
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

KETVIRTADIENIS - THURSDAY, VASARIO - FEBRUARY 5, 2009 Vol. C Nr. 23Kaina 75 c.

N
EW

SP
A
P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y
-
D
ate

M
ailed

0
2
-0
4
-0
9

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.66 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Lietuvių telkiniuose.
Benediktas XVI palaimi-
no Rochester, NY lietu-
vius (p. 2)
•Apie Lietuvos politiką
(p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Straipsnis apie Vilnių
,,Chicago Tribune” (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Imbieras ir
kardamonas (p. 8)
•Pinklės (35) (p. 9)
•Neilgai gyvenęs, daug
padaręs (p. 10)

V. Ušackas: ,,Juntamas Rusijos noras
atversti naujâ puslapî.”

„Reuters”: Lietuva eurâ îsives 2013 m.
Vilnius, vasario 4 d. (Alfa.lt) –

20 iš 30 apklaustų specialistų mano,
kad Lietuva, Vengrija, Estija, Lenkija
ir Čekija galės įvesti eurą jau 2013 m,
rodo „Reuters” atlikta apklausa.

Lietuvos banko pirmininkas Rei-
noldijus Šarkinas praėjusią savaitę
sakė, kad eurui įsivesti Lietuvoje
„reali data yra 2011–2012 metai”.

Estija ketina pereiti prie euro

2011 m., pareiškė Estijos prezidentas
Toomas Hendrik Ilves. „Estija ketina
imtis energingų veiksmų biudžeto de-
ficitui mažinti ir būti pasirengusi pe-
reiti prie euro 2011 m.”, – sakė Esti-
jos prezidentas susitikime su Lietu-
vos ministru pirmininku Andriumi
Kubiliumi ir pridūrė, kad tai bus pa-
siekta „skausmingu didžiausių išlai-
dų biudžete mažinimu”.

Specialistų nuomone, prisijungti
prie euro zonos Latvijai labiausiai
trukdo infliacija. Šiuo metu visos iš-
vardytos šalys išgyvena finansų kri-
zę, tačiau į ateitį žiūri viltingai. Veng-
rijos premjeras Ferenc Gyurcsany pa-
reiškė, kad visų pirma šalis turi ne
prognozuoti euro įvedimo datą, o pa-
rengti veiksmingą ekonominę ir
socialinę programą, rašo „Guardian”.

Siekiama gerinti
konsulines
paslaugas

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA) – Ir
Lietuva, ir Rusija suinteresuotos
normalizuoti dvišalius santykius.
Maskva esanti pasirengusi šioje sri-
tyje ,,atversti naują puslapį”.

Tai Lietuvos užsienio reikalų mi-

nistras Vygaudas Ušackas pareiškė
po Seimo Užsienio reikalų komiteto
(URK) posėdžio, kuriame svarstyti
Lietuvos ir Rusijos santykiai.

,,Bendras nusiteikimas yra. Iš
Maskvos gauname ženklų, kad jie pa-
sirengę atversti naują puslapį, pri-
pažįstant, kad ne dėl visų klausimų
sutarsime”, – teigė V. Ušackas.

Jis sakė, kad dabar Lietuvos ir
Rusijos dvišaliai santykiai yra ,,že-
miau dugno ribos”. ,,Šiuos santykius
esame suinteresuoti atgaivinti, re-
miantis mūsų abipuse pagarba”, –
tvirtino UR ministras.

Anot jo, teigiamą Maskvos nusi-
teikimą liudija jau pareikštas pritari-
mas įsteigti dvišalę komisiją dėl bend-
radarbiavimo teisėtvarkos klausi-
mais. Vasarį numatomas šios komisi-
jos posėdis Kaliningrado srityje. Su-
sitikimo darbotvarkėje – Lietuvos
verslininko Stanislovo Juciaus dingi-
mo bylos svarstymas. Statybų bend-
rovės ,,Roslitstroj” vadovas ir vienas
iš savininkų S. Jucius dingo Kalining-

rade 2007 m. balandžio 18 d. Ši byla
iki šiol nebaigta.

V. Ušacko teigimu, naują Mask-
vos požiūrį liudija ir planuojama Ru-
sijos užsienio reikalų viceministro
Vladimir Titov kelionė į Vilnių poli-
tiniams pasitarimams. Taip pat šiuo
metu rengiamas dvišalis susitarimas
dėl palengvinto judėjimo per sieną as-
menims, 30–50 km spinduliu gyve-
nantiems Lietuvos ir Rusijos teritori-
joje.

V. Ušackas teigė, kad Lietuva pa-
siryžusi toliau kelti sovietų okupaci-
jos žalos atlyginimo klausimą, nors
Rusija nepasirengusi ir nesuintere-
suota šiuo metu jį svarstyti. ,,Mes
manome, kad turime pirmiausia su-
kurti palankią visuomeninę aplinką,
supratimą Europos Sąjungoje. Todėl
yra keletas priemonių, kurias vykdy-
sime su Europos Parlamento, Seimo
nariais. Geriau supažindinsime Eu-
ropos, Rusijos visuomenę su komu-
nizmo režimo padarytais nusikalti-
mais žmonijai”, – sakė UR ministras.

Vilniaus arkikatedra pažymi
atšventinimo 20-metî

Užsienio reikalų ministras V. Ušackas.
ELTOS nuotr.

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA) –
Vasario 5 d. sukanka 20 metų, kai bu-
vo iškilmingai atšventinta Vilniaus
arkikatedra, taip pat prieš du dešimt-
mečius į pagrindinę šventovę sugrą-
žintos šventojo Kazimiero relikvijos.
Arkikatedros atšventinimo ir šv. Ka-
zimiero relikvijų grąžinimo sukakties
renginiai vyks visą mėnesį.

Vilniaus šv. Stanislovo ir šv. Vla-
dislovo arkikatedra bazilika – pamink-
las Lietuvos krikštui, pastatyta pir-
mosios krikščionių šventovės vietoje,
pačioje miesto širdyje, pilies papėdė-
je, išgyveno daugelį svarbių sostinės
bei visos šalies istorinių įvykių.

Dėl dažnų gaisrų, karų bei nepat-
varaus po pamatais esančio grunto
Vilniaus katedra buvo ne kartą per-
statoma. Katedros pertvarkos darbai
buvo baigti 1801 m. Fasado skulptū-
ros 1950 m. buvo nugriautos ir su-
naikintos, o 1993 m. vėl atstatytos.

1889 m. Vilniaus katedrai suteik-
tas bazilikos vardas. 1925 m., įkūrus
Vilniaus arkivyskupiją, ji tapo arki-

katedra. 1949 m. šventovė sovietų
okupantų buvo uždaryta, net ketinta
joje įrengti garažą ar dirbtuves, tačiau
1956 m. įrengta paveikslų galerija.

1988 m. rudenį Arkikatedra grą-
žinta tikintiesiems. 1989 m. vasario 5
d. Vilniaus arkivyskupas Julijonas
Steponavičius iškilmingai atšventino
arkikatedrą, buvusią uždarytą tikin-
tiesiems 40 metų.

Ši šventovė brangi kiekvienam katalikui.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA) –
Siekdama pagerinti konsulinių pa-
slaugų teikimą, sumažinti administ-
racinę naštą piliečiams ir suderinti
Konsulinį statutą su pakeistais ir kei-
čiamais Lietuvos įstatymais Vyriausy-
bė pritarė Konsulinio statuto kai ku-
rių straipsnių pakeitimams ir papildy-
mams ir teiks jo projektą Seimui.

Pataisytame Konsuliniame sta-
tute siekiama įtvirtinti, kad konsu-
linę pagalbą, konsulines funkcijas,
kurios atliekamos piliečiams patekus
į nelaimę, nukentėjus nuo nusikal-
timų, esant bejėgiškos būklės arba
susidarius kitoms aplinkybėms, tei-
kia visos Lietuvos diplomatinės at-
stovybės ar konsulinės įstaigos, iš-
skyrus esančias prie tarptautinių or-
ganizacijų.

Taip pat siūloma nustatyti pla-
tesnį asmenų, galinčių gauti asmens
grįžimo pažymėjimą, ratą.

Projekte yra siūloma atsisakyti
reikalavimo legalizuoti Lietuvoje re-
ziduojančių užsienio valstybių diplo-
matinių atstovybių ir konsulinių įs-
taigų išduodamus dokumentus, taip
sumažinant administracinę naštą
Lietuvos piliečiams ir kitiems asme-
nims.

Siūlomi Konsulinio statuto pa-
keitimai ir papildymai suderintų jį su
pakeistais ir keičiamais Paso įstaty-
mo straipsnių pakeitimais ir papildy-
mais, Seime nagrinėjamu Notariato
įstatymo pakeitimo projektu.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
ROCHESTER, NY

REGINA JUODEIKIENÈ

2008 metų spalio 10–12 d., Ro-
chester, NY Šv. Jurgio parapija at-
šventė 100–to metų jubiliejų. Artė-
jant šiai sukakčiai, kilo mintis papra-
šyti Popiežiaus Benedikto XVI palai-
minimų mūsų parapijos parapijie-
čiams. Jubiliejinis komitetas tam pri-
tarė. Išrinkti kandidatus nebuvo
lengva. Rochester Lietuvių Bendruo-
menė turi daug gerų, darbščių ir lie-
tuvybei pasiaukojusių žmonių.

Pirmąjį Šv. Tėvo palaiminimą
gavo Pranas ir Nancy Mockevičiai.
Prano tėvai, Kazimieras ir Anelė
Mockevičiai, į Ameriką atvyko apie
1916–1920 metus. Pranas jau gimęs
JAV, turėjo vieną seserį ir du brolius,
kurie buvo kunigai. Brolis kun. Ka-
zimieras yra jau iškeliavęs Amžiny-
bėn, o brolis Domininkas dar ir šian-
dien yra šv. Jurgio parapijos klebo-
nas. Pranas daug metų patarnavo
savo broliams. Tai labai kruopštus,
nuoširdus ir atsakingas žmogus.
Paprastai kunigai yra daugiau mato-
mi, bet Prano tylus patarnavimas ne
ką mažesnis. Ypač dabar, kai kunigas
Domininkas Mockevičius yra jau
garbingo amžiaus ir jam reikalinga
nemaža pagalba.

Antrąjį Popiežišką palaiminimą
gavo Stasys ir Irena Ilgūnai. Atvyko į
JAV 1948–1950 metais ir priklauso
antrajai lietuvių atvykėlių į valstijas
kartai. Jų pripažinti nuopelnai – ge-
rumo darbai, liudijantys apie šių
žmonių meilę artimui. Irena ir Stasys
savo laiku aktyviai dalyvavo šv. Jur-
gio parapijos gyvenime. Stasys giedo-
jo chore, dirbo kultūrinėje veiklo-
je, buvo radijo valandėlės ,,Dainos
Aidas” pranešėjas bei ilgametis Skau-
tų vadas. Tai žmogus, gyvenęs tau-
tiškumo, lietuviško patriotizmo dva-
sia, o kartu buvo ir religingumo sim-
bolis jaunajai Amerikos lietuvių vai-
kų kartai.

Palaiminimai buvo gauti Kalėdų
savaitę ir įteikti per šv. Kalėdų Ber-
nelių Mišias. Tačiau Irenai ir Stasiui
Ilgūnams Šv. Tėvo palaiminimas
buvo įteiktas anksčiau, nes Stasys Il-
gūnas keletą paskutinių mėnesių ko-
vojo su sunkia liga ir š. m. sausio 4
dieną iškeliavo į Amžinojo Tėvo na-

mus. Tegul bus lengva Amerikos že-
mė, priglaudusi šį nuostabų lietuvį.

Trečiosios kartos atstovai labai
vertina LR garbės konsulo Rochester,
NY Rimo Česonio nuoširdžią ir svar-
bią pagalbą. Tai žmogus, kuris drą-
siai pasakė, kad ,,trečiosios bangos”
atvykėliai turi būti priimti į vietines
Lietuvių Bendruomenes, įtraukti į jų
veiklą, turi būti surasta bendra kalba
ir dirbama kartu, pabrėžė, kad esame
vienos tautos vaikai.

Gražus, rūpestingas bendravi-
mas su naujai atvykusia lietuvių kar-
ta pasireiškia ir Romos Česonienės
asmenyje. Ji Rochester, NY atgimu-
sios lituanistinės mokyklėlės suma-
nytoja, kuri sėkmingai dirba jau ket-
virti metai. Rimas ir Roma Česoniai
globoja jaunuosius lietuvius, susibū-
rusius į „Baltų vaikai” organizaciją,
neretai ir savo namus skiria įvai-
riems renginiams. Česonių šeima bu-
vo pagrindiniai rėmėjai šv. Jurgio
parapijos jubiliejaus šventės sve-
čiams, mergaičių chorui iš Radviliš-

kio. Rūpinosi jų apgyvendinimu,
užimtumu, maitinimu, kelionių ir
išlaidų padengimu. Romos ir Rimo
Česonių šūkis – ,,Naujoji ateivių iš
Lietuvos karta yra Amerikos lietuvių
parapijų ir organizacijų išlikimas bei
ateitis!”

Česonių šeimai šio garbingo pa-
laiminimo prašė ne parapijos komite-
tas, o trečiosios bangos jaunimas –
,,Baltų vaikai” ir asmeniškai kun.
Gintaras A. Jonikas iš Lietuvos, lai-
kinai dirbantis ganytojišką darbą Šv.
Jurgio parapijoje.

Palaiminimas – tai Popiežiaus
Benedikto XVI portretas su apačioje
užrašytais žodžiais: ,,Popiežius Bene-
diktas XVI (gavusiųjų palaiminimą
vardai ir pavardė) suteikia apaštalinį
palaiminimą už nuopelnus Rochester,
NY Šv. Jurgio parapijai, melsdamas
jiems gausių Dievo malonių už pasi-
aukojimą ir rūpestį.”

Šie garbingi palaiminimai ne tik
garbė gavėjams, bet ir visai Roches-
ter, NY Lietuvių Bendruomenei.

Garbingi popiežiaus Benedikto XVI palaiminimai
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Sakoma, jog bėdos po vieną
nevaikšto. Tai ypač tinka šiam
ekonominiam sunkmečiui. Pra-
ėjusią savaitę JAV pašto vadovas
John E. Potter pranešė Kong-
resui, jog dėl milžiniško deficito
Amerikos paštas gali būti pri-
verstas vietoj šešių dirbti tik
penkias dienas. Dar neaišku, ar
siūloma nedarbo diena bus šeš-
tadienis ar, pavyzdžiui, antra-
dienis, kuris, pasak Potter, yra
kol kas viena mažiausiai ap-
krautų savaitės dienų pašte. Jei
JAV paštas iš tiesų ateityje ne-
dirbs antradienį, mūsų dienraš-
čiui tai nebūtų gera žinia. Grei-
čiausiai tokia žinia nebūtų ir
skaitytojams, kurie JAV paštui ir
šešias dienas dirbant, skundžiasi
labai prastu ir vis labiau vėluo-
jančiu „Draugo” pristatymu.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Iš kairės: klebonas Domininkas Mockevičius ir Pranas Mockevičius.
Eugenijaus Vidmanto nuotraukos

Iš kairės: garbės konsulas Rochester, NY Rimas Česonis, Roma Česonienė ir kunigas Gintaras Jonikas.
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Aštuonerius (2001–2008) metus buvęs Amerikos prezidentu, Geor-
ge W. Bush pasitraukė į priverstinę pensiją dėl JAV Konstitucijos
1951 m. priimtos dvi kadencijas ribojančios pataisos. Taip žiniask-

laidos įvairiai vertinamas, o paskutiniu laiku dažniausiai piktai kritikuoja-
mas, Ameriką tvarkyti jis paliko naujajam prezidentui Barack H. Obama.

Pasiekti Baltuosius rūmus prezidentui Bush buvo sunkiau negu bet
kuriam kitam Amerikos prezidentui, nes jo 2000 m. kovoje prieš demokra-
tų kandidatą, buvusį viceprezidentą Al Gore pergalė paaiškėjo tik įsikišus
Aukščiausiems Floridos ir JAV teismams, praėjus penkioms savaitėms po
rinkimų.

Dabar gal būtų gera proga bent trumpai užmesti akį į Bush kadenci-
jos laikotarpį, paminint kai kuriuos būdingesnius jo politikos, vidaus ir
užsienio sprendimus ir jų vykdymą.

Vos įžengęs į Baltuosius rūmus, Bush pasirašo stambų, daugiau nei 1
trilijono dol. mokesčių sumažinimo įstatymą, kurį, nors ir mažesniu mas-
tu, pakartoja po dvejų metų. Netrukus jis pasirašo įstatymą dėl laisvos
prekybos (NAFTA) visame Vakarų pusrutulyje, įskaitant JAV, Kanadą,
Meksiką ir Pietų Amerikos valstybes. Ši Bush tėvo pradėta ir toliau sū-
naus plečiama teoriškai nepriekaištinga, bet politiškai kontroversinė idė-
ja paliko Ameriką su gerokai sumažėjusia vietine pramone, kurios buvę
kraštui reikalingi gaminiai dabar ateina iš Kinijos ir kitų Azijos valstybių.

Pasaulis nustemba, kai pačioje savo kadencijos pradžioje Bush atšau-
kia Ameriką iš Kyoto sutarties dėl pasaulio klimato kaitos suvaldymo.
Nors iš principo Bush ir rėmė Kyoto nutarimus, Kongresui jų patvirtinti
nepateikė, aiškindamas, kad leidžiamo į atmosferą anglies dvideginio
(C02) ir panašūs suvaržymai gali neigiamai paveikti JAV pramonę. Ne-
patiko jam ir tai, kad ta pačia sutartimi Kinija, labiau teršianti orą negu
JAV, buvo gavusi ne visai pateisinamų lengvatų.

Jam dar naujose pareigose gerai nesušilus įvyksta ir didysis 2001 m.
rugsėjo 11 d. teroro išpuolis, pareikalavęs beveik 3,000 amerikiečių gyvy-
bių. Bush į jį ugningai reaguoja, ir jo populiarumas pakyla iki 90 proc. Jau
kitą mėnesį Bush siunčia kariuomenę į Afganistaną ieškoti įtariamų tero-
ristų. Sugauti įtariamieji yra patalpinami specialioje naujai sukurtoje
Guantanamo Bay Kubos stovykloje, kurią Obama šįmet, tik įžengęs į Bal-
tuosius rūmus, pažadėjo kuo greičiau uždaryti. Spalio 26 d. Bush pasirašo
drastišką „USA Patriot” įstatymą, kuriuo buvo labai išplėstos valdžios
teisės stebint, ieškant ir traukiant atsakomybėn bet ką, įtariamą galimu
teroro išpuoliu. Liberalai įstatymą vadina nekonstituciniu.

Apibendrindamas savo pirmuosius prezidentavimo metus Bush pava-
dina Iraką, Iraną ir Šiaurės Korėją esant pasaulinio blogio ašimi (axis of
evil), iššaukiančiai („bring them on”) pareikšdamas, jog, reikalui esant,
Amerika turės teisę pati pirma užpulti bet kokią jai grasinančią valstybę.
Netrukus jam pavyksta paveikti Kongresą, leidusį jam naudoti jėgą prieš
Iraką. Nors Jungtinių Tautų organizacija ir nepritaria tokiam JAV žygiui
prieš Iraką. Tam priešinosi Rusija, Kinija, Prancūzija ir Vokietija. Bush,
padedant tik Anglijai, gąsdindamas amerikiečius, jog Irakas turi „masinio
naikinimo ginklus” (WMD), 2003 m. kovo 19 d. pradeda prieš Iraką dar ir
šiandien besitęsiantį karą. Po trijų savaičių užimama Irako sostinė Bagh-
dad. Netrukus (2003 m. gruodžio 13 d.) yra sugaunamas ir pats Irako va-
dovas Saddam Hussein. Priimamas ir įstatymas, reikalaujantis didesnės
mokyklų atsakomybės vaikų mokyme („No Child Left Behind”). Pirmo-
sios kadencijos metu priimami ir du reikšmingi pajamų ir palikimo mo-
kesčių sumažinimo įstatymai.

2004 m. lapkričio rinkimuose Bush labai nežymia persvara nugali de-
mokratų partijos oponentą sen. John Kerry, kur tik vienos valstijos – Ohio
– balsai jam nulėmė pergalę. Buvęs populiariu prezidentu per visą savo
pirmąją kadenciją, jo populiarumas antros kadencijos metu pamažu krito,
kol pagaliau tik 19 proc. amerikiečių pasisakė einą už jo politiką.

Kalbos apie belaisvių kankinimą 2002 m. įrengtuose Abu Ghraib ir
Guantanamo kalėjimuose dažnėja, ir Bush populiarumas dar sumažėja,
kai jo administracijos saugumo organai yra apkaltinami nelegaliais tele-
fono pokalbių pasiklausymais. O karas prieš Iraką vis dar vyksta ir nesi-
mato jo galo. Padėtis kiek pagerėja, kai 2007 m. Bush į Iraką pasiunčia pa-
pildomų 21,500 vyrų kariuomenę, o krašto valdžią perduoda pačiai Irako
išrinktai vyriausybei.

Bush mėginimai pakeisti socialinio ir sveikatos aprūpinimo įstatymus
nepriimami, abejojančioje tautoje neradę pakankamo pritarimo. Kiek vė-
liau (2005 m. rugpjūčio 29 d.) Louisiana ir kitas kaimynines valstijas nu-
siaubia milžiniška Katrinos vardu pavadinta audra. Bush administracija
yra tuojau apkaltinama dėl perdėm lėto atsako į tą didžiulę nelaimę. 2006
m. neprezidentiniuose rinkimuose respublikonai praranda Atstovų rūmų
ir Senato daugumą. Dėl to prezidento veiksmingumas gerokai nukenčia,
nors dėl 2007 m. prasidėjusio ekonominio nuosmukio demokratai ir to-
liau kaltina prezidentą. Atėjus 2008 metams, Amerikos ekonomika dar la-
biau susvyruoja, ypač pristojus namų statybai ir pradėjus kristi jų kai-
noms. Netrukus žlugo keli stambūs bankai ir kitos finansinės įstaigos.
Kai kurias jų išsigandusi vyriausybė bandė gelbėti spalio 3 d. 750 mlrd.
dolerių pagalbos („ballout”) paketu, skubiai, be jokio didesnio ar geriau
apgalvoto plano.

Prezidento
George Walker Bush

palikimas
I dalis

ALEKSAS VITKUS

LIETUVOS POLITIKA
GALIMOS TARPTAUTINĖS ĮTAMPOS

MAŽINIMO AKIVAIZDOJE
KÊSTUTIS GIRNIUS

Atšyla Amerikos ir Rusijos san-
tykiai. Ne dėl meilės, bet dėl reikalo.
Prezidentai Barack Obama ir Dmitrij
Medvedev jau kalbėjo telefonu, suta-
rė, kad reikia įveikti tarpusavio san-
tykių sąstingį. Jie veikiausiai susitiks
balandžio 2 dieną. Kitą savaitgalį
tarptautinėje saugumo konferencijoje
Miunchene gali susitikti JAV vice-
prezidentas Joe Biden ir Rusijos vice-
premjeras Sergej Ivanov.

Švelnėja Rusijos retorika. Prem-
jeras Vladimir Putin savo kalboje Da-
vose apsiėjo be įprastų išpuolių prieš
Vakarus. Rusija daro užuominų, kad
ji ketina sustabdyti planus išdėstyti
Kaliningrado srityje raketas „Iskan-
der”, neva dėl to, kad Obama nesku-
ba Čekijoje ir Lenkijoje dislokuoti
priešraketinio gynybos skydo.

Kariniu požiūriu Rusija daug ko
neatsisako. Raketos „Iskander” vei-
kiausiai nebus parengtos naudoti iki
2015 metų, o jų įkurdinimas nepakeis
strateginės pusiausvyros tarp Rytų ir
Vakarų. Tolimojo nuotolio branduo-
linės raketos liks pagrindinis Rusijos
strateginis ginklas.

Užuominos apie „Iskander” turi
simbolinę reikšmę. Apie galimą jų
įrengimą Medvedev pirmą kartą pra-
bilo lapkričio 5-ąją, būtent dieną po
to, kai Obama buvo išrinktas JAV
prezidentu. Dabar atsiribojama nuo
šio šiurkštaus mėginimo įbauginti
naująjį prezidentą.

JAV ir Rusija pradės kalbėti, nes
nėra kitų alternatyvų. Ir labiausiai
įtemptais šaltojo karo momentais,
pvz., per Kubos raketų krizę ar po
Afganistano invazijos, dialogas nebu-
vo nutraukiamas ilgesniam laikui.

Yra apie ką kalbėti. Amerikai rei-
kia Rusijos pritarimo, siekiant taikyti
griežtesnes sankcijas Iranui dėl jo
branduolinės programos arba didinti
spaudimą Šiaurės Korėjai. Talibams
ir jų šalininkams pradėjus Pakistane
puldinėti ir naikinti karines priemo-
nes į Afganistaną vežančius sunkve-
žimius, Washington, DC tariasi su
Rusija ir Vidurio Azijos šalimis dėl
leidimo per jų teritoriją gabenti šiuos
reikmenis.

Maskva taip pat turi pagrindo
siekti dialogo. Tarptautinė finansinė
krizė smarkiai apkarpė Rusijai spar-
nus. Rusijos bendrovių akcijų vertė
smuko dviem trečdaliais, Vakarų in-
vestuotojai ištraukia savo kapitalą,
gerokai sumažėjo rublio vertė, ne-
paisant atkaklių ir brangių centrinio
banko pastangų ją išlaikyti.

Antra vertus, Rusija gali būti ra-
mi, žinodama, kad Gruzija ir Ukraina
greit netaps NATO narėmis. Vakarų
susižavėjimas Gruzija baigia ištirpti.
Lapkritį tapo akivaizdu, kad Gruzijos
valdžios aiškinimai apie karinį kon-
fliktą su Rusija neatitiko tikrovės.
Kyla vis daugiau abejonių dėl Gru-
zijos demokratijos. Prieš savaitę įta-
kinga JAV nevyriausybinė organi-
zacija „Freedom House”, kurios ne-
galima kaltinti pataikavimu Krem-
liui, paskelbė, kad Gruzija iškrito iš
demokratinių šalių gretų, pažymėjo
didėjantį prezidento Mihail Saakaš-
vili autoritarizmą.

Dujų karas nepuošė nei Rusijos,
nei Ukrainos. Bet jis brangiau kai-
nuos Ukrainai, kuri, kitaip nei Rusi-
ja, siekia tapti ES nare, tad turėjo at-
sakingiau elgtis savo būsimų partne-
rių atžvilgiu.

Santykių atšilimas nėra amžinas.

Rusija ir JAV yra varžovės, ne bičiu-
lės. Bet kintanti konjunktūra turėtų
paskatinti Lietuvą tvirčiau žengti
vadinamosios pragmatinės užsienio
politikos linkme. Šios politikos rėmai
dar nenubrėžti, bet veikiausiai ji bus
santūresnė, ne tokia deklaratyvi.
Priešingu atveju, didės pavojus, kad
Lietuva vėl taps balta varna. Tiesa,
Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski
toliau iš peties kritikuoja draugus ir
priešus, bet net Lenkijos vyriausybė
demonstratyviai atsiriboja nuo jo.

Vadinamoji vertybių politika –
taip jos puoselėtojai nesikuklindami
vadina savo išgalvotą liniją – teoriš-
kai siekė stiprinti demokratiją, teisės
viršenybę, stabilumą Lietuvos kaimy-
nystėje. Esą Lietuva iš dalies tęsė
normomis grindžiamą Šiaurės Euro-
pos šalių politiką, iš dalies ją papildė
ypatingomis įžvalgomis ir patirtimi,
kurias įgijo tarybinės, gal net carinės,
okupacijos metais.

Jei ir buvo siekiama sekti Šiau-
rės Europos šalių pavyzdžiu, Lietuva
gerokai atsitolino nuo kompromisų
siekiančių kaimynų savo kovinga
retorika, nenoru nusileisti, įsijau-
timu į teisuolio vaidmenį.

Vadinamosios vertybių politikos
puoselėtojai ne kartą pabrėžė, kad jie
geriau pažįsta ir supranta rusus negu
naivūs, lengvai apgaunami vakarie-
čiai. Karti okupacijos patirtis neva
Lietuvai suteikia kitiems nepasiekia-
mų įžvalgų. Šis didžiavimasis neįpras-
ta patirtimi ir žiniomis nėra pagrįstas.
Politiką Rusijos atžvilgiu didele dali-
mi nustatė jauni žmonės, kurie buvo
paaugliai ar studentai, kai žlugo tary-
binė imperija. Kur ir kaip jie įgijo sa-
vo ypatingų įžvalgų? Bet tai kita tema.

Jei Lietuva nekeis politikos arba
bent nešvelnins savo retorikos, ji gali
vėl tapti atskirta. Pravartu prisimin-
ti, kad pernai sausio mėnesį interviu
dienraščiui „The Financial Times”
prezidentui Valdui Adamkui užsimi-
nus apie galimą šaltojo karo atsinau-
jinimą JAV užsienio reikalų ministrė
Condoleezza Rice pavadino preziden-
to pastabas „hiperbolizuota nesąmo-
ne”. Yra manančiųjų, jog išankstinės
nuostatos labiau lemia Lietuvos poli-
tiką negu kokios nors ypatingos
įžvalgos ar supratimas.

Tai nereiškia, kad Lietuva turi
nutilti ir sėdėti sudėjusi rankas. Svar-
bu labiau koordinuoti savo veiksmus
su Baltijos šalimis. Tuščiai skamba
ES raginimai vieningai veikti ir kurti
bendrą energetikos politiką, kai Lie-
tuva negali susitarti su artimiausiais
kaimynais nei dėl naujos atominės jė-
gainės, nei dėl elektros tiltų į Va-
karus. Reikia siekti glaudesnių san-
tykių su Šiaurės šalimis, palaikyti ES
Rytų partnerystės iniciatyvą, skirti
jai daug dėmesio ir jėgų.

Nereikia pasiduoti menkavertiš-
kumo kompleksui, bet negalima už-
miršti, kad Lietuva yra maža ir neį-
takinga šalis. Kai prezidentas Viktor
Juščenka keliavo po Europą, siekda-
mas pataisyti po dujų karo pašlijusį Uk-
rainos prestižą, jis neužsuko į Vilnių
dėl puikiai suprantamų priežasčių.

Jei naujoji Vyriausybė ir prezi-
dentas to norės, Lietuva gali likti pag-
rindinė Gruzijos rėmėja ES. Tačiau
būtų klaida toliau sutapatinti Gruziją
su jos prezidentu, užmerkti akis ir
nematyti jo abejotinų veiksmų. Besą-
lygiškai remdama Saakašvili, Lietuva
skatina jo neatsakingą elgesį, kai
reikėtų jį sutramdyti.

Alfa.lt
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Sausio 13-osios išvakarėse Lietuvos miestuose įsiliepsnojo laisvės laužai. Sausio 13-ąją vyko minėjimai, pagerbiant 14 žuvusiųjų ir šimtus
sužeistųjų.

Maironio lituanistinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai, paruošti mokytojos Gražinos Sturonienės, su didele rimtimi ir susikaupimu pa mi nėjo
Sausio 13-osios įvykius.

Moksleivių lūpose skambėjo klausimas ir atsakymas – ar buvo įmanoma Sausio 13-ąją barikadomis atlaikyti Raudonosios armijos priešus, ar
buvo įmanoma laimėti prieš nenugalimus? Taip, tai tapo stebuklingai įmanoma, įmanoma pasiekti pergalę ne ginklais ir ne jėga, bet drąsa, vienybe
ir gilia meile brangiai Rūpintojėlių žemei. 

Giesmes atliko ir vargonais grojo muzikos mokytojai Dalia Lietuvninkienė ir Algimantas Barniškis. 
Kritusiems didvyrių mirtimi už Lietuvos laisvę moksleiviai uždegė žvakutes, padėdami jas prie altoriaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijo-

je. Skambėjo mokinių tariami žodžiai: „Mirdami jūs tarėte ‘Lie-tu-va’ ir tą žodį nunešėte į dangų bei padėjote prie Dievo kojų. Jūs buvote išrink-
tieji, jūs buvote: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas,
Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Apolinaras Povilaitis, Alvydas Matulka, Ignas Šimulionis,
Vytautas Vaitkus”. 

Žuvusieji buvo pagerbti malda.
Nuotraukose: Maironio lituanistinės mokyklos, Lemonte, mokiniai Sausio 13-osios minėjimo metu.         Živilės Ramašauskienės tekstas ir nuotr.

Maironio lituanistinėje mokykloje paminėta Sausio 13-oji

Kodėl katinėlis buvo šlapias?
Tomukas labai mylėjo visokius

gy vius: ir tuos, kurie keturiomis bėgi -
nėja, ir tuos, kurie vandenyje plau -
kioja, ar laisvi ore skrajoja. Savo
kam baryje jis turėjo dešimt margų,
žvilgančių žuvelių, besitaškančių di -
džiuliame akvariume, vieną žalią vėž -
liuką su trispalve vėliava ant kiauto
(vėliavėlę pats Tomukas ten alieji -
niais dažais nutapė) ir rudai margą
ka tiniuką.

Su vėžliuku daug žaidimų neiš-
galvosi: jis mieliau tūno savo stikli -
nia me inde tarp akmenukų, į žalią
kiau tuką sulindęs. Žuvytės taip pat
menki draugai: pliuškenasi, uode-
gomis vinguriuoja ir su Tomuku
neužsiima.

Bet katinėlio – pilni namai. Jis ir
paskui kamuoliuką bėga, ir šokinėja,
o pavargęs atsitupia Tomukui ant ke -
lių ir purpuodamas snūduriuoja. Vis
dėlto katinėlis už vis labiausiai mėgo
tupėti prie akvariumo ir stebėti auk -
sines žuveles. Tas užsiėmimas jam
nie kuomet nenusibosdavo. Kartais
mė gindavo koją vandenin kyštelėti,
bet mama jį tuoj apibardavo. Žuveles
gaudyti buvo griežtai draudžiama.

Kartą tėveliai su Tomuku išva -
žia vo aplankyti dėdę Juozą. Katinė -

lis, vienas namie likęs, nutarė pažve-
joti. Jis ir taip mėgino, ir šiaip mėgi-
no – kišo koją į vandenį, bandė dan -
tukais žuvytę sugriebti, bet auksi -
nukės buvo vikrios, linksmos ir kati-
nas tik ūsus sušlapo. Tada jis visomis
ke turiomis užsirangė ant akvariumo
viršaus ir  nuleido į vandenį savo uo -
degėlę – gal ims ir prisikabins kokia
neatsargi žuvelė? 

Laukė katinėlis, laukė, kol koje -
lės ant siauručių akvariumo kraštų
pa vargo. Ėmė viena ir paslydo! Kati -
niukas neišlaikė pusiausvyros ir, gar-
siai kniaukdamas, pliumptelėjo į van-
denį. Nutiško vanduo į visas puses,
žuvelės nėrė šalin, garsiai pliaukšė-
damos uodegomis, net vėžliukas iški -
šo galvutę iš kiauto pasižiūrėti, kas
čia per sujudimas.

Kai Tomukas grįžo namo, visur
vėl viešpatavo ramybė. Žuvytės tin-
giai plaukiojo, vėžliukas snaudė savo
kiautelyje. Tik margasis katiniukas
buvo visai šlapias. Tomukas niekaip
negalėjo suprasti, kas atsitiko myli-
mam kačiukui. Jis mėgino klausinėti
mamytę, bet ši tik šypsojosi. Gal žino-
jo? Juk mamytės labai daug dalykų
žino...

Danutė Bindokienė

Kas naujo internete?
Šiais laikais Jūs, kaip ir daugelis,

naudojatės internetu. Tačiau iš savo pa-
tirties žinau, kad daugiausia vaikai
internetinėse svetainėse žaidžia žaidi-
mus.  Tačiau čia galima rasti ir kitų įdo-
mių dalykų.

Noriu Jus supažindinti su links-
miausia mokytoja internete. Ją surasite
atsivertę tinklalapį www.mokytoja.lt
Ką siūlo šis tinklalapis?

Knygos internete

Mėgsti skaityti? Pabandyk paskai-
tyti internete! Juk tai labai patogu – nereikia eiti į biblioteką ar knygyną.
Visos knygos pasiekiamos vienu pelės paspaudimu. Šiame skyrelyje rasi kelias
nuorodas į svetaines, kuriose yra publikuojamos mano mėgstamos knygos.
Tikiuosi, rasi ką nors įdomaus. 

Dailė ir darbeliai

Mėgsti piešti, karpyti, klijuoti, gaminti darbelius? Tada šis skyrelis kaip
tik tau. Rasi daug idėjų, kaip pasi gaminti darbelį, susipažinsi su meno istori-
ja, žymiausiais dailininkais ir jų kūriniais, išsiaiškinsi pagrindinius dailės
principus ar tiesiog papramogausi.

Mokslas

Domiesi astronomija, gamta, istorija, moksliniais eksperimentais? Norė -
tum sužinoti daugiau? Čia rasi daug informacijos mokslinėmis temomis.

Žaidimai, įvairenybės

Linksmi žaidimai, įdomybės, naudingi patarimai visiems, kurie nori
linksmai praleisti laiką.

Matematika

Mėgsti žaisti matematinius žai dimus, spręsti galvosūkius? Išbandyk savo
jėgas žaisdamas šiuos žaidimus.

Apsilankę šiame puslapyje rasite ir daugiau nuorodų, o jomis pasinaudo-
ję galėsite pakeliauti po mokslo ir žinių pasaulį.

Redaktorė
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,,Europos naujausieji deimantai”
(,,Europe’s Newest Diamonds”) –
taip vadinasi straipsnis, išspausdin-
tas viename iš didžiausių JAV dien-
raščių „Chicago Tribune” (2009 m.
sausio 11 d.). Publikacijoje kalbama
apie 2009-ųjų Europos kultūros sos-
tines: Austrijos Linzą (Linz) ir Lie-
tuvos Vilnių.

Šiems miestams ir juose ruošia-
miems renginiams nušviesti skirta
bent porą minėto dienraščio kelionių
skyriaus puslapių. Iš jų sužinome,
kad tradicija kiekvienais metais rink-
ti Europos kultūros sostines gyvuoja
nuo 1985 m. ir kaskart šį sąrašą pa-
pildo naujos vietos (pernai tokiomis
sostinėmis buvo Anglijos Liverpulis
(Liverpool) ir Norvegijos Stavanger).

J. D. Brown ir Margaret Backen-
heimer parašytas straipsnis pradeda-
mas pasakojimu apie šalia Dunojaus
įsikūrusį Linzo miestą ir jame numa-
tytus renginius. Taip pat skelbiama
informacija, kaip galima į abi kultū-
ros sostines – tiek Linzą, tiek Vilnių –
patekti, nurodomi tinklalapių adresai.

Rašoma, kad Linze gyvena 190
tūkstančių gyventojų, tai yra trečias
pagal dydį Austrijos miestas, nuo
sostinės Vienos jį skiria 100 mylių.
Vilnius yra Lietuvos sostinė su
555,000 gyventojų. Miestas įsikūręs
103 mylių atstumu nuo Minsko ir 63
mylias nutolęs nuo Kauno. Minima,
kad Vilnius jungia vidurinės, šiauri-
nės ir rytinės Europos kultūrines zo-
nas.

Straipsnyje pažymima, jog pirmą
kartą Lietuvos vardas paminėtas ofi-
cialiuose vokiečių dokumentuose
1009 metais. O pats miestas turistus
traukia savo barokinio stiliaus baž-
nyčiomis bei plačiu senamiesčio rajo-
nu. Apie Vilnių pateikiama ir daugiau
gana palankių atsiliepimų. O kalbant
apie šių metų ruošiamus kultūrinius
renginius Vilniuje, pastebima, kad jų
bus 900, kurių 600 – nemokami. Ir tų
renginių čia bus įvairiausių. Juose

koncertuos ne tik vietiniai atlikėjai,
bet ir iš tolimesnių kraštų atvykę
menininkai. Rašoma, kad gegužės 14
d. laukiama Londono simfoninio
orkestro (dirigentas Valery Gergiev)
pasirodymo. Knygų gerbėjai bus
nustebinti didžiausia Baltijos šalyse
Vilniaus knygų muge, kuri vyks jau
netrukus – vasario 12–15 dienomis.

Žinoma, nepamiršta išskirtinai
paminėti lenkų kultūrinės progra-
mos, ruošiamos rugpjūčio 1–9 dieno-
mis. Joje bus galima pamatyti len-
kiškus filmus, išgirsti džiazo meistrų
atliekamas liaudiškų dainų impro-
vizacijas ir kt. Straipsnyje paminėta
ir daugelis kitų renginių, kurių visų
vardyti neverta, nes užimtų daug
vietos. Jų pobūdis yra labai platus ir
įvairus.

Straipsnį apie Vilnių papildo ke-
lios žinomo fotografo Mindaugo Kul-
bio nuotraukos. Gaila, bet jos, mano
nuomone, parinktos nelabai vykusiai.
Vienoje tų nuotraukų matome gru-
pelę žmonių, nuo kalvos stebinčių
nelabai įspūdingą Vilniaus pano-
ramą. Įdomu, kiek užsienio turistų
tokia nuotrauka galėtų privilioti į
Vilnių?

Kažkodėl ,,Chicago Tribune”
straipsnyje neminimi pasaulinio
pobūdžio lietuviški renginiai: Šokių
ir dainų šventės, Pasaulio lietuvių
sporto žaidynės bei kiti didžiuliai
įvykiai. Galbūt galvojama, kad jie neį-
domūs turistams iš užsienio?

Vis dėlto, bet kuriuo atveju
amerikietiškoje spaudoje publikuoja-
mas straipsnis apie Vilnių yra gera
reklama Lietuvai, apie kurią pas-
taruoju metu dažniausiai tenka iš-
girsti neigiamų atsiliepimų. O juk
Lietuva su savo kultūrinių renginių
gausa net ir kitais metais nusipelno
didesnio dėmesio užsienio spaudos
puslapiuose, kuriuose dažnai mato-
me sensacingų įvykių aprašymus.
Reikia manyti, jog į šią vasarą Lie-
tuvoje vykstančius kultūrinius įvy-
kius pasaulio spaudoje bus atkreiptas
dėmesys.

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Kalėdų sūkuryje pašte ilgokai
buvo įstrigusi ,,Draugo” 2008 m.
gruodžio 23 d. laida. Tad atsiprašau
skaitytojų, kad gerokai pavėlavęs
sureaguoju į minėtoje laidoje išspaus-
dintą dr. Romualdo Kriaučiūno po-
kalbį su Lietuvos vaikų globos ko-
miteto ,,Saulutė” pirmininke Indre
Tijūnėliene.

Lapkričio mėnesį su įdomumu
teko skaityti keletoje ,,Draugo” laidų
išspausdintus I. Tijūnėlienės repor-
tažus apie jos kelionę į Lietuvą ir ten
jai teiktą asmeninį dėmesį. R. Kriau-
čiūnas gruodžio pokalbiu siekė pa-
ryškinti ,,Saulutės” veiklą, sužinoti
daugiau apie 1999 metais įkurtą Die-
viškojo Kryžiaus Lietuvos benamių
paramos fondą, kuriam taip pat va-
dovaujanti I. Tijūnėlienė.

Gerai prisimenu, kai Lietuvai at-
kūrus nepriklausomybę, pirm. Bro-
niaus Nainio vadovaujama PLB val-
dyba įkūrė Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės (PLB) sudėtyje veiksiantį
Lietuvos našlaičiams remti organą
,,Saulutė” ir jam vadovauti pakvietė
I. Tijūnėlienę. JAV LB Socialinių rei-
kalų tarybos globoje tuo metu vei-
kiant Lietuvos našlaičių globos ko-
mitetui, gan keistai atrodė JAV-se kū-
rimas paralelės institucijos Lietuvos
našlaičiams remti. PLB valdybos
buvo paaiškinta, kad ,,Saulutė” stei-
giama į našlaičių globos veiklą įjungti
PLB sudėtyje veikiančias kitų kraštų
bendruomenes, kurių tuo metu ga-
lėjo būti 19 ar 20. 

Tačiau ,,Saulutei” nesisekė veik-
lą plėtoti už JAV-jų ribų. Kai kurių
kraštų LB-nės buvo neturtingos ir
tuo pačiu nepajėgios Lietuvos naš-
laičius remti. Turtingesnės bendruo-
menės dažnai nematė reikalo tos sri-
ties veiklą kreipti per ,,Saulutę”. Jos
buvo linkusios paramą į Lietuvą
kreipti tiesiogiai, patys būti ,,gerai-
siais dėdėmis” ar ,,dosniomis fėjo-
mis”. Tad ,,Saulutė” daugiau ar ma-
žiau liko PLB institucija, savo veiklai
pasikliaunančia JAV-se veikiančiomis
labdaringomis organizacijomis bei
gyvenančiais aukotojais. JAV LB
Socialinių reikalų tarybai tada va-
dovusi Birutė Jasaitienė buvo kilnios
širdies, sukalbama moteris. Prisi-
menu ją teigiant, kad labdarą vystant
privalu tarp savęs nekonfrontuoti ir
nekonkuruoti. ,,Saulutė” tegul veikia
– darbo visiems užteks. Besiteirau-
jantiems dėl veiklos dubliavimo, ji
aiškino, kad JAV LB rėmuose veikia
Lietuvos našlaičių globos komitetas,
o PLB valdybos – Lietuvos našlai-

čiams remti paramos organas ,,Sau-
lutė”. JAV LB Kontrolės komisija
tikrinanti Lietuvos našlaičių globos
komiteto finansus. Savo ruožtu, PLB
Kontrolės komisija revizuoja ,,Sau-
lutės” veiklą ir raportuoja PLB Sei-
mui.

Iš R. Kriaučiūno pokalbio su I.
Tijūnėliene patiriame, kad ,,Saulutė”
atsiskyrė ir daugiau nebepriklauso
PLB. Į klausimą ,,Ar ‘Saulutę’ saisto
kokie nors teisiniai ryšiai su PLB?”,
I. Tijūnėlienė atsakė: ,,‘Saulutė’ buvo
po PLB skėčiu ir stengėsi pildyti iš-
vardintus tikslus. Nuo 2007 metų
‘Saulutė’, advokato Sauliaus Kuprio
patarimu, tapo savarankiška organi-
zacija.”

Skaitytojui cituojamas I. Tijū-
nėlienės pareiškimas kelia keletą
klausimų. Kodėl nuo PLB atsiskirta?
Ar, kaip dažnai tarp mūsų populiaru,
norėta steigti savą, ,,didžiąją kuni-
gaikštystę”? O gal JAV-se inkorpo-
ruota PLB-nė teisiniu požiūriu yra
kuo nusikaltusi, kad su ja ,,Saulutei”
nepakeliui ir pasirinktos skyrybos?
Naujų klausimų kelia ir I. Tijūnė-
lienės teigimas, kad jos vadovauja-
mas Dieviškojo Kryžiaus Lietuvos be-
namių paramos fondas ,,...yra įsteig-
tas po PLB fondo skėčiu. Aukos siun-
čiamos mano adresu. Mano prašymu
PLB fondo iždininkas aukas per-
siunčia kardinolui A. Bačkiui ar vys-
kupui R. Norvilai.” Ar teiktųsi I. Ti-
jūnėlienė paaiškinti, kodėl PLB ,,skė-
tis” ,,Saulutei” blogas, o Dieviška-
jam Kryžiui – PLB fondo ,,skėtis” yra
geras? Dar vienas klausimas. Ar PLB
Kontrolės komisijai prieš šią vasarą
įvyksiantį PLB Seimą bus patikėtas
,,Saulutės” ir Dieviškojo Kryžiaus
auditas-revizija? Domiuosi ne vien
kaip PLB Kontrolės komisijos narys,
bet ir kaip eilinis asmuo, kuriam rūpi
skaidri labdaros pobūdžio veikla. 

Prieš metus, mirus ilgametei pir-
mininkei Marijai Rudienei, teko už-
daryti prieš daugiau kaip pusšimtį
metų ALT’os rūpesčiu įkurtą centri-
nę lietuvių šalpos instituciją BALF’ą.
Galim spėlioti, ar jei BALF’as būtų
išlikęs iki šių laikų ALT’ai pavaldus,
gal būtų pavykę jį išsaugoti nuo
ankstyvos likvidacijos? Prisibijau,
kad ir ,,Saulutės” prisiimtas neprik-
lausomumas ateičiai gero nežada. As-
menines ambicijas dažnai verta pa-
aukoti ilgalaikei visuomeninei gero-
vei.

Algimantas S. Gečys
Huntingdon Valley, PA

ATSAKYMAI KELIA NAUJUS KLAUSIMUS

INFORMACINIS STRAIPSNIS APIE
VILNIŲ ,,CHICAGO TRIBUNE”

Straipsnyje apie ,,Vaiko vartai į
mokslą” ,,Derliaus pietūs” (,,Drau-
gas” 2009 m. sausio 28 d.) po viena
nuotrauka parašas turėtų būti: Už-

migti neleido trimitininkai pusbroliai
Dovas Lietuvninkas ir Kovas Poli-
kaitis. Atsiprašome. 

Redakcija

KLAIDOS IŠTAISYMAS

Viena iš nelabai įspūdingų M. Kulbio nuotraukų, kuria iliustruojamas infor-
macinis ,,Chicago Tribune” straipsnis apie šių metų kultūrinius įvykius
Vilniuje.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos
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Profsâjungos neatmeta 
visuotinio streiko galimybès

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA) –
Europos Komisijos (EK) ir Europos
Tarybos (ET) organizuojamo kon-
kurso „Krištolinės teisingumo svars-
tyklės” (Crystal Scales of Justice)
vertinimo komisijoje Lietuva turės
atstovą. Europos teismų siūlymus
šiemet pakviestas vertinti Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo
teisėjas Virgilijus Valančius. 

Geriausius projektus, kaip gali-
ma būtų tobulinti teisingumo vykdy-
mą, konkurso komisija atrinks šių
metų balandžio mėnesio susitikime

Briuselyje. Nugalėtojas bus pagerb-
tas Teisingumo Forumo metu vyk-
siančiose apdovanojimų iškilmėse. 

Nuo 2005 m. EK bei ET kas dveji
metai rengia konkursą, kuriame ver-
tinami teismų veiklos tobulinimo pa-
siūlymai. Konkursui projektus gali
teikti visi Europos Sąjungos teismai. 

Dr. Virgilijus Valančius yra Pa-
saulinės teisėjų sąjungos viceprezi-
dentas, Europos teisės akademijos
(ERA) Stebėtojų tarybos narys, Eu-
ropos Teisėjų Konsultacinės Tarybos
narys.

„Tùkstantmeçio odisèjos”
pusiaukelèje – išbandymai�

Pažangâ Europos teismuose 
vertins lietuvis

E. Gentvilas îspèja apie 
Rusijos provokacijas

Vilnius, vasario 4 d. (1000odise-
ja.lt) – Penktosios „Tūkstantmečio
odisėjos” atkarpos Auckland (Naujoji
Zelandija) – Ushuaia (Argentina) me-
tu jachtai „Ambersail” LTU 1000
plaukiant Ramiuoju vandenynu Pie-
tų Amerikos žemyno link, buvo pa-
siekta šio visos Odisėjos pusiaukelę
žyminti riba. 

Žygio aplink pasaulį pradžioje

planuota nuplaukti per 40,000 jūr-
mylių, dabar jau įveiktas daugiau
kaip 21,000 jūrmylių atstumas. 

Vandenynas šios simbolinės
šventės proga Lietuvos tūkstantme-
čio kviesliams ramių akimirkų nepa-
dovanojo. Kaip sakė jachtos kapito-
nas Simonas Steponavičius, įgulai il-
gai teko galynėtis su užklupusia aud-
ra ir jos padariniais. Kapitono teigi-
mu, per audringąją parą jachta „Am-
bersail” nuplaukė net 328 jūrmyles.
Tai didžiausias per parą nuplauktas
atstumas per visą „Tūkstantmečio
odisėją”. 

Sausio 17 d. aplink pasaulį plau-
kianti jachta „Ambersail” paliko
Naujosios Zelandijos Auckland uostą
ir pradėjo penktąją „Tūkstantmečio
odisėjos” atkarpą. Planuojama, kad
piečiausią pasaulio miestą Ushuaia
„Ambersail” turėtų pasiekti vasario
mėn. viduryje ir iš viso nuplaukti
apie 5,000 jūrmylių. Nuo plaukimo
aplink pasaulį pradžios jau praėjo
daugiau nei 3 mėn.

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA) –
Dėl Vyriausybės planuojamų Darbo
kodekso ,,tobulinimo” ir ,,liberaliza-
vimo” profsąjungos neatmeta visuoti-
nio streiko galimybės. Valdžia tokiais
savo sprendimais ne gerina, bet tik
blogina darbuotojų padėtį, teigia
profsąjungų atstovai.

Pasak Lietuvos profesinių sąjun-
gų konfederacijos (LPSK) pirmininko
Artūro Černiausko, darbuotojus vie-
nijančios organizacijos priešinsis Vy-
riausybės siūlomiems Darbo kodekso
pakeitimams, kuriuose siūloma dar-
buotojams nemokėti už prastovas ir
supaprastinti atleidimo iš darbo tvar-
ką. A. Černiauskas juokauja, kad to-
kie siūlymai ,,tikrai Lietuvoje padės
mažinti nedarbą, nes dalis žmonių iš-
važiuos į užsienį, o kiti numirs ir be-
darbių tada sumažės”.

A. Černiausko įsitikinimu, įmo-
nių darbuotojų sąskaita Vyriausybė
nori išspręsti susidariusias proble-
mas. LPSK vadovas pabrėžia, kad to-
kiu atveju geriau atleisti darbuotoją,
nes jis gautų socialines garantijas ir
tam tikrą laiką būtų ramus.

Pasak A. Černiausko, Vyriausy-

bės vykdomas ,,liberalizavimas” reiš-
kia darbuotojų padėties bloginimą,
taigi Lietuvoje bręsta situacija, kada
reikės surengti visuotinį šalies įmo-
nių streiką.

,,Profsąjungos prie Seimo suren-
gė akciją. Įspėjome, kad tai tęstinė
akcija. Prie Seimo susirinko 10 tūkst.
žmonių, o prie Vyriausybės susirinks
dvigubai daugiau”, – teigė pašnekovas.

Tuo tarpu premjeras A. Kubilius
užsiminė, kad norint sumažinti ne-
darbą reikia keisti darbo rinkos regu-
liavimo taisykles, o ne tik mokėti be-
darbio pašalpas. Pasak premjero, Vy-
riausybė svarsto darbo rinkos regu-
liavimo sušvelninimo galimybes. Jos
turėtų įmonėms padėti lanksčiau rea-
guoti į šiuo metu atsiradusius iššūkius.

Vyriausybės vadovo teigimu, jei-
gu įmonė turi problemų ir negali iš-
laikyti visų darbuotojų, tai ji taip pat
turi turėti galimybę lanksčiau spręsti
problemas.

A. Kubilius teigė, kad minėtieji
darbo rinkos reguliavimo siūlymai
kol kas dar nėra suderinti su profsą-
jungomis, tačiau manė, kad pakeiti-
mams jos nesipriešins.

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA) –
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste
(TVOU) jau kovo pabaigoje turėtų
būti pasiūlyta maždaug tiek pat skry-
džių krypčių, kiek buvo prieš pusme-
tį. Tai patvirtino susisiekimo minist-
ras Eligijus Masiulis.

Šiuo metu iš TVOU galima tie-
siogiai nuskristi į 15 miestų, o prieš
pusmetį buvo 27 maršrutai.

Ministras pripažino, kad, šią žie-
mą gerokai sumažėjus skrydžių iš
Vilniaus, kai kurios oro bendrovės ge-
rokai pabrangino bilietus. Sausio vi-
duryje ,,flyLAL” apskritai sustabdė
veiklą ir paprašė iškelti bankroto bylą.

Pasak susisiekimo ministro, da-
bartiniu metu dėl skrydžių maršrutų
deramasi daugiau kaip su dešimčia
oro bendrovių. Tačiau ministras at-
sisakė konkrečiai įvardinti, su kokio-
mis bendrovėmis deramasi. Tačiau jis
neatmetė ir Kinijos oro bendrovės
,,Hain Airlines” galimybių investuoti
į mūsų šalies aviacijos sektorių.

Atnaujinti tiesioginę oro liniją
suinteresuota oro bendrovė KLM,
anksčiau skraidinusi keleivius iš Vil-
niaus į Amsterdamą. Su oro bendrove
SAS galima skristi į Kopenhagą, taip

pat turėtų atsirasti vežėjas į Paryžių.
Jau įvyko susitikimas su Gruzijos oro
bendrovių vadovais, kurie nori at-
naujinti maršrutą Tbilisis-Vilnius.

Latvijos bendrovė ,,airBaltic” pa-
siūlė mūsų šalies gyventojams keliauti
į Europos miestus iš Palangos. Šiame
oro uoste jau parduodami bilietai skry-
džiams į 16 Europos miestų per Rygą.
Be to, Airijos pigių skrydžių bendrovė
,,Ryanair” svarsto galimybes skraidin-
ti keleivius iš Kauno oro uosto.

Ministras E. Masiulis į  klausi-
mą, kokios yra galimybės įkurti naują
šalies nacionalinę oro bendrovę, sakė,
kad tai gali užtrukti, nes steigti naują
vežėją, kuris turi gauti įvairius leidi-
mus, reikia didelių investicijų. Jo
nuomone, jei atsirastų investuotojas,
kuris norėtų Lietuvoje užsiimti skry-
džiais, jam dėl to nekiltų jokių prob-
lemų, tačiau, jei tokia įmonė pagei-
dautų nacionalinės bendrovės statu-
so, 51 proc. jos akcijų turėtų priklau-
syti arba Lietuvos valstybei, arba ša-
lies verslininkams.

Jau šią savaitę turėtų būti pa-
tvirtintas ir naujas oro uosto rinklia-
vų planas, dėl kurio TVOU gali tapti
vienu pigiausių oro uostų regione. 

Nuo onkologiniû lig¨ miršta kas
penktas Lietuvos gyventojas

Jau kovâ numatoma atnaujinti
pagrindines skrydžiû kryptis

Jachta „Ambersail” įgula. 
1000odiseja.lt nuotr. 

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) – Di-
dėjant sergamumui onkologinėmis li-
gomis ir esant poreikiui tobulinti on-
kologinės pagalbos sistemą Vyriau-
sybė turėtų skirti onkologijai išskir-
tinį dėmesį.

Tai Tarptautinę kovos su vėžiu
dieną surengtoje spaudos konferenci-
joje sakė Pasaulio sveikatos organi-
zacijos (PSO) Lietuvoje ir Vilniaus
universiteto Onkologijos instituto at-
stovai.

Pasak instituto direktoriaus
Konstantino Povilo Valucko, Lietu-
voje pastaruoju metu kasmet nusta-
toma apie 17 tūkst. naujų susirgimų
onkologinėmis ligomis, o bendras on-
kologinių ligonių skaičius šalyje sie-
kia maždaug 70 tūkst. Nuo vėžio,
anot K. P. Valucko, miršta kas penk-
tas Lietuvos gyventojas.

PSO atstovo Lietuvoje Roberto
Petkevičiaus teigimu, Lietuvos onko-
loginė padėtis panaši į kitų išsivys-
čiusių pasaulio šalių, o jo atstovauja-
mos organizacijos prognozės arti-
miausiems dešimtmečiams pesimis-
tinės: laukiama, kad sergančiųjų vė-
žiu skaičius augs, o 2010 m. vėžys tu-
rėtų užimti pirmąją vietą statistinėje
mirtingumo nuo ligų lentelėje.

Onkologijos instituto direkto-
riaus pavaduotojas mokslui Ričardas
Rotomskis pabrėžė, jog biudžetinių
lėšų gaunąs tik ,,kukliems darbuoto-
jų atlyginimams”, o pinigų moksli-
niams tyrimams valstybė, R. Rotoms-

kio teigimu, neskiria.
Tokia padėtimi, anot medikų,

rimtai susirūpinti turėtų ne tik gydy-
tojai onkologai, bet ir už valstybės svei-
katos politiką atsakingi pareigūnai.

Pasak K. P. Valucko, būtina, kad
Lietuvoje onkologija, kaip ir daugely-
je Europos šalių, būtų laikoma išskir-
tine sveikatos apsaugos sritimi.
Didelis dėmesys turėtų būti skiria-
mas onkologinių ligų profilaktikai.
Anot K. P. Valucko, veiksmingai vyk-
dant profilaktines programas galima
išvengti iki trečdalio susirgimo vėžiu
atvejų. Antra tiek esą galima visiškai
išgydyti laiku nustačius ligą.

Kovojant su vėžiu, anot K. P. Va-
lucko, pamiršti nederėtų ir žymiai gy-
dymo rezultatus pagerinti galinčių
naujų technologijų. Pasak profeso-
riaus, pasaulinė praktika rodo, jog
gydymo rezultatai tiesiogiai priklau-
so nuo turimos šiuolaikinės diagnos-
tikos ir gydymo aparatūros, nuo nau-
jų technologijų įdiegimo į klinikinę
praktiką.

K. P. Valucko manymu, Lietuva
turėtų atsižvelgti į kai kurių Europos
šalių, Japonijos, JAV patirtį ir įsteigti
Nacionalinį vėžio institutą, kuris
būtų atsakingas už šalyje vykdomus
onkologinius ir su jais susijusius
mokslinius tyrimus, vykdytų piktybi-
nių navikų prevencijos ir profilakti-
kos programas ir užtikrintų tyrimų
rezultatų diegimą gydant onkolo-
ginius ligonius.

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) –
Lietuvos atstovas Europos Parla-
mente (EP) Eugenijus Gentvilas Va-
karų politikus įspėjo, kad Maskva ne-
pamiršo naudotis šantažu ir provo-
kacijomis, o Vakarų abejonės Gruzi-
jos ir Ukrainos vadovais yra parama
Rusijos specialiosioms tarnyboms.

,,Neseniai pasigirdo Europos va-
dovų mintys, kad jie nusivylė Ukrai-
nos ir Gruzijos vadovais. Pradėta
abejoti, ar jie gali demokratizuoti sa-
vo valstybes ir vesti jas į NATO ir ES.
Net plika akimi matome Rusijos pro-
vokacijas, kurių tikslas – sumenkinti
Viktor Juščenka, Michail Saakašvili
bei jų vykdomą į Vakarus orientuotą
politiką”, – Strasbūre prasidėjusioje

EP plenarinėje sesijoje sakė E. Gent-
vilas.

Pasak Lietuvos atstovo, žaidimus
tankais, dujų vamzdžiais ir dezinfor-
macija Rusijai pirmiausia žaisti lei-
džia Europos politikų naivumas. ,,Tik
naivūs dabartinės Europos politikai
gali manyti, kad tokio šantažo ir pro-
vokacijų šiandien Rusija nebevykdo,
nors jai ir vadovauja KGB karininkas
(dabartinis Rusijos premjeras) Vladi-
mir Putin”, – kalbėjo E. Gentvilas.

Praėjusių metų rugpjūtį tarp Ru-
sijos ir Gruzijos kilo ilgai brendęs ka-
rinis konfliktas. Šių metų pradžioje
tarp Rusijos ir Ukrainos kilo konflik-
tas dėl dujų tiekimo į Europą.
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Vilnius, vasario 4 d. (Delfi.lt) –
Antradienio popietę Europos Parla-
mento (EP) plenarinėje sesijoje Stras-
būre surengti debatai apie galimybę
Europos Sąjungos (ES) šalyse priimti
Gvantanamo kalinius, taip pat apie
JAV CŽV vykdytą terorizmu įtariamų
asmenų gabenimą per Europos šalis.
Dauguma kalbėjusiųjų sveikino nau-
jojo JAV prezidento B. Obama pasi-
ryžimą uždaryti Gvantanamo kalėji-
mą, tačiau ne visi pritarė jo kalinių
priėmimui ES šalyse. EP nariai taip
pat ragino iki galo ištirti įtarimus dėl
neteisėto terorizmu įtariamų asmenų
laikymo Europoje.

Čekijos ministro pirmininko
pavaduotojas Europos reikalams
Alexandr Vondra teigė, jog sprendi-
mas uždaryti Gvantanamo kalėjimą
ir atsisakyti abejotinos praktikos leis
pagerinti ES ir JAV santykius. Jis
taip pat padės sustiprinti tarpžemy-
ninį bendradarbiavimą – ne tik kovo-
jant su terorizmu, bet ir kitose sri-
tyse. Pasak ministro, nors spren-
dimus dėl galimo kalinių priėmimo
turės priimti pačios šalys, ES būtų

gerai laikytis „bendro politinio at-
sako” ir derinti valstybių veiksmus.

ES teisingumo komisaras Jacq
Barrot teigė, jog Gvantanamo kalėji-
mo egzistavimas „pasitarnavo tero-
ristams”, todėl jo uždarymas yra
sveikintinas. Nors dar negauta ofi-
cialaus JAV prašymo, o ES galia šioje
srityje ribota, Sąjunga sieks laikytis
bendros nuostatos dėl Gvantaname
laikytų asmenų priėmimo, teigė ko-
misaras. Kalbėdamas apie įtarimus
dėl neteisėto JAV CŽV vykdyto as-
menų sulaikymo ir gabenimo Euro-
poje, J. Barrot pažymėjo, jog „tiesa
turi būti nustatyta”, kad ateityje tai
nepasikartotų. Kalbėtojas pasidžiau-
gė, kad Lenkijoje dėl to jau iškelta
baudžiamoji byla, o Rumunijoje pa-
dėtį pradėjo tirti šalies Senatas.

2007 m. vasario 14 d. EP priim-
toje rezoliucijoje konstatuota, kad
JAV Centrinės žvalgybos valdybos
(CŽV) lėktuvai įvykdė daugiau kaip
tūkstantį skrydžių Europos oro erd-
ve, o slaptos terorizmu įtariamų as-
menų kalinimo vietos galėjo būti
įrengtos ir Europos šalyse. Parla-
mentas taip pat sukritikavo kai kurių
ES šalių pasyvumą šiuo klausimu.
Šių metų vasario 19 d. Parlamentas
numato priimti rezoliuciją, kurioje
įvertins ES ir jos šalių atsaką į šias
išvadas. Tuo tarpu šią savaitę Parla-
mentas balsuos dėl rezoliucijos, ku-
rioje ES šalys raginamos „būti pa-
sirengusios priimti Gvantaname lai-
komus asmenis” siekiant sustiprinti
tarptautinę teisę bei laikytis huma-
niškumo.

MADRIDAS
Nuo įtariamų JAV finansų mak-

lerio Bernard Madoff sukčiavimų
pasaulyje galėjo nukentėti apie 3
mln. žmonių, antradienį pranešė
Ispanijos teisės paslaugų firma, kuri
Jungtinėse Valstijose iškėlė bylą kai
kurių nukentėjusiųjų vardu. Į B.
Madoff sukurtą finansų piramidę
įtrauktų pinigų kiekis gali gerokai
viršyti anksčiau nurodytą sumą (50
mlrd. dolerių). 

STRASBŪRAS
Europos Parlamentas (EP) bal-

savo dėl dokumento, kuris įpareigos
ES šalis taikyti nuobaudas nelegalių
migrantų darbdaviams. Ji perkels
didžiausią dalį atsakomybės už tokį
darbą nuo imigrantų ant darbdavių
pečių. Pagal šį dokumentą nelegalių
imigrantų darbdaviai turės mokėti
baudą, kuri priklausys nuo to, kiek
nelegalių imigrantų jie buvo įdar-
binę. EP pasiekė, kad asmenims,
įdarbinantiems nelegalius imigran-
tus namuose, grėstų mažesnės nuo-
baudos negu įmonėms.

* * *
EP pirmininkas duodamas inter-

viu atmetė užuominas, kad finansinį
žlugimą patyrusi Islandija gali ne-
trukus įstoti į ES. ,,Dabar netinka-
mas metas net galvoti apie Sąjungos
plėtrą”, – suomių dienraščiui ,,Aa-
mulehti” sakė Hans-Gert Poettering.
Pasak jo, 27 narių Bendrija dar ne-
baigė įgyvendinti Lisabonos sutar-
ties, kuria siekiama racionalizuoti
ES sprendimų priėmimo procesą po
praėjusios plėtros bangos. Islandijos
premjerė sakė, kad jos šalies prisi-
jungimas prie ES ir euro įvedimas
labiausiai padėtų atgaivinti ekono-
miką, nukentėjusią nuo bankų ir Is-
landijos kronos žlugimo.

KABULAS
Besilankantis Afganistane NATO

pajėgų vyriausiasis vadas generolas
John Craddock susitinka su oficia-
liais asmenimis ir kariais, dalyvau-
jančiais paaštrėjusiose kovose su su-
kilėliais, pranešė pareigūnai. Rem-
damasis vienu įslaptintu dokumentu,
Vokietijos savaitraštis ,,Der Spiegel”
rašė, kad JAV generolas J. Craddock
nurodė 50,000 karių į Afganista-
ną nusiuntusios NATO vadams ,,tie-
siogiai pulti narkotikų gamintojus ir
infrastruktūrą visame Afganista-
ne”.

Pasaulio naujienos
B. Obama siùlys Rusijai sumažinti

branduolinê ginkluotê

Europarlamentarai nesutaria, ar ES šalys
turi priimti Gvantanamo kalinius

LONDONAS
Praėjusią savaitę Didžiojoje Bri-

tanijoje vyko darbininkų streikai.
Streikuotojai protestavo, kad kaip
pigi darbo jėga nebūtų įdarbinami iš
kitų ES valstybių atvykę imigrantai.
Šią savaitę protestai išsiplėtė visoje
šalyje – streikuoja daugiau nei dvi-
dešimties Anglijos, Škotijos, Velso ir
Šiaurės Airijos miestų fabrikų dar-
buotojai.

KIJEVAS
Ukrainos saugumo tarnyba per-

davė Lenkijos nacionalinės atminties
institutui išslaptintų dokumentų,
kuriuose dokumentuojamos praėju-
sio amžiaus ketvirtajame ir penkta-
jame dešimtmečiuose Stalino vykdy-
tos represijos, elektronines kopijas.
Šiuose dokumentuose užfiksuotos ir
1935–1936 m. NKVD vykdytos repre-
sijos prieš lenkus, vadinamoji „Len-
kų karinės organizacijos byla”. Do-
kumentuose kalbama apie 70 tūkst.
lenkų ir vokiečių perkeldinimą iš
Ukrainos teritorijos į Kazachstaną, o
taip pat – apie Ukrainoje įkurdintas
koncentracijos stovyklas, kuriose
laikyti lenkų kariai.

RYGA 
Latvijos žemdirbiai patenkinti

pasiekę, kad atsistatydintų žemės
ūkio ministras Martinš Ruoze. ,,Vals-
tiečių seimo” narys Valters Bruss sa-
kė, kad ministro atsistatydinimas
problemų, žinoma, neišspręs. Vietoj
M. Ruoze jis tikisi matyti žmogų, ku-
ris supranta kaimą – ko laukia žem-
dirbiai ir perdirbėjai iš valstybės poli-
tikos.

BELGRADAS
Serbijos sostinėje Belgrade tre-

čiadienį degė didelis romų lūšnynas,
ugnis sunaikino dešimtis būstų, pra-
neša naujienų agentūros. Gaisras ro-
mų tabore po Gazelos tiltu, kuris yra
Graikiją ir Turkiją su Vakarų Europa
jungiančio greitkelio dalis, kilo netru-
kus po vidurnakčio. Daugelis šio lūš-
nyno gyventojų į Belgradą atsikraus-
tė 10-ajame dešimtmetyje, bėgdami
nuo karų kitose buvusios Jugoslavi-
jos dalyse ar ieškodami geresnio gy-
venimo mieste.

EUROPA

AZIJA

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) –
JAV prezidentas Barack Obama  keti-
na pasiūlyti Rusijai sumažinti bran-
duolinę ginkluotę 80 proc., rašo
įtakingas Didžiosios Britanijos laik-
raštis ,,The Times”.

Tokį ambicingiausią ginkluotės
mažinimo žingsnį vienai kartai keti-
na žengti ir JAV, kad abiejose šalyse
liktų ne daugiau kaip po 1 tūkst.
branduolių kovinių galvučių. Kaip
tikimasi, vienas svarbiausių dalykų
rengiantis šios deryboms dėl bran-
duolinės ginkluotės sumažinimo bus
tai, kad B. Obama peržiūrės ankstes-
nės JAV administracijos sprendimus
įkurti Europoje Amerikos priešrake-
tinės gynybos (PRG) sistemos įren-
ginius. Maskva kategoriškai nepri-
taria šiam JAV siūlymui, teigdama,
jog amerikiečių PRG netoli Rusijos
sienų kelia grėsmę jos saugumui.

2008 m. lapkričio pradžioje Ru-
sijos prezidentas Dmitrij Medvedev
pareiškė, kad Maskva įkurs Kalinin-
grado srityje raketų kompleksus
,,Iskander”, kurie būtų atsvara JAV
priešraketiniam skydui. Tačiau vė-
liau Rusija patikslino, kad apie ,,Is-
kander” išdėstymą galima kalbėti tik
kaip apie galimybę ir kad kompleksų
kūrimo darbai dar nepradėti.

,,The Times” žiniomis, B. Obama
Baltuosiuose rūmuose turi įkurti gin-
kluotės neplatinimo įstaigą, kuri
prižiūrėtų šias derybas ir kuriai tu-
rėtų vadovauti Gary Samore, spren-
dęs branduolinio ginklo neplatinimo
klausimus Bill Clinton adminis-

tracijoje. Už derybas bus atsakingas
JAV valstybės departamentas, vado-
vaujamas šalies diplomatijos vadovės
Hillary Clinton.

B. Obama žadėjo branduolinės
ginkluotės mažinimą padaryti vienu
savo prezidentavimo svarbiausių
uždavinių, o pirmasis jo žingsnis bus
atnaujinti derybas su Maskva dėl su-
tarties, kuri pakeistų gruodžio mėn.
pasibaigsiančią 1991 m. JAV ir Sovie-
tų Sąjungos Strateginės puolamosios
ginkluotės apribojimo sutartį (SGA-
1). Pagal tą sutartį abi šalys savo gin-
kluotę sumažino nuo maždaug 10
tūkst. iki 5 tūkst. branduolinio gink-
lo vienetų. Apie ketinimą parengti
naują sutartį SGA-2 Rusijos žinias-
klaida pranešė praėjusį gruodį, tačiau
jokių konkrečių žinių apie jos nu-
matomą turinį nebuvo.

Planus taip pat apsunkina Irano,
kuris antradienį į orbitą paleido pir-
mąjį savo gamybos palydovą, bran-
duolinės ambicijos ir Šiaurės Korėja,
kuri rengiasi išbandyti tolimojo nuo-
tolio balistinę raketą, kuri gali pa-
siekti Jungtines Valstijas.

B. Obama JAV ir Rusijos gink-
luotės mažinimą laiko itin svarbiu
siekiant įtikinti tokias šalis kaip
Iranas nekurti branduolinių ginklų.

Tuo tarpu interviu AFP Rusijos
vicepremjeras Sergej Ivanov sakė,
kad Rusija sveikina JAV prezidento
B. Obama administracijos nuostatą
dėl SGA-1 atnaujinimo. ,,Mes taip pat
neabejotinai tam pasirengę”, – sakė
S. Ivanov. 

Protestuotojai prieš Gvantanamo ka-
lėjimą Londone. 

www.atlanticexpresscorp.com
1-708-599-9680
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GYDOMOJI
PRIESKONIŲ GALIA

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

Mūsų stalui

Tai yra imbierinių šeimos (Zingi-
beraceae), nendrę primenančio auga-
lo šakniastiebis. Jis vartojamas gami-
nant saldžius ir pikantiškus patie-
kalus, pyragaičius, marmeladą, kom-
potą, padažą, marinatą, indiškus pa-
tiekalus. Imbiero dažnai dedama į
mėsos ir dešrų gaminius. Ypač pagar-
dina arbatos mišinius.

Šis gelsvas, savo forma prime-
nantis elnio ragus šakniastiebis dėl
įvairių savo gydomųjų savybių yra
neįkainojamas. Pastaraisiais metais
vis daugiau žmonių susidomi šiuo
augalu.

Šaltuoju metų laiku šaltmiriams
patariama išgerti karšto gėrimo (ar-
batos) su keliais imbiero griežinė-
liais, mat šis prieskonis šildo. Šaldy-
tuve, daržovių lentynoje, imbiero
šaknį galima išlaikyti net keletą
savaičių, tereikia apipjaustyti apdžiū-
vusias dalis. Beje, įmetus į atsibo-
dusią sriubą imbiero griežinėlį, pa-
sklinda egzotiškas kvapas. Papras-
čiausias iš acto, aliejaus, pipirų ir
druskos pagamintas salotų padažas,
pagardintas imbiero gabalėliais (aš
tarkuoju jį burokine tarka), maloniai
kutena gomurį.

Pasak Alfons Schuhbeck, garsaus
Miunchen virėjo ir knygų autoriaus,
imbiero ir česnako gydomosios savy-
bės sustiprėja, kai šie prieskoniai var-
tojami kartu. Be to, imbieras panaiki-
na ne visiems priimtiną česnako kva-
pą. Imbieras ir vienmetė paprika ska-
tina endorfinų gamybą organizme.
Tačiau tai dar toli gražu ne visos im-
biero gydomosios galios.

Prieš kelis tūkstantmečius im-
bieras, kaip vaistinis augalas, buvo
aprašytas kinų istoriniuose šaltiniuo-
se ir senovės indų sanskrito raštuose.
Jo kilmės šalimi laikoma Pietryčių

Azijos teritorija, tačiau tiksli vieta
nežinoma. Kartu su arabų pirkliais
daugiau kaip prieš 700 metų pr. Kr.
imbieras pasiekė Viduržemio jūros
žemes. Viduramžiais imbieras, kaip ir
pipirai, netrukus paplito visoje Eu-
ropoje.

Vokietijoje mūsų protėviai im-
bierą irgi vartojo įvairiems sveikatos
sutrikimams gydyti, ypač skrandžio,
žarnyno, kepenų negalavimams, ger-
klės ligoms. Siaučiant Europoje maro
epidemijai žmonės valgydavo imbie-
rą, nešiodavo specialias kaukes, ku-
rios, kaip tikėta, turėjo apsaugoti nuo
ligos užkrato (būdavo įdedama imbie-
ro gabaliukų). Vėliau paaiškėjo, kad
tai buvo tinkama profilaktinė prie-
monė. Kai 1994 metais Indijoje kilo
maro epidemija, šios baisios ligos iš-
vengė ir liko gyvi tie, kurie kramtė
imbierą. 

Dabar imbieras auginamas be-
veik visose atogrąžų šalyse. Jis pri-
mena nendrę, žydi nuostabiais stam-
biais rožiniais žiedais. Todėl jis augi-
namas kaip ir vazoninis augalas. Jį
galima patiems užsiauginti namuose,
jei, kaip sako lietuviai, turėsite leng-
vą ranką. Išsirinkite šviežią imbiero
šakniastiebį su daugybe ataugų. Įdė-
kite į vazoną, šiek tiek užberkite že-
mėmis ir laikykite drėgnoje vietoje.
Saugokite, kad jo nepasiektų tiesio-
giniai saulės spinduliai. Geriausiai
auga šiltoje patalpoje, kur oro tem-
peratūra daugiau kaip 20 C laipsnių.

Pastaraisiais metais imbiero po-
veikį žmogaus organizmui tiriantys
pasaulio mokslininkai nustatė, kad
pasakojimai apie jo stebuklingas gy-
domąsias savybes ne iš piršto laužti.
Antai japonų mokslininkai patvirtino
imbierą esant puikiausią vaistą nuo
kosulio. Indijoje nustatyta, kad im-

Imbieras 
(Zingiber officinali)

Kardamonas
(Cardamonum)

bieras ne tik reguliuoja cholesterolio
kiekį kraujyje, bet ir numuša karštį.
Be to, mažina mažo tankio lipopro-
teinų (MTL – C) kiekį. Oksiduotasis
MTL-C, kitaip vadinamas bloguoju
cholesteroliu, kaupiasi kraujyje ir
nusėda ant kraujagyslių sienelių, su-
darydamas spindį mažinančias ate-
rosklerozines plokšteles. Dėl to didė-
ja kraujospūdis, didėja rizika susirgti
širdies kraujagyslių ligomis ar patirti
infarktą. Imbieras ženkliai pagerina
kraujo apytaką ir užkerta kelią mi-
nėtiems sutrikimams.

Gaminant japoniškus žalios žu-
vies patiekalus, pvz., suši, imbieras
yra nepamainomas priedas ne vien
dėl savo skonio savybių, bet ir dėl pa-
razitus naikinančio poveikio. 

Gydant reumatinius negalavi-
mus praverčia uždegimą slopinančios
prieskoninio augalo savybės. Atlie-
kant klinikinius stebėjimus, nustaty-
ta, kad imbieras mažina patinimus ir
skausmą, pagerina artrito pažeistų
sąnarių judrumą.

Gydomasis poveikis 

Ajurvedoje (indų tradicinėje me-
dicinoje) imbieras laikomas universa-
liu vaistu nuo įvairių ligų: ypač mig-
renos, vidurių pūtimo, vėmimo, ryti-
nio šleikštulio (kuris kamuoja nėščias
moteris) ir jūrligės. Juo gydoma ko-
sulys, peršalimo ligos, gripas, reuma-
tiniai negalavimai, galūnių tirpulys.
Imbieras numuša temperatūrą, ma-
žina cholesterolio kiekį kraujyje, vei-
kia kaip antioksidatorius. Mažina
trombozės ir apopleksijos riziką,
kraujo krešumą, todėl apsaugo arte-
rijas nuo užsikimšimo ir širdies veik-
los nepakankamumo. Patartina var-
toti imbierą kaip profilaktinę prie-
monę, nuo kraujo apytakos sutriki-
mų ar krešulių susidarymo krau-
jagyslėse. Be to, jis naikina salmone-
les ir parazitus, o šiuo laiku tai
ypatingai svarbu, nes nežinome, ko-
kius produktus vartodami galime pa-
sigauti salmonelę.

Imbieras stiprina imuninę siste-
mą. Po bet kokios ligos ar grįžus iš li-
goninės, mūsų sistema būna labai
išsekinta ir be pusiausvyros, o imu-
ninė sistema nusilpusi. Tad pirmiau-
sia toks žmogus turėtų rūpintis imu-
ninės sistemos atstatymu, o tą pada-
rysime valgydami įvairias prieskoni-
nes daržoves, šviežias vitaminingas

daržoves, vaisius, gerdami namuose
išspaustas vaisių ir daržovių sultis
(burokėlių, citrinų, apelsinų, salierų,
morkų ir kt.).

Poveikis dvasinei būsenai:
žvalinimasis. Išblaško nerimą, ypač
ateities nuogąstavimus. Ramina ner-
vus. Šamanai vartoja imbierą norėda-
mi sustiprinti magiškąsias galias. 

Džiaugsmo arbata: Jei norite
išvengti peršalimo ligų ar greičiau pa-
sveikti, gerkite sveikatai naudingą
imbiero arbatą. Ji padeda nuo kitų
negalavimų: gerina virškinimo trakto
veiklą, malšina mėnesinių skausmus,
slopina šleikštulį (nėštumo metu). Be
to, pataiso nuotaiką – išgėrę keletą
puodelių imbierų arbatos, pradėsite
juoktis net už pilvo susiėmęs. Ji ruo-
šiama paprastai: užpilame vandenį
su keliais imbiero griežinėliais, už-
viriname, sumažinus liepsną palau-
kiame, kol pritrauks. Pagal skonį pa-
gardinkime medumi ir citrinų sul-
timis. Gerkite karštą. Imbiero arbatą
be priedų galima skalauti skaudamą
gerklę.

Imbieras – vonios priedas:
Nuo reumatinių negalavimų labai pa-
deda į vonios vandenį įpiltas imbierų
užpilas. Paruoškite didesnį kiekį ir
stipresnės imbiero arbatos, be prie-
dų, supilkite užpilą į vonios vandenį
ir kokias 15 min. pagulėkite vonioje.
Netrukus pajusite skausmą malši-
nantį ir šildomą poveikį.

Imbiero aliejus. Jis taip pat tu-
ri gydomųjų savybių. Į bet kokį cit-
rinvaisių aliejų įlašinkite keletą lašų
imbierinio aliejaus. Įtrinimas ir
masažas šiuo mišiniu pagerina krau-
jo apytaką skaudamoje vietoje, malši-
na artrito, reumato simptomus, rau-
menų skausmą ar nuovargį.

Nuo galvos skausmo labai pade-
da aliejinėje lempoje garinamas im-
bierų aliejus. Be to, jo aromatas maži-
na nervinę įtampą, fizinį nuovargį.
Puikiai dezinfekuoja orą ligonio kam-
baryje. Imbierų aliejų patartina
maišyti su kitais prieskonių ir cit-
rusinių vaisių aliejais. 

Dėkime sutarkuotą šviežią im-
bierą į bet kokias šviežias salotas, pa-
gardindami jas alyvuogių aliejumi,
citrinų sultimis, ir taip kas dieną
stiprinkime save. Galima imbiero
griežinėlių dėti į mineralinį vandenį,
vartoti patiekalams, tik jo gydomoji
galia nebus tokia veiksminga.

Kiti prieskoniniai augalai 

Apie įvairius naudingus prieskonius būtų galima daug rašyti, nes jų yra
be galo daug ir kiekvienas iš jų turi daugybę gydomųjų savybių. Paprastai mes
įpratę naudotis mums žinomais prieskoniais ir ne labai entuziastingai griebia-
mės išbandyti kitų, mums nežinomų ir neįprastų. Daugiausiai nuvažiuojame
į kokį nors restoraną pasilepinti egzotiškais patiekalais, bet namuose neban-
dome tų patiekalų pagaminti savose virtuvėse, ir tai suprantama. 

Prieš pradedant kalbėti apie laukinius augalus, negaliu nepakalbėti apie
kelis svarbesnius prieskonius, kurie daugumai jau nėra svetimi. 

Šis prieskonis daugiau paplitęs
Indijoje, arabų kraštuose. Jis taip pat
turi daug gydomųjų savybių: gerina
kraujo apytaką, virškinimą, mažina
vidurių pūtimą, skatina medžiagų
hormonų apykaitą, širdies veiklą.
Ajurvedos medicinoje kardamoną re-
komenduojama vartoti atminčiai
stiprinti, atšviežinti burnos kvapą,
pakramtant.

Skandinavų šalyse šis prieskonis
dedamas į duoną ir įvairius kepinius,
punšus. Arabų šalyse kava seniai gar-
dinama kvapniuoju kardamonu.
Mokslininkai nustatė, kad karda-
monas padeda išvengti žarnyno ne-
galavimų, net žarnyno vėžio, todėl re-
komenduojama jo dėti į kavą.

Galima pasigaminti kardamono
arbatos. Ji neturės kofeino, kaip kitos
arbatos, tad ir vėlai vakare ją galima
gerti. Pasigardinkime arbatą medu-
mi. 

Kardamono miltelių galima dėti
į vaisių salotas. Kartu prie vaisių
salotų tinka imbiero gabalėliai. Įvai-

rių vaisių salotoms kaip padažai tin-
ka: saldi grietinėlė, rūgšti grietinė,
vanilės padažas, vanilinis pudingas,
sojų pieno pudingas, jogurtas, ledai,
šviežiai kepti sklindžiai, vafliai arba
blyneliai bei saldūs virtiniai.
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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
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AIRIJA

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 35

Temdė protą graudulys, bejėgiš-
kumas ir siutas, kad negali tuoj pat
kažko žiauraus padaryti: išplikyti
akis, apipilti sieros rūgštimi, nuėjusi į
darbą primušti, o vyrą išvadinti pa-
sileidėliu, mergjoda. Tai sulaukiau,
prisigyvenau, o vis „Augut, Augut”.
Jis mat pavargęs, nupiepęs. Mažiu-
kas didįjį valdo. Ko jis eis prie jos,
jeigu su ta pajodžarga duodasi. Gal ir
darbe duodasi, juk ne vieną sykį grįž-
davo vėlai.

Vincenta buvo valinga moteris,
tačiau nuoskauda buvo stipresnė, ji
pajuto, tarytum kas slėgtų, mygtų
krūtinę, norėdamas išspausti iš jos
paskutinį kvapą, ją uždusinti. Ji krito
ant minkštasuolio, įrėmė galvą į
pagalvėlę, ir jos skausminga šird-
perša tyliai plūdo srovele per skruos-
tus.

Dvidešimtas skyrius

Augustinas atsikėlė anksti ir ėmė
ruoštis į kelionę, nors iš vakaro jau
viskas buvo žmonos sudėta: marški-
niai, kojinės, pižama. Jis nusiskuto,
nusiprausė, užsiplikė arbatos.

Vincenta pabudo iš miego, atplė-
šė akis, perbraukė ranka skruostą.
Gulėjo aukštielninka, rankas po gal-
va pasikišusi. Sunku buvo atsispirti
miego pagundai, juoba kad buvo nu-
sistačiusi neišlydėti, o ir jis pats sakė:
„Nesikelk, aš vienas išvažiuosiu.” Ji
girdėjo, kaip jis ruošiasi: skutasi
barzdą, aunasi batus, o ji vis dar ne-
galėjo apsispręsti: keltis ar gulėti,
išleisti ar ne. Neapykanta ir įtūžis,
kuris visą savaitę ją kankino, buvo
skirtas tai išsitepliojusiai ir uodegą
vizginančiai Minvydei – vyro mergšei,
bet ji ras progą su ja pasikalbėti, ypač
dabar, kai vyro visą savaitę nebus.
Ant vyro ji nepyko, o jei ir prabėgda-
vo sąmonėje pykčio šešėlis, tai tuoj ir
išnykdavo, tačiau jos viduje meilės
lemputė užgeso ir nenorėjo užsidegti.
Vengė  Augustino, nenorėjo matyti jo
žvilgsnio, netikro žvilgsnio, apvilkto
apgaule ir ištikimybės laužymo
skraiste. Be abejo, tą jos staigų pasi-
keitimą jautė ir jis, tačiau nenorėjo, o
gal bijojo klausti. Šiaip ar taip, vyko
tylos karas, tarpusavio santykiai įkai-
tę iki raudonumo, tereikėjo mažiau-
sios kibirkštėlės – ir sprogimas. Šito
Vincenta nenorėjo. Kam reikia, mąs-
tė ji, kas pasikeis, jeigu vienas kitą
iškoneveiksim. Nebus lengviau nei
man, nei jam, nei tuo labiau Laimu-
čiui, kuris ir dabar nujaučia, kad kaž-
kas tarp jų vyksta. Anądien priėjo,
įsmeigė į ją akis ir pasiteiravo: „Ma-
myte, ko tu tokia?” – „Kokia” – ap-
simetė nesuprantanti. „Na, ne tokia
kaip visada...” – „Tau tik pasirodė,
Laimuti”, – atsakė Vincenta, bet į
galvą įsivogė mintis, kad konflikto
nereikia.  Geriau ji pakalbės su tąja –
cacka pacacka, o jeigu reikės, – ir
pašokdins, tegul žino savo vietą. Ji
išgirdo tyliai užveriant virtuvės du-
ris, o kambaryje pasigirdo jo žings-
niai. Vincenta greit pašoko, užsimetė
chalatą, įsispyrė į šliures. Augustinas
jau su lagaminu rankoje stabtelėjo
prie durų, atsisuko ir be jokios
išraiškos veide nepiktai subarė:

– Ko kėleis, sakiau, kad miego-
tum, dar labai anksti.

Ji sukaupė jėgas ir, eidama artyn,

sučiauškėjo:
– Tai kaip čia savo mylimo vyre-

lio neišleisiu. – Jis šyptelėjo, padėjo
lagaminą, jie apsikabino ir sustingo,
stovėjo tylutėliai, tik girdėjosi nera-
mus alsavimas.

– Tai sudiev! – Jis pabučiavo ją į
lūpas, pasičiupo lagaminą.

– Ar ko nors nepamiršai? – susi-
zgribo Vincenta, bet jis jau negirdėjo.
Ji nesigulė, ne miegas galvoje. Pama-
žu nutipeno į virtuvę, užsiplikino ka-
vos. Gal ir gerai, kad išleidau, at-
sisveikinau. Atsisveikinimo bučinys
ją nukėlė į Trijų mergelių restoraną.

Jie šoko su visokiomis vingrybė-
mis, linksmai kvatojo, aplinka tary-
tum neegzistavo, viskas susiliejo į tą
malonų svaigsmą. Pasodinęs prie
stalelio, jis paėmė jos ranką, palaikė
prispaudęs prie skruosto, pabučiavo,
atsiprašė ir kažkur dingo. Pasilikusi
viena, Vincenta klaidžiojo akimis nuo
veido prie kito, regis, tik dabar paste-
bėjo, kad jau pilnutėlė salė, matė
belaukiančią laisvos vietos jauną po-
relę; jie dirsčioja viena į kitą, paskiau
abu nuleidžia akis, – drovumas taip
būdingas jauniems, neseniai išau-
gusiems iš vaikiško amžiaus, – jaut-
riai reaguoja į naują situaciją, ne-
lauktą tarpusavio supratimą, stebi
besiruošiančius palikti laisvas vietas;
matė, kaip mergelės bėgioja po salę,
tai užsirašydamos užsakymus, tai su
pilnais padėklais, pažerdamos grąžą,
sykiais smagiai nusikvatodamos. Pa-
mažėle akys nukrypo į langą, kuria-
me ji atsispindėjo sėdinti, pirštais
parėmusi smakrą, panirusi į kitą pa-
saulį, matė, kaip į muzikos ritmą
blykčioja įvairiaspalvių šviesų dryks-
niai: mėlynos, šviesiai violetinės, ža-
lios, raudonos, – jos lūžinėjo, žaižara-
vo, tirpo, kad po to dar ryškiau įsi-
žiebtų, nutvieksdamos šokėjų veidus,
spindulėliais atsikartotų krištoliniuo-
se žibintų pakabukuose. Po kurio lai-
ko Augustinas tyliai atsėlino, apka-
bino pečius, prigludo prie plaukų ir į
ausį pakuždėjo: „Užsimerk ir neatsi-
merk, kol aš nepasakysiu.” Tą aki-
mirką, kai jis prisilietė prie veido, kai
šiltas kvėpsis nuslinko jos kaklu, ji,
nors ir drovėdamasi, pasidavė kūno
virpuliukams, kaitinantiems kaklą,
krūtinę, ir mintyse spėliojo, kokį
siurprizą jis ruošia. „Na, dabar atsi-
merk!” – išgirdo jo džiugesiu ataustą
balsą. „Oi” – aiktelėjo Vincenta ir tik
atsipeikėjusi nusistebėjo: – „Kokios
gražios!” – Priešais ant staliuko pui-
kavosi trys rožės, o ant drėgnų lape-
lių žaižaravo šviesų kibirkštėlės. Ji
pakėlė jas prie lūpų, įkvėpė jų aroma-
to, kvapas lengvai apsvaigino, norėjo
pulti jam ant kaklo, apiberti buči-
niais, bet ūžianti salė, šokančiųjų
žvilgsniai varžė, o jis lyg skaitė jos
mintis, prisitraukė arčiau, ir jų pasi-
bučiavimas buvo lyg tylus išsakymas
to, ko nedrįso ištarti lūpos.

Vincenta tvirčiau susisupo į cha-
latą, užmetė koją ant kojos, gurkš-
telėjo karštimo. Savęs ji neanalizavo.
Žinojo, kad šiuo metu beprasmiška.
Ji galvojo apie jį ir apie jų gyvenimą.
Jie visada vienas kitą suprato, su
nuolankumu priimdavo visus rūpes-
čius, kaip neatskiriamą savos meilės
dalį. Tikėjo, kad viskas bus gerai ir
niekada nesipykdavo. O dabar?

Bus daugiau.

Londone rengiama lietuviška Velykų mugė
Kovo 26-28 dienomis ,,The Gro-

ve” skvere, Stratford, rytų Londono
centre, skambės liaudiška muzika,
bus prekiaujama mūsų šalies suve-
nyrais, lietuvišku maistu ir alumi –
pirmąkart Didžiojoje Britanijoje ren-
giama lietuviška Velykinė mugė. Šio
renginio organizatoriai – Lietuvos
komercijos rūmai Jungtinėje Kara-
lystėje dvejus metus iš eilės rengė
Kalėdines muges, o joms pasiteisinus,
nuspręsta lietuviškų renginių britų
sostinėje sąrašą papildyti ir Velykų

švente.
Stratford Velykų mugės vieta

pasirinktas dėl didžiulių praeivių
srautų – skaičiuojama, kad per sa-
vaitę čia apsilanko iki 400 tūks-
tančių žmonių.

Į tris dienas nuo ryto iki vakaro
šurmuliuosiančios lietuviškos Velykų
mugės atidarymą pakviesti Newham
rajono, kuriam priklauso Stratford,
meras ir Lietuvos ambasados atsto-
vai.

Delfi.lt

Lietuviškas menas netikėtose Dublino erdvėse
– Mus tik ką pakvietė į parodą. –

Telefoną į kišenę panardino mano
vyras.

– Parodą? Kur?
– Pas Aurį. Namie. „Dublin by

Johny”.
Dublin by Johny? Oho! Įpareigo-

ja. Pusdienį staipausi prieš veidrodį –
į parodą nenueisi apsirengus bet
kaip. Tuo labiau, kad Valentinas tik
ką buvo užsukęs pasiskolinti varly-
tės... Sūnų aptaisau marškinėliais su
ant jų nupieštu kaklaraiščiu ir pet-
nešomis. Tegu žino, kaip žmonėse
pasirodyti.

Kiek neramina renginio vieta.
Taip neįprasta. Visos kelionės per
tamsėjantį Dubliną metu mano sme-
genys audžia planus ir scenarijus.
Sustojus prie reikiamo namo jokių
ypatingų kultūros požymių nepaste-
biu. Pabeldus į langą ir ilgai nesulau-
kus atidarant durų, vidun ima skverb-
tis abejonė – gal būsiu sumaišiusi ad-
resą? Bet ne. Durys veriasi, mes su-
griūnam į vidų, žalsvoje šviesoje
skendinčiame kambaryje ant sofutės
snaudžiantis pilietis dar labiau pa-
tvirtina mano abejones. Menas? Čia?
Negali būti! Tačiau švelnus šurmu-
lys, sklindantis iš svetainės, išsklaido
visas mintis, palikdamas tik begalinį
norą pamatyti, kas gi už durų.

O už durų – šviesiausi Dublino
veidai. Erdvi svetainė paversta paro-
dos sale – naktinį Dubliną vaizduo-
jančios juodai baltos ir spalvotos nuo-
traukos suklijuotos tiesiai ant baltų

sienų, plati lipni juosta imituoja rė-
mus, ant gramofono sukasi vinilas.
Gera muzika, truputis chaoso, ran-
damo tik nuolat gyvenamose patal-
pose, truputis užkandžių, truputis
vyno ir daug spindinčių akių. Juk ne
kiekvieną dieną namai virsta fotog-
rafijos galerija.

Parodos autorius ir Fotomanų
klubo narys Jonas Samaitis nuolat
šypsosi: „Man labai gera, kad jūs visi
susirinkot”. Nuo pat įsikūrimo Foto-
manų klubo veikloje dalyvaujančio
vyruko darbuose – niekad nesnau-
džiantis Dublinas, pro šalį švilpian-
čių automobilių žibintų ringės, švie-
sių langų jūra, sustingdyta amžinai
ribuliuojančios Lifės vandens pavir-
šiuje. Miestas, kurio amžinas judesys
taip užliūliuoja tavo protą, jog grįžti
namo taip ir nespėjęs susivokti, koks
jis beprotiškai gražus.

Valanda pralekia lyg akimirka.
Sūnus niokoja nuo atėjusiųjų žings-
nių besikilnojančius juodašonius
balionus ir reikalauja maisto. Laikas
namo. Visi išsiskirsto kas sau, nuo-
širdžiai vieni kitiems pasižadėję tuoj
pat vėl susitikti.

Fotomanai žada tokias parodas
netikėčiausiose erdvėse rengti kas
keletą savaičių. Tad mėgstantiems
fotografiją ir gerą kompaniją tereikia
išsilyginti kaklaraištį ir laukti naujų
žinių. 

Jurga Vidugirienė
Lithinfo.com



10          DRAUGAS, 2009 m. vasario 5 d., ketvirtadienis

NEILGAI GYVENĘS, DAUG PADARĘSNEILGAI GYVENĘS, DAUG PADARĘS
ALDONA KAÇERAUSKIENÈ

Minint poeto Vaidoto Daunio
(1958–1995) penkiasdešimties metų
gimimo jubiliejų, išleista jo straips -
nių, pokalbių, esė knyga „Kūrybos
karalystės šviesa”, kurią parengė dr.
Elvyra Usačiovaitė, Kultūros, filo -
sofijos ir meno instituto mokslo dar-
buotoja, senosios lietuvių kultūros
spe cialistė (apgynusi humanitarinių
mokslų daktaro darbą iš lietuvių
liaudies meno simbolikos, sudariusi
ne vieną straipsnių rinkinį tradicinių
simbolių temomis).

Knygą sudaro platus sudarytojos
straipsnis apie V. Daunio kūrybos
sim bolius; kūryba sugrupuota į ke -
turis skyrius. Į pirmąjį, pavadintą
„Būtis ir kūryba”, sudėti lyriniai,
publicistiniai ir analitiniai autoriaus
tekstai, parašyti 1988–1995 metais,
kuriuos sudarytoja taip įvertina: „tai
gilūs, originalūs poeto ir filosofo ap -
mąstymai”. Į antrąjį skyrių – „Vieto -
vardžiai” – pateko straipsniai, skirti
Vilniui, Panevėžiui ir jo apylinkėms,
Pažaisliui; taip pat V. Daunio pamėg -
tiems, sovietmečiu draustiems ar ne -
pageidautiniems kūrėjams: poetui ir
diplomatui Oskarui Milašiui, filosofui
Antanui Maceinai. Čia įdėti straips-
niai, kuriuose perteikiamos 1989 m.
įvykusios kelionės į JAV patirtys.
Tre čiąjį skyrių – „Kūrybos pašauktie -
ji” sudaro straipsniai apie tapytojus
Algirdą Petrulį ir Vincą Kisarauską,
teatro režisierių Juozą Miltinį, filoso-
fus Juozą Girnių ir Levą Karsaviną,
rašytoją Antaną Vaičiulaitį, šv. Pran -
ciškų Asyžietį; čia įdėta ir V. Dau-
nio iš italų kalbos išversta šv. Pran-
ciš kaus Asyžiečio garsioji „Tvėri-
nijos gies mė’’. Ketvirtajame skyriu-
je, pa va dintame „Kultūros projek-
tas”, „Regnum”, randame tekstus,
susijusius su V. Daunio įkurtu kul-
tūros fon du „Regnum”. Knyga bai-
giama išsa mia V. Daunio kūrybos
(1967–2006) bib liografija, sudaryta
E. Usačio vai tės, redaguota Paulės
Mikelinskaitės ir išsamia asmen-
vardžių rodykle.

V. Dauniui esant gyvam, 1985
me tais buvo išleista tik viena jo eilė -
raščių knyga „Metų laikai”. Po mir-
ties – 1999 metais N. Kvaraciejūtės
su daryta rinktinė „Kelio ženklai”. Už
esė knygą „Šeštoji diena” 1996 me -
tais jam paskirta Gabrielės Petke -
vičaitės-Bitės premija. Dar išleista jo
literatūros kritika „Pastoviųjų verty-
bių versmė” (sudarė E. Usačiovaitė)
ir eilėraščių rinkinys „Langas”. Be
to, apie V. Daunį ir jo kūrybą paskelb-
ta daug straipsnių ir atsiminimų pe -
riodikoje. Nepaisant viso to, naujoji
knyga „Kūrybos karalystės šviesa”
yra įdomi ir mielai skaitoma, prime-
na mums veiklią, veržlią, kūrybingą
asmenybę, sušvitusią Lietuvoje pa -
čioje Atgimimo pradžioje, kuri džiugi -
no drąsiai reiškiamomis krikščioniš -
kosiomis vertybėmis. „Regnum’’ fon -
do emblema V. Daunys  pasirinko sti -
lizuotą eucharistinę taurę (dailininko
Kęstučio Grigaliūno lino raižinys),
kuri puošė ne tik almanacho „Reg -
num” pirmąjį viršelį, bet ir visus šio
fondo leidinius, dokumentus, rengi -
nių programas, V. Daunio vizitines
kor teles.

Knygoje įdėta keletas V. Daunį
ar timai pažinojusių žmonių prisimi -
ni mų. Buvusi bendradarbė Roma
Bro gienė: „Buvo susikaupęs, gerai ži -
nantis, ko nori (...). Dėl to, kad talen -
tingas, lygiai stiprus kaip poetas, ese -
istas, mokslininkas (...). Svarbus da -
ly kas, kad jis atvirai išpažino krikš -
čionybę.” Bendradarbis Rimantas
Skeivys: „Jis buvo laisvas nuo išanks-
tinių nuostatų, prietarų, elgėsi pagal
savo pasaulio pagavą, individualią
nuo monę. Stengėsi užgriebti kiek
galima daugiau – dirbo visomis kryp-
timis. Krikščionis, spiritualistas. Pra -
sidėjus Atgimimui reikėjo suprasti
krikščionybę, ją vėl įauginti į savo
kul tūrą. Šiuo požiūriu Daunys buvo
ryškiausias.” Bendradarbis Robertas
Petrauskas: „Rami, švelni, tyli siela.
Uždaras, susimąstęs. Krikščioniškos
lai kysenos – nebūti pirmam, liaupsi-
namam.” Žmona Raimonda Dau nie -
nė: „Vaidotas buvo subtilus žmogus,

�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. 

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.

Konkursui reikia sukurti projek-
tą „Kaip aš garsinčiau Lietuvos
vardą” ir jo lietuvišką arba anglišką
aprašymą atsiųsti į LR Generalinį

kon sulatą Čikagoje. 
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.

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.

Nugalėtojai bus apdovanoti ver -
tingais laimėjimais.

LR generalinio konsulato
Čikagoje info

Konkursas 
„Kaip aš garsinčiau Lietuvos vardą” 

ven gė blogo veiksmo, net minčių. Ma -
nė, kad tas blogis gali realizuotis. Jo
idealas buvo Kristus.’’

Raimondos ir Vaidoto Daunių
šei moje gimė penki vaikai. Duodamas
Edvardui Vaičiui interviu, Vaidotas
sakė: „Man vaikai, kaip geri eilėraš -
čiai. Gera šeima yra ta, kuri ir kon -
flik tiškai, sunkiai gyvendama sugeba
išlikti ir rasti bent truputį meilės, pa -
dedančios jai nesubyrėti. Neseniai at -
ra dau savo protėvių nuotrauką – joje
jauni gražūs žmonės ir jų vaikai, jie
nusifotografavę prieš daugelį metų,
bet aš netikiu, kad jie nedalyvauja
ma no šeimos gyvenime. Yra kažkoks
neįprastas išgyvenimas: prieš šimtą
me tų fotografuotas žmogus žiūri į ta -
ve, nors jo šiame pasaulyje nebėra,
bet jauti kiekvieną to žmogaus veido
bruožą ar aprangos detalę.” Į knygą
„Kūrybos karalystės šviesa’’ įdėta
daug V. Daunio nuotraukų. Žvelgia į
mus stovėdamas šalia poeto Ber nar -
do Brazdžionio ar sėdėdamas greta
ra šytojo Antano Vaičiulaičio, kai
lankėsi JAV, šalia literatūrologo dr.
Vinco Natkevičiaus, kai svečiavosi
Vo kietijoje, ir, atrodo, kad jis tebe-
gyvena tarp mūsų.

Kaip matome bibliografijoje, pir-
mieji V. Daunio eilėraščiai tuometinė-
je vaikiškoje spaudoje pasirodė, kai
au toriui tebuvo devyneri metai. Stu -
dijuodamas lietuvių kalbą ir literatū -
rą Vilniaus universitete, pradėjo dirb -
ti „Pergalės” (dabar – „Metai’’) re -
dak cijoje, rengėsi rašyti disertaciją
apie Vinco Mykolaičio-Putino kūry-
bą. Keletą metų vadovavo Vilniaus
jaunųjų rašytojų sekcijai, rengė al -
manachą „Veidai”. 1987 metais ėmė -
si redaguoti moksleiviams skirtą žur -
nalą „Žvaigždutė”. Sugaudus pirmie -
siems Atgimimo varpams, visa V.
Dau nio daugiašakė veikla įgavo išsi-
laisvinimo iš totalitarinio režimo
kryp tį. 1988 metų rudenį jis pradėjo
redaguoti naują žurnalą „Krantai”,
kuris atstovavo Lietuvos dailininkų,
kompozitorių, Teatro veikėjų ir žur-
nalistų sąjungoms. 1991 metais jis
su manė ir ėmė sėkmingai įgyvendinti
„Regnum” (liet. „Karalystė”) leidybi -
nį, poetinį ir muzikinį projektą: su -

kūrė to paties pavadinimo knygų lei-
dyklą, periodinį almanachą ir kame -
ri nės muzikos ansamblį”, – pastebi E.
Usačiovaitė. Nuo 1994 m. V. Dau nys
atgaivino prieš karą Juozo Ke liuočio
leistą žurnalą „Naujoji Ro mu va”.

Šalia organizacinio darbo V. Dau -
nys daug rašė: eilėraščius, esė, straip -
s  nius, mielai dalijo interviu. Jo kūry-
bą spausdino „Nemunas”, „Kultūros
barai”, „Literatūra ir menas”, JAV
lei džiamas „Draugas”, jau neminint
jo paties redaguojamų žurnalų. Tarsi
nujausdamas, kad jam duota mažai
laiko, skubėjo dirbti, daug iš savęs
rei kalavo, bendradarbiams kartoda-
vo, kad per mažai padarė. Geriau jį
pažinojusiems ir su pasigėrėjimu se -
kusiems jo veiklą, atrodė kitaip. Anot
monsinjoro Kazimiero Vasiliausko,
„to kia asmenybė kaip Vaidotas Dau -
nys gimsta tik kartą per šimtą me tų”.
Toks įvertinimas „dėl šio jauno žmo-
gaus talento ir ypatingo pasi šventimo
aukštiems idealams”.

1995 metų liepos 29 dieną, ei da -
mas 38-uosius gyvenimo metus, V.
Dau  nys tragiškai žuvo. Tai įvyko
penktųjų Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynių išvakarėse, per šventę Vingio
parke Vilniuje. Taigi jau keturiolikti
metai, kai tarp gyvųjų nebėra Vai -
doto. „Iš šiandienos perspektyvos vis
dėlto manytume, kad būta ir yra šaly-
je daug talentingų žmonių, garsių ar
ma žiau žinomų, pasišventusių Lietu -
vos kultūrai. Vaidotas – vienas iš jų.
Tačiau iš kitų jį išskiria gilus, bran-
dus tikėjimas, skatinęs kūriniais,
ren giniais ir leidiniais, kuriuose atsi -
spindi sakralusis pradas, viešai šlo -
vin ti Viešpatį. Atgimstančiai Lietu -
vos kultūrai kaip tik reikėjo tokios
krypties asmenybės, ir ji pasirodė. In -
te lektualus, talentingas, aukštos mo -
ralės katalikas, pasižymintis chariz-
ma skelbti Viešpaties žodį pasaulie -
tiniu būdu. Itin ryškiai sušvitęs, jis
pats tapo simboliu. Simboliu XX a.
pabaigos tikinčio lietuvių inteligento,
kviečiančio mąstyti, veikti, aukotis”,
– pastebi knygos sudarytoja. Dėko -
jame jai už šį priminimą ir visą kny -
gą.

VAIDOTAS DAUNYS

Rytais tu atplauki ir suoši prie lango...
Pasauli, aš sakau, tai tavo rytas,
Iš kur aš vėl su tavimi keliausiu
Ir į kurį negrįšiu niekada.

Pasauli, aš sakau, štai mano žingsniai
Paskui mane iš balto ryto eina...
Sustojęs Laikas tako juostoj tyli, –
Ką tu, Pasauli, Laikui palikai?..

Užsikeli mane į aukštą dangų...
Pasauli, aš sakau, ugnies zenite,
Kokioj erdvėj tavų ribų ieškoti,
Jeigu alsuojam vienas kitame – – –

Pasauli, aš sakau, štai mano žvilgsnis,
Su tavimi savęs ieškot išėjęs...
Į kokį vakarą, į kokį gilų rytą
Iškilsime, iškilsime, iškilsime – – –
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Margumynai

Gajauskaitė, Simona, ($5); Grybauskas, Vytautas ir Joana, FL ($635);
Jasilionis, Eglė, PA ($5); Matke, Dave, CA ($5); Paliulionis, Elena, IL
($105);
Marcinkevičius, Monika, CA ($6);
Briel, Dianna, PA ($10); Bublytė, Lina, MI ($10); Budelis, Dolores, PA
($10); Busanovich-Dunn, Angel, NJ ($10); Helt, Millie, PA ($10);  Mas-
tella, Rita, NJ ($10); Noreika, Chester V., MD ($130); Savaiko, Susan,
NJ ($10); Swanson, Martha, NJ ($10); Tomkus-Thompson, Barbara,
MA ($10); Walker, Angele, MD ($45); Zorskas, Romas ir Aldona, OH;
Anoniminis;
de Sa Pereira, Moacir, IL ($15); Jarašūnas, Auris, CA ($15); Knasas,
Alvydas, MA ($15); Mikaila, Andrius, MI ($15); Wolosenko, Alexander
J., NY ($15);
Alekna, Aras,  ($20); Anelauskas, Marius,  ($20); James, Daniel ir Co-
rinne; Kruger, Patricia, IL; Liska, Pat, IL; Morkevičiūtė, Rasa, MA
($270); Orentas, Vytautas, FL ($40); Perevičius, Mantas ir Reda, CA
($20); Pliodzinskas, Vytautas ir Zelma, OH ;
Carobus II, John Paul A., CA ($25); Gedris, Algis E., OH ($20); Gajaus-
kas, Rimas, CA ($260); Kliorys, Rita, OH; Laniauskas, Rimantas J.,
OH ($500); Laucius, Henrikas ir Ilona, MI ($590); Matonis, Kazys, AZ
($75); Milauckas, Aldona, IL ($25); Musonis MD, Vytautas ir Geno-
vaitė, IL ($1375); Pargauskas, Alfonsas, IL; Plenys, Juozas,  ($25); Ru-
daitis, Teodoras ir Ritonė, IL ($1,285); Šilgalis, Eugenijus ir Regina,
OH ($100); Stungys, Ada, OH; Vaškelis, Prima, FL ($425); Vaškys,
Sofija, FL ($1025); Venckus, Daiva, CA ($125);
Bowser, Bryan L., OH; Jelionis, Sofija, IL; Juškys, Vytas, CA ($30);
Kondratas, Victor, NY ($120); Kuolas, Augis, CA ($30); Savickienė,
Daiva, CA ($30);
Gruodis, Algirdas J., NY ($110)
Aidis, Aloyzas ir Ramutė, MD ($1075); Armonas, Jonas ir Dalia, OH;
Balys, Leokadija, OH ($500); Balzekas III, Stanley, IL ($950); Briedy-
tė-Stonys, Dalia, MI ($1,780); Bruss, Jonathan ir Grace, IL; Cidzikaitė,
Dalia, IL ($100); Diljonas, Antanas ir Vitalija, PA; Domanskis, Van, FL
($3,000); Elia, Mary E. Spurgis, CA ($525); Gedgaudas, Stefa, OH
($200); Genitis, Elden, IL ($200); Giedraitis, Kastytis K. ir Rita, MI
($510); Gillis, Birutė Zita, MI ($150); Keblys, Kęstutis A. ir Vitalija E.,
LA ($1,200); Knudstrup, Regina, MI ($450); Kondratas, dr. Ramūnas
A., VA ($150); Marchertas, Algirdas ir Raminta, IL ($525); Mažeika,
Francis ir Aldona, IL ; Menciūnas, Angelica, NY ($200); Paliulionis,
Jurgis, IL ($100); Petrauskienė, Regina, OH ($1250); Pračkaila, Min-
daugas, IL ($950); Raulinaitis, Sigitas ir Rima, CA ($50); Razma, Ka-
zys ir Danutė, IL ($350); Saparnis, Frank P., MA ($170); Sekas, Vilija,
CA ($50); Šilkaitis, Myia, CA ($50); Stankus, Viktoras, OH ($50);
Stumpfl, Douglas ir Margarita; Zikas, Algirdas ir Dalia, MA; Šakalytė-
Hamm, Jurga, PA ($200); Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL ($2,990); Tom-
kutė, Milda, CA ($550); Williams, Lance M., CA ($50); Wolfer, Aida ir
Rudy, IL ($200);
Balchunas, Indrė,  ($85.80);
Budrick, Melissa, OH ($70); Siderienė, Zita, FL ($100);
Andriukaitis, Bronius ir Suzanne, IL ($950);
Ambrozaitis, dr. Kazys ir Marija, IN (10,230); Baipšienė, Rimvyda, CA
($100); Baniulis, Dovilė, IL ($100); Bigelytė-Silverman, Jūrate ir Bige-
lis, Ramūnas, WI; Brazis, Aldona, IL ($2875); Burokas, Dalia, CA; Ca-
mara, Melinda, MA ($100); Černius, Rimas F., IL ($3,500); Čikagos
Lietuvių Moterų Klubas, IL ($100); Cox, Magdalynne Lory, PA ($500);
Daugirdas, dr. Jonas ir dr. Ona, IL ($1,000); Domanskis, Rimas ir Pra-
nutė, IL ($1,675);  Elsbergas, Dana M., IL ($2,300); Galaška, Trudy
Karalius, NE ($250); Gayauskas, Yulionas, CA ($100); Gečas-McCart-
hy, Irena, NY ($400);  Jakubauskas, Romas ir Teresė, MA ($200); Ja-
sas, Birutė ir Jasas Lilija, IL ($100); Karaška, Maksiminas Adolfas, VA
($2,400); Kazakauskas, Eve, PA ($600); Kirvelaitis, Vytenis P., IL
($1,900); Laniauskas, dr. Marius ir Eglė, OH ($500); Leparskas, Ro-
mas, MI ($1,700); Lietuvių Tautinių Šokių Institutas, CA ($100); Liu-
binskas, Juozas Jr. ir Daila, IL ($1265); Mainelis, Bronė, OH ($100);
Mattis, Daina, NY ($100); Mattis, Kristina, CA ($100); Muliolis, Algir-
das ir Amanda, OH ($1850); Navarette, Carlos ir Daiva, CA ($100);
Newsom, Marija, CA ($100); Noreika, Neringa, IL ($100); Osmolskis,
Ona, NY ($1,850); Pakalnis MD, Vytautas Alfonsas, SC ($4,300); Pau-
žuolis, Antanas ir Emilija, IL ($200); Pažerūnas, Pijus, IL ($500); Po-
likaitis, Antanas ir Dalilė, CA;  Porterfield, Kate J., KS ($300); Raudys,
Vytas ir Marija, IL ($1,030); Razma, dr. Antanas ir Alė A., IL ($15,425);
Sekas, Albinas, CA ($200); Setcavage, James ir Dorothy (St. George
Heritage), PA ($200); Simėnas-Grayson Ph.D., Vida, NJ ($1,575); Staš-
kus, Jonas, IL ($100); Stončius, Pijus, IL ($1300); Svera, Jonas ir Biru-
tė, MI ($425); Talandis, Jonas ir Gražina, CA ($100); Tvaškus, Vir-
ginijus, IL ($100); Udrys, Narimantas V. ir Janina, MI ($300); Unde-
rys, Algirdas, IL ($500); Urba, dr. Vytautas ir Aldona, IN ($2,600); Va-
laitis, Sandra, IL; Vanagūnas, Stanley, AZ ($2,622); Vertelkaitė, Agnė,
IL ($100); Vilimas, Zigmantas ir Irena, IL ($100); Viskanta, Tomas ir
Rimga, CA ($100); Vizgirda, Vtautas, IL ($12,350);
Petroliūnas, Thomas ir Laima, IL ($800);
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,140);  Val, Vito ir Regina, IL
($2940);
Petroliūnas, Viktoras, IL ($406.66);
Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($804);
Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($3,150); Vaišnys, dr. Juozas R. ir dr.
Elona M., CT ($3,800);
Dundzila, Antanas, FL ($450); Jatulis, Mindaugas, NY ($1,900); Me-
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2008 m. liepos-gruodžio mėn.

Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapita-
las padidėjo $479,747.14 suma! Maloniai kviečiame visus
remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF Vadovybė

LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312

Priimame kreditines korteles

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616  Fax. 630-257-1647 admin@lithfund.org
www.lithuanianfoundation.org

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

$250

$300

$500

$525
$780

$1,000

$2,000

$3,000

$6,000

$30,000

$100,000

reckis, Jūrate, IL ($230); Petrauskas, Kęstutis, CA ($200); Užgiris,
Šarūnas ir Audronė, IL ($500);
Empakeris, dr. Viktorija Joga ir Donatas, CA ($2,600); Koncė, dr.
Alvydas, CA ($1,850); Kriaučiūnas, Marius ir Mary, IL ($650);
Tender, Lisa M, MA ($5,750);
Balanda, Gediminas, MI ($2,300); Balanda, Gediminas, MI ($700);
Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($2,200); Kuolas, Almis ir Dan-
guolė, MA ($2,500); Saulis, Algirdas ir Aušra, IL ($3,500), IL ($100);
Šmulkštienė, Aldona, IL ($1,050);
Blanford, Salomėja, WY ($620); Raišys, Vidmantas, WA ($8,750);
Viskanta, Zigmas ir Birutė, CA ($500);
Denis, Kenneth, VA ($46,524)-testamentinis palikimas
Vidugiris, Elena (Charitable Remainder Trust), CA ($14,530);
Januta, Donatas, CA ($2,100); Karaitis, Victoria, MI ($6100); XXX,
IL ($22,500); Vasilius šeima, AZ ($2,600);
Karaitis, Victoria, MI – ALGIRDO KARAIČIO STIPENDIJŲ FON-
DAS ($19,800);
Anonis, Vytautas ir Danutė, NY – V. ir D. ANONIŲ STIPENDIJŲ
FONDAS ($19,000) ; Jagminas, Romualdas ir Margarita, MA
($3000);
Jakas, Dalia, PA – RIMVYDO JAKO STIPENDIJŲ FONDAS ($30,
816);
Vitkus, Gintautas ir Ramunė, CA - G. ir R. VITKŲ FONDAS
($30,000)
Klova, Vincas J., CA – testamentinis palikimas
Paovys, Jonas ir Veronika, MI – testamentinis palikimas - J. ir V.
PAOVIŲ STIPENDIJŲ FONDAS ($325,398);

Atminimo įnašais pagerbti šie asmenys: a.a. Juozas Arvydas, a.a. Mindaugas
Balanda, a.a. Nijolė Banienė, a.a. Justinas Buivys, a.a. Aurelija Balašaitienė-
Žitkuvienė, a.a. Elena Dovilienė, a.a. Vytenis Elsbergas, a.a. Adomas P. Jasas,
a.a. dr. Ferdinandas Kaunas, a.a. Chester A. Lawrence, a.a. Povilas Osmolskis,
a.a. Bronė Šimkus, a.a. Stasė Vanagūnienė, 

Asmenys pagerbti dovanojant LF narystę: Irma ir Gediminas Deveikiai, IL (50
metų vedybų proga); Veronika Angelė Gecevis, IL (krikštynų proga); Michael
ir Lauros Juškos, MI (vedybų proga); Linas ir Carie Paužuoliai, IL; John
Mindaugas Rinkus, OH; Julija Udrytė, CA; Peter Tomas Užgiris, IL (gimimo ir
krikštynų proga); 

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

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

JAV pirmauja vėjo energetikoje 
pasaulyje

Vėjo jėgainių gaminamos energi-
jos „varžybose” JAV pralenkė Vokie-
tiją. Ši valstybė 2008 metais pagami-
no daugiausiai elektros naudodama
atsinaujinančio gamtinio šaltinio –
vėjo – jėgą.

Nauji vėjo jėgainių projektai pra-
ėjusiais metais JAV sudarė 42 proc.
visų naujų energijos gamybos pajėgu-
mų. Bendras per praėjusius metus
įrengtų tokios rūšies generatorių
galingumas sudaro 8,4 GW. Dabar
JAV vien iš vėjo jėgainių gauna apie
25 GW energijos, t.y. vienu gigava-
tu daugiau, nei Vokietijoje (24 GW),
kuri užima garbingą antrąją vietą.

Praėjusiais metais vėjo energija
sudarė didžiausią energetikos prie-
augį Europoje; JAV tapo pirmau-
jančia šios rūšies energijos gamybos
šalimi, o Kinija net padvigubino savo
turimus išteklius vos per vienerius
metus. Bendras pasaulyje pagami-
namos vėjo energijos kiekis padidėjo
apie 30 proc. – pasiekta bendra 121
GW galia. Organizacijos „Global
Wind Energy Council“ (GWEC) ver-
tinimu, vien tik naujos įrangos rinka
pasaulyje sudaro 50 milijardų dole-
rių.

Europoje vėjo elektrinių pagami-

nama galia padidėjo 8,9 GW. Anks-
čiau plėtra buvo daugiau sutelkta
Danijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje;
2008 m. plėtra buvo tolygiau pasi-
skirsčiusi ir tarp kitų ES šalių, įskai-
tant Prancūziją ir D. Britaniją.

Azija prie pasaulinio prieaugio
prisidėjo maždaug trečdaliu, tačiau
apie plėtros tolygumą čia neverta nė
kalbėti. Kinija įrengė 6,3 GW galios
naujų jėgainių. Tokią ekonomikos
politiką šalis pasirinko kaip vieną iš
būdų kovoti su pasauline ekono-
mikos krize, ir tikisi pakartoti lygiai
tokį patį plėtros greitį 2009 metais.
Jei tai pasitvirtintų, Kinija pralenktų
„tradicines” vėjo energijos gaminto-
jas – Ispaniją ir Vokietiją.

Technologijos.lt
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�Jono Tamulaičio fotografijos
parodos ,,Pro šakas...” atidarymas
Čiur lionio galerijoje Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL,
įvyks vasario 6 d., penktadienį, 7:30
val. v.  Paroda skirta Vasario 16-ajai
paminėti. Dalyvaus LR generalinio
konsulato atstovas ir ansamblis ,,Ga -
bija” (vadovė Genė Razumienė). Ma -
lo niai kviečiame dalyvauti.

�Meno mylėtojus vasario 7 d.,
šeš tadienį, 7 val. v. kviečiame į Sigito
Šni ro parodos ,,Sapnai” atidarymą Lie -
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lie -
tuvių centre, 14911 127th Street, Le -
mont. Akustine gitara bei perku si -
niais instrumentais muzikuos Aidas
ir Airis.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, vasario 7 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Thomas Mescall, St. Adrian’s
pa rapijos administratorius. Po Mišių
– kavutė. Kviečiame dalyvauti.

�Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misija vasario 13 d. 7 val. v. maloniai
kviečia visus į Pasaulio lietuvių cent -
ro Bočių menę dalyvauti pokalbių ir
diskusijų vakare ,,Meilės himnas”,
re miantis ir aptariant Naujojo Tes -
tamento Šv. Pau liaus pirmojo laiško
korintie čiams 13-ą skyrių. Vakarą
ves Gra sil da Reinytė-Petkus, daly-
vaus tėvas An   ta nas Saulaitis, SJ ir
kun. Valdas Auš ra.

�Vasario 21 d. 11 val. r. Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje kūrybin-
gai pasidaryti Užgavėnių kaukes
padės dailinin kės Rasa Ibianskienė ir
Živilė Rama šauskienė. Nepamirškite
žirklių, kli jų ir pačių įvairiausių me -
džiagų skiau čių, kailių atraižų – vis -
ką panaudosite kau kių kūrimui. Išra-
dingiausių kaukių ir kostiumų auto-
riai bus apdovanoti. Vai šinsimės už-
gavėnių blynais. Mokestis: 6 dol. vai -
kams, 12 dol. suaugusiems. Būtina
re  gistruotis tel. 773-582-6500.

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

�Naujai įsisteigusi St. Peters-
burg, FL Lietuvių klubo veiklos šaka
„Banga” rengia Lietuvos vardo tūks -
tantmečio paminėjimą š. m. vasario
21 d. Minėjimas prasidės 10 val. r.
krepšinio turnyru Walter Fuller salė-
je (7891 26 Ave. North St. Peters -
burg). Dalyvaus lietuvių krepšinio
komandos iš Orlando, Miami, West
Palm Beach ir  St. Petersburg. Re -
gistruotis tel.: 727-251-5062 (Diana
Kadzevičius) arba el. paštu: 

dkadzevicius@tampabay.rr.com

�Vasario 24 d. St. Petersburg,
FL klubo salėje rengia linksmą
Užgavėnių pobūvį. Bus skani, tra -
dicinė Užgavėnių vakarienė. Šokiams
gros Cathy’s orkestras. Pobūvio pra -
džia 6 val. v.  Auka – 25 dol. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

�Lietuvos konsulė Renata Rad -
vilaitė atvyksta į St. Petersburg š. m.
vasario 26 ir 27 dienomis. Jeigu kas
nors norėtų daugiau informacijos iš
New York konsulato, turi kreiptis į
http://www.ltconsny.org. Norinčius
dalyvauti priėmime prašau regis-
truotis pas Lietuvos garbės konsulą
vakarinei Floridai Algimantą Karna -
vi čių, tel. 727-895-4811 arba LTCon-
sulFL@bayprintonline.com, nuro-
dant savo vardą, pavardę, kokios kon-
sulinės paslaugos pageidaujama, ku-
rią dieną ir kuriuo laiku Jums pa togu
atvykti. Priėmimas vyks St. Pe ters-
burg Lietuvių klubo patalpose (4880
46th Ave. North,  St. Peters burg,
FL).

�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

Sausio 31- vasario 1 dienomis Pasaulio lietuvių centre Lemonte, IL
(JAV) įvyko Politinių studijų savaitgalis. Savaitgalyje dalyvavo ir  pra-
nešimus skaitė gene rolas Arvydas Pocius, šiuo metu reziduojantis NATO
būstinėje Norfolk, JAV. Nuotraukoje iš kairės: gen. Arvydas Pocius ir Laisvės
fondo ir premijos įkūrėjas dr. Rimtautas Marcinkevičius.

Povilo Žemaitaičio nuotr.

IŠ ARTI IR TOLI...

Nepriklausomybės šventės minėjimai 
JAV Lietuvių Bendruomenėse

Pagrindinis Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas vyks
sekmadie nį, vasario 15 d. Minėjime dalyvauja JAV Valstybės departamento
Skan dinavijos ir Baltijos kraštų skyriaus direktorius Alan Meltzer. Meninę
programą atliks pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Gintaras”. Minėjimas
vyks Maria gimnazijos auditorijoje, Marquette Park, Chicago. Pradžia 1
val. p. p. Visus kviečia Amerikos Lietuvių Tarybos Čikagos skyrius.

JAV LB Cicero apylinkės valdyba Vasario 16-osios minėjimą pradės
vėliavos pakėlimu vasario 11 d., trečiadienį, 11 val. r. naujoje Cicero
miesto Ro tušėje (Front Lobby), 4949 W. Cermak Rd. Vėliavą pakels Cicero
jūros šaulių kuopa, vadovaujant Juozui Mikuliui. Vasario 22 d., sekmadienį,
9 val. r. šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje, Cicero. Po šv. Mišių 10 val. r. para-
pijos salėje Vasario 16-osios minėjimas. Pagrindinė kalbėtoja – Rasa Čepukė-
naitė. 

Jaunimo centro kavinėje va sa rio 16 d., pirmadienį, 6 val. v. įvyks tra -
dicinis Vasario 16-osios minėjimas. Kalbės Lietuvių rašytojų drau gi jos pir-
mininkė Stasė Petersonienė. Bus meninė programa ir vaišės. Maloniai kvie-
čiame visus dalyvauti.

Vasario 16-osios minėjimas Los Angeles, CA įvyks vasario 8 d. Šv.
Kazimiero parapijos patalpose, 2718 St. George St., Los Angeles, CA.
Programoje: 10:15 val. r. – vėliavų pakėlimas parapijos kieme; 10:30 val. r.  –
iškilmingos šv. Mišios; 12 val. p. p. – iškilmingas minėjimas ir me ninė progra-
ma. JAV LB Vakarų apygardos val dyba ir Los Angeles apy linkės val dy ba
kviečia visus atvykimu ir auka pri sidėti prie lietuvybės stip ri nimo iš ei vijoje.

Amerikos lietuvių susivienijimo Merrimack Valley apylinkė (Chapter of
American Lithuanian Council, Inc.) kviečia į Lietuvos 91-ųjų Nepriklausomybės
metinių minėjimą, kuris įvyks vasario 15 d., sekmadienį, Corpus Christi
bažnyčioje (Essex ir Union gatvių sankryžoje) Lawrence, MA. Po 11 val. r. šv.
Mišių (dviem kalbom) 12 val. p. p. parapijos salėje (Common gatvėje) vyks
priėmimas, bus surengti lietuviški pietūs. Taip pat rodysime filmą, gros muzika,
kurią atliks saksofonistas iš Kauno Liutauras Janušaitis, skambės dainos ir kt.
Papildoma informacija ir bilietų užsa kymas – tel.: 978-685-4478 (Jonas Stun džia). 

Lietuvos nepriklausomybės šventė St. Petersburg, FL Lietuvių klube
bus paminėta sekmadienį, vasario 15 d. Minėjimas prasidės šv. Mišiomis už
Lietuvą Šv. Vardo bažnyčioje 1:15 val. p. p. Po pietų minėjimas bus tęsiamas
Lietuvių klube. Kalbėtojas – Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas
Romanas Sakevičius. Trumpą meninę programėlę atliks „Saulės” mokyklos
mo kiniai.

Antradienį, vasario 17 d., 10 val. r.  prie Juno Beach, FL miesto rū -
mų bus keliama trispalvė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimui prieš 91
metus pažymėti. Po vėliavos pakėlimo – kavutė su lietuvių moterų suneštais
skanumynais.

ALT’o skyrius Lake County, In, East Chicago, IN Lietuvių Bend ruo -
menė ir Lietuvos Vyčių 82 kuopa va sario 22 d. ruošia Lietuvos nepriklau-
somybės dienos minėjimą, kuris vyks:  The American Legion Post 430,
7430 Broadway, Merrillville, IN 46410. Ren kamės 12 val. p. p. Prog ramos pra -
džia – 1 val. p. p. Muzikinę prog ra mą atliks Rimas Pumputis. Norin čius da ly -
vauti prašome iki vasario 11 d. pra nešti  Birutei Vilutienei tel.: 219-322-4533
arba Joannai Rudzevičius tel.: 219-884-2220.  

Auksinio Kranto apylinkė, FL Lietuvos tūkstantmetį ir Lietuvos Ne -
priklausomybės paskelbimo bei atkūrimo minėjimą rengia sekmadienį, va -
sario 22 d. Flaming Pit restorano salėje (1150 N. Federal Hwy, (US–1),
Pompano Beach, FL). Minėjimo pradžia 12 val. p. p. Pagrindinę kalbą pasakyti
pa kviestas LB Floridos apygardos pirmininkas Kęstutis Miklas. 

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Bos ton, MA vyks vasario 22 d.
1:30 val. p. p. Lietuvių piliečių klube (368 W. Broadway, S. Boston, MA).
Iškilmingąją dalį pristatys Bostono lituanistinė mokykla. Pagrindinis kalbėtojas  –
NATO generolas Arvydas Pocius. Programoje: Norberto Lingertaičio režisuotas
spektaklis „Lietuvos istorijos puslapių vartymas”. Daugiau informacijos el. paštu
rimagirnius@hotmail.com. 

Vasario 16-osios minėjimą New York Apreiškimo parapijoje šiemet or -
ganizuojame vasario 22 d., sekmadienį. Tuoj po 10 val. r. šv. Mišių žemutinėje
salėje vaišinsimės užkandžiais ir kava, o vėliau Mt. Carmel parapijos salėje
(keli kvartalai nuo Apreiškimo bažnyčios) vyks oficiali šventės dalis. Papildoma
informacija el. paštu: amberwings@mac.com. 

Kovo 1 d., sekmadienį, 2 val. p. p. – Lietuvos nepriklausomybės šventė
Libertyville Civic Center, 135 W. Church Street, Libertyville, IL. Pre le -
gentė:  Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu lie nė.

Šeštadienį, kovo 7 d., 2 val. p. p. iškilmingas Lietuvos tūkstantmečio ir
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo bei atkūrimo švenčių minėjimas St.
Paul of the Cross bažnyčios salėje (10970 prie A1A kelio, North Palm
Beach, FL). Pagrindinis kalbėtojas bus Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulas New York ambasadorius Jonas Paslauskas.

Sunny Hills, FL apylinkės valdyba praneša, kad šioje apylinkėje Lietuvos
tūkstantmečio ir Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo bei atkūrimo minė-
jimas įvyks sekmadienį, kovo 15 d. Pagrindinis kalbėtojas – Kęstutis Miklas.


