriopą pavojų Lietuvai. (Ar Uk-
raina jau atsilygino už Lietuvos elek-
trą?)

Didžiausias klausimas kyla, ko-
dėl Lietuvoje statyti AE? Lietuva
maža, vietos tam tikrai nėra. Kodėl
lenkams teks didžiausia dalis AE
pajamų, o Lietuvai visa rizika dėl AE
saugumo ir galimos katastrofos? Ar
galima pasitikėti lenkais, kai Lenki-
jos įvertinimas yra labai žemas, paly-
ginti su kitomis Europos ir pasaulio
valstybėmis?

Šių dienų pamoka

Amerikoje keletą metų politikai,
„geradariai žinovai” dažnai kalbėjo
apie Bostono tunelio statybos reikš-
mę su daugybe gražių „įrodymų”:
greitesnis važiavimas, sutaupys daug
laiko, kuro, labai pagražins, išgarbins
visame pasaulyje Bostono stebuklą...
Po ilgų gražių kalbų ir pažadų Bos-
tono „vyrai”, valstijos vadai buvo įti-
kinti, net federalinė valdžia džiau-
gėsi. Prieš 14 metų galutinai sutarta,

kad tiltas bus baigtas iki 1999 metų
pabaigos. Kaina — 3.4 milijardai do-
lerių. Projektas pradėtas, tačiau taip
greitai nėjo, nuolat trūko pinigų. Pri-
dėti 3 milijardai dolerių, projektas vis
vien palengva slinko. Sutarties data
baigėsi, pinigų vėl pritrūko. Galų ga-
le, Bostono tunelio projektas atsiėjo
13,4 milijardų dolerių. Baigus tunelį
politikai, užmiršę vargus ir pinigus,
daužė šampano butelius, šoko, gėrė,
kėlė taures.

Pirmąjį lietingą rudenį per sie-
nas tunelyje pradėjo bėgti vanduo
upeliais. Rangovai tikino – vanduo
nieko nekenks. Inžinieriai uždarė tu-
nelį. Po ilgų derybų rangovai sutiko
užkimšti skyles. Užkimšo, bet neil-
gam. Skyles kaišiojo keletą kartų.
Mokesčių mokėtojai užmiršo ir tune-
lio kainą, ir vandenį.

2006 metais vieną naktį šeimai
važiuojant tuneliu didelė plokštė,
sverianti 5 tonas, nuo lubų krito ant
automobilio — varžtai neatlaikė, už-
mušė šalia vyro sėdėjusią moterį.
Teismas priteisė tunelio rangovams
40 milijonų dolerių baudą sumokėti
šeimai ir 400 milijonų dolerių dėl kitų
išlaidų. Tunelio cirkas dar nesibaigė
ir nežinia, kaip baigsis.

Bostono tunelis nėra AE Lietu-
voje. Visi Bostono tunelio rangovai
buvo vietiniai, visi inžinieriai, techni-
kai ir meistrai, darbininkai — vieti-
niai, kalbėjo angliškai, o atominę
elektrinę Lietuvoje statys žmonės iš
viso pasaulio kaip Babelio bokštą.
Atominės Lietuvos laukia Babelio
bokšto likimas.

Amerikoje naujų AE statyti ne-
planuojama. Statomos vėjo turbinos,
iš žemės gilumų šiluma, saulės ener-
gijos surinkėjai. Amerika turi dau-
giau patirties, daugiau savų profesio-
nalų žmonių, bet dėl žmonių saugu-
mo, dėl sveikatos naujų AE nestato ir
senas uždaro. Jei Amerikos piniguo-
čių, kuriems bet koks pinigas yra
dievas, protas nugali, kodėl mūsų
vadai pasiduoda piniguočiams?

Kur mūsų vadai, kur mūsų profe-
soriai, politikai, žalieji? Lietuvos atei-
tis — studentai ir visa sąmoninga
Lietuvos liaudis? Kur esate?

NUOMONNUOMONĖĖ

AE vėsinimo bokštas, Oswego, New York.
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DÈL PASTABÛ IR VÈL PRAÕAUTA
Atsidarius MSN svetainę, terei-

kia įrašyti ,,Attila the Hen” ir iškart
pasipils tūkstančiai nuorodų. Pir-
moji — tai žurnalisto Malcom Rif-
kind recenzija apie John Campbell
512 psl. monografiją ,,Margaret
Thatcher” (Vol. 1 1925). Knygą išlei-
do garsioji Jonathan Cape leidykla.
Gi pati recenzija pavadinta ,,Attila
the Hen”. Ją išspausdino prestižinis

Didžiojoje Britanijoje leidžiamas žur-
nalas ,,New Statesman” 2000 m.
gegužės 8 d. laidoje. Gal S. Semė-
nienei reikėtų pirmiausia pasitikrin-
ti, ką skelbia patikimas internetas,
kaip tai daro tikri žurnalistai, o ne
pasikliauti plepalais?

Mantas Navickas
Čikaga, IL

NEÑINOMO KAREIVIO KAPAS
,,Draugo” 2008 m. sausio 31 d.

,,Eltos” pranešime ,,Karo muziejaus
sodelyje – prieškarinė ceremonija”
kalbama apie vėliavos pakėlimo tra-
dicijos grąžinimą, pristatomi šio
sumanymo įgyvendinimo sunkumai.
Labai jau varganai skamba priėjimas
prie šio reikalo, ypač kai praleidžia-
ma pagrindinė pagarbos reikalaujan-
ti apeiga Nežinomo kareivio kapui. 

Nežinomo kareivio kapo pager-
bimas ir vėliavos pakėlimas — tai ne
vien miesto tarybos ar Šaulių atsa-

komybė, manyčiau, tai yra Lietuvos
kariuomenės garbės reikalas ir pa-
reiga. Po sovietmečio iš surinktų
akmenų iš vietų, kur tekėjo Lietuvos
karių savanorių ir partizanų kraujas,
atstatytas paminklas vertas dėmesio
ir pagarbos. Šiuo metu kapas yra pa-
gerbiamas tik atsitiktinio praeivio,
nulenkiančio galvą, nepaisant, kad ir
aukuro ugnis kai kada užgęsta, nes
pritrūksta degaus skysčio.

Romualdas Veitas
Milton, MA 

PABANDYKIME NESUSIRGTI
„Draugo” 2008 m. sausio 30 d.

nr. 20 Liuda Germanienė laiške „Ža-
lia korta ir dypukai” tarp kitko rašo:
„Dar dėl ’dypukų’. Jau esu kartą ra-
šiusi, kad man asmeniškai toks pra-
vardžiavimas nepatinka, bet ypač
erzina, kad ir senoji išeivija taip šal-
takraujiškai save pravardžiuoja. Ta-
čiau jeigu jau kam yra būtinas šio
žodžio vartojimas, patarčiau nebūti
šališkais. Todėl siūlau antraštę ’Pir-
moji banga, dypukai ir trečiabangiai’
pakeisti į ’Grynoriai, dypukai ir tary-
bukai’. Jei tokia antraštė skamba per
žiauriai, pakeiskime į ’Pirmoji banga,
antroji (banga) ir trečioji (banga)’. Ar
neskamba tolerantiškiau ir tiksliau?”

Bandykime nesusirgti ta baisia
liga, kai tik matosi pravardžiavimai,
niekinimai ir įvairios nedorybės.
Senoji išeivija savęs nepravardžiavo,
bet tikroviškai, istoriškai, pagrįstai ir
savanoriškai tuo vardu pasivadino.

Grynorius – green, žalias. Tai ža-
lias jaunimas, nei didelių miestų, nei

mokslų nesugadintas, „common sen-
ce” išeivija. Tai pirmoji ir antroji
grynorių (išeivijos) banga, sukūrusi
išeivijoje didžiai vertingą paveldą, tik
gaila, kad mokslo vyrai ir moterys
dypukai (trečioji banga) leidžia tiems
brangiems paveldams, kuriais išeivių
ainiai didžiuotųsi, begėdiškai su-
griūti.

Dypukai – trečioji išeivijos (pabė-
gėlių) banga, pabėgėlių stovyklose ga-
vusi „Displaced Person” (DP) vardą
ir save patys savanoriškai pasivadinę
„dypukais” ir „Dievo paukšteliais”.

Ketvirtoji išeivijos banga – tai ta-
rybiniais laikais išsimokslinęs jauni-
mas išeivijoje, savaime (atleiskite,
nesugebu rasti kitokio termino)
gavęs „tarybukų” vardą. O kultūri-
ninkai parašykite, koks būtų šiuo
metu kultūrinis gyvenimas išeivijoje,
jei nebūtų išeivijoje „tarybukų” –
ketvirtosios išeivijos bangos?

Petras Pagojus
Detroit, MI

Susitikimas su 
ats. gen. mjr. Jonu Kronkaičiu 

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Š. m. vasario 9 d. vakare Vyres-
niųjų lietuvių centre „Seklyčioje”
ALTas surengė susitikimą su ats.
gen. mjr. Jonu Algirdu Kronkaičiu,
kuris vasario 10 d. buvo pagrindinis
pranešėjas Amerikos Lietuvių Tary-
bos, Čikagos skyriaus surengtame
Vasario 16-osios minėjime Maria gim-
nazijoje. Susitikime dalyvavo ALTo
Tarybos ir valdybos nariai, rėmėjai,
visuomenės ir įvairių organizacijų at-
stovai, kuriuos per trumpą laiką pa-
vyko sukviesti į susitikimą.

ALTo Tarybos pirm. Sauliaus
Kuprio pakviestas Nerijus Šmeraus-
kas sukalbėjo maldą prieš vakarienę.
Lietuvos Nepriklausomybės 90 m.
minėjimo išvakarėse N. Šmerauskas
prisiminė tuos, kurie paaukojo savo
gyvybę už Lietuvos laisvę, prašė Vieš-
paties palaimos visiems, dirbantiems
jos gerovei. S. Kupriui pasiūlius, buvo
pakeltos taurės už gen. Kronkaitį,
sugiedota „Ilgiausių metų”.

S. Kuprys padėkojo atsilankiu-
siems ir pakvietė visus pasidalinti
mintimis su gen. Kronkaičiu, kuris
tiek daug įdėjo Lietuvai pasiruošiant
įstoti į NATO. Lietuva buvo lyg gar-
vežys, sakė S. Kuprys, kuris į NATO
įvežė ir kitus kraštus, Lietuva šiame
reikale viską atliko labai stropiai ir
laiku. Ir gen. Kronkaitis yra daug
tame nusipelnęs.

Toliau kalbėjo gen. Kronkaitis,
kuris priminė, jog daug lietuvių dirbo
tam tikslui – būti priimtiems į NATO.
Dabar Lietuvoje kitokio pobūdžio
grėsmės, — sakė jis, bet tokios pat
pavojingos, kaip ir ankstesnės. Reikia
dar daug pastangų ir darbo įdėti, no-
rint pasiekti Lietuvos gerovę.

Gen. Kronkaitis sutiko, jog Lie-
tuvoje sovietų okupacijos laikais buvo
sudėtinga padėtis. Buvo kovotojų
prieš okupantą, buvo ir išdavikų, pri-
sitaikėlių, buvo ir tik šia diena  be-
sirūpinančių. Jo nuomone, panašiai
yra ir dabar – yra žmonių, kurie rū-
pinasi tik kasdieniniais savo reika-
lais, yra prisitaikėlių, yra dirbančių ir
buvusio okupanto tikslams. Bet tuo
pačiu galima didžiuotis, kad yra daug
žmonių, ypač jaunimo, susirūpinusio
Lietuvos ateitimi. Nors padėtis ir pa-
vojinga, sakė gen. Kronkaitis, išsi-
laikysime. Turime ir toliau dirbti Lie-
tuvos gerovei.

Po gen. Kronkaičio pasisakymo
susirinkusieji turėjo progą klausti
klausimus. Jie visi buvo apie kariuo-

menę ir gen. Kronkaitis  plačiai ir iš-
samiai, su pavyzdžiais į juos atsakė ir
paaiškino. Štai keletas jų.

Apie kariuomenės vado sky-
rimą. Jis skiriamas 5 metams, nors
tarnybos laikas gali būti ir pratęsia-
mas. Bet gen. Kronkaičio nebūtų sky-
rę, nes jis buvo smarkiai kritikuoja-
mas ir puolamas dėl kritiškų pasisa-
kymų apie Lietuvą (Californijoje lan-
kymosi atvejis ir kitas – dėl pavogtų
šovinių, rastų miške). Buvo dedamos
didelės pastangos kariuomenės vadą
nušalinti, bet tai padaryti nepavyko.

Apie Pabaltijo valstybių ka-
rinį apjungimą. Esant NATO nare,
jungtis nėra prasmės. Vis dėlto ne-
paisant, kad Lietuva yra NATO narė,
lietuviai patys turi ginti savo kraštą.
NATO sudaro tik galimybes. Kiek-
viena valstybė turi turėti savo ka-
riuomenę ir jos pagalba ginti kraštą
tol, kol NATO pajėgos pradės veikti.
Gen. Kronkaitis paaiškino, kad ka-
riuomenę sukurti užtrunka ilgą
laiką. Dar reikės kokių 20 metų, kol
kūrimas bus iki galo atliktas. Kaip
pavyzdį, kaip ilgai užtrunka toks dar-
bas, jis pateikė bataliono vado paruo-
šimo laiką – jis trunka net 16 metų.

Apie šauktinių ar profesio-
nalų kariuomenę. Kiekviena vals-
tybė nusprendžia, kokią kariuomenę
ji norėtų turėti. Lietuvai geriausiai
tinka šauktinių kariuomenė. Šauk-
tiniai ateina iš įvairių Lietuvos vietų
ir įvairių gyventojų sluoksnių. Jie
susipažįsta, užsimezga draugystės
ryšiai. Ir profesionalų kariuomenei
reikėtų, kad jaunimas ateitų iš įvai-
rių gyventojų sluoksnių. Karuomenei
reikia aukšto lygio žmonių.

Apie kareivių padėtį Lietu-
voje. Ji pasikeitusi į gerąją pusę.
Žmonės labiausiai vertina bažnyčią, o
po jos – kariuomenę.

Baigdamas gen. Kronkaitis dar
trumpai papasakojo, kad jis prisideda
prie „Kitas pasirinkimas” veiklos,
yra vienas iš „Piliečių santalkos” Ta-
rybos pirmininkų. Jis padėkojo atsi-
lankiusiems į šį susitikimą. S. Kuprys
įteikė gen. Kronkaičiui Kersten ko-
miteto apklausos knygą.

Rita Šakenienė padėkojo ir pasi-
džiaugė gen. Kronkaičio apsilankymu
„Seklyčioje”. Dalyviai buvo įamžinti
Jono Kuprio nuotraukose. Skirstėsi
pamažu, dar vis pasišnekučiuodami,
paklausdami kokį klausimą, pasi-
džiaugdami gražiai praėjusiu vakaru,
atpirkusio sunkų atvykimą per re-
kordinį šaltį.

Ats. gen. mjr. Jonas Algirdas Kronkaitis su ,,Draugo” tarybos nariu Algiu
Kazlausku.                                                                                   Jono Kuprio nuotr.

WASHINGTON PAMINĖTA LIETUVOS
VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario 11 dieną Washington,
Korkoran meno galerijoje (The Cor-
coran Gallery of Art) vyko Lietuvos
Respublikos ambasados JAV sureng-
tas Vasario 16-osios iškilmingas mi-
nėjimas bei šventinis koncertas. Ren-
ginio pradžioje gausiai susirinkusius
svečius pasveikino ir vakaro garbingą
svečią prof. Vytautą Landsbergį pris-
tatė LR ambasadorius JAV Audrius
Brūzga. 

90-ųjų Lietuvos valstybės atkūri-
mo metinių proga šventinę kalbą
,,Lietuvos laisvės troškimas” sakė
Europos Parlamento narys prof. V.
Landsbergis. V. Landsbergio teigimu,
Lietuva visada jautė laisvės vėją
pučiantį iš didžiųjų vilčių šalies už
Atlanto vandenyno. ,,Verta prisiminti
JAV sukūrimą ir garsųjį, iš Didžiosios
Lietuvos kunigaikštystės kilusį gene-
rolą Tadeusz Kostiuszko, kuris visa-

da didžiavosi savo prigimtimi. Jis
drąsiai kovojo už JAV laisvę, vėliau
sugrįžo namo ir tapo lyderiu kovoje
su Rusija dėl Lietuvos ir Lenkijos –
pirmosios Europoje Konstitucijos
apjungtų dviejų nacijų Respublikos –
nepriklausomybės”, – sakė V. Lands-
bergis. ,,Tegyvuoja laisvė duota mūsų
brolybei. Tegu šis palaiminimas ir
toliau stiprina lietuvius ir amerikie-
čius mūsų kovoje su blogio diktatū-
romis, ir mūsų bendrame tikėjime,
kad gėris turi nugalėti”, – kalbos pa-
baigoje linkėjo europarlamentaras.

Vėliau V. Landsbergis atliko M.
K. Čiurlionio kūrinius. Rečitalį ilius-
travo skaitmeninės šio lietuvių kom-
pozitoriaus paveikslų projekcijos. Po
koncerto ambasadorius A. Brūzga
svečius pakvietė į šventinį priėmimą. 

LR Ambasados Vašingtone info
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Vilnius,  vasario 13 d. (ELTA) –
Bendrovė ,,Lietuvos paštas” vasario
16 dieną į apyvartą išleis naują pašto
ženklą ,,Atkurtai Lietuvos valstybei –
90”. Pašto ženklo autorius – daili-
ninkas Sergejus Luzinas. Taip pat
bus išleistas pirmos dienos vokas ir
suvenyrinis lapas. Vasario 16 dieną
pirmos dienos datos antspaudu Vil-
niaus centriniame pašte bus ants-
pauduojama korespondencija, apmo-
kama šiuo pašto ženklu.

1917 metų rugsėjo 18-22 dieno-
mis Vilniuje įvykusioje Lietuvos vi-
suomenės veikėjų konferencijoje iš-
rinkta Lietuvos Taryba 1918 metų
vasario 16 dieną posėdyje, kuriam
pirmininkavo Jonas Basanavičius,
paskelbė atkurianti nepriklausomą
demokratinę Lietuvos valstybę su
sostine Vilniuje. 1918 metų Vasario
16-oji įėjo į istoriją kaip šiuolaikinės
Lietuvos valstybės gimimo diena. 

Lietuva nesugeba pasiimti
visû ES pinigû 

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) –
Lietuva vėl paragino Šiaurės Europos
dujotiekį statysiančią  įmonę ,,Nord
Stream” aplenkti Baltijos jūrą, ku-
rios dugnu planuojama tiesti vamz-
dyną. Tokį šalies požiūrį įmonės ats-
tovams priminė Lietuvos aplinkos
ministerijos Poveikio aplinkai verti-
nimo skyriaus vedėjas Vitalijus Aug-
lys Vokietijos federalinės jūros ir hid-
rografijos agentūros surengtame JT
Poveikio aplinkai vertinimo konven-
cijos šalių pasitarime. ,,Nord Stream”
negalėjo pateikti išsamių atsakymų į
klausimus dėl Baltijos jūroje palaido-
to cheminio ginklo, teršimo sujudi-
nant jūros dugno nuosėdas bei pačios
jūros gamtinio jautrumo.

Lietuvos atstovo pasisakymui
pritarė Švedija ir Suomija, kurios tu-
rės išduoti statybos leidimus, nes du-
jotiekis planuojamas tiesti šių šalių
ekonominiuose vandenyse. Susirū-
pinimą dėl dujotiekio maršruto reiš-
kia ir Estija, Latvija bei Lenkija. Su-
sitikime dujotiekio statytojai pateikė
naujausią informaciją apie numato-
mos trasos pakeitimus, planavimą,
prasidėjusias ir būsimas leidimų gavi-
mo procedūras Švedijoje ir kitose ša-
lyse. Taip pat buvo pateiktas būsimos
poveikio aplinkai vertinimo doku-
mentacijos projektas – parengus ga-
lutinius poveikio aplinkai vertinimo

dokumentus, kiekvienoje Baltijos jū-
ros regiono šalyje prasidės tarpvals-
tybiniai pasitarimai bei viešieji svar-
stymai. Visų pasitarime dalyvavusių
šalių ekspertai pažymėjo, kad ,,Nord
Stream” nepateikė visos informaci-
jos, todėl galima numatyti, kad tarp-
valstybiniai pasitarimai su Baltijos
jūros šalimis gali užtrukti, taip pat
gali vėluoti Vokietijos, Danijos, Švedi-
jos, Suomijos leidimų išdavimas.

Prieš dvi savaites Europos Parla-
mento Peticijų komitetas, gavęs Len-
kijos ir Lietuvos piliečių bei nevyriau-
sybinių organizacijų paskelbtas peti-
cijas, po kuriomis pasirašė daugiau
nei 28 tūkst. ES piliečių, 18 NVO ir
tarptautinių organizacijų atstovų, su-
rengė svarstymus apie Šiaurės Euro-
pos dujotiekio poveikį aplinkai ir jo
strateginę reikšmę.

Rusijos dujų milžino ,,Gazprom”
kartu su vokiečių partneriais valdo-
mos ,,Nord Stream” planuojamas 1,2
tūkst. kilometrų ilgio dujotiekis Bal-
tijos jūros dugnu sujungtų Vyborg ne-
toli Sankt Peterburgo su Vokietijos
miestu Greifswald. Pirmoji dujotiekio
šaka, kurios pralaidumas bus 27,5
mlrd. kubinių metrų per metus, tu-
rėtų pradėti veikti 2010 metais, o abi
šakos projektinį dujotiekio pajėgumą
(55 mlrd. kubinių metų per metus)
turėtų pasiekti 2013 metais.

Lietuva  ragina rinktis kitâ
,,Nord Stream” kryptî

Vilnius, vasario 13 d. (ELTA) –
Pasaulio nacionalinių olimpinių ko-
mitetų asociacijos (ANOC) preziden-
tui, Tarptautinio olimpinio komiteto
(IOC) Vykdomojo komiteto nariui
meksikiečiui Mario Vazquez Rana
įteiktas aukščiausias Lietuvos tau-
tinio olimpinio komiteto (LTOK)
apdovanojimas – Garbės ženklas. Ap-
dovanojimą įteikęs LTOK preziden-
tas Artūras Poviliūnas pažymėjo, kad
M. Vazquez Rana yra vienas iškiliau-
sių olimpinio judėjimo veikėjų pa-
saulyje. Pasak A. Poviliūno, jis pirma-
sis ištiesė ranką LTOK kovojant dėl
tarptautinio pripažinimo.

75-erių metų M. Vazquez Rana
ANOC vadovauja nuo pat jos įkūrimo
1979 metais. M. Vazquez Rana pažy-
mėjo, kad jis labai myli sportą ir gali
didžiuotis, turėdamas daugiausiai pa-
reigų iš visų olimpinio judėjimo vei-
kėjų.

Prezidentas Valdas Adamkus Va-
sario 16-osios proga už nuopelnus
Lietuvai ir už mūsų šalies vardo gar-

sinimą M. Vazquez Rana apdovanojo
ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai” Ko-
mandoro kryžiumi. 

Vasario 16-âjâ pasirodys
naujas pašto ženklas

Mario Vazquez Rana.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Susirūpinimą dėl dujotiekio reiškia ne tik Lietuva.         Geopolitika.lt nuotr.

Vilnius, vasario 12 d. (ELTA) –
Sankt Peterburgo radijo stoties
,,Echo Moskvy – Echo Peterburga”
eteryje prasidėjo savaitę truksianti
viktorina ,,Labas, Lietuva”. Radijo
viktoriną ,,Labas, Lietuva” rengia
Lietuvos generalinis konsulatas
Sankt Peterburge kartu su radijo sto-
timi ,,Echo Moskvy – Echo Peterbur-
ga”.

Viktorinos metu radijo stoties
klausytojams bus užduodami klausi-
mai apie Lietuvos politiką, istoriją,
ekonomiką, kultūrą, sportą ir kulina-
riją. Klausytojai, teisingai atsakę į
klausimus, bus apdovanoti Lietuvos
generalinio konsulato prizais – lietu-
viškomis knygomis, muzikos įrašais,
suvenyrais. Pagrindinis viktorinos
prizas – savaitės kelionė dviem as-

menims į Palangą. Antrosios vietos
nugalėtojui bus surengti pietūs Sankt
Peterburge neseniai atidarytame lie-
tuviškame restorane ,,Gintaras”.
Trečiosios vietos laimėtojas bus ap-
dovanotas Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio paveikslų  albumu, išleistu
rusų kalba. Viktorina baigsis vasario
16-ąją. Radijo stoties tiesioginiame
eteryje generalinis konsulas Eitvydas
Bajarūnas papasakos apie Valstybės
atkūrimo dieną ir įteiks prizus radijo
viktorinos nugalėtojams.

Prieš kelerius metus radijo stotis
,,Echo Moskvy – Echo Peterburga”
buvo surengusi panašią viktoriną,
kuri buvo labai populiari. Radijo sto-
ties eteryje ne kartą kalbėjo Lietuvos
politikai, kultūros veikėjai, versli-
ninkai. 

Sankt Peterburge vyksta
viktorina ,,Labas, Lietuva”

Atkelta iš 1 psl. Argumentai,
kad Briuselis pats yra labai biurokra-
tinis – svarūs, bet tai nereiškia, kad
Lie-tuva negali pati sumažinti
biurokra-tijos dydžių. Nemanau, kad
bus įma-noma susitarti su Briuseliu,
jog jis švelniau pažiūrėtų į lėšų neį-
sisavini-mą, ir kad kam nors kitam
pavyks suversti kaltę”, – sakė R.
Šimašius.

Premjeras Gediminas Kirkilas
ramina, kad viskas bus gerai ir net
nėra blogai. Jis aiškina, kad aptaria-
mo finansinio laikotarpio svarbiau-
sias pinigų įsisavinimo etapas bus
šiemet. „Taip buvo suplanuota, nes
konkursai trunka ilgai, didelė dalis
yra apskundžiami, todėl procedūros
užtrunka. Tačiau mes sutarčių turi-
me 3 proc. daugiau negu reikia, – tiki-
na Vyriausybės vadovas. – Pinigai
bus įsisavinti laiku. Nėra prasmės

juos įsisavinti birželio ar liepos mė-
nesį. Viską spėsime, nematau jokios
problemos.”„Kitos šalys – žemiau ir
aukščiau esančios, irgi turi panašių
problemų. Be to, kiekviena šalis taiko
savo metodiką, – siūlė nedažyti tam-
siomis spalvomis G. Kirkilas.  

Tuo tarpu ekonomistas R. Šima-
šius kritikuoja ir Lietuvoje taikomą
ES lėšų kontrolę: „Korupcijos suvoki-
mo indeksas Lietuvoje ne pats ge-
riausias, todėl nuo pat pradžių išgy-
venama, kad ES lėšas bus stengiama-
si panaudoti pro šalį. Todėl buvo už-
sukta didžiulė lėšų administravimo ir
kontrolės procedūra. Premjeras LLRI
prezidento priekaištus atmeta kaip
teoretinius postringavimus: „Tegul
nurodo nors vieną sveikatos, aplin-
kosaugos, kultūros ar turizmo pro-
jektą, kuris yra neveiksmingas.
Kokiais parametrais jie tai skaičiuo-

SPORTAS

Papildytas vertingû Kultùros
paminkl¨ sâraõas 

Vilnius, vasario 13 d. (BNS) –
Dar 90 Lietuvoje esančių vertingų pa-
veldo objektų paskelbti kultūros
paminklais. Vyriausybė pritarė Kul-
tūros ministerijos siūlymui į kultūros
paminklų sąrašą įtraukti piliakal-
nius, piliavietes, bažnyčias, vienuo-
lynus, dvarus, visuomeninius pasta-
tus, reikšmingų istorinių įvykių vie-
tas ir kapines, inžinierinius statinius.
Kultūros paminklais paskelbti Senoji
Trakų piliavietė, Šv. Petro ir Povilo
bažnyčia Vilniuje, Vilniaus universi-
teto, Lietuvos nacionalinės filharmo-
nijos pastatai, Petro Vileišio rūmai,
Jono Jablonskio gimnazija Kaune,
Klaipėdos parodų rūmai, Žemaičių

Kalvarijos, Šiluvos Švč. Mergelės Ma-
rijos bazilikos statiniai, Palangos,
Lentvario, Raudondvario, Renavo,
Gelgaudiškio, Plinkšių dvarų sodybos
ir kiti reikšmingi objektai. Kultūros
paminklais skelbiami vertingiausi,
nacionalinės reikšmės kultūros
paveldo objektai, svarbūs etniniu, is-
toriniu, estetiniu ar moksliniu po-
žiūriu, atspindintys Lietuvos valsty-
bės istorijos ir visuomenės raidą. 

Jų išsaugojimui keliami aukš-
čiausi paveldosaugos reikalavimai,
kadangi jie pasižymi ypatingomis
vertingomis savybėmis. Šiuo metu
kultūros paminklų sąraše yra 1073
objektai.
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Washington, DC, vasario 13 d.
(AFP–BNS) – Barack Obama antra-
dienį laimėjo Demokratų partijos
kandidato rinkimus trijose valstijose,
tarp jų – Columbia apygardoje, tokiu
būdu įsiverždamas į tradiciškai jo
varžovę Hillary Clinton remiančią
rinkėjų – baltųjų ir moterų – grupę ir
dar labiau sukrėsdamas šlubuojančią
jos kampaniją.

B. Obama užtikrintai laimėjo
Virginia, Maryland ir JAV sostinėje
Washington, DC. Iš viso per savaitę
jis laimėjo aštuoniose valstijose ir pa-
didino savo persvarą H. Clinton at-
žvilgiu pagal užsitikrintų partijos su-
važiavimo delegatų skaičių. B.
Obama savo pergales šventė mitinge
Wisconsin, kuris balsuos vasario 19
dieną ir kur jis tikisi suduoti dar vie-
ną smūgį H. Clinton kampanijai. 

Virginia valstijoje suskaičiavus

beveik visus balsus buvo paskelbta,
kad B. Obama surinko 64 proc. balsų
ir smarkiai lenkia 36 proc. balsų ga-
vusią H. Clinton. 75 proc. balsų prieš
24 proc. persvara jis taip pat sutriuš-
kino buvusią pirmąją ponią Wa-
shington, DC, o Maryland įveikė ją 59
proc. prieš 34 proc. skirtumu.

Didėjantis B. Obama pranašu-
mas nežada nieko gera H. Clinton
kampanijai. Minėtos trys valstijos į
partijos suvažiavimą nusiųs 168 dele-
gatus, kurie bus paskirstyti pagal
proporcinę sistemą. Kaip skelbiama
interneto svetainėje ,,RealClearPoli-
tics.com”, B. Obama jau užsitikrino
1,259 delegatų paramą, o H. Clinton –
1,210.

Dabar tikriausiai viską nulems
maždaug 440 dar neapsisprendusių
,,superdelegatų” – pasižymėjusių par-
tijos veikėjų, kurie gali rinktis, už
kurį pretendentą balsuoti. Clinton
niekuo neparodė, kad ketina atsisa-
kyti kovos, bet dabar turi būtinai lai-
mėti Ohio ir Texas kovo 4 dieną. 

Tuo tarpu respublikonų kandida-
tas John McCain antradienį per pir-
minius rinkimus trijose valstijose
sostinės regione įveikė varžovą Mike
Huckabee, nors apklausos ir rodė jo
silpnas pozicijas konservatorių stovy-
kloje.

Pergalės minimose trijose valsti-
jose suteikė naują postūmį J. McCain
kampanijai, kuri ir taip yra smarkiai
įsibėgėjusi, nepaisant šio mėnesio
pralaimėjimų buvusiam gubernato-
riui M. Huckabee konservatyviose
pietinėse Louisiana ir Kansas valsti-
jose. J. McCain pagal delegatų skaičių
praktiškai jau yra nenugalimas – jis
jau užsitikrino 797, o M. Huckabee –
240 delegatų paramą.

greitai reagavo į naujienas apie Imad
Mughnieh nužudymą Damaske sus-
progdinant bombą. Radijas ir televi-
zija nutraukė savo programas, kad
paskelbtų apie I. Mughnieh, kurį vie-
nas diktorius pavadino ,,pavojingiau-
siu teroristu Artimuosiuose Rytuose
per pastaruosius 30 metų”, mirtį. I.
Mughnieh buvo ieškomas dėl jo įta-
riamo vaidmens įvykdant virtinę iš-
puolių, tarp jų – Izraelio ambasados
sprogdinimą Buenos Airėse 1992
metais ir žydų bendruomenės centro
Buenos Airėse sprogdinimą 1994
metais, kai žuvo 85 ir buvo sužeista
dar 300 žmonių.

KVALA LUMPŪRAS
Malaizijos premjeras Abdullah

Ahmad Badawi trečiadienį paleido
parlamentą, kad būtų galima suren-
gti pirmalaikius rinkimus, per ku-
riuos, kaip spėjama, valdančioji koa-
licija turėtų prarasti daugumą. Ab-
dullah Ahmad Badawi populiarumas
sumažėjo šalyje didėjant rasinei
įtampai ir pasipiktinimui kylančio-
mis degalų bei maisto kainomis, vyk-
stant atitikmens neturintiems gatvių
protestams ir esant dideliam nusikal-
stamumui. Rinkimai turi būti su-
rengti per 60 dienų po parlamento
paleidimo, bet vyriausybė paprastai
leidžia dviejų savaičių kampaniją –
tai reiškia, kad balsavimas turi įvyk-
ti kovo pradžioje.

KANBERA
Australijos premjeras Kevin

Rudd trečiadienį atsiprašė aborigenų
už praeities neteisybes ir sakė, jog
nori ,,išvalyti didelę dėmę nuo šalies
sielos”. Šis atsiprašymas laikomas
naujo dažnai sudėtingų Australijos
rasinių santykių istorijos puslapio
atvertimu. Jį tiesiogiai rodė televizi-
jos, o didžiuliuose ekranuose pagrin-
diniuose šalies miestuose jį stebėjo
tūkstantinės minios. ,,Tai reikšmin-
giausias momentas mūsų žmonėms
per visą mano gyvenimą, – sakė
aborigenas Darryl Towney. – Mums
tai lyg Berlyno sienos griuvimas.”
Australiją kolonizuojant baltie-
siems, aborigenų, kaip manoma, bu-
vo iki milijono, bet dabar jų yra tik
maždaug 470 tūkstančių. Jie yra
skurdžiausia Australijos mažuma, jų
vidutinė gyvenimo trukmė yra 17 metų
mažesnė nei visos šalies vidurkis. 

Pasaulio naujienos
Obama sutriuškino Clinton
trijose valstijose

Londone mirè žinomas Gruzijos
verslininkas Patarkacišvili

Tbilisis–Londonas, vasario 13
d. (,,Interfax”–BNS) – Žinomas Gru-
zijos verslininkas ir opozicijos politi-
kas Badri (Arkadij) Patarkacišvili,
kuris buvo iškėlęs savo kandidatūrą
neseniai vykusiuose šalies prezidento
rinkimuose, mirė Londone nuo šir-
dies priepuolio, trečiadienį pranešė jo
sekretorius spaudai Guga Kvitašvili.

Pasak jo, Tbilisio teisėsaugos ieš-
komas Gruzijos verslininkas, kuriam
buvo 53 metai, mirė vasario 12 dieną
Londone. Pranešimą apie B. Patar-
kacišvili mirtį patvirtino ir verslinin-

ko šeima Tbilisyje. 
Tuo tarpu Surrey grafystės poli-

cijos spaudos tarnybos atstovė Sarah
Bailey trečiadienį pareiškė, kad Gru-
zijos verslininko ir opozicijos politiko
Badri Patarkacišvili mirtis buvo ne-
tikėta ir kelia įtarimų. ,,Visi netikė-
tos mirties atvejai laikomi įtartinais.
Vėliau šiandien bus atlikta medicinos
ekspertizė galimoms mirties priežas-
tims nustatyti”, – pranešė ji.

Buvusio B. Patarkacišvili rinki-
mų štabo sekretorius spaudai Rati
Šartava sakė, kad verslininko mirties
priežastis nustatys užsienio eksper-
tai. ,,Patarkacišvili neištvėrė mela-
gingų kaltinimų, kurie buvo pareikšti
jam pastaruoju metu. Su juo kovojo
valstybės mašina, ir jo širdis to neat-
laikė”, – sakė R. Šartava.

Gruodį B. Patarkacišvili sakė, jog
gavo įrašą, kuris rodo, kad vienas
Gruzijos vidaus reikalų ministerijos
pareigūnas prašė vieno čečėnų karo
vado nužudyti jį Didžiojoje Britanijo-
je.

Per sausį įvykusius pirmalaikius
prezidento rinkimus, kuriuos laimėjo
M. Saakašvili, B. Patarkacišvili surin-
ko 7 proc. balsų. Per taikią ,,rožių
revoliuciją” 2003 metais B. Patar-
kacišvili rėmė M. Saakašvili, bet vė-
liau tapo jo priešininku.

KOPENHAGA
Vienuolika Danijos laikraščių

trečiadienį vėl išspausdino daug
triukšmo sukėlusią pranašo Muham-
mad karikatūrą – šįkart protestuoda-
mi prieš pasikėsinimą į dailininko
Kurt Westergaard gyvybę. Tarp šių
laikraščių yra ir penki didžiausi ša-
lies dienraščiai. Visi karikatūrą iš-
spausdinę laikraščiai pažymi, kad tai
padarė siekdami pademonstruoti
nusistatymą prieš savicenzūrą. 2005
metų rugsėjį Danijos laikraštis ,,Jyl-
lands–Posten” išspausdino 12 pra-
našo Muhammad karikatūrų. Di-
džiausią viso pasaulio musulmonų
pyktį sukėlė K. Westergaard ,,portre-
tas”, kuriame islamo pradininkas
pavaizduotas su bombos formos tur-
banu. Antradienį Danijos policija su-
ėmė tris vyrus, įtariamus mėginimu
nužudyti 73-ejų metų karikatūristą.
Įtariamieji yra iš Maroko kilęs danas
ir du tunisiečiai.

LIUBLIANA
Serbija ir Rusija pareikalavo

skubaus Jungtinių Tautų (JT) Sau-
gumo Tarybos susitikimo dėl Kosovo
žingsnių nepriklausomybės link, tre-
čiadienį sakė Europos Sąjungos (ES)
užsienio ryšių komisarė Benita Fer-
rero-Waldner. Prieš ES ir Rusijos vir-
šūnių susitikimą Slovėnijos sostinėje
ji sakė, jog Serbija ir Rusija nori, kad
Saugumo Taryba ketvirtadienį ap-
tartų Kosovo pažadą vienašališkai
paskelbti nepriklausomybę. Trečia-
dienį Saugumo Taryba ketina išna-
grinėti Serbijos kreipimąsi. Per pas-
taruosius metus Kosovo nepriklauso-
mybės paskelbimas buvo atidėtas tris
kartus – Maskvai primygtinai rei-
kalaujant toliau ieškoti susitarimo.
JAV ir dauguma Europos šalių pasi-
ryžusios pripažinti Kosovo neprik-
lausomybę.

JERUZALĖ
Izraelio premjero Ehud Olmert

sekretoriatas atsisakė paaiškinti
,,Hizbollah” kaltinimus, kad Izraelis
nužudė vieną šios šiitų kovotojų gru-
puotės vadovų. Izraelio žiniasklaida

Barack Obama užtikrintai įsiveržė į
priekį. Reuters nuotr.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

AUSTRALIJA

AZIJA

Badri Patarkacišvili
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Žiemos smagumai.                                                  Audronės Sidaugienės nuotr.

Ar žinai, kas būna žiemą? –
Netingėk, išbėk į kiemą! –
Nors šaltukas veidus kanda, –
Pats dangus į delnus krenta.
Juk tai sniegas, vėjas laksto, 
Kailinius laukams užsagsto, 
Šiaušia minkštučiuką, baltą
Ir gauruotą žemės paltą.

Išmokę J. Jonynaitės eilėraštį,
išbėgom visi į kiemą, įsitikinti, ar
tikrai tas ,,paltas minkštas”. Oi, kaip
smagu su draugais pasivolioti tame
baltume! Tik paraudę skruostai ir pa-
vasarį laukiantys egzaminai gena at-
gal į klasę.  Jei ne jie, statytume snie-
go senį, mojuotume sniego angelų
sparnais ir džiaugtumėmės kiek-
viena, jau greitai iškeliaujančios
žiemos akimirka...

Grįžę  į klasę, kalbėjomės apie
ateitį – kas kuo norėtume būti, kai
užaugsime.

Ieva Bareikaitė: ,,Kai aš užaug-
siu, būsiu advokate. Aš noriu padėti
žmonėms. Tai pavojingas darbas, bet
aš vis tiek noriu būti advokate”.

Tomas Maslauskas nori būti  po-
licininku, o Žygimantas Kataržis –
kompiuterių žaidimų kūrėju, nes jam
patinka pačiam žaisti kompiuterinius
žaidimus.

Skirmantė Survilaitė nori būti
profesore ir dirbti kokiame nors uni-

versitete: ,,Aš norėčiau mokyti kitus
daryti bandymus su mikroskopais”.

Tadui Petraičiui, jau kelis metus
žaidžiančiam krepšinį ,,Lituanikoje”,
labai norisi būti profesionaliu krep-
šininku ir žaisti NBA, o Dainius
Grabliauskas svajoja būti amerikie-
tiško futbolo žvaigžde: ,,Man labai
patinka žaisti futbolą. Aš būčiau tas
žaidėjas, kuris blokuoja kitos koman-
dos narius. O taip pat turėčiau daug
pinigų”.

Ignui Matelioniui patinka skai-
čiuoti pinigus ir jis svajoja būti banki-
ninku.

Kai kurie vaikai nori išmėginti
kelias profesijas gyvenime. Paulina
Šimkevičiūtė rašo: ,,Kai aš užaugsiu,
būsiu kirpėja, nes man labai patinka
daryti šukuosenas, modeliuoti. Bet
dar norėčiau būti ir daktare, nes tada
galėčiau gydyti žmones.”

Kad šios svajonės išsipildytų, šeš-
tokų laukia dar daug  sunkaus darbo,
pastangų ir ryžto.

O kol kas ,,varom” žiemą iš
kiemo ir laukiam pavasario, kada lai-
kysim egzaminus lituanistinėje mo-
kykloje ir pamatysime pirmuosius
rezultatus kelyje į gyvenimišką sėk-
mę!

Audronė Sidaugienė
ČLM mokytoja

Apie svajones

LIETUVA

Kur pievos nušienautos
Ramunių vainikai plaukuos.
Kur ošia  šilojai
Uogos pintinėj manoj.

Saulėti krantai.
Gaivus ryto vėjas.
Močiutės pyragai,
Gruzdai ir uogienės.

Kur ganos karvutė,
Loja šuo.
Žvengia žirgelis,
Vartos lankoj.

Kur plaka širdelė
Skamba daina.
Ten mano gimtinė
Graži Lietuva.

Eglė Baužytė
ČLM 6 B klasė

Užgavėnės. Koks smagumas! Kaukių darymas, žiemos iš kiemo varymas, blynų valgymas. Smagi šventė dideliems ir mažiems! Ji buvo švenčiama dauge-
lyje mokyklų. Apsilankykime Čikagos ir Maironio (Lemont) lituanistinėse mokyklose. Kairėje nuotraukoje Maironio lituanistinės mokyklos direktorė
Audronė Elvikienė (kairėje) ir mokytoja Kristina Vyšniauskienė kartu su mokiniais, pasipuošusiais savo rankų darbo kaukėmis laukia, kada į svečius ateis
Kanapinis su Lašininiu, o dešinėje nuotraukoje – Čikagos lituanistinės mokyklos 4 A klasės mokiniai ir mokytoja Vilija Aukštuolienė (atspėkite, kuri?)
pasiruošę atsisveikinti su žiemuže.                                                                                                                                                                   Laimos Apanavičienės nuotr.

Vasario 16-ą švęsime Lietuvos
Nepriklausomybės dieną. Ta diena
svarbi visiems lietuviams, nesvar-
bu, kur jie begyventų. 

Dramaturgas Juozas Grušas yra
pasakęs: ,,Tėvynė – tai ne milijonai
žemės valakų, ne miškai, ne upės.
Tėvynė – sąvoka moralinė. Žmogus
širdy nešiojasi Tėvynę. Tik tas jos
nepraras, kas nenorės...”

Tad sveikiname visus lietuviu-
kus su šia brangia švente ir linkime
visada Lietuvą nešioti širdyje. 

O kad ji kuo ilgiau širdyje išliktų
– svajokime, mokykimės lietuvių
kalbos, pažinkime Lietuvos istoriją,
dainuokime lietuviškas dainas,
šokime lietuvių tautinius šokius,
kurkime savo tėvynei eiles.

Ir, žinoma, tęskime mūsų seno-
lių tradicijas, puoselėkime jas.
Džiaukimės ir didžiuokimės, kad
esame lietuviai.

Redaktorė



DRAUGAS, 2008 m. vasario 14 d., ketvirtadienis                      9

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligosJJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoommDabartinį Lietuvos gyventoją yra

suformavusi komunistinė sistema.
Marksizmas, paremtas XIX amžiaus
Vakarų Europos ekonomine padėti-
mi, kada žemė dar buvo ariama ark-
liais, o javai kuliami su spragilais, o
radijas, dviratis ir automašinos dar
nebuvo išrastos. Tokiu „mokslu ir
žinojimu” buvo pagrįstas sovietinis
„brandus socializmas”, kuris veržėsi
į priekį, į pasaulinę revoliuciją su
savo „priešakine technika”, paremta
mediniais skaičiavimo skaitliukais.

Melas, pagal sovietinę ideologiją,
buvo paverstas į tiesą, o tiesa į melą,
dažnai vadinamą antitarybine agita-
cija. Nepalankios tiesos pasakojimas
buvo ne tik draudžiamas, bet ir bau-
džiamas. Melas tapo neatskiriama
partijos veiklos dalimi.  Sofistikuotos
melo versijos buvo paverstos sovieti-
ne ideologija, o ta ideologija, su rusiš-
ku brutalumu, buvo paversta į vals-
tybinę Sovietų Sąjungos religiją. Ne-
nuostabu, kad kompartija negalėjo
pakęsti religinių apraiškų konkuren-
cijos ir jas nuožmiai persekiojo, ką
vaizdžiai paliudija Lietuvos Bažny-
čios kronikos. Meilė savam kraštui ir
jos istorijai, kaip ir tikėjimas, religija,
buvo paversti pajuokos objektais ir
net nusikaltimu, o talkininkavimas
okupantams, savo tautos išdavystė
buvo garbinami kaip heroizmas.
Skleisti sovietinį melą, persekioti ki-
taip galvojančius asmenis ir tarnauti
okupantams tapo gerai apmokomo-
mis profesijomis. Žmonės pamatė,
kad komunistinių nesąmonių skleidi-
mas ir jų įtvirtinimas krašte prieš
žmonių valią yra greičiausia karjera į
valdžios viršūnes.

Per penkiasdešimt metų kompar-
tija gadino žmonių ir jaunuomenės
protus savo absurdiška ideologija,
kad gyvenimas turi taikytis prie
Lenino–Stalino „mokslo”, prie „bran-
daus socializmo”, kuris buvo XX
amžiaus didžiausia nesąmonė. Lietu-
vos jaunuoliams buvo kalama į galvą
apie „tautų draugystę” ir rusų tautos
„didžiadvasiškumą”, kai tuo tarpu
lietuvių tautos istorija, tradicijos ir
papročiai geriausiu atveju buvo ig-
noruojami, dažnai pajuokiami, šmei-
žiami ir niekinami kaip buržuazinis
nacionalizmas. Tautiškumas buvo
paliktas tik tautiniuose drabužiuose
ir šokiuose. Žmonių religingumas,
dorovė ir pati tiesa buvo pajuokiama

ir persekiojama kaip senų žmonių
atgyvena ir prietarai. Tėvai įbauginti
areštų ir trėmimų, saugodami save ir
savo vaikus, nedrįso vaikams pasa-
koti apie savo tautos praeitį, kad
vaikai mokyklose savo draugams to
nepapasakotų, kur ir mokytojai šni-
pinėjo ir pranešinėjo apie savo klasės
mokinius.

Pakeisti jaunystėje suformuotą
galvoseną ir įgytus įpročius yra pats
sunkiausias ir lėčiausias procesas. Tą
aiškiai parodė Rolando Pavilionio,
„istoriko” Nikžentaičio ir kitų asme-
nų atvejai. Sovietų sukurtos ir įtvir-
tintos nesąmonės yra dar gyvos ir
stiprios žmonių galvosenoje ir elgesy,
ką parodo vykstantys Seimo rinki-
mai. Kada nesąmonės buvo paverstos
valstybinėmis doktrinomis ir jos pri-
verstinai buvo kalamos metai po me-
tų gyventojams, sukvailinti žmonės
dar tiki nelogiškais pažadais, kad gy-
venimas gali pagerėti per 111 dienų.

Kolchozų įvedimas ir komparti-
jos pagrobimas privataus turto iš
piliečių valstybės „nacionalizacijos”
vardu, susilaukė masinių vagysčių,
žmonių keršto ir pastangų atgauti
bent dalį atimto turto. Ne veltui yra
sakoma, kad statant Nemuno užt-
vanką, pusė Kauno priemiesčių,
įskaitant ir Palemoną, buvo pastaty-
ta iš vogto cemento, skirto užtvankos
statybai. Netrukus Lietuvos gyvento-
jai pagal vagystes pasiekė „visa-
sąjunginį lygį”, panašų į esantį Ru-
sijoje. Iki kokio laipsnio Lietuvoje įsi-
galėjo vagystės, Vakaruose yra net
sunku patikėti ir įsivaizduoti. O
padėtis buvo tikrai savotiška.

Siekdama sumažinti darbininkų
vagystes iš fabriko, vadovybė sudary-
davo kontrolierių grupę, kuri tikrin-
davo išeinančius iš fabriko darbinin-
kus. Kadangi visų darbininkų kiek-
vieną dieną negalima patikrinti, kon-
trolės vadovai visus darbininkus
slapta suskirstydavo į dvi grupes –
vieną jų tikrins pirmadieniais ir
trečiadieniais ar penktadieniais, o
kitą – antradieniais ir ketvirtadie-
niais. Apie šį slaptą suskirstymą per
porą dienų sužinodavo visi darbi-
ninkai. Jie susižinodavo su kontro-
lieriais – mane tikrins dvi savaitės
dienas, tad kitomis aš galiu laisvai
neštis viską per vartus, aišku, už tai
atsilyginant kontrolieriui.

Bus daugiau.

LIETUVA IŠ ARČIAU
JERONIMAS TAMKUTONIS

Nr. 4

Taip dabar atrodo sovietmečiu buvęs žymus restoranas ,,Kaukas” Žalia-
kalnyje Kaune.

51 metų sergančiai II grupės „cukrinės” liga, prašo aukos pinigais savo
žmonai sunkiai operacijai. Adresas: Kazimieras  Staskevičius, Olszanka 13,
16–411 Szypliszki, Poland.       užsak.

Atkelta iš 2 psl. Nugalėtojų taurę
namo išsigabeno čempionatą laimė-
jusi komanda „Riteriai”, o sambūrio
koordinatorius Jonas Dimavičius
nepamiršo įvertinti ir paties jauniau-
sio dalyvio. Turnyrą rengė savaran-
kiškas lietuvių krepšinio sambūris
Danijoje bendradarbiaujant su Da-
nijos lietuvių bendrija ir Kopenhagos
savivaldybe.

Vasario 16 dienos minėjimas pra-
sidės vidurdienį varpų muzikos kon-
certu Kopenhagoje esančios Frede-
riksbergo savivaldybės Rotušės kari-
lijone, o jo metu Giedrius Kuprevi-
čius atliks lietuvių autorių kūrinius.
Po pietų Kopenhagos priemiesčio
Liungbių (Kgs. Lyngby) kultūros rū-
muose susirinkusieji klausysis Gied-
riaus Kuprevičiaus atliekamų muzi-
kinių improvizacijų fortepijonui ir
Kauno dramos teatro aktorės Vilijos
Grigaitytės skaitomų lietuvių litera-
tūros autorių kūrinių. Atėjusius taip
pat sveikins Lietuvos Respublikos
ambasadorė Danijos Karalystėje ir
Islandijos Respublikoje Rasa Kai-
rienė. Popietė yra bendrų Danijos lie-

tuvių bendrijos, Lietuvos Respub-
likos ambasados Danijos Karalystėje
ir Islandijos Respublikoje, Lietuvos
Respublikos Kultūros ministerijos,
Tautinių mažumų ir išeivijos depart-
mento prie Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės ir Frederiksbergo savi-
valdybės pastangų rezultatas.

DANIJA

Vasario 16-oji verta dviejų savaitgalių
Mažojo krepšinio turnyro nugalėtojai.

Loreta ir Vilija Merkečiūtės.
A. Maslausko nuotraukos.
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Šv. Kazimiero draugijos ženklai.

Stenduose Stenduose –– lietuvių emigracijos į JAV istorijalietuvių emigracijos į JAV istorija
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kai pakviesta Ritos Janz važia-
vau į Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejų net neįsivaizdavau į kokį dar-
bymetį pateksiu. Visi muziejaus dar-
buotojai išsijuosę ruošiasi parodos
,,Pirmoji banga”, kurią Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienos – Vasario 16-
osios – proga kartu su muziejumi ren-
gia Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje ir Lietuvos na-
cionalinė Martyno Mažvydo bibliote-
ka, atidarymui.

Pirmoji lietuvių emigrantų ban-
ga plūstelėjo XIX amžiaus pabaigoje.
Ekonominių ir politinių priežasčių
genami žmonės ,,geresnio gyvenimo”
ieškojo svečioje šalyje, leidžiančioje
užsidirbti sotesniam kąsniui, geres-
nei pastogei, melstis gimtąja kalba,
burtis į bendraminčių klubus. Ant
muziejaus sienų jau iškabinti būsi-
mos parodos eksponatai, atvežti iš
Lietuvos – didžiuliai stendai, laga-
minėliai su įvairiausiais eksponatais,
pasakojančiais apie nelengvą emi-
grantų gyvenimo pradžią, apie įvai-
riausias organizacijas, kurias kūrė
atvažiavę lietuviai, apie pirmąsias
lietuviškas parapijas, kurios daugiau-
sia susikūrė ne kunigų ar vyskupų
iniciatyva, o žmonių pastangomis. 

Man patiko, kad šią parodą savo
eksponatais nutarė papildyti ir  Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus, su-
kaupęs savo archyvuose gausybę me-
džiagos apie lietuvių emigraciją.

Muziejaus darbuotojai įrengė net
keletą stendų su medžiaga apie lietu-
vių kelią į Ameriką, apie jų kūrimąsi
ir gyvenimą šioje šalyje. Vienas sten-
dų, kurį užpildė savo dokumentais
muziejaus Imigracijos istorijos ir ge-
nealogijos skyrius parodys lankyto-
jams, kokiais keliais  lietuviai keliavo
į Ameriką. ,,Istorija kartojasi, – pa-
sakoja šio skyriaus vadovė Karilė
Vaitkutė. – Kaip ir šiais laikais, taip
ir seniau Amerika nenorėjo įsileisti
nelegalų. Tad atvykimui į šią šalį

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – 
Vasario 16-osios proga 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas 
Čikagoje 

vasario 16 d., šeštadienį, 6 val. v. 
maloniai visus kviečia atvykti į parodos 

„Pirmoji banga” 
atidarymą, kuris vyks 

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,  
6500 South Pulaski Rd., Chicago. 

Telefonas pasiteiravimui: 773-582-6500. 
Paroda Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

veiks iki š.m. kovo 2 dienos. 

Muziejaus dailininkė Rasa Ibianskienė ruošia eksponatus parodai.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Nacionalinės M. Mažvydo bibliote-
kos stendas.

Patvirtinimo dokumentas, kad Boleslovas Šerkšna susimokėjo agentui.

buvo ieškoma legalių ir nelegalių
būdų. Iš Lietuvos emigracija vyko
dviem keliais – per Kretingos miestą
ir per Jurbarką. Žmonėms emigruoti
padėdavo specialūs agentai, verbavę
emigrantus kuriai nors laivininkys-
tės kompanijai (absoliuti dauguma
emigrantų naudojosi Hamburgo–
Amerikos ir Loid, buvusio Šiaurės
Vokietijoje, paslaugomis) ir gaudavę
už tai atlyginimą”.

Stenduose – ,,šipkartės”, pasai,
žmonių laiškai giminėms į Lietuvą,
pirmieji anglų-lietuvių, lietuvių –
anglų žodynai.

O ką veždavosi pabėgėliai į Ame-
riką? Po stiklu – atsivežtos iš Lietu-
vos ,,kantičkos”, maldaknygės, nuot-
raukos, buities daiktai. 

Įdomu, kad daug žmonių, kurie
kreipėsi į šį skyrių ieškodami savo
artimųjų, radę juos sudarė ištisas
knygas apie savo genealogines šak-
nis. Tas knygas vėliau dovanojo mu-
ziejui. Keletą jų lankytojai taip pat
galės pamatyti atėję pažiūrėti paro-
dos. 

Muziejaus biblioteka (biblioteki-
ninkė Irena Pumputienė), turinti
apie 42,000 knygų, fotoarchyvas, tu-
rintis apie 50,000 pozityvų ir ne-
gatyvų, paruošė stendus apie įvai-
riausias organizacijas, kurias kūrė
atvažiavę lietuviai. 1872 m. Shenan-

doah, PA buvo įkurta Šv. Kazimiero
draugija (pirmoji žinoma lietuvių
įkurta draugija). Iki XIX a. pabaigos
lietuviai buvo įsteigę apie 500 įvai-
riausių organizacijų, žinoma, pirme-
nybę skirdami įvairiausioms šalpų
organizacijoms – reikėjo padėti susir-
gusiems ar nelaimės ištiktiems. Ne-
mažai buvo ir pagalbos Lietuvai orga-
nizacijų.

Įdomu tai, kad moterims nebuvo
leidžiama dalyvauti organizacijų
veikloje. To meto nuotraukose – vien
vyrai. Tačiau moterys pradėjo burtis į
teatrines, muzikines, giesmininkių ir
kitas draugijas. Kiekvienas draugijos
narys turėjo savo ženklus, kuriame
buvo nario pavardė, draugijos pavadi-
nimas. 

Parodoje bus daugybė nuotrau-
kų, darytų to meto garsių lietuvių fo-
tografų: W. J. Stankūno, Z. K. Ur-
banowitz, A. B. Zalatorio ir kitų. Ne-
seniai ,,Drauge” (2008 m. sausio 26
d.) Gediminas Indreika rašė apie
Purdue University esančias lietuvio
fotografo Charles Pansirnos nuo-
traukas. Šio fotografo nuotraukų yra
ir Balzeko muziejuje, keletą jų ma-
tysite parodoje.

Tad kviečiame visus susipažinti
su lietuvių emigracijos į JAV istorija.
Paroda veiks iki kovo 2 d. Po to ji ke-
liaus į New York ir į Washington, DC.
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Mūsų stalui
Žiemos saulėtas skanėstas –

mandarinas 
Saldžiarūgštės mandarinų skil-

telės — ne tik puikus desertas. Šie
vaisiai apsaugo mus nuo peršalimo
ligų, žarnyno infekcijų, žiemos depre-
sijos. Japonija teisėtai laikoma šali-
mi, pasauliui padovanojusia manda-
rinų rojų. Sacumo provincijoje, kuri
garsėja subtiliais porceliano dirbi-
niais, auga švelnaus skonio ir labai
saldūs mažieji mandarinai be kau-
liukų. Laikydamiesi senų tradicijų,
japonai naujametę naktį ant lėkštės
sudeda iš mandarinų aštuonetą,
kuris simbolizuoja nesibaigiantį lai-
mingą gyvenimą. Tačiau iki visiškos
laimės dar būtų gerai pridėti bent
truputėlį sveikatos, kuri kaip tik ir
glūdi sultingame bei vertingame
mandarinų minkštime. Tad, jeigu
nesate alergiški, galite į valias gar-
džiuotis mandarinais.

Uždraustas vaisius

Apskritai gandai apie tai, kad cit-
rusiniai vaisiai, ypač mandarinai,
sukelia alergiją, yra gerokai perdėti.
Šiuo atžvilgiu kiaušiniai, krevetės,
žuvis, ikrai ir arachiai yra kur kas
pavojingesni sveikatai. Mandarinų
nesiūloma valgyti tik vaikams iki
pusantrų metų, o jeigu mažylis yra
alergiškas, tuomet iki trejų. Neverta
mėgautis jais nėštumo metu, ypač
paskutiniais mėnesiais, kad vaikui
nekiltų alergija.

Labai svarbu žinoti, kad riboti
mandarinų vartojimą būtina esant
padidintam skrandžio sulčių rūgštin-
gumui ir pankreatito (kasos uždegi-
mo) paūmėjimui. Saldžių vaisių ne-
siūloma valgyti sergant cukriniu dia-
betu ir metaboliniu sindromu.

Salotos su avokadais ir 
mandarinais

2 avokadai, 
citrinos sulčių, 
0.66 lb (300 g) mandarinų, 
0.11 lb (50 g) cikorijų salotų, 
0,5 didelės paprikos
Užpilui: 
2 šaukštai apelsinų sulčių, 
šaukštas baltojo vyno acto, 
0,5 šaukštelio medaus, 
druskos, 

3 šaukštai alyvuogių aliejaus
Avokadą perpjaukite pusiau, spe-

cialiu šaukšteliu iš minkštimo iš-
skobkite rutuliukus ir pašlakstykite
juos citrinų sultimis, kad nepajuo-
duotų. Mandarinus nulupkite, papri-
ką ir salotas supjaustykite plonomis
juostelėmis. Užpilui skirtus produk-
tus suplakite, supilkite ant paruoštų
produktų ir viską išmaišykite.

Vištienos salotos 
su mandarinais

2 rūkytų vištų šlaunelės, 
1 indelis konservuotų kukurūzų,
1 indelis konservuotų ananasų, 
4 mandarinai, 
3.5 oz (100 g) pistacijų, 
grietinės ir majonezo salotoms

pagardinti
Vištieną supjaustykite juostelė-

mis, ananasus — kubeliais, mandari-
nus padalykite skiltelėmis, pistacijas
susmulkinkite, suberkite kukurūzus.
Majonezą ir grietinę sumaišykite
lygiomis dalimis, supilkite ant pa-
ruoštų produktų ir viską sumai-
šykite.

Varškės apkepas su vaisiais

1 lb (500 g) varškės, 
1 kiaušinis (baltymas), 
1 šaukštas miltų, 
3/4 šaukštelio sodos, 
3-4 obuoliai, 
1/2 stiklinės džiovintų abrikosų,
1 mandarinas, 
aliejaus, 
manų kruopų
Sumaišykite liesą varškę su kiau-

šinio baltymu, šaukštu miltų, soda,
išvalytais ir supjaustytais obuoliais
(pageidautina nesaldžiais). Sudėkite
5 min. pavirtus abrikosus ir manda-
rinų skilteles, sumaišykite. Sudėkite į
aliejumi išteptą ir manų kruopomis
pabarstytą formą. Kepkite orkaitėje
25-30 min.

Rudieji ryžiai su mandarinais

5 oz (150 g) rudųjų ryžių, 
1 mandarinas, 
1 šaukštelis medaus
Ryžius išvirkite ir palaukite, kol

truputį pravės. Sudėkite į juos sup-
jaustytus į dvi dalis mandarino skil-
teles, įdėkite šaukštelį skysto medaus
ir viską sumaišykite.

Žėlė tortas

1 indelis grietinės, 
cukraus pagal skonį, 
2 kiaušinių baltymai, 
želatinos, 
mandarinų, 
papuošimui: sausainių, kokoso

drožlių, mandarinų.
Grietinę išplakite su cukrumi.

Želatiną išbrinkinkite ir ištirpdykite.
Kiaušinių baltymus išplakite iki

purumo ir sumaišykite su grietine bei
ištirpinta želatina. Sudėkite manda-
rinų skilteles ir dar kartą viską su-
maišykite. Masę supilkite į indą ir pa-
statykite šaltai, kad sustingtų.

Papuoškite sausainių trupiniais,
kokoso drožlėmis ir mandarinų skil-
telėmis.

„Savaitė”

Lietuviškos virtuvės ir turizmo dienos Varšuvoje
Lietuvos turizmo informacijos

centras Lenkijoje (TIC) kartu su
Varšuvos restoranais „Al Pomodoro”
sausio 25 – vasario 10 dienomis su-
rengė Lietuviškos virtuvės dienas.
Visi svečiai, apsilankę restoranuose,
galėjo ne tik paragauti lietuviškos
virtuvės skanėstų, bet ir sužinoti apie
Lietuvą bei suplanuoti kelionę į mūsų
šalį. 

Patiekalus buvo galima rinktis iš
specialiai parengto lietuviško valgia-
raščio. Kol patiekalai buvo ruošiami,
siūlyta pavartyti informacinių-rek-
laminių leidinių apie Lietuvos turiz-
mo galimybes. Svečiai buvo kviečiami
dalyvauti konkursuose, viktorinose
apie Lietuvą ir varžytis dėl prizų.
„Susidomėjimas ir lietuviškais patie-
kalais ir turistine informacija apie
Lietuvą tarp restorano lankytojų
kiekvienais metais būdavo didžiulis.
Todėl ir šiemet sulaukėme daug

svečių, lietuviški patiekalai vėl grįžo į
mano restorano valgiaraštį, o infor-
macija apie Lietuvą buvo patraukli ir
įdomi”, – sako Wojciech Macutkie-
wicz, „Al Pomodoro” savininkas.

„Lietuva traukia turistus iš Len-
kijos ne tik savo gamtos grožiu ar įdo-
miais architektūros paminklais, bet
taip pat savo virtuve, – teigia Olga
Ožarenkova, Lietuvos TIC Varšuvoje
direktorė. – Cepelinai, koldūnai bei
šaltibarščiai yra žinomi ne mažiau
negu Gedimino pilis ar Druskininkų
sanatorijos. Todėl pristatyti Lietuvos
turistines galimybes kartu su lietu-
viška virtuve yra labai gera mintis”.

Su lietuviškais valgiais ir turiz-
mo naujovėmis buvo supažindinama
ir Lenkijos žiniasklaida. W. Macutkie-
wicziaus manymu, su lietuviška vir-
tuve ir turistine informacija susipaži-
no mažiausiai 2,500 restorano svečių. 

Lietuviams.com

Labdaros pokylyje – ir garsusis virėjas J. Oliver
Jau antrus metus Didžiosios Bri-

tanijos lietuviai iškilmingos vakarie-
nės ir aukciono metu rinks lėšas Lie-
tuvoje gyvenančių nepasiturinčių šei-
mų vaikų atostogoms. Renginį orga-
nizuoja Lietuvos ambasada Londone
bei Britanijos lietuvių ruošimosi ko-
mitetui. Iškilmingas renginys vyks
balandžio 17 dieną.

Vakaro programos ašimi vėl bus
jaunųjų Lietuvos operos atlikėjų pa-
sirodymas. Jie atliks ištraukas iš itin
populiarios, Londone gyvenančios re-
žisierės Dalios Ibelhauptaitės reži-
suotos, V. A. Mozart operos ,,Užbur-
toji fleita”. ,,Tęsime praėjusiais me-
tais pradėtas iškilmingo Britanijos
lietuvių labdaros vakaro tradicijas.
Tuo pačiu šiemet renginys jau per-
žengia lietuvių bendruomenės ribas
ir tam tikra prasme įgyja tarptautinį
vardą – prie mūsų mielai sutiko prisi-
jungti gerai žinomi žmonės. Tikimės,
kad tai bus puiki pradžia ateities pro-
jektams, kai labdaros tikslais sujun-
gus Lietuvos ir D. Britanijos talentus
bus suteikiama kitokio, geresnio,
gyvenimo galimybė skurstančių šei-
mų vaikams”, – sako renginio pro-
gramos organizatorė režisierė D.
Ibelhauptaitė.

Į praėjusiais metais pirmą kartą
surengtą iškilmingą vakarienę at-
vyko 260 svečių, jos metu buvo pa-
aukota daugiau nei 120,000 litų. Įs-
pūdingas renginys susilaukė neįtikė-
tinai didelio spaudos ir visuomenės
dėmesio. Šiemet organizatoriai tikisi
dar didesnio susidomėjimo ir, atitin-
kamai, surinkti daugiau nei praėju-
siais metais lėšų. Kaip ir pernai,
surinkti pinigai bus skirti skur-
džiausių Lietuvoje – Tauragės, Jur-
barko, Šilalės ir Pagėgių " rajonų so-
cialiai remtiniems daugiavaikių šei-
mų vaikams.

Pirmosios labdaros vakarienės
metu surinktos lėšos buvo pervestos

22 Tauragės apskrities visuomeni-
nėms organizacijoms, mokykloms,
bendruomenėms ir klubų organizuo-
toms stovykloms. Jose 1,000 vaikų iš
neturtingų Šilalės, Jurbarko, Pagėgių
bei Tauragės rajonų šeimų leido vasa-
ros bei žiemos atostogas. Čia vaikams
buvo sudarytos sąlygos visapusiškai
tobulėti, sportuoti, užsiimti menine
veikla, keliauti po Lietuvą, kai ku-
riems netgi pirmą kartą apsilankyti
teatre.

,,Turbūt nieko nėra šviesesnio ir
prasmingesnio nei dalintis savo sėk-
me, meile ir duona su likimo nu-
skriaustais kaimo vaikais. Mūsų pa-
rama padrąsins ir suteiks vilties jau-
najai Lietuvos kartai, taip pat suda-
rys jiems galimybę ugdyti savyje
drąsią ir iniciatyvią asmenybę, kuri
ypač svarbi Lietuvai”, – sako renginio
idėjos autorius ambasadorius Jungti-
nėje Karalystėje Vygaudas Ušackas.
Pasak jo, šiais metais kiekvienas lab-
daros pokylio metu surinktas svaras
bus papildytas penkiais litais, kuriuos
skiria Lietuvos Švietimo ir mokslo
ministerija. Tokiu būdu dar daugiau
vaikų galės prasmingai praleisti lais-
valaikį.

Programoje dalyvaus ir žymus
virėjas Jamie Oliver. Ne tik britams
itin gerai žinomas J. Oliver yra išlei-
dęs itin populiarių receptų knygų,
sukūręs TV laidų. Jis taip pat garsus
ir dėl vykdomos labdaringos veiklos,
skirtos vaikų gerovei didinti, taip pat
rūpesčio visuomenės atstumtu jau-
nimu (www.jamieoliver.com).

,,Jamie asmeniškai organizuoja-
ma labdaringa veikla iš tiesų yra
labai plati, tačiau jis retai dalyvauja
kitų organizuojamuose tokio pobū-
džio renginiuose. Todėl jo apsilanky-
mas D. Britanijos lietuvių labdaros
vakarienėje iš tiesų yra didelė garbė”,
– sako D. Ibelhauptaitė.

Delfi.lt

Sankt Peterburge – lietuviškos virtuvės savaitė
Sankt Peterburgo restorane

„Marry Vanna” sausio 31 dieną kuli-
nariniu pristatymu prasidėjo lietu-
viškos virtuvės savaitė. Kulinarinio
pristatymo metu lietuviškus patieka-
lus gamino Lietuvos generalinis kon-
sulas Sankt Peterburge Eitvydas Ba-
jarūnas ir jo sutuoktinė Rita. Resto-
rano lankytojams buvo pasiūlyta juo-
dos lietuviškos duonos, rūkytos mė-
sos, silkių su morkomis salotų, lietu-
viškų barščių ir vėdarų, tai pat res-
torane buvo papasakota apie lietuviš-
kos virtuvės tradicijas, supažindinta
su kulinarinio paveldo ypatumais.

Pradedant nuo sausio 31 dienos
restorane „Marry Vanna” visą savai-
tę buvo galima ragauti lietuviškų pa-
tiekalų, kuriuos gamins restorano vi-
rėjai.

Sankt Peterburge jau kuris lai-
kas veikia lietuviški restoranai „Tri
peskaria” ir „Gintaras”, kuriuose ga-
lima pasigardžiuoti lietuviškais cepe-
linais, „Žemaičių” blynais ir kitais
tradiciniais nacionaliniais patieka-
lais. Jau įprasta, kad Sankt Peter-
burgo parduotuvėse galima rasti lie-
tuviškų mėsos ir pieno gaminių.

Lietuviams.com
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�Lietuvos Nepriklausomybės
šventė vasario 16 d., šeštadienį, 2 val. p.
p. Iškilmingos šv. Mišios su kun. J.
Kelpšu ir Gedimino lituanistinės mo-
kyklos mokiniais Santa Maria del Po-
polo Chapel, 116 N. Lake Street (Route
45), Mundelein, IL. Po Mišių paben-
dravimas St. Andrew’s liuteronų baž-
nyčios patalpose, 10 S. Lake Street,
Mundelein, IL. Rengia: Waukegan-La-
ke County LB apylinkė. Informacija
tel.: 847-543-4313.

�Brighton Park lietuvių apylin-
kėje Lietuvos Nepriklausomybės 90
metų minėjimas vyks šį sekmadienį,
vasario 17 d., 10 val. r. – šv. Mišios
Švč. Mergelės  Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago) 11 val. r. – akademinėje pro-
gramoje parapijos salėje kalbės inž.
Rimantas Kunčas-Žemaitaitis. Meni-
nę muzikinę programą atliks sol. Ni-
da Grigalavičiūtė, akompanuos muz.
Manigirdas Motekaitis. Po progra-
mos – vaišės ir pabendravimas. LB
Brighton Park apylinkės valdyba ma-
loniai kviečia visuomenę dalyvauti
šios iškilios sukakties šventėje.

�JAV LB Lemont apylinkės val-
dyba maloniai kviečia visuomenę į
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks vasario 17 d. 12:30 val. p.
p. PLC Fondo salėje, 14911 127th St.,
Lemont, IL. Pagrindinį pranešimą
padarys LR Generalinis konsulas Či-
kagoje Arvydas Daunoravičius.  Me-
ninę programą atliks dūdų orkestras
,,Gintaras”, solistės Genovaitė Bi-

genytė, Nijolė Penikaitė ir tautinių
šokių grupė ,,Spindulys”.

�Gavėnios susikaupimo popie-
tės Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Park, Čikago-
je, vasario 22–23 d. Tema: ,,Kaip
mums šiais laikais atsiliepti į Švč.
Motinos ir Jos Kūdikio nusiskundimą
Šiluvoje”. Susikaupimui vadovaus
kun. Kęstutis Trimakas. Penktadie-
nį, vasario 22 d., 3 val. p. p. – konfe-
rencija ir Kryžiaus kelio apmąsty-
mas. Šeštadienį, vasario 23 d., 3 val.
p. p. – konferencija ir temai atitinka-
mos pamaldos. 4 val. p. p. – atnašau-
jama šv. Mišių auka.

�Pasaulio lietuvių centro meti-
nis susirinkimas įvyks sekmadienį,
vasario  24 d. PLC didžiojoje salėje,
14911 127th  Street, Lemont. Susi-
rinkimą pradėsime 12:45 val. p. p.
Kviečiame dalyvauti PLC narius, rė-
mėjus ir visą lietuvišką visuomenę.

�Vasario 24 d., sekmadienį, 9 val.
r. šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje,
Cicero. Po Mišių, 10 val. r. parapijos
salėje Vasario 16-osios minėjimas.
Pagrindinis kalbėtojas – Aleksas Vit-
kus. Meninę programą atliks Vilmos
Meilutytės vadovaujamas parapijos
choras ir skaitovės Audronė Berna-
tavičienė bei Virginija Maurucienė.

�Norinčius sužinoti apie ,,Žibu-
rėlį” ir Montessori metodo auklėjimo
būdą kviečiame atvykti į mokyklėlės
Atvirų durų dieną kovo 8 d. 9 val. r.
Tel. pasiteiravimui: 630-257-8891

�Amerikos lietuvių Lake Coun-
ty, IN taryba, Lietuvos Vyčių kuopa
Nr.  82, Gary, IN ir JAV LB East Chi-
cago, IN apylinkė vasario 17 d. ruošia
Vasario 16-osios paminėjimą: Ameri-
can Legion Post Nr. 430 salėje, 7430
Broadway, Merrillville, IN. Pradžia –
12 val. p. p. Šv. Mišias aukos prel. Ig-
nas Urbonas, pagrindinis kalbėtojas
ALTo pirmininkas Saulius Kuprys.
Muzikinę programą atliks akordeo-
nistas Bronius Mūras. Tel. pasitei-
ravimui: 219-884-2220 (J. Rudze-
vicius); 219-322-4533 (B. Vilutienė)
arba 219-980-5027 (L. Vician).

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IÕ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Tradicinis 
Jaunimo centro 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

vyks kavinėje, 
vasario 16 d., šeštadienį,

3 val. p. p. 
Tema: ,,Vasario 16-oji ir

šiandieninė Lietuva”.
Kalbės adv. 

POVILAS ŽUMBAKIS.
Dalyvaus  Cook County

atstovė etniniams
reikalams 

PAT MICHALSKI.

Muzikinę programą atliks muzikės Jolantos Banienės fortepijono
klasės mokinės Berta Brazdeikytė bei Indrė Genevičiūtė ir muzikės
Loretos Karsokienės estradinio dainavimo studijos ,,Tu ir aš” daini-
ninkės. Jaunimo centro Moterų klubo narės vaišins gardžiais užkan-
džiais. 

Advokatas P. Žumbakis

Los Angeles lietuviai išrinko
naują LA LB valdybą

LA Lietuvių Bendruomenė vasa-
rio 10 dieną vykusiame posėdyje pa-
tvirtino naujos LA LB valdybos su-
dėtį. Didžia balsų dauguma vienerių
metų kadencijai buvo išrinktas nau-
jas LA LB pirmininkas dr. Rimtautas
Marcinkevičius, pakeitęs trejus me-
tus pirmininko pareigas ėjusį ir iš šių
pareigų atsistatydinusį Darių Udrį.
R. Marcinkevičius praeitais metais

buvo valdybos įgaliotinis santykiams
su Lietuvos ir išeivijos organizacijo-
mis. Naujai valdybai nuo šiol priklau-
so: klebonas S. Anužis, D. Žemaitai-
tytė, Rolandas ir Danutė Giedraičiai,
Laima Vaitkevičienė, V. Žemaitaitytė,
J. Bačiulytė. Savo veiklą bendruome-
nės valdyboje sutiko tęsti V. Žukaus-
kas, sportinės veikos ir LA krepšinio
komandos „Banga” koordinatorius,
iždininkas A. Matulevičius ir P. Že-
maitaitis, atsakingas už organizacijos
plėtrą ir santykius su amerikiečių or-
ganizacijomis.

Posėdžio dalyviai išklausė D.
Udrio atsiskaitymą už praėjusių me-
tų veiklą, valdybos projektus ir ren-
ginius, finansinę ataskaitą ir komen-
tarus. D. Udrys buvo paskirtas tęsti
Los Angeles – Kauno miestų partne-
rystės (Sister Cities) koordinatoriaus
pareigas, kartu su pasirinktu penkių
žmonių komitetu. Posėdžio metu bu-
vo išrinkti nauji kontrolės komisijos
nariai: J. Joga, S. Barysienė ir A. Vai-
čekauskienė. Ypač gausiai susirinkę
bendruomenės nariai diskutavo orga-
nizacijos rinkimų ir ataskaitos klau-
simais, pateikė naujų pasiūlymų ir
patarimų sėkmingai veiklai tęsti. 

LA LB info

Naujasis Los Angeles LB pirminin-
kas dr. Rimtautas Marcinkevičius.

Povilo Žemaitaičio nuotr.

Vasario 24 d. po 11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje rengiama Gavėnios rekolekcijų popietė 

su misijoje viešinčiu pranciškonų kun. Juliumi Sasnausku.
Ta proga ruošiami specialūs ,,Sriubos pietūs”, kurių pelnas bus skirtas

paremti ,,Caritas” sriubos valgyklas Lietuvoje. Vietų skaičius ribotas, tad
prašome registruotis iš anksto Misijos raštinėje tel.: 630-257-5613. Siūlo-
ma auka – 10 dol. asmeniui, 25 dol. šeimai. 

Dėkojame visiems, kurie atsiliepiate į Viešpaties raginimą sušelpti alks-
tančiuosius.

PIRKSIU: A.Varno, 
A. Valeškos, P. Domšaiçio, 
B. Murino, A. Dargio ir A.
Rukõtelès tapybos darbus. 

Tel. 708-349-0348.

Skelbimai

Algio ir Liūdos Rugienių 50-ties metų vedybų sukakties proga vaikai
ir anūkai surengė gražią šventę. Jubiliatų pageidavimu, svečiai, vietoj do-
vanų, aukojo Lietuvių Fondui. Sveikiname ir dėkojame už prasmingą ir
amžiną dovaną! Algio ir Liūdos Rugienių vedybų sukakties proga Lie-
tuvių Fondui buvo padovanota 2,210 JAV dol. 

Džiugu, kad, įvairiomis progomis, Lietuvių Fondo narystės ir įnašai
dovanojami artimiesiems ir draugams. Toliau stiprėja Lietuvių Fondas,
remiantis įvairias lietuviškas organizacijas, lietuviškus projektus, stu-
dentus išeivijoje. LF adresas: 14911 127th Street, Lemont, IL 60439, tel.
630-257-1616, www.lithuanianfoundation.org 

Pirmoje eilėje (iš k.): Lile ir Danielius Laurinavičiai, Gytis ir Gilius
Blinstrubai, Kovas, Tauras, Kasandra Rugieniai, Linda Rugienienė, Da-
nutė Rugieniūte, Rimas Griškelis. Antroje eilėje:  Algis Rugienius, Daiva
Rugieniūtė, Algis ir Liūda Rugieniai, Gina Blinstrubienė, Aleksa Rugie-
niūtė, Robertas Blinstrubas, Regina Griškelienė, Vytas Rugienius.

LIETUVIŲ FONDAS            LITHUANIAN FOUNDATION
14911 127th Street, Lemont, IL 60439 USA
E-mail: admin@lithfund.org

Telephone 630-257-1616
www.lithfund.org


