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•Lietuvių telkiniuose.
Philadelphia lietuviai
šauniai sutiko Naujuo-
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(p. 3, 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Su naująja valdžia ap-
tarti išeivijos reikalai (p.
5)
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česnakas (p. 8)
•Pinklės (32) (p. 9)
•,,Džiaugiuosi, kad teko
pabuvoti Obama inaugu-
racijoje” (p. 10)

Eurokomisarè teigiamai vertina
Vyriausybès veiksmus

Estija eurâ tikisi îsivesti 2011 metais
Talinas, sausio 28 d. (BNS) –

,,Estija ketina imtis energingų veiks-
mų biudžeto deficitui mažinti ir būti
pasirengusi pereiti prie euro 2011
m.”, – sakė Estijos prezidentas Toom
Hendrik Ilves susitikime su Lietuvos
ministru pirmininku Andriumi Ku-
biliumi. Jis pridūrė, kad tai bus pa-
siekta ,,skausmingu didžiausių išlai-

dų biudžete mažinimu”.
T. H. Ilves Lietuvos premjerui

dar sakė, jog ,,būtina skatinti verslą”.
Jis paaiškino, kad ,,finansų ir ekono-
mikos krizė, stebima Estijoje, Lietu-
voje ir daugelyje kitų šalių, neleidžia
ramiai stebėti įvykių raidos, o reika-
lauja, kad visos vyriausybės imtųsi
greitų, protingų ir tikslingų veiks-

mų”. ,,Žiūrint plačiau, viena pirmiau-
sių užduočių – atkurti pasitikėjimą
Baltijos valstybėmis”, – pabrėžė jis.

Kalbėdamasis su A. Kubiliumi
apie energetinį Baltijos šalių saugu-
mą, Estijos prezidentas patikino, kad
Estijai teberūpi dalyvauti naujos ato-
minės elektrinės statybos Lietuvoje
projekte.

Mitingui ruošiasi
ir šalia Seimo
esançios îstaigos

Vilnius, sausio 28 d. (BNS/Bal-
sas.lt/,,Draugo” info) – Lietuvoje lan-
kosi už finansinį programavimą ir

biudžetą atsakinga Europos Komisi-
jos (EK) narė Dalia Grybauskaitė.
,,Lietuva yra ties finansų bankroto
slenksčiu, į jį šalį gali įstumti, pvz.,
politinė krizė”, – sakė Lietuvoje vie-
šinti D. Grybauskaitė. Ji giria dabar-
tinę Vyriausybę, kad ši imasi vykdyti
skaudžias ir, komisarės nuomone, bū-
tinas pertvarkas.

„EK nuomone, finansinė krizė
dar nepasiekė dugno. Į ekonominį
suktuką, nuosmukį Lietuva tik įei-
na”, – sakė D. Grybauskaitė po susiti-
kimo su premjeru Andriumi Kubiliu-
mi. Valdžiai gali nelikti kitos išeities
kaip pavasarį dar sumažinti savo iš-
laidas, numato eurokomisarė. Deval-
vacija šaliai šiuo metu negresia, pa-
galbos prašyti kol kas taip pat nerei-
kia, vertina ji.

D. Grybauskaitė sako, jog Vy-
riausybė yra įgyvendinusi „neišven-
giamas” priemones krizės akivaizdo-
je, t. y. pakeldama mokesčius sutvar-
kė valdžios finansus. Anot komisarės,
keičiant mokesčius buvo padaryta ne-

mažai „techninių” klaidų, ypač dėl
smulkaus ir individualaus verslo, da-
lis jų – dėl įvairių ministerijų nesusi-
šnekėjimo. Ji sako esanti patenkinta,
kad klaidas rengiamasi taisyti.

„ Yra tiktai du keliai: arba pasis-
tengti kartu išgyventi sunkų laiko-
tarpį su galbūt mažesnėmis pajamo-
mis, nei iš viso jų negauti. Pasirinki-
mas toks: arba kartu, suprasdami,
kad yra sunku, einame ir sprendžia-
me reikalus, arba neturime nieko ir
einame į savęs naikinimo stadiją”, –
sakė komisarė.

Ji svarsto, kad, jei krizė pagilėtų,
reikėtų kurti „krizės prevencijos ko-
mitetą”, kuriame valdžia kartu su
verslu, profsąjungomis, visuomeni-
nėmis organizacijomis kartu ieškotų
išeities ir sektų padėtį.

Jei tektų patvirtinti nemokumą
ir kreiptis pagalbos į tarptautines or-
ganizacijas, jų reikalavimai mokes-
čiams būtų dar griežtesni nei dabarti-
nės Vyriausybės priemonės.

Nukelta į 6 psl.

Ministras prašo Bažnyçios pagalbos

Dalia Grybauskaitė: ,,Lietuva vis dar
yra ant nemokumo ribos.”

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 28 d. (ELTA) –
Susisiekimo ministras Eligijus Ma-
siulis susitikime su Lietuvos vyskupų
konferencijos pirmininku arkivys-
kupu metropolitu Sigitu Tamkevičiu-
mi paprašė Bažnyčios pagalbos ug-
dant keliuose eismo dalyvių atsakin-
gumą ir sąmoningumą.

,,Kiekvienos gyvybės apsaugoji-
mas nuo beprasmės žūties keliuose –
svarbus ir reikšmingas darbas visai
šaliai”, – sakė susisiekimo ministras.
Jis pabrėžė, kad 2008 m. Susisiekimo
ministerijai pavyko pasiekti lūžį žmo-
nių sąmonėje, priversti daug atsa-
kingiau elgtis keliuose. Tai rodo ir ke-
lių eismo statistika – pernai eismo
įvykiuose nukentėjo mažiausiai žmo-
nių per pastaruosius 40 metų.

Ministras pabrėžė didelę Bažny-
čios reikšmę auklėjant žmogų, for-
muojant jo pasaulėžiūrą, atsakomybę
bei pilietiškumą ir paprašė dvasiškių
padėti ugdyti žmonių sąmoningumą,
jų elgesį keliuose.

Kauno arkivyskupas S. Tamke-
vičius susisiekimo ministrui sakė,

kad bendradarbiavimui su policijos
pareigūnais Vyskupų konferencija
paskyrė kapelioną. Tokia bendravimo
forma davė gerų vaisių, sumažėjo
sukčių, telefonu viliojančių pinigus iš
paprastų žmonių. Taip galima dirbti
ir saugaus eismo klausimais, patikino
arkivyskupas.

Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius
pažymėjo, kad Bažnyčia gali padėti
keisti žmonių elgesį. ELTOS nuotr.

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) –
Seimą supančios parduotuvės ir įstai-
gos jau ruošiasi kitą savaitę vyksian-
čiam smulkiųjų verslininkų mitingui
– rūpinasi papildoma apsauga ar net
svarsto išvis tą dieną neatverti durų.

Taip prekybininkus paskatino
elgtis Vilniaus savivaldybės ketini-
mai kitą antradienį riboti šalai Seimo
esančių įstaigų, parduotuvių ir dega-
linių darbą.

,,Pasimokėme iš sausio 16 d., kai
irgi vyko mitingas, klaidų. Geriau už-
daryti parduotuves ir degalines die-
nai ar pusdieniui. Tokia tvarka taiko-
ma ir Skandinavijos šalyse”, – kalbėjo
Vilniaus savivaldybės administracijos
direktorius Gintautas Paluckas.

Draudimais siekiama riboti alko-
holinių gėrimų pardavimą. Tiesa,
greta Seimo įsikūrusios parduotuvės
,,Maxima” atstovai tikino, kad sausio
16 d., kai kilo riaušės, alkoholinių gė-
rimų buvo perkama kaip įprastai.
Kur kas paklausesni buvo kiaušiniai,
pomidorai, bulvės, kokoso riešutai ar
akmens anglys. Šie daiktai per riau-
šes skriejo į Seimo langus. Jei su-
lauks ribojimų prekiauti alkoholiu
vasario 3 d., ,,Maxima” ketina išvis
neatidaryti parduotuvės šalia Seimo.

,,Swedbank” vasario 3 d. planuo-
ja laikinai uždaryti banko padalinį,
esantį Gedimino prospekto pabaigo-
je. Šis padalinys buvo laikinai užda-
rytas ir sausio 16 d. Padėtį stebės ir
SEB banko darbuotojai. Jei kils riau-
šės, jie sustabdys padalinio prie Sei-
mo darbą.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
PHILADELPHIA, PA

Philadelphia lietuviai Naujuosius
metus pasitiko savuose, jau šimtą
metų gyvuojančiuose Lietuvių Na-
muose (LN). Įvairių ,,bangų” ir kartų
lietuviai, apie 110 asmenų, Gemos
Kreivėnaitės rūpesčiu būrėsi nuos-
tabiai išpuoštoje viduriniojoje (vieno-
je iš trijų!) salėje. Vyravo jaunesnioji
karta ir tai stipriai prisidėjo prie paki-
lios nuotaikos. Iš Connecticut atvykę
DJ’s Arvydas ir Rimas atvežė nuo-
taikingą muziką, kuri, ekrane rodant
žiemos vaizdus, populiarių daininin-
kų koncertų Lietuvoje ištraukas ir
prasmingas poetų eiles, vakarui teikė
linksmą bei jaukų foną. Nors oficialiu
sutikimo rengėju buvo LN vadovybė,
sėkmingai į ruošą įsijungė bendruo-
menininkai ir naujai į JAV atvy-
kusieji. Išskirtinai paminėtinas LN
pirmininko Alberto Mikučio, direk-
torių Violetos Bendžiūtės, Esteros
Bendžiūtės-Washofsky, Angelės Puo-
džiūnienės ir Lisos Blanco svarus
indėlis. Irina Brusokienė ir vakarui
vadovavusi choro ,,Laisvė” vadovė
Ilona Babinskienė buvo svarbiu mag-
netu jaunąją kartą sukviečiant į šim-
tamečius Lietuvių Namus. Keldami
šampano taures linkėjome sveikatos,
darbingų metų ir pasimatymo vėl sa-
voje pastogėje už 365 dienų.

Paskutinioji
,,Bendruomenės Balso” laida

Daugiau kaip 55-rius metus ete-
rio bangomis Philadelphia lietuvius
informavęs ,,Bendruomenės Balsas”
(BB) paskutinę radijo laidą privalėjo
transliuoti 2008 m. gruodžio 28 d. Ta-
čiau į stotį atvykus paaiškėjo, jog sto-
ties rajone sutriko elektros tiekimas
ir programos perdavimas neįvyks.
Tad paskutinės laidos Philadelphia
lietuviai klausėsi sausio 4 dieną, ją
vedė radijo pranešėjų kolektyvui lai-
kinai vadovavusi Teresė Gečienė.

BB pirmūnų grupės atstovo Vy-
tauto Volerto įžvalgiais praeities die-
nų prisiminimais su klausytojais
pasidalino jo sūnus Virgus. Už pro-
gramos įkūrimą nuopelnus Volertas
priskyrė to meto Philadelphia LB
apylinkės kultūros komisijos pirmi-
ninkui kun. Stasiui Railai, diplo-
matiškai sugebėjusiam derėtis su tuo
metu Philadelphia veikiančių lietu-
vių radijo laidų vadovais ir su finan-
sinį pagrindą BB suteikusiu ban-
kininku Kazimieru Cheledinu. Ame-
rikoje BB buvo pirmoji savarankiška
JAV LB radijo programa. Naujovė
buvo ir tai, kad ją tvarkė keletas re-

daktorių. Sulaukęs šimto metų, pe-
reitais metais kun. Raila iškeliavo į
Anapilį. Iš pirmojo redakcinio kolek-
tyvo gyvais yra išlikę rašytojai Vy-
tautas Volertas ir dr. Kostas Ost-
rauskas. Matyt, kūrybinė veikla yra
ilgo gyvenimo garantas.

BB už ilgametę paramą ir pagal-
bą dėkojo Lietuvių tautodailės insti-
tutas (pirm. Aldona Page), Philadelp-
hia ateitininkai (dr. Onilė Šeštokie-
nė), Lietuvos Vyčių trečioji kuopa
(Vladas Svekla), ilgamečiai rėmėjai
Veronika ir Jonas Štarkai, Lietuvos
Vyčių centro valdybos dvasios vadas
msgr. dr. Juozas Anderlonis. Jo teigi-
mu, ,,’Bendruomenės Balsas’ buvo
mūsų bendruomeninės istorijos gyvy-
binis veiksnys. Nors jis šiandien
nutyla, jo įnašas yra didžiai vertina-
mas ir nebus užmirštas.”

Teresė Gečienė, kuriai, atsistaty-
dinus ilgametei laidų koordinatorei
Julijai Dantienei, prieš pusmetį teko
perimti vadovavimą redakciniam ko-
lektyvui ir ištęsėti iki metų pabaigos,
dėkojo laidas vedusiems: Daliai Ja-
kienei, Jūratei Krokytei–Stirbienei,
Romai Krušinskienei, Rasai Kapo-
čienei, Laurynui Misevičiui, Sauliui
Garalevičiui, Renatai Paškevičienei,
Irinai Brusokienei, Aldonai Page,
ilgamečiui iždininkui Gediminui Dra-
gūnui ir su muzikos ir laidų įnašais
talkinusiam Algirdui Čepuliui. Phila-
delphia LB apylinkės valdybos vardu
padėką laidų darbuotojams ir rėmė-
jams perdavė kopirmininkas Virgus
Volertas.

BB buvo įkurtas siekiant laidoje
skirti dėmesį tautinės kultūros puo-
selėjimui ir tautinio auklėjimo stipri-

nimui. T. Gečienė, prisimindama 150
metų Vinco Kudirkos gimimo sukak-
tį, kvietė visus artimiau burtis į Phi-
ladelphia lietuviškos bendruomenės
šeimą, dažniau susitikti lietuviškoje
parapijoje, jungtis į bendrą darbą sie-
kiant išlaikyti savąsias parapijas, Lie-
tuvių Namus, kad ,,mūsų lietuviškoji
bendruomenė neišsivaikščiotų.” Pas-
kutinioji BB laida baigta Lietuvos
himnu – V. Kudirkos ,,Tautine gies-
me”.

Sveikiname lietuvę verslininkę

Malonu matyti naujai atvyku-
sius, drąsiai bandančius sėkmę vers-
le. Metų pabaigoje Ingrida Stančiaus-
kienė Philadelphia šiaurės rytų daly-
je (842 Red Lion Road, Philadelphia,
PA 19115), netoli Bustleton Avenue ir
Red Lion Road sankryžos, atidarė gė-
lių parduotuvę ,,Flower Kingdom”
(,,Gėlių karalystė”). Čia pirkėjas ras
gausų egzotinių gėlių ir augalų iš vi-
so pasaulio pasirinkimą. Kuriamos
unikalios kompozicijos specialioms
progoms, vaisių puokštės, pakuoja-
mos ir puošiamos dovanos su gyvo-
mis gėlėmis, atliekamas interjero ir
lauko aplinkos puošimas, gėlių ir do-
vanų pristatymas. Lietuviai maloniai
kviečiami apsilankyti arba skambinti
tel.: (215)-676-8200. Geriausios sėk-
mės!

V. Krėvės mokyklos
Kalėdinė eglutė

Pereitų metų gruodžio 21 d. vyko
V. Krėvės lituanistinės mokyklos Eg-
lutė, Šv. Andriejaus salėje sutraukusi
gražų būrį jaunų lietuviškų šeimų ir
vyresnių bendruomenės narių. Nors
scenoje matėme netradicinius kalėdi-
nius veikėjus, visi vaidintojai sėkmin-
gai įsijautė į savo vaidmenis. Atlikė-
jais buvo ne tik mokiniai, bet ir mo-
kytojai, mamytės ir tėveliai. Matėsi,
kad jiems visiems kartu vaidinti buvo
linksma ir smagu. Mažyliams daug
džiaugsmo suteikė Kalėdų senelio
atvykimas. Jis ne tik dovanas dalino,
bet ir dovanų gavėjus išprovakavo
dainelę padainuoti, eilėraštuką pa-
deklamuoti ar mįslę publikai pateikti.
Sveikiname mokyklos vadovybę, su-
būrusią mažus ir didelius į gražią dė-
mesį skiriančią mokyklai šeimą.
Lauksime daugiau mokyklinių rengi-
nių.

Nukelta į 9 psl.
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Council on Foreign Relations
surengtame simpoziume „Rus-
sia’s Economic and Political Out-
look” dalyvavusi gerai Rusiją
pažįstanti žurnalistė, buvusi žur-
nalo „Itogi” redaktorė, šiuo me-
tu dirbanti Carnegie Moscow
Center ir rašanti „The Washing-
ton Post” Maria Lipman paste-
bėjo, jog didžioji dauguma rusų
su Rusijos valdžia, šiuo metu ats-
tovaujama Rusijos premjero V.
Putin, yra sudariusi nedalyvavi-
mo valstybės valdyme sutartį.
Apie panašią sutartį kalbėjo ir
Čikagoje neseniai lankęsis dra-
maturgas O. Bogaev, pagal kurio
pjesę „Maria’s Field” šiuo metu
yra pastatytas spektaklis ir ku-
riame vaidina lietuvė A. Budrytė.
Paklaustas, ar jis nebijo savo
raštais neįtikti Rusijos valdžiai,
dramaturgas atsakė, kad eiliniai
rusai gyvena savo, o Rusijos val-
džia – savo gyvenimą.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Naujų metų pokylyje (iš k. į d.): Irina ir Tadas Brusokai ir Eglė Garalevičienė
– veiklūs Philadelphia LJS skyriaus nariai. Sauliaus Garalevičiaus nuotr.

Linksmai švenčiame Naujus metus.
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L. DONSKIS: LIETUVOJE -
JOKIOS PAGARBOS MOKSLUI

Dabartinė švietimo ir mokslo
politika Vytauto Didžiojo universite-
to Politikos mokslų ir diplomatijos
instituto vadovui filosofui Leonidui
Donskiui panaši į kolonializmą – kai
kolonizuojame patys save. Jo žo-
džiais, kai universitetai pradės var-
žytis, kuris iš jų bus patrauklesnis
studentams, žadėdami ne tiek aka-
deminius dalykus, kiek lengvą kar-
jerą, mokslo reforma susives į patai-
kavimą darbdaviams.

– Kaip vertinate naujos Vy-
riausybės pradėtą aukštojo mok-
slo reformą?

– Kol kas nelengva pasakyti, ko-
kia ta reforma bus. Jos sėkmė ar ne-
sėkmė priklausys ne tiek nuo skelbtų
principų, kiek nuo tvirtumo ją įgy-
vendinant, sugebėjimo įveikti biu-
rokratinį pasipriešinimą, galintį kilti
aukštosiose mokyklose. Vertinant re-
formą, tenka kalbėti ne tiek apie jos
teorinius principus, kiek apie ją įgy-
vendinančios žmonių komandos pa-
siryžimą, kad ji pradėtų veikti. Kai
kurie dalykai yra pervertinami – kad
ir vadinamųjų socialinių partnerių
veiksnys, kai formuojamos tarybos
mėginant stiprinti visuomeninę uni-
versitetų kontrolę.

Taip, universitetai turi būti
„skaidrūs” ir atsiskaityti visuomenei.
Jei jie turi tam tikrą visuomeninę
misiją, tai turi būti ir visuomenės
kontrolė. Bet ar mūsų sąlygomis tai
neišvirs į universitetų politizaciją ir
biurokratų diktatą, kai universitetų
rektoriai ar kiti aukšti pareigūnai
taps politiškai patogiomis figūromis?
Tokio pavojaus yra. Jei tarybas su-
darytų neabejotiną autoritetą turin-
tys žmonės, tai prisidėtų prie univer-
sitetų darbo pagerinimo. Bet jei ma-
tysime jose žmones, kurie tiesiog pa-
tinka Studijų ir mokslo departamen-
tui arba politinėms partijoms, tai bus
sugadintas visas reikalas. Galiausia
lems ne reformos formulė, o tai,
kokios gyvybės ji bus pripildyta.

Nesuabsoliutinčiau ir vadinamo-
jo studento krepšelio. Kai universite-
tai pradės varžytis, kuris iš jų bus
patrauklesnis studentams, žadėdami
ne tiek akademinius dalykus, kiek
lengvą karjerą, bijau, kad visa tai su-
sives į pataikavimą darbdaviams.

– Vykdoma mokslo reforma
pavadinta „mokymo sistemos
AIDS”. Pagal ją, valstybės para-
ma įvairioms studijų kryptims
skirsis net keletą kartų humani-
taristikos nenaudai. Tai norma-
lu?

– Manau, tai keistoka filosofija.
Akivaizdu, kad Lietuvoje jau numota
ranka į elitinį mokslo sluoksnį. Nu-
mota ranka į tas mokslo sritis, be
kurių apskritai sunku įsivaizduoti
valstybės egzistavimą. Manau, jau
net nebekalbama apie gebėjimą iš-
laikyti tam tikrą elitinį sluoksnį ir
varžymąsi su pasaulio mokslo cen-
trais. Prioritetų nebuvimas ir painia-
va galvose – logiškai susiję dalykai.
Įsitikinimas, kad parengti humani-
tarui užtenka pieštuko, o inžinieriui
reikia daugiau, man skamba kaip ši-
tos painiavos išraiška.

– Kodėl politikos mokslai
„įkainojami” brangiau nei kiti
socialiniai-humanitariniai mok-
slai?

– Manau, todėl, kad tai atspindi

politikos mokslų santykį su kitais
socialiniais ir humanitariniais moks-
lais pasaulyje. Dabar yra paplitę mė-
ginimai juos matematizuoti. Lietu-
voje kai kas į tai žiūri ir entuziastin-
gai. Bet daug buvo tų humanistikos
technokratizacijos bangų. Daug ką
mėginta matematizuoti. Juokingiau-
sia buvo, kai mėginta matematizuoti
literatūros teoriją. Paprastai už to
glūdi ne tiek rūpinimasis mokslu,
kiek noras „išmušti” daugiau pinigų
prisidengiant nuomone, kad humani-
tariniai mokslai yra ne mokslai, o
kažkoks tarpinis variantas tarp meno
ir mokslo. Lietuvoje dabar vyksta
mokslo politikos žaidimai, kuriuose
dalyvauja ir tiksliųjų mokslų atsto-
vai, ir humanitarai.

– O kurie laimi?
– Neturime įtakingo humanitarų

sluoksnio, kuris gintų savo mokslų
srities pozicijas. Vakaruose, išskyrus
geriausius universitetus, humanisti-
ka irgi yra „podukra”. Ir vis dėlto
tokiose šalyse, kaip JAV, Kanada, Di-
džioji Britanija, Vokietija esama hu-
manitarų sluoksnio, kuris apgina
humanistikos pozicijas. O mes to
sluoksnio tiesiog neturime.

Todėl prasideda nesusipratimai:
kas nors nusprendžia, kad parengti
humanitarą – istoriką, filosofą – rei-
kia daug mažiau lėšų, nei parengti
inžinierių.

Manau, didžiausia bėda yra ta,
kad Lietuva ėmė masiškai žiūrėti į
vidutiniškus Vakarų universitetus. O
geruose universitetuose humanistika
yra traktuojama kitaip. Šiuo metu
vidutiniškuose Anglijos universite-
tuose atsiranda keistų dalykų, išstu-
miančių klasikinę filologiją, istoriją.
Atsiranda verslo administravimas,
vadyba, paauglių priežiūros specia-
listų rengimas. Jei šios tendencijos
mums atrodo teigiamos, tai vargas tai
mūsų mokslo reformai.

Jei Lietuvoje toliau bus nuverti-
nama humanistika ir nebus jokių
pastangų išsiveržti iš šito užburto
rato, tai ir nesistebėkime, kad primi-
tyvėja mūsų viešoji erdvė, intelektinė
viešoji kultūra. Liko tik pavieniai geri
autoriai, kurių dėka išsilaiko aukš-
tesnio lygio vieši debatai. Jei huma-
nistika bus pražudyta, tada primity-
vės absoliučiai viskas.

– Kodėl Lietuvoje mokslo ver-
tinimo kriterijai nustatomi pa-
mynus humanitarų nuomonę?

– Lietuvoje gamtos mokslų atsto-
vai yra nepalyginamai aukštesnio
lygio, nepalyginamai daugiau pasie-
kę, nei humanitarai. Dabartinis Lie-
tuvos akademinis elitas yra sukurtas
buvusios Tarybų Lietuvos ir brendo
jos sistemoje. Mes turime pavienių
iškilių humanitarų, bet neturime
stiprių akademinių institucijų, pajė-
giančių ginti humanistiką. Todėl
nenuostabu, kad Lietuvoje daug įta-
kingesni yra matematikų, technikos,
gamtos mokslų atstovų balsai.

– Kaip ir politikoje, daug
lemia klanai?

– Taip. Ir dar, sakyčiau, humani-
tarų nenaudai, jie yra daug silpnesni,
išskyrus pavienius atvejus. Jėgų ne-
vienodas pasiskirstymas – akivaizdus.
Šiandien humanitarai, deja, nedaly-
vauja formuojant mūsų viešą politi-
ką. Skilusios bendruomenės yra silp-
nos bendruomenės. Nukelta į 5 psl.

Penktosios ,,Laisvės”
premijos belaukiant

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Tarsi šviesus ir šiltas spindulys siaučiant pūgoms ir stūksant
sniego pusnynams iš už lango pradžiugino ,,Draugo” sausio 9 d.
laidoje išspausdintas pranešimas apie ,,Laisvės” premijos ir poli-

tinių studijų savaitgalį, įvykstantį sausio 31 ir vasario 1 dienomis Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont, Illinois. Iki tol pranešimo apie šį renginį ne-
buvau nei matęs, nei girdėjęs, jokių užuominų. Tai tikras kontrastas nuo
prieš porą mėnesių toje pat vietoje įvykusio XIV Pasaulio lietuvių mokslo
ir kūrybos simpoziumo, apie kurį jau iš anksto buvo skelbiama ir rekla-
muojama. Būsimo politinių studijų savaitgalio programa yra tikrai įspū-
dinga ir imponuojanti. Man asmeniškai parinkta tema ir pranešimų turi-
nys yra įdomesni negu ką tik įvykusio simpoziumo. Ar tai reikštų, kad esu
daugiau politika, o ne mokslu besidomintis žmogus?

Savaitgaliui pasirinkta tema, nors įdomi, yra gremėzdiškai aptarta:
,,Lietuvos valstybės, politikos, ekonomikos, kultūrinių ir dvasinių verty-
bių vystymo perspektyvos ir reikšmė, užtikrinant lietuvių tautos išlikimą
Lietuvoje ir išeivijoje XXI amžiuje”. Bet tai neturėtų atbaidyti visuome-
nės, nes, kaip jau sakiau, pačios temos yra aktualios ir įdomios, o jų pra-
nešėjai yra savo srities specialistai.

Pranešime spaudai rašoma, kad studijų savaitgalyje žada dalyvauti
LKN politikos apžvalgininkė Rūta Grinevičiūtė (Lietuva), „Lietuvos radi-
jo”, TV žurnalistas Tomas Dapkus (Lietuva), brigados generolas Arvydas
Pocius (Norfolk), ekonomistas prof. Valdas Samonis (Toronto), PLB pir-
mininkė Regina Narušienė (Chicago), ,,Amerikos lietuvio” politinis apž-
valgininkas Bronius Nainys (Chicago), JAV LB New York apygardos pir-
mininkė Ramutė Žukaitė (New York), prof. kun. Arvydas Žygas (Putnam)
ir kiti žymūs JAV LB veikėjai. Man kiek nerimo kelia du žodeliai — ,,žada
dalyvauti”. Ar čia tik netikęs žodžių parinkimas ar pranešėjų galutino
pasižadėjimo dalyvauti stoka?

Vasario 1 d. 12:55 val. po pietų dr. Rimtautas Marcinkevičius paskelbs
2008 m. ,,Laisvės” premijos laureatą. Premija skiriama kasmet už tautinį
ir patriotinį darbą Lietuvos bei lietuvių tautos labui. Iki šiol ši premija bu-
vo įteikta Loretai Asanavičiūtei, pulk. Vytautui Pociui, Ramutei Žukaitei
ir Valdui Vasiliauskui. Premiją įsteigė dr. Rimtauto Marcinkevičiaus.

Savaitgalis prasideda sausio 31 d. 9 val. ryto. Iki pietų pertraukos nu-
matomi šie punktai: dr. R. Marcinkevičius moderuos pokalbį apie lietuvių
tautos išlikimo Lietuvoje ir išeivijoje perspektyvas. Tomas Dapkus kalbės
apie Lietuvos vidinių veiksnių grėsmes šiandieninei Lietuvai. Dr. R. Mar-
cinkevičius išryškins Lietuvos ir išeivijos vieningos veiklos svarbą tautos
išlikimui. Tautos išlaikymo išeivijoje svarbos reikalu pasisakys ir Ramutė
Žukaitė. Rūta Grinevičiūtė analizuos Lietuvos išorinių jėgų grėsmes vals-
tybės ir tautos išlikimui. Veteranė disidentė Nijolė Sadūnaitė susirinku-
siems primins, kad laisvės kova už Lietuvą tęsiasi. Paskutinė programos
dalis prieš pietus bus jaunimo simpoziumas tema ,,Kodėl man svarbu būti
lietuviu?” Ją moderuos Rūta Kunca ir Jolanta Bačiulytė. Dalyvauja Le-
mont lituanistinės mokyklos mokytojai, mokiniai ir abiturientai.

Po pietų, nuo 1:30 val., vyks svarstymai apie politinių ir ekonominių
sąlygų įtaką tautos išlikimui. Moderuoja Tomas Dapkus. Jis taip pat ap-
žvelgs Rusijos ir Lietuvos saugumo departamentų įtaką LR valstybės val-
dyme. Apie Prezidento ir Seimo konfliktus kalbės Bronius Nainys. Rusijos
ir ES ekonominius svertus Lietuvai aptars Valdas Samonis. Dalia Gied-
rimienė išryškins Lietuvos ir išeivijos organizacijų veiklos svarbą lietuvy-
bei. Kun. Arvydas Žygas analizuos Bažnyčios ir kunigų vaidmenį tautos
išlikime. Bus tęsiami svarstymai apie kultūrinių ir tautinių vertybių svar-
bą tautos išlikimui. Moderatorė Ramutė Žukaitė. Apie LR oligarchų ir an-
tivalstybininkų įtaką bei grėsmę pasisakys Rūta Grinevičiūtė. Kultūrinių
vertybių svarbą išeivijos lietuviams aptars Aleksas Mickus. Regina Naru-
šienė visiems primins dvigubos pilietybės reikšmę išeivijos lietuviams.
Apie Lietuvos kariuomenę, kaip valstybės saugumo užikrinimą, pasisakys
Arvydas Pocius. Apie pseudomokslinių disertacijų likimą šnekės Ligija
Tautkuvienė. 4:30 val. po pietų Arvydas Reneckis pristatys ir parodys fil-
mą, jo turinys kol kas nepaskeltas. Diena bus užbaigta pokyliu, praside-
dančiu 6 val. vakare.

Politinių studijų savaitgalis tęsis po sekmadienio 11 val. šv. Mišių. Bus
paskelbtas ,,Laisvės” premijos laureatas, išklausytas laureato žodis. To-
liau vyks dar keletas paskaitų. Brig. gen. A. Pocius papasakos apie Lietu-
vos kariuomenės vaidmenį NATO sudėtyje. T. Dapkus savo paskaitoje pa-
žvelgs į naujas Lietuvos laisvės galimybes ir perspektyvas pasikeitus po-
litinei valdžiai Lietuvoje. R. Grinevičiūtė aiškins Rusijos ir Lietuvos anti-
valstybinių jėgų ekonominės ir politinės veiklos pasekmes Lietuvos val-
stybingumo išlaikyme. Paskutinė paskaita — V. Samonio atsakys į klau-
simą: Ar šis Laisvės 20-metis yra paskutinis? Bus aptarti Lietuvos keliai
ir klystkeliai pasimetusiame pasaulyje.

Šį įdomų ir turiningą savaitgalį rengia Laisvės premijos fondas,
California lietuvių Fronto bičiuliai, JAV visuomeninis komitetas už dvi-
gubą pilietybę.

Linkime kūrybingo bei darbingo studijų savaitgalio, kuris turėtų susi-
laukti visuomenės dėmesio. Sveikiname naują savo darbu ir pavyzdžiu
kitus skatinantį ,,Laisvės” premijos laureatą.
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Kodėl aš lankau lituanistinę mokyklą

Aš važiuoju į lietuvišką mokyklą,
nes aš noriu išmokti lietuvių kalbos.
Man patinka susitikti su draugais.
Mes mokomės tautinių šokių, lietu-
viškų dainų ir valgome lietuvišką
mais tą.  Man patinka lietuviška mo -
kykla.

Diana Satkauskaitė
* * *

Kur aš važiuoju?  Kodėl aš va -
žiuoju?  – Į lietuvišką mokyklą mo -
kin tis lietuviškai! Kur dar?  Penkta -
dieniais aš susiruošiu į lietuvių mo -
kyklą, o šeštadieniais mano mama
pa žadina septintą iš ryto, ir aš su si -
ruošusi išvažiuoju.  Aš ateinu į klasę
ir, ach, kaip man ten gera!  Aš įsivaiz-
duoju, kad esu Lietuvoje.

Bona Šileikaitė
* * *

Aš važiuoju į lietuvišką mokyklą,
nes aš galiu ten mokintis lietuvių kal-
bos, gramatikos ir skaitymo.  Aš no -
riu važiuoti į lietuvišką mokyklą, nes
ten galiu su draugėmis pasišnekėti ir
pažaisti.  Man labai patinka gramati-
ka.  Man taip pat patinka valgyti ka -
vi nėje.

Diana Orintaitė
* * *

Aš važiuoju į lietuvišką mokyklą
mokintis lietuviškai kalbėti ir skai -
tyti.  Aš važiuoju, nes ten yra smagu
ir aš turiu ten draugų.  Man labai
patinka vaidinti spektaklyje.  Man
gera žinoti daugiau negu vieną kalbą.

Lukas Ruscitti
* * *

Aš važiuoju į lietuvišką mokyklą,
nes mano mama nori, kad aš mokin -
čiausi.  Mes labai daug mokomės na -
muose.  Ir mama, ir tėtis nori, kad aš
kuo daugiau išmokčiau.  Aš pati tai
ne visada noriu, nes nenoriu keltis
anksti ryte.  Jei ne tas kėlimasis, tai
ir man mokykloje smagu susitikti su
draugais ir išmokti naujų dalykų.
Mano mama sako, kad jeigu atliksiu
gerai namų darbus, tai aš daugiau iš -
moksiu.

Adrijana Ivanova
* * *

Aš važiuoju į lietuvių mokyklą,
nes nenoriu pamiršti lietuvių kalbos.
Kai mano šeima važiuoja į Lietuvą, aš
visur kalbu lietuviškai ir todėl „ačiū”
lietuvių mokyklai, kad mane išmokė
taisyklingai ir gražiai lietuviškai
kalbėti.  Lietuvių mokykla man pade-
da nepamiršti mano Tėvynės Lie tu -
vos kalbos.

Ada Kanapskytė
* * *

Aš važiuoju į lietuvišką mokyklą,
nes aš galiu mokintis lietuviškai ir

galiu susirasti daug draugų.  Dar
važiuoju į lietuvišką mokyklą ir todėl,
kad galiu dalyvauti daugybėje kon -
kursų.  Man patinka spektakliai ir
vai dinimai.  Štai kodėl aš važiuoju į
lietuvišką mokyklą!

Martinas Stanys
* * *

Mokytoja atvažiuoja į mokyklą
mū sų mokinti, kad gerai skaitytume
ir rašytume. Jeigu aš skrisiu į Lie -
tuvą, man reikės gerai rašyti ir skai -
tyti.  Aš nebijau paklausti mokytojos,
jeigu nežinau kažko.  Mokykloje, jei -
gu reikia, mokytoja man visada ir vi -
sur padeda.

Austėja Stonkutė
* * *

Aš važiuoju į lietuvišką mokyklą,
nes man reikia išmokti lietuviškai
kal bėti.  Man labai patinka šią mo -
kyk lą lankyti, tik nepatinka anksti
ryte keltis.  Jeigu aš neičiau į lietu-
višką mokyklą, tai kalbėčiau lietu-
viškai netaisyklingai.  

Kristupas Didiulis
* * *

Aš važiuoju į lietuvišką mokyklą,
nes gyvenu toli ir nueiti į ją negaliu.
Aš važiuoju į šią mokyklą, nes aš tu -
riu mokintis priprasti kalbėti lietu-
viškai.  Man čia patinka, nes aš čia
sutinku savo drauges.

Glorija Kevličiūtė
* * *

Aš einu į lietuvišką mokyklą, nes
aš noriu mokintis lietuvių kalbos ir
noriu pasimatyti su savo draugais.
Jei aš nelankyčiau šios mokyklos, tai
lietuvių kalbos nemokėčiau ir žmo -
nės tuomet galvotų, kad aš esu ne pro -
tinga.

Ema Šlajūtė
* * *

Aš važiuoju į lietuvišką mokyklą,
nes mano mama sako, kad jeigu dvi
kalbas žinosiu, daugiau draugų turė-
siu.  Čia, mokykloje, aš noriu išmokti
teisingai kalbėti lietuviškai.  Man
labai įdomu šokti – visai kitaip negu
amerikietiškoje mokykloje. Čia aš
lan kau ir skautų užsiėmimus.  Man
patinka skautai, nes ten linksma,
žaidžiame žaidimus ir pasikalbame
su skautėmis.  Dar mėgstu dainuoti
lie tuviškas dainas. Žinoma, lietu-
viškos dainos yra smagios, bet jas
sun kiau išmokti.  Mokykloje man la -
bai smagu.

Karolina Kairytė
* * *

Čikagos lituanistinės mokyklos
4A klasės mokinių mintis užrašė
klasės mokytoja 

Vilija Aukštuolienė

Apie nosinių rašybą
Amžina problema – nosinių bal-

sių rašyba. Jau pirmoje klasėje iš -
mokome, kad lietuvių kalboje yra ke -
turios nosinės balsės: ą, ę, į, ų ir
kada jos rašomos. Nosinės balsės
pradėtos rašyti XVI amžiuje, kai buvo
išleistos pirmosios lietuvių kalbos
gramatikos. Žymėti atitinkamiems
garsams, ku rie tuomet būdavo taria-
mi su nosiniu atspalviu, tarsi tariant
per nosį, iš lenkų kalbos buvo pa-
siskolinti diakritiniai ženklai, ku-
riuos dabar vadiname tiesiog nosi-
nėmis. Dabartinėje lietuvių kalboje
nosinės balsės nebetariamos, tačiau
rašomos ir žodžių šak nyse, pvz., kąsti
– kanda, kęsti – ken čia, lįsti – lenda,
ir priešdėliuose, pvz., sąjunga, įdir-
bis, ir galūnėse, pvz., vaiką, vai-
kų.

O ar žinote vaikai, kad nosines
be lietuvių naudoja ir šios kalbos:
lenkų kalba (raidėse ą ir ę); navachų

kalba (raidėse ą, ę, ?..); chiricahua
kalba (raidėse ą, ?..); tutchone kalba;
Vakarų apačų kalba. 

Nosinės gali būti beveik bet kokio
dydžio priklausomai nuo raidės mat-
menų. Kartais jos būna labai pana-
šios į kablelius ir dėl šios prie žasties
maišomos.

Lietuvių kalboje balsės su nosi -
nėmis tariamos ilgiau nei be nosinių.
Ta riant ų girdisi toks pats garsas
kaip ir ištarus ū, jų skirtumas reiš-
kiasi tiktai rašyboje. Taip pat yra ir
su į ir y.

Taigi, ta nosinių rašyba nėra pa -
p rastas reikalas, tačiau tas nosinių
mokslas gali pasidaryti ir įdomus.
Štai Ada Kanapskytė, Čikagos litua -
nistinės mokyklos mokinė, besimoky-
dama nosinių rašybą sukūrė pasaką,
kurią ir siūlome jums paskaityti.

Redaktorė

Kęstutis ir jo nuostabi diena
Gyveno vieną kartą vaikas, var-

du Kęstutis. Nuėjo jis į ąžuolyną. Tu-
rėjo jis pažįstamą draugą Ąžuolą, tokį
gražuolį. Ąžuolas drąsus labai buvo.
Išgelbėjo Ąžuolėlis žąsį. Ta žąsis
skendo, bet Ąžuolėlis palenkė šakeles
savo ir išgelbėjo žąselę. Kęstutis
surašė visas Ąžuolo pasakas į savo
sąsiuvinį. Grįždamas Kęstutis namo
iš ąžuolyno, pamatė pelytę laukuose,
įstrigusią į spąstus. Kęstutis pribėgo
prie pelytės ir išlaisvino ją iš spąstų.
Pelytė padėkojo Kęstučiui, kad jis ją

išgelbėjo. Pelytė atsilygindama, Kęs-
tučiui atidavė savo gražiausią ąsotį.
Kęstutis padėkojo pelytei ir nubėgo
namo. Jis atsisėdo prie stalo, atsi-
vertė savo sąsiuvinį ir pagalvojo, kad
ši diena buvo kaip didelė mįslė. Grei-
tai Kęstutis surašė laišką apie savo
nuostabią dieną ir išsiuntė tą laišką
savo seneliui. Kęstutis žinojo, kad
senelis tikrai patikės, kas Kęstučiui
atsitiko tą dieną.

Ada Kanapskytė
ČLM 4 A

Vaikai, ar skaitote ,,Eglutę”? Ne, tai būtinai aplsilankykite tinklalapyje
www.eglute.org – tikrai nenusivilsite. Siūlome Jums ten išspausdintą Cle-
veland lituanistinės mokyklos septintoko Dariaus Čepulio rašinį. 

Daugiau nebe vasara
Daugiau nebe vasara. Dienos

šaltesnės ir staugia vėjas, švilpia
ūžia.  Per naktį tas šaltis tave pri kal -
bina šilčiau antklode užsikloti.  Pato -
gu užmigti kaip meškiukui oloje, pa -
si ruošusiam miegoti per žiemą.  Kai
at sibundi, pasižiūri į savo kiemą ir
ste bi, kaip gražiai nauja atsibudusi
saulė atsispindi nuo šalnos kaip mili -
jo nai deimantų.

Daugiau nebe vasara. Pasi žiū -
rėk į lapus.  Taip gražu žiūrėti į spal-
vas.  Per vasarą yra tik žalia, o dabar
– raudona, geltona, oranžinė ir ruda.
Degančios spalvos sprogsta priešais
tavo akis saulėje. Saulė keičia kryptį.
Su saule – ir laikas. Ryte šviesu, bet va  -
kare anksti tamsumos šešėlis krinta.

Daugiau nebe vasara. Paukš -
čiai skrenda į šiltesnius kraštus.  Kly -
kia, sakydami, kad ruduo. Jie sako:

,,Nesigailėk! Mes dar grįšim!” Beveik
norėtum su jais skrist, kad ir tu galė-
tum būti, kur šilta saulė. Ar girdi
kaip vėjas pro medžius linksmai sau
bė ga? Toks šlamėjimas, kai vėjas ke -
lis likusius lapelius sujudina. Tikras
malonumas pasiklausyti tūkstančių
bal sų, ūžiančių su vėju.

Daugiau nebe vasara. Gali už -
uosti degančius lapus, kai žmonės
tvar ko kiemus. Dega laužas. Tas kva -
pas yra toks ramus. Kažkur obuoliais
kvepia ir norisi suvalgyti skanų
obuolį.  Kai eini, gali užuost rudenį.
Susirinko visi, ir laikas paskutinę
dainą aplink laužą padainuoti.  Rude -
nį yra daug džiaugsmo, ir gera būti
gy vam.

Daugiau nebe vasara.

Darius Čepulis

Cleveland lituanistinės mokyklos mokiniai Izabelė Rubinski ir Darius
Čepulis mielai lanko lituanistinę mokyklą.              www.eglutė.org nuotr. 
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Su naująja valdžia aptarti išeivijos reikalai

LORETA TIMUKIENÈ

Neseniai Lietuvoje viešėjo Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
pirmininkė Regina Narušienė.
Kaip sakė R. Narušienė, pagrindinis
šios kelionės tikslas buvo prisistatyti
naujai Lietuvos valdžiai – Seimo
pirmininkui, ministrui pirmininkui
ir kitiems valdžios žmonėms. Šių
susitikimų metu pirmininkė išsakė
nuostatą, kad Lietuvos valdžia, prieš
priimdama sprendimus, susijusius su
išeivija, turėtų įsiklausyti į užsienyje
gyvenančių lietuvių nuomonę bei
įvertinti PLB vaidmenį.

Aptarti ir kiti išeivijos ryšių su
tėvyne klausimai: Pilietybės įstaty-
mas, Seimo ir PLB komisijos darbas,
ryšiai su Vyriausybe bei išeivijos daly-
vavimas Lietuvos gyvenime.

Šiuo metu laukiama pasikeitimų,
susijusių su Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento (TMID) pert-
varka. Patvirtintoje naujosios LR
Vyriausybės programos 13 str. teigia-
ma, kad ,,iki 2009 m. birželio 1 d.
panaikinsime Tautinių mažumų ir
išeivijos reikalų departamentą prie
LR Vyriausybės, išeivijos reikalų
koordinavimą perduodami Užsienio
reikalų ministerijai ir Tautinių ma-
žumų reikalų koordinavimą Kultūros
ministerijai”.

Sausio 26 d. Seimo pirmininkas
Arūnas Valinskas priėmęs tautinių

mažumų organizacijų atstovus sakė,
kad TMID pertvarka bus teigiamas
postūmis veiksmingesniam ir tau-
tinių mažumų, ir išeivijos klausimų
sprendimui.

2006 m. rugpjūčio 9 d. PLB XII
Seimas priėmė rezoliuciją, kurioje
teigiama: ,,PLB mano, kad tautinių
mažumų ir užsienio lietuvių reikalai
yra iš esmės skirtingi ir todėl siūlo
įsteigti atskirą įstaigą, įgyvendi-
nančią Lietuvos valstybės politiką
išeivijos klausimais, kuri koordinuo-
tų veiklą ir finansavimą, siekiant
išlaikyti užsienyje gyvenančių lietu-
vių tautinį tapatumą ir sudarant ga-
limybes jiems integruotis į Lietuvos
visuomenę. Šios įstaigos veiklą
koordinuotų taryba, sudaryta iš PLB
ir Lietuvos Respublikos valstybės
įstaigų deleguotų atstovų.”

Kaip sakė PLB pirmininkė, nauja
valdyba, nepaisydama PLB išsakytos
nuostatos, nusprendė perduoti už-
sienio lietuvių reikalų koordinavimą
Užsienio reikalų ministerijai. R.
Narušienė į tokius pasikeitimus žiūri
gana skeptiškai: ,,Užsienio lietuvių
yra daugiau kaip vienas milijonas, tai
maždaug ketvirtadalis tautos. Šie
žmonės pažeminami paskiriant jų
reikalais rūpintis bet kokiai vienai
ministerijai. Nei viena ministerija ne-
gali patenkinti užsienio lietuvių įvai-
rių poreikių ir reikalavimų. Užsienio
lietuviai turi bendradarbiauti su
Švietimo ir mokslo, Kultūros, Teisin-

gumo, Vidaus reikalų ir kitoms mi-
nisterijoms. Be to, Užsienio reikalų
ministerija rūpinasi užsieniečių rei-
kalais. Užsienio lietuviai yra ne už-
sieniečiai – jie yra savos tautos dalis.”

Sausio 6 d. Užsienio reikalų mi-
nisterija sukvietė įvairių organizacijų
ir įstaigų atstovus aptarti išeivijos
politikos svarbiausių uždavinių. Su-
sitikime  dalyvavo Lietuvos išeivijos
instituto vadovas prof. Egidijus Alek-
sandravičius, Tarptautinės migraci-
jos organizacijos filialo Lietuvoje
vadovė dr. Audra Sipavičienė, Lietu-
vos išeivijos instituto atstovė dr. Dai-
va Kuzmickaitė, LGAVO prezidentas
dr. Daumantas Matulis, parlamenta-
ras dr. Mantas Adomėnas, Lietuvių
grįžimo į tėvynę informacijos centro
direktorius Žilvinas Beliauskas ir
laikinai einanti TMID vadovės parei-
gas Vida Bagdonavičienė. Užsienio
reikalų ministras pranešė, jog yra
numatoma steigti Išeivijos reikalų
tarybą prie Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės. 

PLB pirmininkės susitikime su
premjeru ir Užsienio reikalų minist-
ru buvo sakoma, kad ši Taryba darys
politinius sprendimus ir kad joje
dalyvaus PLB atstovai, patys minis-
trai, vadovaujant premjerui, o admi-
nistracinius reikalus tvarkys Užsienio
reikalų ministerija. R. Narušienės
nuomone, tokia Taryba gali būti
sukurta, jei ji susirinktų dažnai ir jei
ji nustatytų departamento kryptį,
gaires, programą, sąmatą ir įvertintų
departamento veiklą. Departamentas
neturėtų būti kokios nors ministeri-
jos dalis, bet turi būti tiesiogiai atsa-
kingas Vyriausybei ar net Seimui.
Susitikime su premjeru buvo sutarta,
kad galutinis sprendimas šiuo klau-
simu nebus padarytas, kol nebus pa-
tobulintas šis pasiūlymas ir pasitarta
su PLB valdyba. 

Susitikime su Seimo pirmininku
A. Valinsku R. Narušienė aptarė PLB
indėlį atkuriant svarbius Lietuvos
paveldui statinius, buvo kalbama
apie Valdovų rūmų statybą.

PLB pirmininkės susitikimuose
su Lietuvos valdžios atstovais nebuvo
išvengta ir vienos svarbiausių šiuo
metu užsienyje gyvenantiems lietu-
viams – dvigubos pilietybės – temos.

R. Narušienės paklausėmė, kokios
nuostatos laikosi naujoji šalies val-
džia šiuo klausimu. Ji sakė, kad tie,
kurie yra susipažinę su šiuo reikalu,
supranta problemą. Tarp tokių geros
valios Lietuvos žmonių, pasak R. Na-
rušienės, yra Seimo ir Vyriausybės
narių.

Kaip žinome, prezidentas  Valdas
Adamkus sudarė darbo grupę su pi-
lietybės klausimais susijusiems teisės
aktų projektams parengti. Šioje dar-
bo grupėje buvo paskirti dirbti Vil-
niaus universiteto teisininkai buvęs
Konstitucinio Teismo (KT) pirmi-
ninkas Egidijus Kūris, Arvydas And-
riuškevičius, Dainius Žalimas, My-
kolo Romerio universitete dirbantys
buvęs KT teisėjas Egidijus Jarašiū-
nas, Gediminas Mesonis, Vytautas
Sinkevičius, Elena Vaitiekienė ir
buvęs KT pirmininkas Jonas Žilys bei
Seimo Teisės departamento direkto-
rius Andrius Kabišaitis. Už darbo
grupės veiklą atsakinga prezidento
patarėja teisės klausimais A. Rau-
ličkytė. Ši darbo grupė iki vasario 1 d.
turi pateikti savo pasiūlymus, kaip
tobulinti pilietybės santykius regu-
liuojančius teisės aktus. Kaip sakė A.
Rauličkytė,  šiuo metu vyksta itin
įtemptos diskusijos grupėje, siekiant
bendro sutarimo dėl tam tikrų svar-
biausių jo nuostatų. Todėl, pasak
prezidento patarėjos, iki darbo grupė
apsispręs dėl svarbiausių nuostatų,
parengs numatytus teisės aktų pro-
jektus bei pristatys savo siūlymus
prezidentui, ji negali nieko konkre-
čiau komentuoti. Projekto pristaty-
mas prezidentui planuojamas pirmą
vasario savaitę. 

,,PLB nuostata visuomet buvo ir
yra, kad mes, visi užsienio lietuviai,
turime prigimtinę teisę į Lietuvos
pilietybę, kurios niekas negali atimti
ar panaikinti. Konstitucija mums
suteikia pilietybę gimstant (12 str.), o
Konstitucijos 18 str. aiškiai teigia, jog
‘žmogaus teisės yra prigimtinės’, bei
29 str. teikia, jog ‘žmogaus teisių
negalima varžyti’”. Yra neteisinga
kalbėti apie ‘dvigubą pilietybę’. PLB
niekada nerėmė ir neremia siekio
visiems  suteikti  dvigubą neribotą
pilietybę.  Tikiuosi, nauja valdžia tai
supranta”, – sakė R. Narušienė.

R. Narušienė: PLB
nuostata visuomet bu-
vo ir yra, kad mes, visi
užsienio lietuviai, tu-
rime prigimtinę teisę
į Lietuvos pilietybę,
kurios niekas negali
atimti ar panaikinti.

Regina Narušienė
Gedimino Bartuškos ELTA nuotr.

Problema, lemianti skilimą tarp
humanitarų – tai mūsų akademinio
gyvenimo provincializacija. Tai turi
būti vieną kartą įvardyta. Lietuvoje
vieni politologai, fizikai, matematikai
vertina kitus. Manau, tai skandalin-
ga praktika.

Studijų kokybės vertinimo cen-
tro praktika. Šita įstaiga neturėtų
vertinti universitetų produkcijos ko-
kybės. Dabartinė sistema atveria ga-
limybes revanšams: vieni kitiems at-
sikeršija. Jei norite, kad bendruo-
menės skiltų, leiskite joms vertinti
vienai kitas.

Visame pasaulyje akademikai yra
šiek tiek egocentriški, gyvenantys
uždarą gyvenimą. Bet jei gyvenimą
internacionalizuoji, tai pabėgi ne tik
nuo provincializmo, bet ir nuo vidaus
karų.

– Naujas aukštojo mokslo ir
švietimo ministras – liberalas. Ar
teisinga taikyti rinkos mechaniz-
mus aukštojo mokslo sistemai?

– Iki tam tikros ribos – turbūt

taip. Nesu nusiteikęs prieš laisvąją
rinką. Manau, konkurencija – pras-
mingas dalykas ne tik ekonomikoje.
Konkurencija tampa nesveika, kai
rinkos žaidėjai pradeda diktuoti aka-
deminėms institucijoms. Jei leidi, kad
ne akademinės institucijos, o darb-
daviai, bankai sakytų universitetams
ką daryti, tai, žinoma, yra nesąmonė.

– Ar taip vyksta Lietuvoje?
– Reikia žiūrėti, iki kokio masto

prieinama banko paskolų atžvilgiu.
Manau, normalu, jei ta paskola tikrai
tarnauja studijų procesui. Bet jei ji
tampa masiniu reiškiniu ir tampa
akivaizdu, kad už to slypi komercinis
projektas... Reformos kritikai tą ir
sako.

Tikiuosi, jog mūsų bankininkai
turi ką veikti ir be akademinių insti-
tucijų. Bet tai, kad yra bendra ten-
dencija, kada akademinių instituci-
jų savivaldos ir sprendimų svoris
menksta, kai tuo metu atsiranda vis
daugiau išorinių jėgų, kurios diktuo-
ja, – akivaizdu. Konkurencija yra ge-

ras dalykas tik iki tam tikros ribos.
Esu prieš tai, kad universitetus

būtų mėginama priartinti prie verslo
korporacijos logikos. Deja, Lietuvoje
toks noras pradeda vyrauti. Bijau,
kad Lietuvoje universitetai gali pra-
dėti varžytis ir spręsti savo proble-
mas veikdami kaip verslo struktūros,
o ne kaip akademinės institucijos. (...)

– Kaip vertinate naujos Vy-
riausybės pradėtą mokesčių re-
formą ir jos poveikį mūsų kul-
tūrai ir mokslui?

– Blogai vertinu. Dar kartą įsi-
tikinome, kad pagarbos mokslui tarp
Lietuvos politikų nėra. Matyti, kad
politikai tiesiog pataikauja galingiau-
sioms Lietuvoje struktūroms, institu-
cijoms. Akademinių institucijų tarp
jų nėra. Mėginimas apmokestinti ra-
šytojus... Galbūt ministrui pirminin-
kui atrodo, kad būtent šis žingsnis
padės įvesti biudžete pusiausvyrą.
Bet tai, kad nedaroma jokių lengvatų
toms sritims, kurioms lengvatas tai-
ko visas civilizuotas pasaulis, rodo,
kad tarp mūsų politikų nėra funda-
mentalios pagarbos kultūrai. Nemo-
ralizuoju – tik konstatuoju faktą. Pa-

gal tai, kaip vertinamas mokslas ir
kultūra, dabartinei Lietuvai labai toli
iki pirmosios nepriklausomos Lietu-
vos.

– Jei premjeras būtų ne
Andrius Kubilius, o jo a. a. tėvas,
buvęs Piliečių chartijos vadovas
Vytautas Kubilius, ar turėtume
tokią mokesčių reformą, kokią
turime šiandien?

– Sunkus klausimas. A. a. V. Ku-
bilius buvo talentingas literatūros
teoretikas, humanitaras. Andrius
Kubilius – profesionalus, aukšto lygio
politikas. Manau, dabartinė politika –
mėginimas apmokestinti kultūrą, li-
teratūrą, leidyklas – vykdoma netu-
rint vizijos. O V. Kubilius šalies gy-
venimo viziją turėjo. Nenoriu pikt-
džiugiškai komentuoti dabartinės po-
litikos, bet, mano manymu, viskas
yra daroma labai technokratiškai.
Kreipiamas dėmesys į labai trumpo
laiko perspektyvą. Savo ruožtu mūsų
dabartinė švietimo ir mokslo politika
man primena tokį kolonializmą, kai
kolonizuojame save patys. 

Sutrumpinta.
,,Lietuvos žinios”

L. DONSKIS Atkelta iš 3 psl.
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Bibliotek¨ lentynas papild∂�  
t∆kstançiai knygû�

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) – Bu-
vusiam Statistikos departamento va-
dovui Algirdui Šemetai tapus Finan-
sų ministru, po kelių dienų departa-
mento darbuotojams buvo išmokėta
744 tūkst. litų vienkartinių priedų.
Tai patvirtino Statistikos departa-
mento Ryšių su visuomene skyriaus
vedėja Audronė Miškinienė.

Finansų ministras A. Šemeta tei-
gė smerkiantis tokius buvusių paval-
dinių veiksmus ir tikino, jog svars-
tant biudžetą Vyriausybė numačiusi
visoms premijas ekonominio taupy-
mo laikotarpiu mokėjusioms įstai-
goms atitinkamomis sumomis mažin-

ti lėšas.
A. Šemeta tvirtino, kad šie mokė-

jimai su juo nebuvo derinti ir atlikti
jam nežinant. A. Šemeta finansų mi-
nistru pradėjo dirbti praėjusių metų
gruodžio 9 d., darbą Statistikos de-
partamente jis baigė gruodžio 8 d.

Paklaustas, ar nebuvo žinomi ke-
tinimai Statistikos departamente
mokėti premijas, A. Šemeta atsakė:
„Pasiūlymai dėl premijų skyrimo se-
niai buvo suformuluoti, bet aš matyda-
mas tą finansinę padėtį nepasirašiau
tokių siūlymų. Tikrai negerai, kuomet
tokie sprendimai priimami. Manau,
kad reikėjo išsiaiškinti padėtį.”

Statistikos departamentas
išsimokèjo „kal∂dines premijas”

Lietuva Strasbùre pralaimèjo
dvi bylas 

Vilnius, sausio 28 d. (ELTA) –
Dvidešimt trijuose Lietuvos rajonuo-
se įsikūrusios bibliotekos gavo 46
tūkst. naujų leidyklos ,,Alma littera”
knygų. Leidiniai papildė 641 biblio-
tekų filialo knygų fondus.

Įvairaus amžiaus vaikams ir su-
augusiesiems skirta grožinė ir pažin-
tinė literatūra jau pasiekė įvairių ra-
jonų viešąsias bibliotekas.

Pasak Lietuvos bibliotekininkų
draugijos pirmininko Petro Zurlio,
bibliotekoms skiriamas finansavimas
yra nepakankamas, jos negali sudary-
ti knygų fondų pagal skaitytojų porei-
kius. ,,Rajonuose įsikūrusios biblio-
tekos knygomis aprūpinamos dar
prasčiau, todėl leidyklos ‘Alma litte-
ra’ tradiciškai metų pradžioje paro-
domas dėmesys viešosioms bibliote-

koms labai džiugina”, – sako draugi-
jos pirmininkas, tikėdamas, jog šis
pavyzdys įkvėps ir kitus leidėjus.

,,Paremdami bibliotekas, tikimės
paskatinti žmones dar aktyviau skai-
tyti ir pajusti skaitymo džiaugsmą”, –
sako leidyklos ,,Alma littera” generali-
nis direktorius Arvydas Andrijauskas.

Daugiau kaip 18 metų veikianti
,,Alma littera” yra didžiausia litera-
tūros, skirtos suaugusiems, vaikams
ir paaugliams, leidykla Lietuvoje ir
antroji – pagal šviečiamosios ir moko-
mosios literatūros apimtį. Leidykla
priklauso didžiausiai Baltijos šalyse
knygų leidybos ir prekybos įmonių
grupei ,,Alma littera”, kuriai taip pat
priklauso leidykla ,,Šviesa”, Knygų
klubas ir mažmeninės knygų preky-
bos tinklas ,,Pegasas”. 

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) – Vy-
riausybė nutarė skirti Kovo 11-osios
nepriklausomybės atkūrimo akto sig-
nataro rentą jos pageidavusiai buvu-
siai žemės ūkio ministrei, Valstiečių
liaudininkų sąjungos pirmininkei 65
metų Kazimirai Prunskienei.

5,5 tūkst. litų siekianti renta jai
skirta nuo gruodžio 10 d. – nuo tos
dienos K. Prunskienė neturi drau-
džiamųjų pajamų, o tai yra būtina są-
lyga išmokai gauti. Rinkimus į Seimą
spalį pralaimėjusi K. Prunskienė že-
mės ūkio ministrės vietą paliko gruo-
džio 9 d. Ji yra pateikusi duomenis,
kad nuo to laiko negauna darbo už-
mokesčio.

Vyriausybės posėdyje susisieki-

mo ministras Eligijus Masiulis kėlė
klausimą, ar nereikėtų skiriant rentą
atsižvelgti į prašančiojo turtą, tačiau
Socialinės apsaugos ir darbo minist-
ras Rimantas Jonas Dagys pastebėjo,
kad įstatymas to nereikalauja – K.
Prunskienė atitinka formalius reika-
lavimus, pagal kuriuos įstatymu nu-
matyta skirti rentą. K. Prunskienė sa-
vo turto deklaracijoje nurodo, kad ji tu-
ri turto už daugiau nei 400 tūkst. litų.

Šiuo metu signataro rentą gauna
56 asmenys. Signataro renta siekia
50 proc. parlamentaro algos, tad, pra-
ėjusios kadencijos Seimui pakėlus par-
lamentarų atlyginimus, pakilo ir renta
– šiuo metu ji siekia 5,5 tūkst. litų.

Eurokomisarè teigiamai vertina 
Vyriausybès veiksmus 

Vyriausyb∂ skyr∂ signataro
rentâ K. Prunskienei

Atkelta iš 1 psl.
„Nuosmukio fone tokie reikala-

vimai kels dar didesnę socialinę
įtampą, bus dar sunkiau juos įgy-
vendinti. Kreipimasis į tarptautines
organizacijas, tiek tarptautinį valiu-
tos fondą (TVF), tiek EK, yra būtinas
tik tokiu atveju, kai šalis yra nemoki,
arba, ne taip švelniai tariant, bank-
roto atveju. Tokia padėtis įvyko mū-
sų kaimyninėje šalyje, tokia grėsmė
yra dar kelioms Europos valstybėms.
Lietuva kol kas susitvarko”, – sako
D. Grybauskaitė.

A. Kubilius komisarės patarimus
vertino palankiai ir žadėjo, jog jo ku-
riama Saulėlydžio komisija iki pava-
sario turėtų rasti galimybių, kaip
taupyti dar apie 10 proc. biudžeto.

D. Grybauskaitė  pranešė, kad
EK patvirtino papildomą finansinę
paramą dviem Baltijos šalių energe-
tikos projektams. Anot jos, elektros
tiltui į Švediją ,,Swedlink” patvirtin-
ta 175 mln. eurų (604 mln. litų) pa-
ramos, o antrajai ,,Estlink” jungčiai
– 100 mln. eurų (345 mln. litų). Eu-
rokomisarės teigimu, numatytą pa-
ramą dar turės patvirtinti Europos
Vadovų Taryba.

,,Tai yra EK pasiūlymas. Mes ti-
kimės, kad kovo mėnesį Europos Va-
dovų Taryboje tai bus patvirtinta, ir
tada viskas priklausys nuo projektų –
jų kokybės ir pasiruošimo stadijos.
Bet svarbiausia, jog EK įsipareigoji-
mai jau bus. O jei Europos Vadovų
Taryba patvirtins, tai bus ir Europos
Sąjungos įsipareigojimai, ir viskas
priklausys nuo šalių, kada jos galės
tuos pinigus paimti”, – aiškino D.

Grybauskaitė.
Pasak jos, dviem Baltijos šalių

projektams numatyta beveik 40 proc.
visų lėšų, skirtų elektros tinklų su-
jungimui Europoje. D. Grybauskaitės
duomenimis, Europos elektros jung-
tims skirta iš viso apie 700 mln. eurų
(2,4 mlrd. litų). ,,Aš manau, kad tai
yra labai geras ženklas ir didelė pa-
spirtis Vyriausybės veiksmams”, –
sakė eurokomisarė.

Premjeras A. Kubilius teigė, kad
vasario 17 d. vyks į Švediją, kur ,,ti-
kisi rasti bendrą sutarimą” dėl tilto į
Švediją – iš kurios šalies – Lietuvos
ar Latvijos jis būtų tiesiamas.

Žurnalistų klausiama D. Gry-
bauskaitė neatsakė, ar ketina daly-
vauti gegužę vyksiančiuose preziden-
to rinkimuose. ,,Norėčiau pasakyti
tik viena – jeigu tokį sprendimą pri-
imčiau, kandidatuočiau kaip sava-
rankiška Lietuvos pilietė be jokių po-
litinių partijų paramos, nes Lietuvoje
prezidentą renka Lietuvos piliečiai, o
ne partijos”, – pabrėžė D. Grybaus-
kaitė.

Įvairiuose visuomenės nuomo-
nės apklausose eurokomisarė įvardi-
jama kaip tinkamiausia ir didžiau-
sias galimybes nugalėti turinti gali-
ma kandidatė į šalies vadovo parei-
gas gegužę vyksiančiuose prezidento
rinkimuose, tačiau ji pati sako neno-
rinti ,,pervertinti apklausų”.

,,Iš tiesų sunkmetis visiems, ir
kiekvienas turėtų apsispręsti, kiek
galime likti saugumo zonoje, asme-
ninėje, finansinėje, pilietinėje, kiek
ne. Bet dar neatėjo laikas”, – sakė D.
Grybauskaitė.

Vilnius, sausio 28 d. (ELTA) – Vilniaus mokytojų namų kiemelyje atidaryta
mažųjų vilniečių sukurtų Morių paroda ,,Užgavėnių Morė”. Vilniaus mokyto-
jų namai kartu su miesto savivaldybės Švietimo skyriumi pirmą kartą prista-
to proginę lėlių parodą. Joje dalyvauja apie 50 Vilniaus ikimokyklinių įstaigų.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) –
2008 m. Lietuvoje nustatyti 95 nauji
užsikrėtimo žmogaus imunodeficito
virusu (ŽIV) atvejai. Apie tokį naujai
užsikrėtusiųjų ŽIV skaičių pranešė
Lietuvos AIDS centras.

Pasak pranešimo, tarp pernai už-
sikrėtusiųjų vyrų buvo dukart dau-
giau nei moterų – atitinkamai 65 ir
30. Didžioji dalis užsikrėtė vartodami
švirkščiamuosius narkotikus, dau-
giau nei trečdalis – per lytinius santy-
kius, 18 asmenų užsikrėtimo būdas
nenustatytas.

Naujų ŽIV atvejų pernai dau-
giausiai užfiksuota Vilniaus, Klaipė-
dos, Alytaus ir Kauno  apskrityse. Pa-
sak pranešimo, pernai ŽIV Lietuvoje
užsikrėtė kiek mažiau žmonių nei
ankstesniais metais. Palyginti su ki-
tomis Baltijos šalimis, Lietuvoje pa-
dėtis yra geriausia. Negalutiniais
Lietuvos AIDS centro duomenimis,
bendras ŽIV infekcijos paplitimo ro-
diklis Lietuvoje 2008 m. siekė 36,98
atvejo 100 tūkst. gyventojų. Tai pen-
kiskart mažiau nei Latvijoje ir 14
kartų mažiau nei Estijoje.

Pernai Lietuvoje nustatyti
95 nauji nauji ŽIV atvejai                         

Vilnius, sausio 28 d. (BNS) – Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT)
Strasbūre pripažino, kad Lietuva pa-
žeidė Konvenciją dėl pernelyg ilgos
bylų nagrinėjimo trukmės.

Sausio 20 d. EŽTT paskelbė
sprendimus dviejose bylose – Norkū-
nas prieš Lietuvą ir Četvertakas bei
kiti prieš Lietuvą. Abiejose bylose
Strasbūro teismas nusprendė, kad
besikreipusiems piliečiams nebuvo
užtikrinta teisė į įmanomai trum-
piausią bylos nagrinėjimą.

Vilnietis Viktoras Norkūnas (g.
1966 m.) skundėsi dėl beveik 7 metus
trukusios baudžiamosios bylos, ku-
rioje jis kaltintas ir nuteistas dėl suk-
čiavimo, nagrinėjimo. EŽTT V. Nor-
kūnui priteisė 2,000 eurų (6,900 litų)
neturtinei žalai atlyginti ir 725 eurus

(250 litų) bylinėjimosi kaštams bei iš-
laidoms atlyginti. Pats pareiškėjas rei-
kalavo 40 tūkst. eurų (138 tūkst. litų)
turtinės ir 10 tūkst. eurų (34,5 tūkst.
litų) neturtinės žalos atlyginimo.

Vilniečiai Andrius Četvertakas
(g. 1973 m.) ir vėliau prie jo prisidėję
tėvai Ona Danguolė Četvertakienė (g.
1941 m.) bei Viktoras Četvertakas (g.
1943 m.) skundėsi, kad jų žemės ir
patalpų klausimas Lietuvos teismuo-
se nagrinėtas 6 metus ir 4 mėnesius.

EŽTT vilniečiams priteisė 1,000
eurų (3,450 litų) neturtinei žalai bei
113 eurų (390 litų) vertimo išlaidoms
atlyginti. Pareiškėjai pageidavo iš
Lietuvos prisiteisti 585,000 litų tur-
tinės ir 1,2 mln. litų neturtinės žalos
atlyginimo.
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Vilnius, sausio 28 d. (BNS) –
Tūkstančiai kairiosios pakraipos ak-
tyvistų, kuriuos įaudrino šiuo metu
kapitalistinį pasaulį apėmusi ekono-
mikos krizė, antradienį žygiavo Ama-
zonės miesto Belen gatvėmis ir pra-
dėjo tarptautinį forumą, kurio šūkis –
,,Įmanomas kitoks pasaulis”. Per-
mirkę, tačiau neįbauginti smarkios
atogrąžų liūties 9-ojo pasaulinio so-
cialinio forumo dalyviai šoko, daina-
vo ir mušė būgnus miglos gaubiama-

me Brazilijos mieste. 
Forumas, kurio dalyvių spektras

apima komunistus, gamtosauginin-
kus, dvasinius gydytojus, taip pat –
valstybių vadovus, Belen surengtas iš
dalies siekiant atkreipti pasaulio ben-
druomenės dėmesį į Amazonės atog-
rąžų miškų naikinimą.

Šešias dienas truksiantis rengi-
nys, kuris dažnai kritikuojamas dėl
atotrūkio nuo vyraujančio požiūrio į
padėtį pasaulyje, ypatingo dėmesio
sulaukė šiais metais, kai dėl ekono-
mikos krizės netgi kapitalizmo tvir-
tovės, tokios kaip JAV, buvo priver-
stos mokesčių mokėtojų pinigais gel-
bėti griūvančius bankus.

Tikimasi, kad į kasmetinį foru-
mą, kuris pirmąkart buvo surengtas
2001 m., atvyks apie 100 tūkst. daly-
vių. Forume tikriausiai dalyvaus pen-
kių Lotynų Amerikos šalių vadovai,
kurie pastaraisiais metais skelbė kai-
riosios pakraipos pažiūras. 

jos naujienų agentūra PAP. Viena
dėmė yra maždaug kvadratinio kilo-
metro dydžio, kita mažesnė, abi jos
slenka į vakarus, sakė Lenkijos pa-
sienio tarnybos atstovas spaudai.
Taršos šaltinis nežinomas, gali būti,
jog iš kurio nors laivo naftos produk-
tai pateko į jūrą. Lenkų specialistų
nuomone, dėmės ekologinio pavojaus
nekelia, tačiau, laikantis tarptau-
tinių sutarčių, apie jas buvo pranešta
kitoms Baltijos šalims.

ŽENEVA
Tarptautinė darbo organizacija

(PDO) teigia, kad dėl globalinės eko-
nominės krizės bedarbių gretos vi-
same pasaulyje gali pasipildyti 51
mln. žmonių. Jungtinių Tautų agen-
tūra teigia, kad iki 2009 m. pabaigos
pasaulinis nedarbo lygis gali išaugti
iki 7,1 proc. 2008 m. pasaulinis ne-
darbo lygis siekė 6 proc., o 2007 M. –
5,7 proc. Remiantis pačiu optimistiš-
kiausiu scenarijumi, bedarbių gretos
pasaulyje pasipildys 18 mln. žmonių,
o nedarbo lygis išaugs iki 6,1 proc. 

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev pasiūlė sustabdyti vyriausybės
pateiktų baudžiamojo kodekso patai-
sų, išplečiančių išdavystės, valstybės
paslapties ir šnipinėjimo sąvokas,
nagrinėjimą Valstybės Dūmoje, pra-
nešė Rusijos agentūros. Gerokai iš-
plėtus sampratas įstatymo projekte,
kritikų nuomone, valdžia galėtų pa-
teikti kaltinimus prieš valstybę nu-
kreiptais nusikaltimais bet kuriam
kitaip mąstančiajam.

KAIRAS
Naujasis JAV taikos pasiuntinys

George Mitchell sakė, jog labai svar-
bu sustiprinti ugnies nutraukimą
Gazos ruože, o Izraelis po palesti-
niečių išpuolio, per kurį žuvo iz-
raeliečių karys, perspėjo, kad ginsis.
G. Mitchell su H. Mubarak aptarė
Egipto pastangas dėl taikos Gazos
ruože. Trečiadienį Izraelio karo lėk-
tuvai apšaudė tunelius po Gazos
ruožo ir Egipto siena, kuriais, kaip
teigia izraeliečiai, į palestiniečių teri-
toriją kontrabanda gabenami ginklai.
Taip buvo reaguojama į antradienio
išpuolį prie sienos, per kurį žuvo
vienas izraeliečių karys.

Pasaulio naujienos

Nauju ortodoksû patriarchu
tapo metropolitas Kiril

Brazilijoje tùkstançiai kairiûjû svarsto
„kitokio pasaulio”galimybê

ROMA
Italijos policija išardė didelį eurų

banknotų ir monetų klastojimo tin-
klą ir šalyje suėmė beveik 100 su juo
siejamų asmenų, pranešė vienas pa-
reigūnas. Pasak jo, šiam tinklui prik-
lausę pinigų padirbinėtojai taip pat
veikė kitose Europos Sąjungos (ES)
šalyse, tarp jų Vokietijoje, Ispanijoje,
Lietuvoje ir Prancūzijoje. Italijos
policijas pranešė atėmusi 1,23 mln.
eurų (4,25 mln. litų) padirbtais ban-
knotais. Pareigūnai rado 4 laborato-
rijas, kuriose buvo gaminami netikri
banknotai ir monetos. Pasak parei-
gūnų, dalis padirbtų pinigų buvo pa-
naudota atsiskaitant narkotikų pre-
kybos sandoriuose ir pakliuvo į Lo-
tynų Amerikos šalis.

PARYŽIUS
Prancūzija iškvietė Izraelio am-

basadorių ir pareiškė protestą dėl
įvykio, kai Europos šalių diploma-
tams atvykus į uždarytą Gazos ruožo
sienos perėją žydų valstybės kariai
iššovė du įspėjamuosius šūvius, pra-
nešė Prancūzijos URM. Pasak minis-
terijos atstovo, Izraelio kariai antra-
dienį sustabdė prie Erec sienos pe-
rėjos iš Gazos ruožo į Jeruzalę grįž-
tančią diplomatų automobilių kolo-
ną, kurioje važiavo Prancūzijos ge-
neralinis konsulas. Kariai diploma-
tam 6 valandas neleido kirsti sienos.

MADRIDAS
Ispanijoje vanduo užplūdo Bil-

bao, Baskijos regiono sostinę. Upėms
išsiliejus iš krantų, vietinė valdžia
priversta skelbti griežtus meteoro-
loginius perspėjimus, pranešė parei-
gūnai. Pasak radijo, Bilbao miesto
valdžia paragino tėvus anksti pasi-
imti iš mokyklos vaikus, o baskų re-
giono vyriausybė paskelbė ypatingų
veiksmų dėl potvynio planą. Praėjusį
savaitgalį Ispanijos Katalonijos re-
gioną, pietų Prancūziją ir Italiją nio-
kojo stiprios audros ir potvyniai, nu-
sinešdami 26 gyvybes.

VARŠUVA
Baltijos jūroje, maždaug už 20

mylių nuo Lebos kurorto, pastebėtos
dvi naftingos dėmės, pranešė Lenki-

EUROPA

RUSIJA

AFRIKA

Maskva, sausio 28 d. (AFP/BNS)
– Rusijos ortodoksų bažnyčia paskel-
bė, kad naujuoju bažnyčios vadovu
išrinktas metropolitas Kiril. Jis su-
rinko daugumą balsų – 508, antras
liko metropolitas Klemens, gavęs 168
balsus. Vienam iš kandidatų į Mask-
vos ir visos Rusijos patriarchus,
Minsko ir Slucko metropolitas Fila-
ret Vietiniame Susirinkime atsiėmus
savo kandidatūrą, Vietinis Susirin-
kimas nutarė nekelti kito kandidato
vietoj pasitraukusio Filaret. Tokiu
būdu 16-asis Vietinis Susirinkimas
Rusijos Ortodoksų Bažnyčios patri-
archą rinko iš dviejų kandidatų.

Naujasis Rusijos ortodoksų patri-
archas Kiril yra savarankiškų pažiū-
rų figūra, galinti išmušti iš vėžių
viską kontroliuoti mėgstančius šalies
politinius vadovus, nes labai stengia-
si stumti į priekį itin konservatyvią
Bažnyčią, sako specialistai.

62 metų Kiril (pasaulietiniame
gyvenime – Vladimir Gundiajev), ku-
ris į patriarcho sostą bus pasodintas
sekmadienį, specialistai vadina dva-
sininku politiku, kuris Ortodoksų
Bažnyčios hierarchijos laiptais kilo
tamsiais sovietų valdymo laikais, o
Vladimir Putin valdymo metais su-
maniai naudojosi žiniasklaida ir
atkreipė į save daugelio dėmesį.

Jau daugiau kaip 10 metų šešta-
dienio rytais jis vedė valstybinės tele-
vizijos laidą ,,Ganytojo žodis”, kurio-
je kalbėdavo apie Bažnyčios reikalus
ir atsakydavo į žiūrovų klausimus
apie dvasinį gyvenimą. Jis nuolat ro-
dėsi su tokiais politiniais vadovais
kaip V. Putin, tad komentatoriai reiš-
kė nuomonę, kad jam patiktų, jei
Bažnyčia vaidintų svarbų vaidmenį
šalies politiniame gyvenime.

Mirus apdairiam jo pirmtakui
Aleksij II, Kiril tuojau pat iškilo kaip
pagrindinis pretendentas į naujuo-
sius patriarchus ir vadovavo šią sa-
vaitę vykusiam Bažnyčios Vietiniam
Susirinkimui. Jam nesukliudė ir ne-
palankūs pranešimai apie Bažnyčios
finansinę veiklą, pradedant alkoholio
ir tabako importu 10-ajame dešimt-
metyje ir baigiant dalyvavimu skan-
dale dėl programos ,,Irako nafta už

maistą”. Tada jis net pagarsėjo kaip
,,tabako metropolitas” dėl savo są-
sajų su skandalu, kilusiu dėl didžiu-
lės siuntos neapmokestinamų ciga-
rečių importo ir pardavimo, siekiant
surinkti lėšų humanitariniams rei-
kalams.

Žiniasklaida mini ir tai, kad
Kiril, kaip ir jo pirmtako, vardą kiek
temdo kaltinimai, kad sovietmečiu jis
buvęs KGB agentas, slapyvardžiu
,,Michailov”. Religinė interneto sve-
tainė credo-portal.ru, kurioje buvo
pasirodę tokie pranešimai, šią savaitę
buvo paslaptingai uždaryta.

Kiril tikriausiai bus ne liberali-
zuojanti jėga, o sieks didesnio Baž-
nyčios vaidmens valstybės įstaigose,
tokiose kaip mokyklos ir armija. Ap-
žvalgininkams vis dar neaišku, kodėl
valstybinė žiniasklaida prieš patriar-
cho rinkimus taip rėmė Kiril ir rodė
tiek daug reportažų apie jį. Keli
komentatoriai mano, kad premjeras
V. Putin ir prezidentas Dmitrij Med-
vedev nepatikliai žiūri į tokią neprik-
lausomą figūrą, ypač po to, kai jo
pirmtakas kartais nepataikydavo į
oficialiąją natą. Tačiau atrodo, jog
pasaulietiškoji valdžia yra įsitikinusi,
kad Kiril bus jai lojalus, jei dėl eko-
nominės krizės Rusijoje prasidėtų
Kremliaus ir jo priešininkų pasau-
liečių priešprieša.

Rusijos ortodoksų bažnyčios Metropo-
litas Kiril.

Tūkstančiai kairiosios pakraipos akty-
vistų žygiavo Brazilijoje.
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Skelbimai

GYDOMOJI
PRIESKONIŲ GALIA

IŠNUOMOJA

Paruošė Nijolė Nausėdienė                 El.paštas: nausediene@aol.com

Mūsų stalui

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

Gydomasis poveikis: česnaką
galima laikyti kone universaliu vais-
tu. Kad ir kokia liga sirgtume, švie-
žias česnakas padeda greičiau pa-
sveikti. Jei norime geresnio poveikio,
turėtume jį nuolat vartoti. Tai natū-
ralus antibiotikas, neturintis jokio
šalutinio poveikio. Česnakas mažina
padidėjusį kraujospūdį, tirpina rie-
balus kraujyje, užkerta kelią arte-
riosklerozei. Pagerėjus kraujagyslių
pralaidumui, mažėja rizika sirgti
širdies ir kraujagyslių ligomis. Čes-
nakas malšina skrandžio bei žarnyno
skausmus, gerina skydliaukės veiklą,
tausoja kepenis, stiprina organizmo
atsparumą, šalina nuodus, slopina
uždegimo procesus. Jame yra A, B ir
C vitaminų.

Joks kitas maistinis augalas vi-
same pasaulyje nėra taip vertinamas
dėl savo gydomųjų, maistinių ir pries-
koninių savybių, kaip česnakas. Grei-
čiausiai jis kilęs iš Vidurio Azijos.

Senovėje jį buvo pamėgę šume-
rai. Jėgoms atgauti česnako kasdien
būdavo duodama valgyti Egipto pira-
midžių statytojams, Graikijoje – olim-
pinių žaidynių nugalėtojams. Hipok-
ratas juo gydydavo plaučių ligas.
Indų medicinoje – ajurvedoje – česna-
kas buvo ir tebėra organizmą stipri-
nanti ir šlakus varanti priemonė.

Šiaip ar taip per praėjusius de-
šimtmečius mokslininkai sukaupė
nemažai įrodymų apie šio prieskonio
akivaizdžią naudą gydant sunkias li-
gas. Naudodamas modernius tyrimo
metodus pirmasis tai įrodė Louis Pas-
teur 1858 metais. Jis nustatė, kad
česnake esantis polisulfidinis jungi-
nys alicinas yra ne tik specifinio čes-
nako kvapo ,,kaltininkas”, bet ir ne-
pamainomas antibiotikas. Per Ant-
rąjį pasaulinį karą karo gydytojai ir

sanitarai šviežiu česnaku dezinfekuo-
davo žaizdas. Net menkiausios alici-
no dozės užkerta kelią bakterijų, vi-
rusų ir grybelių dauginimuisi. Vienas
miligramas alicino pakeičia 10 milig-
ramų penicilino, be to, nesukelia ša-
lutinio poveikio. Šis atradimas buvo
tikra sensacija ir vertinga pagalba
žmonėms, kurių organizmas itin jau-
triai reaguoja į dirbtinus antibioti-
kus.

1989 metais česnakas buvo įvar-
dintas metų gydomuoju augalu. Mok-
slininkai pripažino, jog česnako pre-
paratai gali būti vartojami kaip veiks-
mingi natūralūs gamtos vaistai. Dau-
gybės klinikinių stebėjimų rezultatai
rodo, kad česnako veikliosios medžia-
gos mažina širdies infarkto riziką.

Patartina kasdien suvalgyti 1-2
skilteles šviežio česnako. Lengviau
tai padaryti, valgant jį su obuoliu, tai
ir kvapo nebus. Gydantis galima
padidinti dozę ir valgyti 3 kartus
dienoje. Žaliuose česnako daigeliuose
slypi didesnė galia, tad suvartokite ir
juos. Virti ar troškinti česnaką reikia
kuo trumpiau. Nedėkite jo į įkaitin-
tus riebalus, nes jis greitai pridegs ir
apkars. Česnako kvapą malšina im-
bieras, jogurtas, kavos pupelės, pet-
ražolės.

Įsidėmėtina: Iš česnakų gami-
nami homeopatiniai vaistai. Jie ski-
riami virškinimui sutrikus, reumatiz-
mo, raumenų ir sąnarių skausmams
malšinti, taip pat stabdo ankstyvą se-
nėjimo procesą ir ląstelių irimą. Tad
kasdien suvalgydami šviežio česnako
neturėsime jokių ligų. 

Pats laikas pradėti pačiam savim
rūpintis ir naudotis ne daktarų siūlo-
momis cheminėmis priemonėmis, bet
gamtos teikiamomis malonėmis.

Valgomasis česnakas

Receptai

Įdomybės
Parengė Eugenius Gerulis

Popiežius Šv. Mikalojus I (858–
867) arba popiežius Sergijus III (904–
911), senos sidabrinės monetos liudi-
jimu, buvo pirmasis, kuris užsidėjo
tiarą su viena karūna.

Popiežius Mikalojus II (1059–
1061) buvo pirmasis, užsidėjęs tiarą
su dviem karūnom.

Popiežius Klemensas V (1305–
1314) arba popiežius Benediktas XII
(1334–1342) buvo pirmasis, kuris už-
sidėjo tiarą su trim karūnom.

Yra manančių, kad tiara su trim
karūnom simbolizuoja Popiežiaus
galią danguje, žemėje ir pragare.

Buvo atsiradęs vienas popiežius,
kuris po karūnacijos atsisakė dėvėti
tradicinę tiarą su trim karūnom. Tai
buvo Paulius VI (1963–1978).

Dabar, kai Amerikoje viešėjo po-
piežius Benediktas XVI, jis iškilmin-
gai dėvėjo tiarą, bet, įdomu, kad ji
nebuvo papuošta karūnomis!

Taip pat įdomu, kad jo herbas
nepretenduoja į dangaus ir pragaro
raktus... Spauda rašo, kad šventojo
popiežiaus Jono Pauliaus II žmonės
bėgdavo pamatyti, o intelektualo po-
piežiaus Benedikto XVI žmonės ren-
kasi paklausyti.

Kada tiara buvo pradėta puošti
karūnomis?

,,Drauge” galima 
įsigyti puošnius 

vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Pakepinus česnako galvutę gau-
site skanų garnyrą prie mėsos. Taip
pakepintas jis neturės jokio kvapo ir
bus malonaus skonio, tik, aišku,
praras dalį gydomosios galios.

Keptas česnakas

Paimkite 2-4 galvas česnakų. Nu-
pjaukite galvų viršų, sudėkite jas į ke-
pimo indą, užpilkite ant viršaus tru-
putį aliejaus, pabarstykite druska.
Jei norime pikantiškesnio skonio –
,,Lemon pepper” prieskoniais ir par-
mezano sūriu. Įdėkite į orkaitę ir
kepkite apie 15-20 min. 350 F karštu-
mo orkaitėje.

Iškepti česnakai labai gražiai iš-
siners iš savo odelės.

Daržovių mišinys (Salsa)

Ji gali būti aštri, vidutinio aštru-
mo arba švelni, pagal jūsų skonį prik-
lausys, kiek dėsite aitrių pipirų.

Reikės:
4 šviežių pomidorų, 
1 didelės galvos svogūno, 
4 salierų kotų, 
1 cukinijos, 
4 skiltelių česnako, 
pundelio šviežių petražolių, 
pusės puodelio acto (dar į jį įber-

ti truputį citrininės rūgšties, nes
daržovės labai sutraukia rūgštį), 

druskos, 
2 šviežių pimentų (pimentus –

aitrūs pipirai), 
dar įberti sausų čili pipirų, 
šaukštelio cukraus, 
poros ar daugiau šaukštų pomi-

dorų padažo.
Salierų kotus su pimentomis ir

česnaku sutrinti plakiklyje (blander),
o visus kitus produktus labai smul-
kiai supjaustyti ir paskui viską kartu
sumaišyti. Tinka valgyti su įvairiais
čipsais, galima vartoti prie mėsos ar
dėti į padažus. Aštrus ir sveikas mais-
tas.

Česnakų arbata 
nuo peršalimo ligų

Reikės:
1/2 citrinos, 
1 didelės česnako skiltelės, 
puodelio vandens, 
medaus pagal skonį.
Išspauskite citriną. Nuluptą čes-

nako skiltelę smulkiai sukapokite ar-
ba išspauskite. Viską užpilkite karš-

tu, bet ne verdančiu vandeniu ir nu-
koškite. Pasaldinkite medumi. Kelis-
kart per dieną gerkite šviežiai pa-
ruoštą arbatą. 

Su česnaku galima pasigaminti
česnakinį sviestą, juo užtepame ban-
deles, kurias apkepiname orkaitėje. Į
česnakų sviestą dar galima pridėti ir
kitų priedų: porą lašų citrinų sulčių,
tarkuotų citrinos žievelių, šviežiai
maltų prieskonių, šviežių smulkintų
žalumynų – petražolių, svogūnų laiš-
kų, kalendrų, krapų, taip pat smul-
kiai kapotų laukinių augalų – rūgšty-
nių, gysločių ir saulučių (apie jas dar
parašysiu).

Majonezas su česnakais

Jį galima patiekti kartu su vir-
tais kiaušiniais arba kaip užkandėlę
su šviežiomis daržovėmis.

Reikės:
4 česnako skiltelių, 
ekologiškos druskos, 
2 kiaušinių trynių, 
puodelio alyvuogių aliejaus, 
citrinos sulčių.
Nuluptas česnako skilteles sus-

mulkinkite. Pridėkite žiupsnelį drus-
kos ir išmaišykite. Įmuškite 2 kiauši-
nio trynius ir plakite pusę minutės
elektriniu maišytuvu. Po truputį la-
šinkite į tyrę aliejaus, kol sutirštės.
Paskui dar truputį įpilkite aliejaus.
Pridėkite druskos ir keletą lašų citri-
nos sulčių.

Kadangi toks majonezas itin ka-
loringas, jį galima paruošti su dieti-
niu produktu.

Reikės:
Pusės puodelio liesos varškės, 
2 kiaušinių, 
2 valgomųjų šaukštų vyno acto, 
2 šaukštelių vidutinio aštrumo

garstyčių, 
4 česnako skiltelių, 
druskos, 
šviežiai maltų pipirų.
Sudėkite į indą varškę, kiauši-

nius, actą, garstyčias, smulkintus
česnakus ir keletą minučių stipriai
plakite rankiniu maišytuvu. Pagar-
dinkite druska ir pipirais. Galima
pridėti šviežiai kapotų petražolių.

Labai populiari šiuo metu pasida-
rė bulvių tyrė su česnakais. Tad čes-
nakas vis plačiau ir dažniau vartoja-
mas patiekalams.
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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,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, 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,, MMDD
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
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

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

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje

www.draugas.org

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 32

Vaizduotėje iškilo pulko vadas:
šviesiais plaukais, suplota nosimi ir
įdubimais žanduose nuo kiaurai pra-
ėjusios kulkos. „Kai pradėjau, sako,
spjaudyti, tai nustebau, iš kur, matj,
u menia stolko zubov?” – blizginda-
mas metaliniais dantimis, juokavo
majoras. Kietas vyras buvo, nieko ne-
prikiši. Patiko jam ta mūsų „silkė”.
„Geriau, sako, būtumėt neišvertę, to-
kia gera daina, pachodnaja”. Augus-
tinui pulkininkas jautė simpatiją, ne
kiekvienam soldatui uždėdavo ranką
ant peties ar atviru žodžiu prasižio-
davo, nurisdamas sunkumą nuo krū-
tinės. Keikė jis tą valdžią su visais va-
dais ir vadukais, nematė jokių proš-
vaisčių gyvenime, jokio žiburėlio.
„Taip norisi, sako, pakilti ir niekada
nenusileisti”. Bet likimas pajuokavo.
Nepriėmė ten, aukštai, lėktuvo su
žvaigždėmis, o sviedė žemyn su tokia
jėga, kad tik trumpas blyksnis liko iš
jo gyvenimo.  Staigiai perėjo į kitą
pasaulį, o gal Dievas pašaukė dan-
giškojon tarnybon.

Atitokęs nuo minčių, jis išsiėmė
popierius, pasklaidė, patikrino, ar
viskas gerai, po to atsilošė, užsimerkė
ir, dviem pirštais glostydamas smak-
rą, bandė susikaupti.

Prie ministerijos jis mirktelėjo
vairuotojui, pasikišo portfelį po pa-
žastimi ir, įsmukęs į vidų, nutipeno
kilimu dengtu koridoriumi pro tam-
siu dermatinu apmuštas duris, ant
kurių blizgėjo lentelės su pavardė-
mis. Didžiuliame kambaryje jau pri-
sirinkę žmonių, o netrukus įkrypavo
ir pats vadas ministras Krickus. Jis
pakėlė antakius it kregždė sparne-
lius, ėmė aiškinti apie nenuilstamą
partijos darbą, apie artėjančią darbo
žmonių šventę. Kalbėjo jis tenoru,
bet balsas vis augo, stiprėjo, skver-
bėsi į visus salės kampus; jie taip įsi-
jautė, kad net gyslos ant kaktos iš-
šoko. Tai balsas žmogaus, gyvenančio
ar pasimetančio, kad gyvena tomis
absurdiškomis idėjomis. Taip įtaigiai
jas skleidė, priversdamas kiekvieną
prabusti iš snaudulio, atitraukti
dėmesį nuo savo popierių ir nukreip-
ti akis į šį mažą, plačiapetį žmogelį,
kuris kalbėdamas – ar dėl neteisingo
kvėpavimo, ar dėl ligos, ar iš įpratimo
– kilnojo pečius ir darėsi juokingas.
Koktu buvo klausyti, kaip melas
tampa jo esme, įsisiurbia į mintis taip
tvirtai, kad virsta tiesa.

Jau nusileido laiptais, kai netikė-
tai dingtelėjusi mintis jį sustabdė.
Gal dar kartą Ankų patrukdyti, šiaip
ar taip, jų draugystės ryšiai iki šiol
dar, ačiū Dievui, neiškoriję. Studijuo-
damas kartu su Ankum pas panas
traukdavo, o grįžę sykiu su velnių pa-
leidimu per bendrabučio langus rabž-
dindavosi. Reikės užsiminti apie ga-
ražo perdengimo blokus sodo name-
lyje, jeigu jis vizuotų, tada jau šįmet
galėtų užbaigti statybas. Augustinas
apsisuko ir ėmė neskubėdamas lipti
laiptais.

– Pavaduotojas užimtas, – rapor-
tavo sekretorė lyg iš Renuaro pa-
veikslo, spindėdama rausvu perliniu
veidu, su gilia iškirpte po kaklu, –
prašom palaukti.

Jis atsisėdo prie didžiulės, lubas
siekiančios palmės, nužvelgė lūpas
papūtusią, mašinėle tarškinančią
sekretorę, kurios net vardo nežinojo.

O dar neseniai čia dirbo Greta, sim-
patinga mergaitė, belaukdamas su ja
persimesdavo vienu kitu žodeliu. Jis
atsipalaidavo, patogiau įsitaisė, pa-
žvelgė į kabantį ant sienos elektrinį
laikrodį su trūkčiojančia rodykle ir
panoro pasišildyti prie senų prisimi-
nimų laužo.

Klemensas  Ankus – apsukrus,
pastabus ir paslankus vaikinas. Au-
ditorijoje, būdavo, trūks kreidos ar
kėdės, jis pirmas tai pastebės, nu-
bėgs, atneš, o merginos tik ir laukda-
vo, kada prieis, numes kokį sąmojų,
prašviesins mokslo išūžtas galveles.
Jis ir jam kelionę į Varšuvą sukombi-
navo, o iš ten į – Krokuvą. „Važiuo-
jam, sako, darbas ne vilkas, į mišką
nepabėgs, Mickevičiaus, Jogailos,
Slovackio kapus, Vavelio katedrą
apžiūrėsim.” Greitasis traukinys lėkė
kaip pašėlęs, ir jokios ratų šnektos,
tik vėjas įkyriai trynėsi į vagono lan-
gus, piktai šnypšdamas vasaros
kaitra; atskiros nerūkantiems kupė,
gražios mini sijonukais lenkaitės. Ka-
va, šokoladas,  „Proszę, proszę” – dan-
tukai blykčioja, blakstienos dažytos,
pasistiebusios krūtys...

– Prašom užeiti, – pakėlusi nuo
mašinėlės galvą burbtelėjo sekreto-
rė, vyriškiui išėjus iš Ankaus kabine-
to.

Ankus draugiškai pasisveikino,
išėjo iš užstalės, rankos mostu parodė
jam kanapą. Persimetė keliomis ne-
reikšmingomis frazėmis, o kai Augus-
tinas pasiteiravo apie jo asmeninį gy-
venimą, Klemenso veidas pasikeitė,
šypsena iškart užsisklendė it knyga.
Augustinas pastebėjo, kad jam trūks-
ta ankstesnės gyvumo ugnelės, to pa-
sitikėjimo savimi, ir nors kalbėjo ra-
miai, judesiai jį išdavė.

Aštuonioliktas skyrius

Augustinas, jau sėdėdamas Vol-
goje ant užpakalinės sėdynės ir varty-
damas kelialapį į Armėniją, galvojo
apie Klemensą. Kaip jis įsikarščiavo,
įraudęs vaikščiojo po kabinetą, sėdosi
šalia jo, o jam pasilenkus, raudonas
su baltomis juostelėmis kaklaraištis,
tabalavo lyg nutrūkęs pantis. Po kiek
laiko, vis kartodamas: „Tau, kaip ge-
ram draugui”, matyt, neturėdamas
su kuo pasidalinti savo negando, tikė-
damasis supratimo ir atjautos, ėmė
padrikai, skubotai pasakoti keistą
istoriją apie chrenovą padėtį. Velnias
žinojo, kad ta boba kažkokio sekreto-
riaus žmona. Supranti, įsibrovė į
kabinetą ir ėmė rusiškai burbuliuoti.
Tądien jaučiausi klaikiai, buvau per-
šalęs, kosėjau, galvą skaudėjo, tai ir
pasakiau, kad tiek metų gyvena Lie-
tuvoje ir negali lietuvių kalbos išmok-
ti. Broleli, kad užsiuto, tik žiopt
žiopt, žodžio neištarė, trenkė durimis
ir išėjo, o po kelių dienų kviečia mane
į partijos komitetą. Tu ką, sako, šo-
vinistinių pažiūrų, diskriminacija už-
siimi?! Įsivaizduoji! Jo majo, kad pa-
siuto: „Kaip tu drįsti, kas davė tokią
teisę!” Velniaižin, kaip išsikapstysiu.
„Eik, sako, derink su ja, o jei ne...”
Negi aš turiu jai kojas bučiuoti, ka-
capei. Paskutinį žodį jis ištarė tyliau,
baikščiai apsidairė, lyg laukdamas,
kad štai prasivers durys ir pasigirs
„Eime!”. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl.

Paminėti tragiškieji 
sausio įvykiai

Sausio 13-ios tragiškieji įvykiai
Šv. Andriejaus parapijoje buvo pami-
nėti š.m. sausio 18 d. LB apylinkės
valdyba, lituanistinė mokykla, para-
pijos komiteto nariai surėmė pečius,
kad Lietuvos žmonių heroizmą išryš-
kinę įvykiai nedingtų iš atminties.
Parapijos salėje buvo išstatyti prie
Televizijos bokšto žuvusių atvaizdai,
Šv. Mišių metu mokinukai atnešė
žvakutes juos pagerbti, o kun. Petras
Burkauskas pamoksle prisiminė ant
tėvynės aukuro padėtas gyvybės
aukas. Dr. Vitalija Dunčienė su sūnu-
mi jautriai paskaitė skaitinius, o dr.
Jonas Dunčia perskaitė poeto Justino
Marcinkevičiaus žodžius, parašytus
žuvusiųjų Laisvės gynėjų laidotu-
vėms. Po Mišių parapijos salėje Hen-
riko Šatinsko ir dr. Jono Dunčios rū-
pesčiu susirinkusiems buvo parody-
tas filmo klipas iš Lietuvoje vykusio
tragiškosios sukakties paminėjimo.
Pabaigoje keturi kalbėtojai pasidalijo
asmeniniais  Sausio 13-sios išgyveni-
mais.

Žinios trumpai

Sekmadienį, sausio 4 d., Šv. And-
riejaus lietuvių parapijoje įvyko tra-
dicinis muz. Ilonos Babinskienės va-
dovaujamo parapijos choro ,,Laisvė”
koncertas, skirtas nuotaikingai už-
baigti kalėdinį laikotarpį.

Koncerto programoje taip pat da-
lyvavo Trinity liuteronų parapijos
vaikų ir suaugusių chorai bei tos pa-
rapijos varpelių muzikos vienetas.
Gausiai atsilankė amerikiečiai sve-
čiai. Prieš koncertą V. Krėvės mokyk-
los tėvų komitetas koncerto belau-
kiančius pavaišino koldūnais.

Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo sukakčių minėjimas Phila-
delphia bus minimas š. m. kovo 1 d.
Pagrindiniu kalbėtoju bus ambasado-
rius Jonas Paslauskas, Lietuvos ge-
neralinis konsulas New Yorke. Minė-
jimo rengėjai – Philadelphia LB
apylinkės valdyba.

Mirtys vis dažniau ir dažniau
retina mūsų gretas

Pereitų metų gruodžio 3 d. Ana-
pilin iškeliavo 75 m. amžiaus JAV
armijos pulkininkas Eugenijus Rin-
gaudas Vigelis. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, pulk. Vigelis keletą
metų darbavosi Lietuvos Krašto ap-
saugos ministerijoje, buvo Baltijos
instituto narys. Velionis paliko tris
suaugusius vaikus.

Gruodžio 30 d. vėžio ligos pa-
kirstas mirė Jonas Vigelis, prieš ma-
žiau kaip mėnesį palaidojęs brolį Rin-
gaudą. Vėlionis buvo 72 metų am-
žiaus. Kol sveikatos bėdos nebuvo už-
griuvę, Jonas darbavosi JAV LB apy-
linkės valdyboje, lituanistinės mo-
kyklos tėvų komitete. Nuliūdusius
paliko žmoną Gabrielę ir du suaugu-
sius vaikus.

Sakoma, kad dažnai mirties dal-
gis siekia apimti plačiau. Sausio 11 d.
Cerry Hill, NJ mirė Jadvyga Laucevi-
čienė, 97 m. amžiaus, Gabrielės Vige-
lienės motina. Prieš keletą metų ve-
lionė persikėlė iš New Yorko gyventi
arčiau dukters. Vėlionės palaikai bus
laidojami šalia New Yorke palaidoto
vyro. Be dukters liūdi Švedijoje gyve-
nantis sūnus bei anūkai.

Velionės padovanota gausi pa-
veikslų kolekcija finansiškai parėmė
,,Vaiko vartai į mokslą” sambūrio
veiklą Lietuvoje.

Alg.Gč.

PHILADELPHIA, PA

Šauniai sutikome Naujus metus
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Džiaugiuosi, kad teko laimė pabuvoti 
JAV prezidento inauguracijoje

Spaudoje jau skaitėte apie kai
kurių jaunų lietuvaičių dalyvavimą
JAV prezidento Barack Obama pri-
saikdinimo ceremonijoje. Šiandien
noriu Jus supažindinti su Dainiumi
Grabliausku, taip pat dalyvavusiu
šioje šventėje. Dainius yra geras Burr
Ridge Middle Scholl ir Čikagos litu-
anistinės mokyklos mokinys, kartu su
,,Lietuvos Vyčių” šokėjais dalyvavo
XIII Lietuvių tautinių šokių šventėje.
Tėveliai Rimantas ir Jūratė Grab-
liauskai ir vyresnis broliukas Ri-
mantas tikrai gali didžiuotis Dainiu-
mi.

– Dainiau, kaip tu patekai į
JAV prezidento inauguraciją?

– Mokausi Burr Ridge Middle
School septintoje klasėje ir aktyviai
dalyvauju mokyklos veikloje. Esu
geras mokinys ir mokytojas rekomen-
davo mane į jaunųjų politikų konfe-
renciją. Jos atstovai važiavo į inaugu-
raciją.

– Ar dar kas nors iš Jūsų
mokyklos važiavo į Washington,
DC?

– Ne, iš mūsų mokyklos aš va-
žiavau tik vienas, tačiau važiavo
mokiniai iš kitų mokyklų. Iš Čikagos
ir apylinkių iš viso važiavo dvidešimt
mokinių.

– Kaip tau patiko kelionė?
– Labai patiko. Pirmiausia, labai

džiaugiausi, kad man teko laimė ten
nuvažiuoti ir savo akimis pa matyti
JAV prezidento inauguraciją. 

– Ar teko pamatyti preziden-
tą Obama iš arti?

– Mačiau iš toliau, tačiau vis tiek

labai džiaugiuosi, kad tarp 3 milijonų
dalyvaujančių inauguracijoje buvau
ir aš.

– Ar mokiniams buvo organi -
zuota programa? Ar teko daly -
vau ti ekskursijose, susitikimuo -
se?

– JAV sostinėje mes viešėjome
penkias dienas – nuo šeštadienio iki
tre čiadienio. Inauguracija vyko pas -
kutinę mūsų buvimo Washington, DC
dieną, o prieš tai vyko įvairiausi ren -
giniai. Mes dalyvavome ekskursijoje
po Washington, DC ir jo apylin kes,
mus buvo nuvežę apžiūrėti traukinių
stotį (Union Station), vedė pietauti į
restoraną. Aplankėme JAV istorijos
muziejų, kuriame daugiau sužinojo -
me apie rugsėjo 11-ąją. Ypač man
patiko apsilankymas University of
Ma ryland,  kur susitikome su buvu-
siu JAV viceprezidentu Al Gor ir bu -
vusiu valstybės sekretoriumi Colin
Powell. Taip pat buvo ne vienas kon-
certas ir suaugusiems, ir vaikams.

– Kaip tau patiko šie politikai
kaip asmenybės?

– Mūsų susitikimo metu jie visą
laiką kartojo, jog norint tapti tikru
vadovu, reikia jau dabar pradėti tą
daryti – išmokti vadovauti klasėje ar
ko kioje grupėje, stengtis viską atlikti
gerai. Jei tu dabar nesimokysi, ne -
sistengsi išmokti vadovauti, tai var gu
ar užaugęs galėsi būti vadovu, sakė
jie. Jie mums tvir tino, kad mes čia
atvažiavome ne šiaip sau, o buvome
pasiųsti todėl, kad jau dabar esame
savo mokyklose pirmūnai, sugebame

�2009 m. minime Lietuvos vardo
tūkstantmetį, todėl visus metus Lie -
tuvoje ir pasaulyje įvairiausiais bū -
dais bus pažymima ši iškili data. Pri -
sidėdamas prie šios sukakties LR Ge -
neralinis konsulatas Čikagoje skelbia
konkursą „Kaip aš garsinčiau Lietu -
vos vardą” ir kviečia jame dalyvauti
visus moksleivius, gyvenančius gene -
ra linio konsulato Čikagoje konsulinė-
je apygardoje – Ala ba ma, Arizona,
Arkansas, Colorado, Idaho, Illinois,
Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky,
Louisiana, Michigan, Minne sota,  Mi -
ssissippi, Missouri, Montana, Ne -

bras ka, Nevada, New Mexico, North
Dakota, Ohio, Oklahoma, South Da -
kota, Tennessee, Texas, Utah, Wis -
consin ir Wyoming valstijose.

Konkurso rėmėjai

„Draugas”
Šimtmetį švenčiantis dienraštis

„Draugas” kviečia tapti draugu ne
šimtui, bet tūkstančiui metų! 

,,Food Depot International”
Paprastai mėgstami tie valgiai,

kurie įprasti iš mažų dienų, skanūs ir
sveiki. Gal todėl lietuviai išeivijoje

Konkursas „Kaip aš garsinčiau Lietuvos vardą” 

vadovauti. 
– Dar abejojai, ar esi tikras

lyderis?
– Taip, aš nelabai pasitikėjau sa -

vo jėgomis. Tačiau po susitikimo su
šiais žmonėmis aš pirmą kartą pati -
kėjau, kad aš tikrai esu lyderis savo
mokykloje.

– Kelintą kartą dalyvauji JAV
moksleivių konferencijose?

– Tai jau trečias kartas. Pirmą
kartą lankiausi Washington, DC prieš
porą metų, pernai mus vežė į Boston,
o šiemet teko laimė būti pakviestam į
JAV prezidento inauguraciją. 

Tai Amerikos moksleivių lyderių
programa. Tokios programos organi -
zuojamos ir suaugusiems.

– Ar ir toliau žadi dalyvauti
jau nųjų vadovų ruošimo prog ra -
moje?

– Taip, noriu dalyvauti šioje pro-
gramoje ir toliau bei tikiuosi gauti
pakvietimą į šios vasaros programą. 

– O mokykloje vaikai tau ne -
pavydi?

– Pavydi, pavydi (juokiasi), tik
geranoriškai. Esu vienas geriausių
mokinių savo mokykloje, tad todėl
mane ir kviečia į konferencijas. Daug
mūsų mokyklos mokytojų pažįsta
mane ir didžiuojasi manimi. Man
smagu, kad mūsų mokykloje dirba ir
lie tuvė mokytoja – Renata Butaus -
kienė, kuri manimi taip pat didžiuo-
jasi.

– O koks dėstomas dalykas
tau labiausiai patinka?

– Man visi dalykai gerai sekasi,
nors kartais būna, kad tingisi mo -

kytis. Tačiau aš žinau, kad jeigu gerai
mokysiuosi, galėsiu pasirinkti kokias
noriu studijas ir jas baigęs gausiu
gerą, mėgiamą darbą. O visa tai turė-
damas aš gerai gyvensiu.

– Tad tu tikslingai sieki gero
gyvenimo?

– Kartai būna – oi, nenoriu, ta -
čiau bandau save nugalėti.

– O be noro gerai mokytis ir
be dalyvavimo vadovų konferen-
cijose ar turi dar kokių pomėgių?

– Taip. Prieš pamokas aš valandą
laiko repetuoju muzikos orkestre,
groju saksofonu. Po pamokų lankau
cho ro repeticijas, antradieniais ir ket -
virtadieniais – krepšinio treni ruo tes.
Burr Ridge apylinkėje mūsų ko man -
da neseniai pirmą kartą laimėjo var -
žybas. Buvo labai smagu.

– O kaip tu bendrauji su  bro -
liu?

– Kartais mes pasipykstam, bet
jis taip pat džiaugiasi, kai man gerai
sekasi. Jis žino, kad aš jam esu geras
brolis, o aš jį taip pat myliu. Manau,
jei jis daugiau pasistengtų, taip pat
galėtų daug pasiekti. Jis labai
šaunus! 

– Kuo tu  norėtum būti už au -
gęs?

– Sunku pasakyti, nes dar tiks liai
nežinau. Gal politiku, advokatu ar
gydytoju? Kadangi gerai mokausi, tai
tikiuosi, kad užaugęs galėsiu pasi -
rink ti, ką studijuoti. 

– Sėkmės tau, Dainiau, ir
ačiū už pokalbį.

Kalbino Laima Apanavičienė

taip ilgėjosi savo maisto, kol prieš be -
veik dešimtį metų mūsų kompanija
„Food Depot International” pirmoji į
Ameriką atvežė lietuviškų maisto
produktų. Šiuo metu mūsų asorti -
men tas siekia per 1000 pavadinimų.
Ge ro apetito!

,,Goodwil Insurance, Mort-
gage ir Real Estate”

Kompanijos ,,Goodwil Insurance,
Mortgage ir Real Estate” dirba jums! 

Visų rūšių draudimo sprendimai
asmenims, šeimai, verslui.

Nekilnojamo turto paskolos, pir-
kimas pardavimas.

,,Insurhaus, Inc.”
Vienintelė beveik 37 metus ame -

ri kietiškos ir europietiškos patirties
turinti draudimo agentų kompanija,
vienijanti ilgametę patirtį turinčius
įvairiakalbius draudimo profesiona -
lus, konsultuojančius taip pat ir lietu-
viškai. Įvairūs personalūs ir ko mer -
ciniai draudimai transporto kom-
panijoms, verslui, pastatams ir kitam
turtui ar veiklai.

Lietuvių Fondas
Jau 47 metus Lietuvių Fondas

gausiai remia lietuvišką jaunimą,
švie timą, kultūrą, visuomeninius

Dainius Grabliauskas (pirmoje eilėje) su ,,Lietuvos Vyčių” šokėjomis XIII Lietuvių šokių šventėje Los Angeles.
,,Draugo” archyvo nuotr.

Dainius Grabliauskas
Laimos Apanavičienės nuotr.
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Lietuvos regionû margumynai

JAV Lietuvių Bendruomenės veikliam ir pasišventu-
siam talkininkui ir rėmėjui, vienam iš pirmųjų Lietuvių
Bendruomenės Lemonto apylinkės valdybos pirmininkų,
vienam iš Pasaulio lietuvių centro pradininkų ir darbuo-
tojų

A † A
VYTAUTUI ŠOLIŪNUI

mirus, jo žmonai ALDONAI, vaikams, anūkams ir gimi-
nėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

LB Lemonto apylinkės valdyba

Su giliausiais jausmais glaudžiuosi prie ALDONOS
ŠOLIŪNIENĖS, sunkios valandos metu, jos vyrui

A † A
VYTAUTUI ŠOLIŪNUI

mirus. Pasiges tėvo – septynių išaugintų ir išmokslintų
vaikų šeimos, gerojo Senelio – gausus būrys provaikių.

Te Dievas saugo ir malda guodžia visą ŠOLIŪNŲ
šeimą.

Su dideliu liūdesiu širdyje ir užuojauta šeimai.

Jadvyga Damušienė

Mary Sarauskas, gyvenanti  Daytona  Beach Shores,  FL,
pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai
ačiū už Jūsų paramą.

Stanley Zikas, gyvenantis Melrose, MA, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Victoria Dėdinienė, gyvenanti Sunny Hills, FL,  pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką.
Nuoširdžiai ačiū.

Algimantas Damijonaitis, gyvenantis Elgin, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti. Ačiū,
kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Juozas Končius, gyvenantis Lemont, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Vytautas Dambrava, gyvenantis Tampa, FL, parėmė „Draugą” 50
dol. auka. Dėkojame, kas mus remiate.

pro jektus. Kviečiame ir Jus tapti Lie -
tuvių Fondo nariu! 

,,Rotary Club of Chicagoland
Lithuanians” 

Tai vienintelis lietuviškai kal -
bantis Rotary klubas Amerikoje ir
vie nintelis lietuviškai kalbantis Ro -
tary klubas už Lietuvos ribų, vieni-
jantis vietos verslininkus ir kitus
bendruomenės reikalams neabejin-
gus žmones.

Dalyviai

Konkurse gali dalyvauti visi mo -
kyklinio amžiaus jaunuoliai (6–18
metų). Atkreipiame dėmesį, jog šešta-
dieninės lituanistinės mokyklos lan -
ky mas ar narystė lietuviškose organi-
zacijose nėra būtina sąlyga. Mažie -
siems konkurso dalyviams gali padėti
vyresni šeimos nariai, mokytojai.

Projektą galima kurti indivi dua -
liai arba grupėje.

Užduotis

Konkursui reikia sukurti projek-
tą „Kaip aš garsinčiau Lietuvos
vardą” ir jo lietuvišką arba anglišką
aprašymą atsiųsti į LR Generalinį
kon sulatą Čikagoje. Projektas, šiuo
at veju, yra apgalvotas planas, kaip
garsinti Lietuvos vardą savo mieste,
mokykloje, valstijoje ar plačiau. Jis
gali apimti pačias įvairiausias sritis –
kultūrinę, verslo, mokslo, technologi-
jų, sporto, turizmo, žiniasklaidos ir
t.t.

Projektas turi turėti pavadinimą,
jo aprašyme nurodyti vykdymui rei -
kalingas priemones, vietą(-as)/erdvę,
kur jis turėtų būti įgyvendinamas,
ap rašyti idėją, vykdymo eigą, nuro -
dyti tikėtiną rezultatą arba kokia
žmo nių grupė išgirstų apie Lietuvą
projektą įgyvendinus. Taip pat gali-
ma pridėti vaizdinės medžiagos, brė -
žinių, schemų, filmukų, maketų ir ki -
tų priedų, padedančių geriau pris-
tatyti projektą.

Siųsdami projekto aprašymą ne -
pamirškite nurodyti savo vardo ir pa -
vardės, amžiaus, adreso ir telefono,
pro jekto pavadinimo, projekto aprašo
lapų skaičiaus ir, jei yra, kitų priedų
skaičiaus. Jei projektą pristato moks -
leivių grupė, nurodykite visų kitų
grupės narių vardus, pavardes ir
amžių.

Konkurso datos

Projekto aprašymą į LR Ge nera -
linį konsulatą Čikagoje atsiųsti iki
2009 m. balandžio 27 d. adresu: 211
East Ontario Street, Suite 1500, Chi-
cago, IL 60611

El. paštas: admin@ltconschi.org
Fax: 312-397-0385 
Konkurso nugalėtojai skelbiami

2009 m. gegužės 8 d., tuomet bus
skelbiama ir prizų įteikimo data.

Vertinimo komisija

LR generalinė konsulė Čikagoje,
Skaistė Aniulienė, įmonės „Food De -
pot International” prezidentė Angelė
Kavak, dienraščio „Draugas” vyriau-
sioji redaktorė Dalia Cidzikaitė, Lie -
tuvių Fondo valdybos pirmininkas Ra -
mūnas Astrauskas, „Inurhaus, Inc.” va-
dovas bei Lietuviškojo Rotary klubo
Čikagoje prezidentas Saulius Janu-
šonis ir kiti apdovanojimus įsteigusių
įmonių bei organizacijų atstovai.  

Apdovanojimai

Projektai bus apdovanojami šiose
nominacijose: 

Originaliausias projektas bus ap -
dovanotas Draudimų agentų kompa -
nijos „Insurhaus, Inc.” įsteigtu prizu
– rankų darbo meno kūriniu ir do -
vanų kortele;

Realiausiai įgyvendinamas pro-
jektas bus apdovanotas ,,Food Depot
International” įmonės įsteigtu prizu
– lietuviškų maisto produktų krep še-
liu ir 200 dol. vertės dovanų kortele;

Šauniausią vaikišką projektą, su -
kurtą ne vyresnio nei 10 m. amžiaus
mokinio, muzikos grotuvu „Apple
iPod nano” (8 GB) apdovanos LR Ge -
ne ralinis konsulatas;

Už šauniausią visai šeimai skirtą
projektą bus dovanojamas fotoapa -
ratas. Prizą įsteigė ,,Goodwill Insu -
rance, Mortgage ir Real Estate”;

Tautiškiausio projekto autoriui
bus įteiktas Lietuvių Fondo įsteigtas
apdovanojimas – kelialapis į jaunimo
stovyklą „Dainava”;

Versliausas projektas bus apdo -
vanotas Lietuviškojo Rotary klubo
Či kagoje įsteigtu prizu – rankų darbo
meno kūrinių ir dovanų kortele.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje info

Paveldo išsaugojimo entuziastai
svarsto galimybę atkurti bent vieną
iš Baltųjų Vilniaus stulpų, kaip isto-
rinį akcentą ir simbolį, žymintį kur
buvo senosios miesto ribos.

Šios idėjos sumanytojai – M. K.
Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas
bei Nacionalinė UNESCO komisija.

Teigiama, kad tai nebūtų milži-
niškas projektas ir neturėtų miestui
daug kainuoti. Jis atliktų istorinę ir
švietėjišką misiją. Ilgainiui tai galėtų
tapti ir turistų lankymo vieta.

Siūlymas atkurti tik vieną, o ne

abu stulpus, remiasi ir praktine ga-
limybe tai įgyvendinti, nes atkurti
abu stulpus būtų sudėtingiau, – tuo-
met vienas iš jų turėtų stovėti vos ne
J. Basanavičiaus gatvės pabaigos
(prie dabar esančio gėlių turgelio) ir
Savanorių prospekto pradžios važiuo-
jamosios dalies viduryje. Fondo atsto-
vai sako, kad galima būtų šalia atkur-
to stulpo atskirai lentelėje pažymėti,
kad turėtų būti du tokie patys stul-
pai, o planelyje nurodyti tikslią jų
buvimo vietą ir kryptį.

BNS 

Norima atkurti Baltuosius Vilniaus stulpus

Sutvarkyta Labanoro bažnyčia ir varpinė
Baigta liaudies architektūros

paminklo – Labanoro Švč. Mergelės
Marijos gimimo bažnyčios ir varpinės
– restauracija.

2007 m. buvo restauruota varpi-
nė: buvo pašalintos varpinės sudūlė-
jusios lauko akmenų pamatų mūro
siūlės; autentiškos varpinės medinės
konstrukcijos apdorotos medžiago-
mis, didinančiomis jų atsparumą iri-
mui, biologiniams kenkėjams, gais-
rui.

Taip pat pakeista varpinės stogo
danga, puošnus varpinės bokštelis
atkurtas pagal buvusį. Varpinė nu-
dažyta pagal pateiktą dažymo projek-
tą, parengtą remiantis atliktais tyri-
mais.

2008 m. nudažyta bažnyčios išo-
rė, restauruotos medinės jo detalės.
Senas bažnyčios stogas pakeistas au-
tentiška gontų stogo danga. Atstatyti
ir uždengti varine skarda bokšteliai,
sutvarkyti bažnyčios pamatai.

Iš viso Labanoro Švč. Mergelės
Marijos gimimo bažnyčios ir varpinės
restauravimo darbams Kultūros de-
partamentas skyrė beveik 680 tūkst.
litų, Švenčionių rajono savivaldybė
pridėjo dar beveik 122 tūkst. litų.

1522 m. Vilniaus vyskupijos mi-
nima Labanoro Švč. Mergelės Marijos
gimimo bažnyčia sudegė 1798 metais.
Nauja bažnyčia parapijiečių lėšomis
buvo atstatyta 1820 metais.

Varpinės statybos metai nėra tik-
sliai žinomi, tačiau spėjama, kad tai
galėjo būti XIX a.

Švč. Mergelės Marijos gimimo
bažnyčia turtinga meno vertybėmis –
molbertine tapyba, dailės paminklais.
XIX a. viduryje bažnyčioje vykdavo
koncertai, kuriuose dalyvavę muzi-
kantai grojo įvairias instrumentais.

LRT 

Labanoro bažnyčia.
lt.wikipedia.org nuotr.
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�Sausio 31 d., šeštadienį, 7 val. v.
kviečiame į filmo ,,Kai aš buvau parti -
za nas” (rež. Vytautas V. Landsbergis)
peržiūrą Pasaulio lietuvių centre Fondo
salėje. Filmas pasakoja apie šių dienų
žmogaus, kuris vizijose mato pokario
Lietuvos gyvenimą, pergyvenimus. Fil -
mą, kuris įvertintas pasaulio kino festi-
valiuose, pristatys šio filmo prodiuserė
Ramunė Rakauskaitė, Čikagoje kūrusi
filmą ,,Mimoza”. Po filmo – pabendravi -
mas, gros Algimantas Barniškis, vaišins
,,Kunigaikščių užeiga”.

�Vidurio Vakarų apygardos Lie -
tuvos Vyčiai vasario 1 d., sekmadienį,
maloniai kviečia į kasmetinį pokylį
,,Memories of Lithuania”, kuris vyks
Hilton viešbutyje, 9333 S. Cicero
Ave., Oak Lawn, IL. Pokylio pradžia –
1 val. p. p. Pokylio metu ne tik švę -
sime Lietuvos Nepriklausomybės die -
ną, bet ir 2008 m. kasmetiniu Garbės
apdovanojimu atžymėsime Vaikų glo-
bos organizacijos ,,Saulutė” pirmi -
ninkę Indrę Tijūnėlienę už jos ilga-
metį triūsą padedant Lietuvoje
gyvenantiems vaikams ir sunkiai be -
siverčiančioms šeimoms. Bilietus į
po  kylį galite įsigyti pas Dolores Wai -
nauskas tel.: 708-424-4119 arba Vi -
durio Vakarų apygardos Lietuvos Vy -
čių organizacijos narius. Bilieto kai na
– 40 dol. asmeniui.

�Vasario 15 d., sekmadienį, nuo
3 val. p. p. iki 11 val. v. – pasislidi nė -
ji mas Wilmot, WI.  Informacija tel.:
847-362-8675.

�ALT’o ruošiamas Vasario 16-o -
sios minėjimas vyks sekmadienį, va -
sario 15 d., Maria High gimnazijos sa -
lėje. Apie programą paskelbsime vė -
liau.

�Kovo 1 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. – Lietuvos nepriklausomybės šven-
tė Libertyville Civic Center, 135 W.
Church Street, Libertyville, IL.  Pre -
legentė:  Lietuvos Respublikos gene-
ralinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu-
 lienė.

�Kovo 10 d., antradienį, Ateiti -
nin kų namai kartu su Akademine
Skautų sąjunga ruošia susikaupimo
dieną Ateitininkų namuose. Susikau -
pimą ves kun. Sederavičius, SJ.

�Skelbiamas kon kursas lietuvių
kil mės užsieniečiams mokslininkams
bei Lietuvos Respublikos pilietybę tu -

rintiems mokslininkams, gyvenan -
tiems užsienyje, Mokslo premijoms
gauti. Premijos dydis – 13,000 Lt. De -
ta  lesnę informaciją apie konkursą ga -
lima rasti Švietimo ir mokslo mi -
niste ri jos interneto svetainėje adre su:
www.smm.lt /naujienos/ kon kur sai. htm.
Paraiškos ir dokumentai pri imami iki
2009 m. vasario 28 d. el. paštu
ausra.gribauskiene @smm.lt arba fak  su
+370 5 2190100.

�Artėja dienraščio ,,Draugas”
šimtmetis. Šiai datai paminėti bus
išleistas  gausiai nuotraukomis ilius-
truotas leidinys. Norintys užsisakyti
šią knygą čekį (35 dol.) prašome
rašyti ,,Draugo” vardu ir siųsti ad mi -
nistracijai adresu: 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629, pažymint ,,Pre -
numerata knygai”. Vėliau leidi nys
bus brangesnis. Laukiame aukų leidi -
niui paremti.

�LR ambasada Washington, DC
praneša, kad šeštadienį, sausio 31 d.,
National Gallery of Art (East Buil -
ding Auditorium, 4th Street at Con -
stitution Ave., Washington, DC) bus
rodomi filmai iš žinomo kino kūrėjo
Jo no Meko kolekcijos. 2 val. p.p. žiū -
rovai galės pamatyti režisieriaus Pe -
ter Emmanuel Goldmanir ,,Echoes of
Si lence” ir J. Meko su rinktą filmuotą
medžiagą apie legen dinį dainininką
John Lennon. 4 val. p. p. bus rodo -
mas filmas apie Hollis Frampton, Pe -
ter Kubelka, Ken Jacobs, and P.
Adams Sitney ir kt. ži no mus meni -
ninkus). Daugiau informacijos:

www.jonasmekas.com

�Organizacijos ,,Lietuvos vaikų
viltis” koldūnų pietūs vyks 2009 m.
kovo 1 d. 12:15 val. p. p. Šv. Ka -
zimiero parapijos salėje, Los Angeles,
CA. Pietūs suaugusiems – 35 dol.,
vai kams – 10 dol. Prašome bilietus iš
anksto nusipirkti po Mišių ar skam-
binti Danguolei Navickienei tel. 805-
497-0105.

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Lietuvių Fondo (LF) kasmetiniame pobūvyje, kuris vyko sausio 17 d. PLC di-
džiojoje salėje, dalyvavo ir Cincinnati, Ohio apylinkės pirmininkas Darius
Sabaliūnas su žmona Inesa (nuotraukoje). O jų dukra  Indrė dalyvavo jau -
nųjų dailininkų parodos, kurią suruošė LF, atidaryme. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

IŠ ARTI IR TOLI...

Lituanistikos tyrimo ir studijų
cen tras (LTSC) gavo dr. Juozo Meš -
kausko, gy venančio Beverly Shores,
IN,  dova notą 1918-1940 metų ,,Vy -
riau sybės žinių” kopijų rinkinį (20 to -
mų ir ro dyklė). 

Tai ,,Laikinosios Vyriausybės ži -
nių”, vėliau ,,Vyriausybės žinių” įsta -
ty mai, sutartys, potvarkiai nuo Ne -
priklausomybės pradžios iki jos pra -
radimo, apimantys plačias valstybės
gy venimo sritis. 

Dokumentų kopijų projektą or -
ga nizavo ir šį kopijų rinkinį išleido
kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC,
dr. Juozas Meškauskas ir Jonas Sa -
kas-Sakevičius. ,,Vyriausybės žinių”

originalus parūpino Lietuvos genera -
linė konsulė Čikagoje Juzė J. Dauž -
vardienė. Projektą finansavo Lietu -
vių Fondas, dr. Juozas Meškauskas,
Jonas Sakas-Sakevičius, Kazys Pabe -
dinskas ir dr. Leonas Kriaučeliūnas.
Projektas buvo baigtas 1981 m. gruo -
džio mėn. iš viso buvo sudaryta pen -
kios rinkinio kopijos. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras gauna nemažai paklausimų
apie 1918–1940 m. Lietuvos vyriausy-
bės įstatymus ir potvarkius, taigi šis
kopijų rinkinys bus tikrai vertingas
šaltinis Lietuvos istorijos tyrinėto-
jams. 

LTSC informacija

LTSC archyvai pasipildė 
,,Vyriausybės žinių” kopijų rinkiniu

Skelbiama Lietuvos atstovės atranka į tradicinį
Vyšnių žydėjimo festivalį Washington, DC

Kovo 29 – balandžio 4 dienomis
Washington, DC vyks kasmetinis
Vyš nių žydėjimo festivalis. Festivalis
ren  giamas nuo 1949 metų, jis simbo -
lizuoja Japonijos ir JAV draugystę.  

Tradiciškai festivalyje dalyvauja
visų JAV valstijų ir užsienio šalių am -
ba sadų atstovės (princesės), kurios
at renkamos į festivalį už pasiekimus
mokslo srityje, dalyvavimą pilietinė-
je, socialinėje ir tarptautinėje veiklo-
je.

Festivalio dalyvės paprastai lan -
kosi JAV valdžios institucijose – Bal -
tuosiuose rūmuose, Kongrese, lanko
mo kyklas, dalyvauja princesių para -
de Washington, DC, lankosi Japonijos
ambasadoje ir kituose renginiuose. 

Kandidatėms keliami reikalavi-
mai:

– 19–24 metų amžius (kandidatė
turi būti netekėjusi);

– labai geros anglų k. žinios; 

– dalyvavimas visoje festivalio
programoje (kovo 29 d. – balandžio 4
d.);

– turėti tautinius rūbus;
– susimokėti kelionės į Wa shing -

ton, DC išlaidas;
– susimokėti apgyvendinimo Wa -

shington, DC išlaidas.
Kandidates norinčias dalyvauti

atrankoje prašytume iki vasario 6 d.
atsiųsti savo biografiją (anglų k.) ir
mo tyvacinį laišką (lietuvių k.) ad -
resu: culture@ltembassyus.org 

Atkreipiame dėmesį, kad LR am -
basada Washington, DC atrinks ir
Vyš nių žydėjimo festivalio organiza -
to riams pateiks vieną kandidatę.

Išsami informacija apie atranką
ir festivalį skelbiama tinklalapiuose:

www.statesocieties.org  
www.nationalcherryblossomfestival.org 

LR ambasados 
Washington, DC info

Žiema, Žiema, bėk iš kiemo!
Užgavėnės – sena šventė, žinoma

visose Europos šalyse. Jos paskirtis –
iš vyti žiemą, paskatinti greičiau
ateiti pavasarį. Šventė švenčiama
likus 7 savaitėms iki Velykų. Šventės
ištakos pagoniškos, tačiau dabar
glau džiai susietos su krikščionybe.
Per Užgavėnes leidžiama paskutinį
kar tą gausiai ir riebiai pavalgyti, o
jau kitą dieną prasideda Gavėnia,
trun kanti iki Velykų. Šiuo laikotar -
piu skatinama pasninkauti, nevalgyti
mėsos, gedėti iki Kristaus prisikėlimo
šventės.

Kviečiame pradėti ruoštis Užga -
vė nių šventimui vasario 21 d. 11 val.
r. Balzeko lietuvių kultūros muzieju-

je. Kūrybingai pasidaryti Užgavėnių
kaukes pagelbės dailinin kės Rasa
Ibianskienė ir Živilė Rama šauskienė.
Nepamirškite žirklių, kli jų ir pačių
įvairiausių medžiagų skiau čių, kailių
atraižų. Su dai li nin kių pagalba viską
panaudosite kau kių kūrimui. Išra-
dingiausių kaukių ir kostiumų auto-
riai bus apdovanoti. Vai šinsimės už-
gavėnių blynais.

Mokestis: 6 dol. vaikams,  12 dol.
suaugusiems. Būtina registruotis tel.
773-582-6500.

This program is made possible in part
by Grants from the Illinois Arts Council,
Chicago Department of Cultural Affairs, the
ECPC.

Muziejaus info

Užgavėnės Balzeko muziejuje. 2008 m.                                    Ritos Janz nuotr.

Skelbimû skyriaus tel. 773-585-9500


