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Vilnius, vasario 9 d. (Delfi.lt) –
Po pasaulį pabirusiems lietuviams
prezidento Valdo Adamkaus sudaryta
darbo grupė, rengusi naują Pilietybės
įstatymo redakciją, pristato Lietuvio
pasą, arba kortą, kuri suteiktų gali-
mybę laisvai atvykti į Lietuvą, čia

vykdyti ūkinę veiklą, mokytis, dirbti
bei naudotis visomis kitomis teisė-
mis, išskyrus politines.

Darbo grupė nutarė šiek tiek iš-
plėsti Lietuvos ir kartu kitos valsty-
bės pilietybę turinčių asmenų ratą.
Jeigu dabar vadinamaisiais dvigubais
piliečiais gali būti asmenys iki 1940
m. birželio 15 d. turėję Lietuvos pi-
lietybę ir ištremti ar pasitraukę 1940
m. birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d.
okupacijų metu, tai dabar norima šią
grupę išplėsti taip, jog dvigubas pasas
būtų prieinamas ir pasitraukusiems
nuo 1919 m. sausio 9 d. bei visiems jų
palikuoniams.

„Darbo grupė mano, kad teisė
šiems asmenims turėti Lietuvos Res-
publikos pilietybę ir kartu kitos vals-
tybės pilietybę yra pateisinama tuo,
kad šitie asmenys 5 dešimtmečius ne-
galėjo grįžti į Lietuvos Respubliką dėl
visiems gerai žinomų priežasčių. Ne-
galėjo grįžti nebijodami rizikuoti visų
pirma savo gyvybe, savo saugumu”, –
po darbo grupės narių susitikimo su
prezidentu sakė Vilniaus universiteto
Teisės fakulteto docentas Dainius
Žalimas.

Tuo metu pasitraukusieji iš Lie-
tuvos po 1990 m. kovo 11 d. teisės į
dvigubą pilietybę neturėtų turėti, iš-
skyrus jų palikuonis, kurie gimdami
užsienyje iš karto tampa atitinkamos
šalies (Airijos, JAV ir pan.) piliečiais.

„Pabrėžčiau, kad jeigu būtų no-
rima suteikti ir šitiems asmenims
teisę būti Lietuvos Respublikos pilie-
čiais ir kitos valstybės piliečiais, tai
reikštų tai, kad teisė būti kitos vals-
tybės piliečiu turi kiekvienas lietuvis.
Toks teisinis reguliavimas, darbo
grupės nuomone, yra nesuderinamas
su Konstitucijos 12 straipsniu”, –
tvirtino darbo grupės atstovas D. Ža-
limas.

Tarp grupės siūlymų atsirado ir
palengvinimas santuokas užsienyje
sudarantiems Lietuvos piliečiams,
kurie yra priversti įgyti kitos valsty-
bės pasą. Prezidento sudaryta darbo
grupė pasiūlė, jog tuo atveju, kai Lie-
tuvos pilietis sudaro santuoką užsie-
nio šalyje (vadinasi, pagal tos šalies
įstatymus) ir yra priverstas įgyti su-
tuoktinio šalies pasą, tai jam būtų
leidžiama drauge turėti ir Lietuvos
pilietybę. Nukelta į 6 psl.

Krašto apsaugos
ministr∂ lankysis
JAV

Vilnius, vasario 9 d. (ELTA) –
Miuncheno saugumo politikos konfe-
rencijoje dalyvavęs Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas
su NATO generaliniu sekretoriumi
Jaap de Hoop Scheffer aptarė esminius
Lietuvai saugumo klausimus – oro erd-
vės misijos ateitį, dalyvavimą NATO
misijose ir operacijose.

NATO generalinis sekretorius J.
de Hoop Scheffer padėkojo už Lietuvos
indėlį į Afganistano Goro provincijos
atkūrimą ir pranešė, kad šį pavasarį
planuoja aplankyti Lietuvos vadovau-
jamą Goro provincijos atkūrimo grupę.
Kalbant apie NATO oro policijos misi-
ją Baltijos valstybėse, NATO generali-
nis sekretorius išreiškė aiškią nuomo-

nę, kad ši misija turi būti tęsiama.
Susitikime taip pat kalbėta apie

pasirengimą jubiliejiniam NATO vir-
šūnių susitikimui, apie Europos saugu-
mo ateitį, bendradarbiavimo su Rusija
galimybes.

Pasikeitus Jungtinių Valstijų ad-
ministracijai, JAV ir Rusija ieško naujų
sąlyčio taškų, Nukelta į 6 psl.

Vilnius, vasario 9 d. (ELTA) –
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė JAV gynybos sekretoriaus
Robert Gates kvietimu vasario 10–13
d. lankysis Washington, DC.

Ministrė sieks užmegzti glau-
desnius ryšius su naująja Pentagono
vadovybe ir aptarti svarbius Lietu-
vos ir JAV dvišalio gynybinio bend-
radarbiavimo klausimus, taip pat
klausimus, susijusius su NATO atei-
timi.

Vasario 12 d. numatyti R. Juk-
nevičienės susitikimai su JAV gyny-
bos sekretoriumi R. Gates, JAV
Kongreso nariais: NATO Parlamen-
tinei Asamblėjai pirmininkaujančiu
demokratų atstovu John Tanner ir
lietuvių kilmės respublikonu John
Shimkus. Ministrė susitiks su Wa-
shington Lietuvių Bendruomenės na-
riais.

Apsilankymo JAV metu R. Juk-
nevičienė taip pat planuoja dalyvauti
diskusijose ir skaityti pranešimą gar-
siame nevyriausybiniame JAV politi-
kos specialistų forume – JAV Atlanto
Taryboje.

•Sveikata. Knarkimas ir
obstrukcinė miego apnė-
ja (p. 2)
•Jei ne Grybauskaitė, ne
kažin kas (p. 3)
•Garbingas jubiliejus
Sunny Hills, FL (p. 4, 9)
•Apie lietuvius Sibire –
kitaip (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Pas Detroit lietuvius
lankėsi svečiai (p. 8)
•Pinklės (37) (p. 9)
•Apie Čiurlionio galeriją
– žurnale ,,Lituanus” (p.
10)

Siùloma îteisinti Lietuvio kortâ

Mir∂ poetas Kazys Brad∆nas
Chicago, vasario 9 d. (,,Draugo”

info) – Vilniuje mirė poetas Kazys
Bradūnas, kuriam trečiadienį būtų
sukakę 92-eji. K. Bradūnas yra išlei-
dęs beveik dvi dešimtis poezijos rin-
kinių, kritikos darbų. 1992 m. jam
įteikta Nacionalinė kultūros ir meno
premija. Už eilėraščių rinkinį ,,Užei-
goje prie Vilniaus vieškelio” 1981 m.
apdovanotas JAV LB premija, už rin-
kinį ,,Sidabrinės kamanos” 1964 m. –
,,Draugo” poezijos premija. Priklausė
vadinamai žemininkų kartai.

K. Bradūnas gimė 1917 m. vasa-
rio 11 d. Vilkaviškio raj. Jis studijavo
Kauno ir Vilniaus universitetuose.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos,
1949 m. išvyko į JAV. Gyveno Balti-
morėje, Čikagoje. Dirbo įvairius dar-
bus, vėliau redagavo „Literatūros
lankus”, „Aidus”, „Draugo” kultūrinį
priedą (1961–1982 m). Vienas akty-
viųjų išeivijos kultūrininkų, knygų
sudarytojų, redaktorių. Redagavo V.
Mačernio „Poeziją” (1961), kritikos
knygą „Lietuvių literatūra svetur,
1945–1967” (1968). Vienas iš „Lietu-
vių egzodo literatūros 1940–1990”
(1992) sudarytojų ir redaktorių. 1995

m. kartu su žmona Kazimiera grįžo į
Lietuvą, gyveno Vilniuje.

Apdovanotas Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino IV laipsnio
ordinu, nuo 1994 m. buvo Lietuvos
rašytojų sąjungos narys.

Miunchene aptarti Lietuvos saugumo klausimai

A. a. Kazys Bradūnas.
A. Kezio nuotr.

Darbo grupė nutarė išplėsti Lietuvos
ir kartu kitos valstybės pilietybę tu-
rinčių asmenų ratą. Delfi nuotr.

Rasa Juknevičienė. ELTOS nuotr.
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Knarkimas ir obstrukcinė
miego apnėja

Knarkimas yra labai paplitęs ir
varginantis sveikatos sutrikimas.
Paminėjus žodį ,,sutrikimas”, turbūt
pagalvosite: ,,Knarkimas? Kas čia
blogo?” Juk daug žmonių nuolat ne-
išsimiega, vieni vartosi nuo šono ant
šono, kitus vargina nerimas ir nemi-
ga, dar kiti – lengvai užmiega, bet
nuolat knarkia…

Deja, knarkimas miegant nėra
toks jau nekaltas, kaip daugelis mūsų
linkę manyti. Mokslo tyrimai nus-
tatė, kad pats paprasčiausias knarki-
mas ir viršsvoris keletą kartų padidi-
na riziką sirgti padidėjusio krau-
jospūdžio liga, širdies ligomis, padidė-
ja miokardo infarkto ir staigios mir-
ties pavojus ir t. t. Atidžiau analizuo-
jant šį sutrikimą, darosi akivaizdu,
kad knarkiant ir sergant obstrukcine
miego apnėja (toliau straipsnyje –
OMA; angliškas terminas OSA=Obs-
tructive Sleep Apnea), vargina nuola-
tinis nuovargis, mieguistumas dienos
metu, trumpalaikės atminties sutri-
kimas, darbingumo sumažėjimas, pa-
didėjęs nervingumas ir stresas, labili
nuotaika ir depresija. Be to, OMA
vargina ne tik pacientą, bet ir jo na-
miškius. Dėl nuolatinio knarkimo ne-
išsimiegama, šeimoje padidėja įtam-
pa, nervingumas, pablogėja šeimos
narių santykiai.

Knarkimo fiziologija

Knarkimo fiziologija gana pa-
prasta ir lengvai paaiškinama. Mie-
gant mažiau stimuliuojama kūno
raumenų sistema, dėl to dauguma
raumenų atsipalaiduoja ir suglemba.
Šis procesas daro įtaką ir ryklės, ton-
zilių, liežuvio užpakalinės dalies bei
minkštojo gomurio raumenų tonusui.
Atsipalaidavus minkštajam gomu-
riui, minkštieji audiniai slenka že-
myn, laikinai uždarydami viršutinius
kvėpavimo takus ir sukeldami obs-
trukcinę (uždaromąją) miego apnėją
(negalėjimą kvėpuoti). Uždarius kvė-

pavimo takus, nevyksta dujų apykai-
ta, t. y. kraujas neprisotinamas de-
guonimi ir kaupiasi anglies dvidegi-
nis. Po 10–20 sekundžių smegenys
pajunta šiuos kraujo pokyčius ir
siunčia pavojaus signalus likusiam
kūnui. Dėl to kūnas staiga reaguoja:
padidėja raumenų tonusas, giliai
įkvepiama ir kelioms sekundėms
prabundama. (Šis gilus įkvėpimas ir
yra ne kas kita, kaip knarkimas.)
Prisotinus kraują deguonimi, kūnas
vėl atsipalaiduoja ir užmiegama.

Problemos esmė yra ta, kad šis
ciklas kartojasi 20–30 kartų per
valandą, tad giliai neįmingama, ir
miegas yra nepilnavertis. Dėl šios
priežasties nepakankamai apdoroja-
ma dienos metu sukaupta informaci-
ja, tad ilgainiui prastėja trumpalaikė
atmintis. Dėl nuolatinio nuovargio
sumažėja darbingumas, dėmesys, pa-
didėja irzlumas, impulsyvumas, nuo-
taikų kaita.

Kada kreiptis į gydytoją?

Tad kas tie mūsų ,,knarkliai”?
Pastebėta, kad OMA dažniau skun-
džiasi nutukę, vyresnio amžiaus ir
vyriškos lyties, chroniniu sinusitu ar
šienlige sergantys pacientai. Tarp
moterų vyrauja nutukusios, meno-
pauzę patyrusios moterys. Alkoholis,
migdomieji preparatai ir trankvi-
liantai sumažina raumenų tonusą,
tuo padidindami OMA riziką. Rū-
kantys pacientai triskart dažniau
skundžiasi OMA.

Svarbu pastebėti, kad ne kiek-
vienas knarkiantis pacientas turi
OMA, bet kiekvienas pacientas, ser-
gantis OMA, knarkia. Todėl nedve-
jokite kreiptis į gydytoją, jei:

Garsiai knarkiate ir šis knarki-
mas trukdo kitų miegui;

Jus kamuoja dusulys, pažadinan-
tis iš miego;

Kvėpavimo pauzės miego metu;
Patiriate nuolatinį nuovargį,

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

mieguistumą, sumažėjusį darbin-
gumą ir atmintį.

Kaip aptinkama ir kaip gydyti?

OMA paprastai diagnozuojama
miego studijos metu. Šis testas
atliekamas specialioje miego kliniko-
je. Miego metu specialiais davikliais
nuolat sekamos šios kūno funkcijos:
širdies ritmas, kvėpavimo ritmas,
kraujo deguonies prisotinimas (ma-
tuojama specialiu ,,antpirščiu”), krū-
tinės ląstos judesiai, kojų judesiai,
smegenų veikla (užrašant elektroen-
cephalogramą). Šiuo testu medikai
gali atskirti OMA nuo kitų miego
sutrikimų (narkolepsijos, periodinių
galūnių judesių, ,,neramių kojų sin-
dromo” ir t.t. Šie sutrikimai pasi-
reiškia panašiais simptomais, tik
reikalauja skirtingo gydymo).

OMA gydymui pirmiausia reikia
keisti gyvenimo būdą: atsikratyti
antsvorio, nevalgyti prieš miegą,
vengti vartoti alkoholį, migdomuo-
sius ir trankviliantus vėlai vakare.
Taip pat patariama speciali kvėpavi-
mo terapija, vadinama CPAP (Conti-
nuous Positive Air Pressure). Jos
metu specialiai pritaikyta veido de-
guonies kaukė įkvėpimo metu paduo-
da padidinto slėgio deguonį. Dėl to
kvėpavimo takai išsiplečia, rečiau
pasitaiko minkštųjų audinių sukelia-
ma obstrukcija. Svarbu pažymėti,
kad naudojant šią specialią deguo-
nies terapiją tenka prie jos priprasti,
atsipalaiduoti ir leisti aparatūrai
,,daryti savo darbą”. Ne kiekvienas
pacientas sugeba tai padaryti dėl ne-
rimo, klaustrofobijos, spaudimo jaus-
mo ir t.t.

Jei CPAP nepasiteisina, galima
pabandyti naudoti žandikaulį ati-
traukiančius ar liežuvio padėtį kore-
guojančius įtvarus, tik jų veiksmin-
gumas išties nėra įspūdingas. Jei
konservatyvios priemonės nepadeda,
tenka apsvarstyti skirtingų chirur-
ginių korekcijų galimybę: liežuvėlio
(uvula) pašalinimą, minkštojo gomu-
rio plastiką, minkštojo gomurio im-
plantaciją, net tracheostomiją (kri-
tinės OMA atveju, kaklo priekyje
įstatomas vamzdelis, sujungiantis
išorę su trachėja).

Neleiskime knarkimui valdyti
mūsų gyvenimo! Diagnozuokime ir
gydykime šį sutrikimą kuo anksčiau
ir veiksmingiau.

Gero miego!

Ar esate girdėję apie vyrų
ketinimą susiburti ir, panašiai
kaip moterys, sukurti ,,Vyrų klu-
bą”? Ne? Užtat moterys nes-
naudžia ir vienu ar kitu tikslu
rengia susitikimus, paskaitas,
vakarus, kurie, žiūrėk, ima ir
išauga į moterų klubą. Čia, Ame-
rikoje, konkrečiai – Čikagoje,
moterų klubams suskaičiuoti jau
tikrai neužtektų vienos rankos
pirštų, pradedant Lietuvos Duk-
terų draugija, Jaunimo centro ir
Balzeko muziejaus moterų drau-
gijomis, baigiant ketverių metų
sukaktį neseniai atšventusia či-
kagiške ,,Alatėja”. Tokiu moterų
klubu nuo šiol galės pasigirti ir
Oslo mieste, Norvegijoje, gyve-
nančios lietuvės. Prieš kelis mė-
nesius susikūręs klubas ,,Viola
Club” kvies moteris per pokal-
bius, maisto gaminimą drauge ir
paskaitas geriau pažinti save.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis
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Prezidento
George Walker Bush

palikimas
II dalis

ALEKSAS VITKUS

Artėjo 2008 m. prezidentiniai rinkimai. Jei anksčiau John McCain
galėjo tikėtis pergalės vien todėl, kad piliečių akyse jis mokėtų tin-
kamiau užbaigti karą Irake, tai žlungant ekonomikai, balsuoto-

jams pasirodė priimtinesnis Barack Obama, per savo rinkiminę kampani-
ją žadėjęs greitai iš Irako pasitraukti, ir iš esmės pakeisti („change”) „se-
nąjį” Vašingtoną. Obama ir laimėjo, gavęs 53 proc. visų balsų, nors už
McCain balsavo net 58 mln. amerikiečių. Politiškai suluošintam Bush te-
liko laukti Obama inauguracijos.

Taip, kaip ir prez. Woodrow Wilson, taip ir Bush atrodo tikėjo, jog di-
džiadvasis jo kilnumas, stengiantis Irake baigti tironiją ir įvesti laisvę bei
demokratiją, turėtų pateisinti kai kuriuos jo utopinius, nors ir idealisti-
nius, sprendimus, atvedusius prie labai neaiškios dabartinės padėties.
Wilson įtraukė Ameriką į Pirmąjį pasaulinį karą, norėdamas „išsaugoti
pasaulį tikrai demokratijai”. Deja, dėl to karo pasaulis gavo Vladimir Le-
nin, Josif Stalin, kurių sukurta barbariška imperija gyvavo net 70 metų.
Taika, kurią „pelnė” idealistas Wilson, ilgainiui pagimdė ir Adolf Hitler,
atvedusį prie dar baisesnio karo.

Kaip ir jo tėvas, nenorėdamas pasirodyti esąs nusistatęs prieš imig-
rantus, mielaširdingas Bush neskubėjo apsaugoti JAV-Meksikos sienos,
per pirštus žiūrėdamas į milijonus į Ameriką plaukiančių meksikiečių.
Bush pats pripažino, kad per pirmus penkerius jo vadovavimo metus prie
Meksikos sienos buvo sulaikyti 6 milijonai būsimų nelegalių imigrantų, iš
kurių kas dvyliktas, t. y. pusė milijono, turėjo kriminalinę praeitį. Kodėl
nesustiprinti sienos apsaugos, nors tam reikėtų panaudoti ir kariuome-
nę? Ar tai gailestingumas, ar paprastas politinis bailumas, norint bandyti
paskelbti amnestiją 12–20 milijonų nelegalių įsibrovėlių ir dovanoti baus-
mę darbdaviams, kurie tuos nelegaliuosius samdė?

Bush niekada nerado progos, kad Amerika papeiktų Izraelį už kai ku-
riuos jo veiksmus. Ką tik neseniai pasibaigusiame Izraelio antpuolyje į
Gazos ruožą žuvo ar buvo sužeista apie 5,000 palestiniečių, dauguma – ci-
vilių gyventojų. Ar toks paprastai konservatyvus ir „užjaučiantis” Bush
rado reikalą kaip nors užjausti tas aukas, kurios žuvo 100:1 santykiu? Ar
tai nepriminė mums nacių, kurie mėgdavo sakyti, jog „už vieną vokietį
šaudysime šimtą vietinių”?

Paties Bush nuomone, jis paliko Ameriką saugesnę nuo teroro, negu
jis ją atrado 2001 metais. Nors Bush ir žinojo, kad ne vienas amerikietis jį
laikė tik paprastu Texas kaubojumi, jis pats save įsivaizdavo esant nuo-
lankiu ir švelniu, tik gero trokštančiu politiku. Savo pirmoje inaugura-
cinėje kalboje Bush buvo prižadėjęs elgtis taip, kaip tas Šv. Rašto (Lk 10,
33) „pakeleivis samarietis, kuris iš Jeruzalės į Jerich keliaujantį ir api-
plėštą žmogų, jo pasigailėjo ir aptvarstė jo žaizdas”.

Visiškai kitoks buvo nesišypsąs, niekada jokios kaltės neprisipažinęs
viceprezidentas Dick Cheney. Jis jau tuoj po Sovietų sąjungos sugriuvimo
1991 m. rašė, jog Amerika turi būti vienintelė pasaulio galybė, ir kad ji
turėtų neleisti nė vienai kitai valstybei ar grupei valstybių jai priešintis.
Įvykus 9/11 teroro išpuoliui, Cheney paskelbė, kad Amerikos prezidentui
nereikia su kuo nors tartis, įskaitant ir Kongresą, ir Aukščiausiąjį Teismą,
norint pradėti prevencinį karą gelbstint Ameriką.

Sausio 12 d. paskutinėje spaudos konferencijoje Bush prisipažino pa-
daręs klaidų, tokių kaip jo noras pakeisti socialinį aprūpinimą ir nesuge-
bėjimą tinkamai pertvarkyti imigracijos įstatymų. „Aišku, mano žodžiai
‘mission accomplished’ 2003 m. gegužės 1 d., vos tik po kelių savaičių po
žygio į Iraką pradžios, sakyti ant lėktuvnešio ‘Abraham Lincoln’ denio,
buvo nelemta klaida”, – pripažino Bush, taip pat paminėdamas, jog jis be
reikalo buvo sakęs, kad norėtų matyti Osama bin Laden „negyvą ar gy-
vą”. Nelabai Bush norėjo sutikti su kaltinimu dėl gana apatiškos federali-
nės valdžios reakcijos gelbstint 2006 m. viesulo Katrina aukas.

Oficialiai Bush atsisveikino su tauta sausio 14 d., likus tik kelioms
dienoms iki Obama inauguracijos. Kalboje, kuri truko tik 13 minučių,
Bush taip kalbėjo: „Nors šiandien aš kai ką daryčiau kitaip, noriu pasaky-
ti, kad visuomet elgiausi taip, kaip atrodė geriausiai Amerikai. Sekiau
savo sąžine ir dariau, kas buvo reikalinga.” Bush su pasididžiavimu primi-
nė amerikiečiams, jog „negalima abejoti, kad mano kovos prieš terorizmą
rezultatas buvo tas, jog Amerikos žemėje nuo atmintinos 9/11 dienos per
daugiau kaip septynerius su puse metų nebuvo jokio teroristinio antpuo-
lio”. Jis priminė ir tai, kad jam pavyko iš nedraugiško, diktatoriaus valdo-
mo Irako padaryti demokratišką valstybę, draugišką Amerikai. Paminėjo,
kad jo kadencijos metu buvo gerokai sumažinti mokesčiai ir kad didele
dalimi amerikiečiai gyveno gana gerus laikus.

Bush paliko Ameriką labai susirūpinusią dėl jos ekonominės ateities
ir kartu susiskaldžiusią, sprendžiant karų Irake ir Afganistane proble-
mas, taip pat ir nesutarimus moralės ar kultūros klausimuose: aborto, ho-
moseksualizmo, tos pačios lyties santuokų ir kamieninių ląstelių tyrinėji-
mo ir jo pritaikymo.

Man prezidentas Bush lyg ir primena seno 1969 m. statyto, Oskarą
gavusio filmo „Good Bye, Mr. Chips” garsaus airių aktoriaus Peter O’Too-
le pavaizduotą pagrindinį veikėją – vienos Anglijos mokyklos skrupulingai
teisingą, padorų ir labai drovų, kartais beveik juokingai neveiksmingą
direktorių.

JEI NE GRYBAUSKAITĖ,
NE KAŽIN KAS

KÊSTUTIS GIRNIUS

Prezidento rinkimai ne už jūrų
marių, bet kol kas nėra nė vieno ofi-
cialiai pasiskelbusio kandidato. Iš-
skyrus gal Kęstutį Čilinską ir rin-
kimų klausimu pakoketavusią Laimą
Andrikienę, nematyti ir daugelio as-
menų, nekantraujančių paskelbti sa-
vo siekį tapti valstybės vadovu.

Perdėto drovumo priežastis – ne
politikų nuogąstavimai dėl savo ge-
bėjimų tinkamai vykdyti šias parei-
gas. Savimi nepasitikintys žmonės
apskritai vengia politikos ir viešumo.

Susiklostė ypatingos aplinkybės,
dėl kurių su žiburiu reikia ieškoti
rimtesnių kandidatų į prezidentus.
Didžiosios politinės partijos nelinku-
sios kelti savo kandidatų, praretėjo ir
„tautos išganytojų” gretos.

Konservatoriai–krikdemai neturi
savo kandidato. Partijos vadovas An-
drius Kubilius visas savo jėgas skiria
vadovavimui Vyriausybei. Ir ne kartą
pasakė, kad Dalia Grybauskaitė, o ne
koks nors partijos kolega, yra tin-
kamiausia kandidatė į šalies vadovus.

Kai kurie partijos nariai aiškina,
kad kiekviena save gerbianti partija
turi turėti savo kandidatą. Normalio-
mis aplinkybėmis pritarčiau šiai
nuomonei. Bet tradicinis veliavnešys
– partijos vadovas – atsisako kandi-
datuoti, o kiti konservatorių šulai irgi
nerodo jokio entuziazmo. Partijos
populiarumas smunka ir smuks, kol
ūkio padėtis nepagerės. Beprasmiška
kandidatuoti be pergalės vilčių.

Europarlamentarė Laima And-
rikienė viešai pasvarstė apie galimy-
bę kandidatuoti. Ją gal palaikytų kai
kurie maištaujantys krikdemai, bet
platesnės paramos ji nesulauks. An-
drikienė niekada nebuvo itin popu-
liari politikė, net tarp konservatorių.

Socialdemokratai irgi be kan-
didato. Partijos vadovas Gediminas
Kirkilas gal nebėra „nemėgstamiau-
sias” Lietuvos politikas, bet žmonės
negreit užmirš jo nekompetentingą
premjeravimą. Pats Kirkilas žino sa-
vo populiarumo ribas – jis pats nu-
tarė nekandidatuoti vienmandatėje
apygardoje per Seimo rinkimus. Bet
sunku atsispirti aukščiausio posto
vilionėms.

Krizės atveju socdemų akys
automatiškai krypsta į Algirdą Bra-
zauską, bet šį kartą stebuklo nebus.
Pats Brazauskas nerodo jokio entuzi-
azmo dar kartą veržtis į politiką.
Partijos gretose jo žavesys gerokai
sumažėjo. Neseniai buvęs Užsienio
reikalų ministras Povilas Gylys nuo-
sekliai argumentavo, kad Brazauskas
netinka į prezidentus dėl įvairių prie-
žasčių, tarp jų dėl ,,aistros turtui”.

Lietuvos populistai išgyvena bad-
metį. Artūras Paulauskas ir Kazi-
miera Prunskienė pralaimėjo vien-
mandatėse apygardose, jų partijos
neįveikė penkių procentų ribos. Kiek
besispardytų, Rolandas Paksas ir
Viktoras Uspaskichas išstumiami į
politikos paribį. Algirdo Paleckio
,,Frontas” mirė, dar negimęs.

Ne paslaptis, kad Arūnui Va-
linskui knieti – arba bent knietėjo –
kandidatuoti. Bet per du Seimo pir-
mininkavimo mėnesius jis taip aki-
vaizdžiai atskleidė savo aroganciją,
nekompetentingumą ir, drįsčiau teig-
ti, atgrasią asmenybę, kad jis nebe-
turi galimybių laimėti. Nors dar turi
finansinių rėmėjų, jų gerokai mažiau
negu prieš du mėnesius, jam dar
nespėjus apsinuoginti.

Kadaise buvo kalbama apie ga-
limą finansininko Gitano Nausėdos
kandidatūrą, ypač po to, kai Valdas
Adamkus pavadino jį tinkamu žmo-
gumi būti prezidentu. Nausėda yra
kompetentingas ūkio komentatorius,
nelinkęs nei dramatizuoti įvykių, nei
švaistytis sensacingais spėliojimais.
Bet jis neturi politinio užnugario,
aktyviai nesistengia jo sukurti, tad
veikiausiai nekandidatuos.

Taigi, lieka Dalia Grybauskaitė.
Negalima abejoti jos kompetentingu-
mu ir ūkio bei finansų reikalų supra-
timu. Eidama Lietuvos finansų mi-
nistrės ir eurokomisarės pareigas, ji
parodė gebėjimą vadovauti didelėms
ir nerangioms biurokratijoms. Visos
apklausos rodo, kad ji dvigubai popu-
liaresnė už bet kurį galimą varžovą.

Dar neaišku, ar ji kandidatuos –
o jei kandidatuos, ar pajėgs laiku
surinkti 20,000 Lietuvos piliečių pa-
rašų, remiančių jos kandidatūrą. O
jei kandidatuotų ir parašus surinktų,
rinkimų kampanija bus sudėtinga.
Tai nebus triumfo žygis ar patepto-
sios karūnavimas.

Netrūks priešų. Savo atvira ir
griežta Kirkilo Vyriausybės kritika, ji
seniai užsitraukė socdemų nemalonę.
Kirkilas privačiai grasino ją apskųsti
Europos Komisijai už komisarui ne-
deramą elgesį.

Ir kiti galanda peilius, ypač tos
grupės, kurioms svarbu turėti sau
palankų ir valdomą prezidentą. Jau
dabar jai priekaištaujama dėl mokslo
ir darbo Rusijoje, daromos užuomi-
nos, kad ji girdi atitolusi nuo Lietu-
vos problemų, nes per ilgai gyvena
užsienyje. Kiti dar nesusitaikė su
mintimi, kad moteris gali būti valsty-
bės galva.

Būtina nuodugniai ir visapu-
siškai ištirti visų kandidatų patirtį ir
kvalifikaciją, bet tai turėtų būti daro-
ma, neperžengiant padorumo ribų.
Primityvūs ,,Lietuvos ryto” išpuoliai
prieš Kubilių, pvz., liūdnai nuskam-
bėjęs interviu su psichoanalitiku; to-
kie pagiežingi komentarai, kaip
Godos Juocevičiūtės dėl premjero
bulterjero, rodo, kiek žiniasklaida yra
smukusi, ir kokių išpuolių Grybaus-
kaitė sulauks. Nežinia, kaip jie pa-
veiks rinkėjus.

Grybauskaitė turės pasitempti.
Vadovauti ministerijai yra vienas
dalykas, kandidatuoti į prezidentus ir
bendrauti su rinkėjais – kitas. Kol
kas ji linkusi kirsti iš peties, kate-
goriškai vertinti padėtį, ne itin galvo-
dama apie galimas pastabų pasek-
mes. Neabejoju, jog oponentai kartos
jos pastabas, kad Kubiliaus reformos
yra perdėm švelnios, kad reikėjo im-
tis griežtesnių priemonių, kad kai
kurie mokesčiai turėjo būti seniai
įvesti. Nesiūlau jai meluoti ar ap-
gaudinėti rinkėjų, bet niuansuoti ir
subtilūs vertinimai dar niekam gėdos
nepadarė. Ir gal tiksliau atspindi, ką
žmogus iš tiesų galvoja.

Prezidentą puošia ūkio suprati-
mas ir vadybiniai gebėjimai. Bet pre-
zidentas nėra nei finansų ministras,
nei technokratas. Jis turi mokėti ben-
drauti su tauta, reikalui esant, ją
įkvėpti ir išjudinti, siekti ko nors
geresnio. Jeigu Grybauskaitė nutartų
kandidatuoti, ji turėtų paprasta,
visiems supratama kalba paaiškinti,
kaip ji įsivaizduoja Lietuvą ir kaip ji
prisidėtų prie tos Lietuvos kūrimo.
Kad žmonės žinotų už kokį žmogų ir
kokią Lietuvą jie balsuoja.

Alfa.lt
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Garbingas jubiliejus
ANELÈ PEÇKAITIENÈ

2009 m. sausio 17 d. 5:30 val. p.
p. Sunny Hills, FL, Šv. Teresės para-
pijos salėje vyko „Antrosios jaunys-
tės” choro surengta popietė. Jos tik-
slas – pagerbti ilgametį choristą ir vi-
suomenininką Vytautą Macį, sulau-
kusį 90-ojo gimtadienio. Taigi choris-
tai ir svečiai rinkosi pasveikinti mielą
Vytautą, nes nedaugelis gali tikėtis
sulaukti tokio gražaus amžiaus.

Visiems susėdus prie stalų, choro
seniūnas Vincas Derenčius pradėjo
vakarą kalba, kuria pasveikino visus
susirinkusius į šį, ne kiekvienam su-
lauktiną 90-ies metų jubiliejų. Pa-
sveikino Vytautą Macį, linkėdamas
dar ilgai dainuoti chore ir būti svei-
kam ir laimingam iki šimto ir dau-
giau. Po to choro vadovė Genė Be-
leckienė sveikino ir dėkojo V. Maciui
už ilgametį dalyvavimą chore, jo ren-
giniuose ir įteikė jam padėkos raštą
su auksiniu antspaudu, papuoštu
trispalve.

Jam baigus kalbėti, jubiliatą pa-
sveikino LB valdybos vicepirminin-
kas Algirdas Nakas.

Sunny Hills Lietuvių Bendruo-
menės vardu noriu pasveikinti gar-
bingą jubiliatą Vytautą šios jo šventės
proga. Pirmininkė Elena Žebertavi-
čienė negalėjo atvykti ir siunčia tau
šiltus sveikinimus ir linkėjimus. Pa-
minėsiu ištraukas iš Vytauto Macio
biografijos šio didžiojo jubiliejaus pro-
ga. Paminėsiu keletą iš jojo reikšmin-
gos, spalvingos veiklos jaunystėje.

Panevėžio gimnazijoje Vytautas
buvo iškiliausias sportininkas; leng-
vojoje atletikoje jis pasiekė labai gerų
rezultatų. Baigęs Kūno kultūros aka-
demiją, mokytojavo prestižinėje „Auš-
ros” gimnazijoje Kaune. Vėliau Vo-
kietijoje, didelėje DP stovykloje Se-
ligenstadt, buvo socialinių reikalų ve-
dėju UNRA ir IRO organizacijose.
Ten įsteigė jūrų skautų būrį „Šarū-
nas” ir jam vadovavo. Tarp kitų
reikšmingų darbų redagavo ir stovyk-
los žinių biuletenį. Emigravęs, Čika-
goje baigė Daley kolegiją. Gavęs vers-
lo administravimo diplomą, įsidar-
bino „Consumers Building” verslo
administracijos viršininko padėjėju.
Vytas yra dainavę „Dainavos” ir Mi-
kulskio ansambliuose, vaidino Velič-
kos „Lietuviškose vestuvėse” ir kitur.

Išėjęs į pensiją per dvidešimt
metų dainuoja muziko V. Mamaičio, o
dabar G. Beleckienės vadovaujama-
me „Antrosios jaunystės” chore. Vytas

rašė korespondencijas amerikiečių ir
lietuvių spaudoje, būdamas Sunny
Hills LB valdyboje. Per daugelį metų
Vytauto darbas padarė didelį įnašą
mūsų visuomenės ir tautos labui.
Įvairiomis progomis Vytautas kal-
bėjo, propagavo Lietuvos reikalus ir
tarp svetimšalių.

Kaip pavyzdį noriu paminėti tokį
įvykį. Kai aš, čia kalbantis, 1991
metų rudenį grįžau iš sporto šventės
Lietuvoje, kur vyko dideli dramatiški

įvykiai: pučas Rusijoje, o po poros
dienų – Landsbergio suorganizuotas
daugiau nei pusės milijono žmonių
mitingas Vilniaus centre, suvažiavę
didžiųjų valstybių atstovai paskelbė
deklaraciją: Lietuva pripažinta lais-
va ir nepriklausoma valstybe! Ame-
rika ir Rusija irgi tą patį deklaravo!
Buvau liudininkas tos stebuklingos
euforijos. Grįžęs į Floridą, gavau
Vyto (jis tada buvo Bendruomenės
pirmininkas) pranešimą: „Algirdai,
rytoj vykstame į ‘National Public
Radio’ radiofoną dėl interviu, pateik-
ti informaciją, pranešti floridiečiams
apie Lietuvos nepriklausomybę ir
Rusijos komunizmo žlugimą!” Ilgo-
kai mus su Vytu klausinėjo apie Lie-
tuvą ir atsakinėjome į daugelį klau-
simų iš radijo klausytojų.

Šiuo norėjau priminti, kaip Vy-
tautas Macys rūpinosi visuomenės ir
tautos reikalais, būdamas mūsų LB
pirmininko pareigose... Čia paminė-
jau tik vieną atvejį iš daugelio Vyto
pastangų ir rezultatų, kurių buvo
gausu jam vadovaujant mūsų bend-

ruomenei.
Dar kartą tavo reikšmingo jubi-

liejaus proga linkime tau, Vytautai,
geros sveikatos ir dar ilgai gėrėtis
savo atliktais darbais pagal skautiš-
kus idealus „Dievui, tėvynei ir arti-
mui”. Ačiū, Vytai, už tavo suteiktus
prisiminimus!

Po to kalbėjo ilgametė sunnyhil-
lietė, buvusi LB apylinkės valdybos
narė ir pirmininkė, choristė Onė
Adomaitienė:

Monsignore, malonus sukaktu-
vininke, mieli svečiai!

Bėga mūsų dienelės tarsi upėj
vanduo –

Čia pavasaris žalias, čia, žiūrėk,
jau ruduo...

Šiandien susirinkom mūsų Sau-
lėtose Kalvelėse bene pirmą kartą
švęsti devyniasdešimtą gimimo die-
ną... ir solenizantas Vytas Macys,
amžinas choristas, aktorius ir visuo-
menininkas, teatro mėgėjas. Su ta-
vim, Vytai, nuo pat atvykimo čia man
teko dirbti Bendruomenės valdyboje
ir chore bene 23 metus ir niekada
nesusipykome! Buvai tenoras, aš –
sopranas, o dabar dainuojame visais
balsais, kokių tik reikia... Užpuolus
ligoms, visi labai baiminomės, bet
mūsų Vytelis, kaip tas feniksas, paki-
lo iš pelenų ir vėl dainuoja, ir vėl jis
mūsų nepamainomas skaitovas baž-
nyčioje, aiškiai ir su gražia išraiška
ištaria kiekvieną žodį. Tai menas! Ir
mes jo žodį suprantame. Dažnai su-
sitinkame teatre, „Kaleidoskope”, abu
su Stasele. Kur tik menas, ten ir juo-
du sutiksime. Taip jiedu vienas kitą
palaikydami ir paremdami keliauja
gyvenimo keliu – visada su šypsena,
lyg jiems bėdų nebūtų.

Su meile ir pagarba švenčiame
šią dieną ir jų garbei sudainuosim šį
kartą kompozitoriaus Br. Budriūno
sukurtą dainą „Valio” – ilgiausių, lai-
mingų, sveikiausių jums! Valio! Valio!

Tą dainą visi nuoširdžiai sudai-
navo. Po O. Adomaitienės kalbėjo
Viktorija Dėdinienė. Ilgametė choro
renginių vadovė pasveikino Vytautą
Macį ir padėkojo, kad, jam esant
choro seniūnu, dirbti buvo smagu ir
lengva. Ji apgailestavo, kad praėjo tie
laikai, kai buvo ruošiami koncertai ir
visi gausiai juose dalyvaudavo. Da-
bar choro gretos labai išretėję, bet
nieko nebegalima pakeisti. „O gal tai
dėl to, – užbaigė V. Dėdinienė, – kad
anksčiau mes visi buvom jauni ir
gražūs, o dabar likom tik gražūs...”

Bronė Nakienė išraiškingai ir
jautriai paskaitė Vlado Šlaito eiles
„Kaip saulėleidžio saulė”.

Aš niekur neskubu.
Nuo to laiko,
kai pamečiau laiko baimę,

iš tikrųjų,
jau niekur daugiau neskubu.
Ir kodėl aš turėčiau skubėti?
Laikas vis tiek už mane
greitesnis,
ir būčiau juokingas,
jeigu svajočiau pabėgti nuo

bėgančio laiko.
Tai tiktai paukščiai,
kurie skrenda į pietus,
tai tik jie pasvajoja
prasilenkti arba pabėgti nuo savo

saulėleidžio.
Žiūriu, kaip leidžiasi saulė

žemyn į pakalnę,
ir aš pats,
kaip saulėleidžio saulė,
esu laimingas.

Judita Mamaitytė perskaitė cho-
rui skirtus Olgos Mamaitienės lin-
kėjimus: „Antrosios jaunystės” cho-
rui, nepailstančiai vadovei Genei Be-
leckienei, jos kantriems giesminin-
kams bei choro reikalais besirūpi-
nantiems Anelei ir Vincui. Kūno ir
dvasios stiprybės linkime ir kad se-
kantieji metai jūsų neišnešiotų po
svetimas padanges.

Olga Mamaitienė ir Judita Ma-
maitytė visada laukiamos viešnios
choro renginiuose. Jos choro įkūrėjo
ir ilgamečio vadovo a. a. Vinco Ma-
maičio dalis ir choro rėmėjos. O. Ma-
maitienė, pasveikinusi jubiliatą ap-
gailestavo, kad nebeleidžiamas laik-
raštėlis „Šis bei tas”, išgyvenęs vos
aštuonerius metus. Visi į jį galėjo ra-
šyti ir su malonumu skaitydavo ir
laukdavo kito numerio. „Tuose pri-
rašytuose lapuose mes visko ras-
davome – ir gerų, rimtų straipsnių, ir
juokų, žinodavome, kas vyksta mūsų
‘palapinėse’, matydami žilstančias
galvas, jas nuoširdžiai užjausdavome,
užmigusius kietu miegu – pagarbiai
nulydėdavome į poilsio vietą. Žino-
davome, kas laipioja po kalnus, kas
linkę keliauti po tolimus kraštus. Ten
būdavo viskas sužymėta: kas sumin-
dė rūtą mėtą ir kas kuždėjosi naktį
klėty. Anelės gražūs eiliavimai širdį
džiugino ir visus stebino. Kompiu-
terių – stebukladarių dėka leidinys
nuolat gražėjo ir tobulėjo ir kai tapo
pats gražiausias, vežimo ratams su-
krypus, netikėtai ir nelauktai ‘Šis bei
tas’ – 2008 m. 12 mėn. pasiskelbė
esąs paskutinis. Ir kad mirė ‘Šis bei
tas’ tai didžiai apgailim mes”, – baigė
O. Mamaitienė.

Jubiliatą gražiai pasveikino pre-
latas Francis Szczykutowicz, palin-
kėjo jam sulaukti 200 metų, dėkojo
už giedojimą ir skaitymą Mišių metu
bažnyčioje, o baigęs užtraukė tra-
dicinį „Sto lat”. Visi jam pritarė.

Vytautas Macys nuoširdžiai pa-
dėkojo visiems už atvykimą ir jo
pagerbimą. Anelė Pečkaitienė prane-
šė dar apie tris choristes jubiliates:
Eleną Žebertavičienę, kuriai sausio 2
d. sukako 75-eri, Valę Zubavičienę,
vasario 4 d. sulauksiančią 85 metų, ir
Juliją Čepukienę, kuri savo 85-metį
švęs vasario 14 d. Visoms joms buvo
sudainuota Nukelta į 9 psl.

Vytautas ir Stasė Maciai.

Onė Adomaitienė skaito sveikinimo
žodį Jubiliatui.

LB apylinkės vicepirmininkas A. Nakas skaito sveikinimo kalbą Jubiliatui.
Šalia sėdi LB valdybos narė Judita Mamaitytė.
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APIE LIETUVIUS SIBIRE – KITAIP
DALIA CIDZIKAITÈ

Nors daug kas kalba apie Lietuvos kino mer-
dėjimą, vienas kitas lietuviško filmo režisierius vis
sutviska pasaulinio kino padangėje. Praėjusį ru-
denį Montreal, Kanadoje vykusiame Rytų Europos
filmų festivalyje ,,EuroFest2008” dalyvavusi lie-
tuvė kino režisierė Giedrė Beinoriūtė į namus
sugrįžo ne tuščiomis – už savo filmą ,,Gyveno se-
nelis ir bobutė” trumpametražių filmų katego-
rijoje ji laimėjo antrąją vietą.

Kalbinama režisierė prisipažino, kad jos filmo
įvertinimas jai buvo gana netikėtas, nors būtent
šiam jos filmui tai jau ketvirtas apdovanojimas:
pernai jis laimėjo Pagrindinį apdovanojimą fes-
tivalyje Kijeve ,,Stupeni”, buvo apdovanotas Lietu-
vos kinematografininkų sąjungos premija kaip
geriausias 2007 m. dokumentinis filmas, gavo spe-
cialųjį prizą festivalyje Minske. Vis dėlto, sakė
Giedrė, kadangi filmas ,,Gyveno senelis ir bobutė”
yra paremtas labai asmeniška patirtimi ir pasakoja
apie Lietuvos – palyginti mažos valstybės – istoriją,
jai visada netikėta sulaukti jo įvertinimo svetur,
ypač šalyje, kuri yra kitame žemyne negu Lietuva.

Galima tik spėlioti, kodėl filmas apie režisierės
senelius Sibire susilaukia tokio kino kritikų pa-
lankaus vertinimo. Giedrė teigė, jog iš pokalbių fes-
tivalių metu ji suprato, jog daugumai patiko pa-
sirinktas požiūrio kampas ir tai, kad skaudi tema –
lietuvių tremtis ir sunkios gyvenimo sąlygos –
atskleista šviesia intonacija. Juos taip pat pavergė
pasirinkta filmo forma – nuotraukų, animacijos ir
kronikų derinys. Būtent forma, režisierės nuomo-
ne, vertinimo komisijai pasirodė originali ir nau-
joviška.

Filmas ,,Gyveno senelis ir bobutė” pasakoja
pačios Giedrės senelių tremties į Sibirą istoriją.
Paklausta, kada ir kaip ši tema pasibeldė į jos

kūrybinį pasaulį, režisierė atsakė, jog istorijas apie
Sibirą girdi nuo vaikystės – tiek seneliai, tiek
mama nuolatos prisimindavo tą gyvenimo laiko-
tarpį. ,,Vaikystėje tikrai nesuvokiau ir nesigilinau,
kaip ir kodėl jie atsidūrė Sibire, tiesiog klausiausi
tokių tarsi pasakų-nepasakų iš tolimos šalies: apie
dideles uogas miške, apie mamos brolio tragišką
žūtį, apie kiną, kurį ir ten rodė, apie prie durų ran-
kenos prišalusį liežuvį, milžiniškus atstumus nuo
vienos apgyvendintos vietovės iki kitos ir t.t.”, –
pasakojo pašnekovė.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir pradėjus
apie tremtį kalbėti kitu lygiu, jaunai režisierei irgi
iškilo įvairių klausimų, atėjo naujas suvokimas
apie tai, ką tiems žmonėms Sibire teko išgyventi.
Po to buvo dar vienas laikotarpis, kai apie tremtį
buvo kalbama be galo daug. ,,Aš pajutau, kaip jauni
žmonės, mano bendraamžiai, nebegali net žodžio
‘tremtinys’ ramiai išklausyti”, – prisimena Giedrė.
Jos nuomone, tremties tema pasidarė nepageidau-
jama gal dėl to, kad tokia skaudi, tokia globali, ir
bandymas ją suvokti varydavo į neviltį. Tuo metu ji
dažnai girdėjo sakant: „Taip, tai – praeitis, tad rei-
kia kuo greičiau ją užmiršti ir gyventi toliau.”

Kadangi režisierė domisi psichologija, ji žinojo,
kaip praeities žaizdos veikia žmogaus gyvenimą.
Lygiai taip ir su tauta – neišgyventos, neišgydytos
žaizdos trukdo tautai eiti į priekį. Todėl apie tremtį
ji panoro prabilti tokia forma, kuri būtų priimtina
visų pirma jos bendraamžiams. Pasirinktas pasa-
kos kelias suteikė pasakojimui universalumo, o
nuotraukos, animacija ir kronikos buvo vienintelė
pasiekiama medžiaga, kitokios tiesiog nebuvo.

Pasak jos, tai, jog jai asmeniškai rūpi tai, kas
vyko su lietuviais ir kitomis tautomis sovietų trė-
mimuose, yra filmo privalumas. Asmeniškumas
pavojingas, kuomet autorius nebegali išlaikyti
atstumo su savo personažais. Giedrė, savo asme-

ninę istoriją apvilkusi pasakos rūbu (tarsi jos se-
neliai būtų ir kiekvieno žiūrovo seneliai), sugebėjo
išlaikyti atstumą su savo personažais ir netgi su
pačia savimi – pasakotoja.

Filmuotieji archyviniai kadrai filme yra
daugiausiai paimti iš Lietuvos valstybinio vaizdo ir
garso archyvo. Kadangi filmuotos medžiagos iš
trėmimų nėra, režisierė apsiribojo medžiaga iš
,,smetoniškosios” Lietuvos ir vėliau jau tarybinių
laikų. Jai rūpėjo surasti filmuotos medžiagos
konkretiems epizodams atskleisti. Tai darydama,
rinkosi laikotarpius, peržiūrinėjo archyvus. ,,Ži-
nojau, kad man reikia smetoniškosios Lietuvos
epizodo. Turėjau tekstą apie grietinę, taip atsidū-
riau anų laikų turguje”, – juokavo Giedrė.

Okupacijai atskleisti tiko tankai ir šautuvais
su durtuvais ginkluoti rusų kareiviai, žygiuojantys
Gedimino prospektu link Katedros. Apie Lietuvos
liaudies Seimo atstovų pažadą atvežti į Lietuvą
,,Stalino saulę” režisierė žinojo iš anksčiau, tad
buvo likę tik surasti. Sparnuota frazė labai tiko ir
filmo pasakos tonui. Stalino mirtis buvo svarbus
faktas filme, jį Giedrė paėmė iš „Tarybų Lietuvos
kronikos”. Iš tų pačių kronikų pasiskolinta ir daina
,,Ateinam, ateinam”. Tai – 1957 m. Tarybų Lie-
tuva. Tie patys metai, kai Giedrės šeima grįžo iš
Sibiro. ,,Norėjau pažiūrėti, kaip kronikose buvo
piešiama Lietuva tais metais, – sakė ji. – Iš šių lai-
kų perspektyvos tai atrodo kiek komiška ir kartu
liūdna. O žodžiai ‘Ateinam, ateinam’ įgauna ke-
liagubą prasmę.”

Atsidūrusi Šiaurės Amerikoje savo jėgomis ir
pastangomis, Giedrė džiaugėsi LR ambasados
Ottawa suteikta visokeriopa pagalba. Ambasada
padėjo surengti ir keletą Kanados Lietuvių Bend-
ruomenių susitikimų su režisiere. Giedrė jiems pri-
statė kitus du savo filmus. Kadangi pretekstą kal-
bėtis su Kanados lietuviais davė jos filmų vakarai,
surengti trijuose miestuose – Montreal, Ottawa bei
Toronto, kalba sukosi daugiausiai apie filmus, apie
jų sukūrimo aplinkybes. Su kai kuriais vietos
lietuviais režisierei teko pabendrauti kiek ilgėliau,
jai buvo įdomu klausytis jų įspūdžių apie keliones į
Lietuvą, – kaip jie ją mato, kaip jie ją suvokia. ,,Iš
tiesų, visai norėčiau ten grįžti ir tų istorijų dau-
giau pasiklausyti. Galbūt galėčiau bent keletą ir
namo parvežti kokia nors forma”, – kas žino, gal-
būt nauju sumanymu dalijosi režisierė.

* * *
Vieną iš paskutinių Beinoriūtės filmų „Bal-

konas” netrukus galės pamatyti ir Čikagos bei jos
apylinkių lietuviai. Mažus ir didelius Valentino die-
nos proga vasario 14 d. 5:30 val. p. p. į
Pasaulio lietuvių centrą (14911 127th Street,
Lemont, IL 60439) kviečia Čyvų šeima. Čia jų
laukia ne tik filmas, bet ir pažintis su pagrindinį
vaidmenį jame sukūrusia jauna aktore Elze De-
gutyte, kuri nuo vasario mėn. mokysis St. Joseph
mokykloje.

Su Tomu Margaičiu iš LR ambasados Ottawa,
kuris Giedrei labai daug padėjo organizuojant
susitikimus su bendruomenėmis.

Iš asmeninio režisierės archyvo.

,,Sibiro kapai, štai kas laukia mūsų visų”, – užrašė bobutė.
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Zarasai, vasario 9 d. (ELTA) – Į
Sartų lenktynes susirinko maždaug
50 tūkst. žiūrovų. Ir jie nebuvo ap-
vilti – lenktynėse buvo pasiektas nau-
jas lenktynių rekordas.

Nuo ankstaus šeštadienio ryto į
tradicines 103-iąsias žirgų lenktynes
plūdo žmonės iš visos Lietuvos, išsiil-
gę ne tik ristūnų eiklumo, kepsnių
gardumo, bet ir bendravimo.

Kol žmonės linksminosi, beveik
70 vadeliotojų iš Lietuvos, Latvijos,
Estijos ruošėsi įveikti maždaug 2 km
ilgio trasą, kuri, pasak rengėjų, šie-
met buvo kaip niekada tvirta, pa-
dengta Sartų ežero ledu. Pernai buvo
per šilta ir užšaldyti ledo Dusetų hi-
podrome taip ir nepavyko.

Po 4 metų pertraukos Sartuose
vėl pasiektas naujas rekordas. Vade-
liotojas iš Varėnos Stasys Kėrys 0,79
sek. su žirgu Sakalu pagerino uk-
mergiškio Stasio Trotos rekordą.

Ristūnų žirgų sportas Lietuvoje
prasidėjo XIX a. Tuomet jie iš kitų ša-
lių pradėti vežti norint pagerinti vie-
tos arklių kaimenes, taip pat – ir
lenktynėms, kurios nuo neatmenamų
laikų turgų ar kitų susibūrimų die-
nomis vykdavo daugiausia žiemą ant
ežerų.

Žirgų lenktynės Sartuose sulau-
kė ir užsienio televizijų dėmesio. Pir-
mą kartą atvyko žurnalistai net iš
arabų šalių, kuriose nėra galimybės
surengti tokių lenktynių ant ledo.

Statistikai stebi did∂jançiâ
lietuviû emigracijâ

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) – Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT)
Strasbūre pernai sulaukė 255 naujų
skundų prieš Lietuvą. Pastaraisiais
metais tai didžiausias skundų skaičius.
Dauguma skundų yra atmetami arba
paskelbiami nepriimtinais.

Lietuvos teisingumo ministerija
praneša, kad EŽTT kasmet pateikia-
ma vis daugiau skundų. Per 2008 m.
teismas gavo 49,850 naujų skundų. Iš
viso pernai gruodžio 31 d. šio tarptau-
tinio teismo nagrinėjimo laukė 97,3
tūkst. skundų. Tuo metu pernai išnag-
rinėti 32,044 skundai.

Labiausiai Strasbūro teismui
skundžiama Rusijos valstybė. Prieš ją
pateikta 27,25 tūkst., arba 28 proc. vi-

sų skundų. Toliau eina Turkija, Ru-
munija, Ukraina, Italija, Lenkija, Slo-
vėnija.

Lietuva gerokai atsilieka nuo šių
valstybių. Prieš Lietuvą pernai pateik-
ti 255 skundai, tai yra daugiau nei
2006 ir 2007 m. Tačiau 2005 m. skun-
dų iš Lietuvos Strasbūrą buvo pasiekę
dar daugiau – 266.

Praėjusių metų pabaigoje EŽTT
nagrinėjimo iš viso laukė 448 skundai
prieš Lietuvą. Šiuo požiūriu Lietuvą
lenkia latviai, tačiau atsiliekame nuo
estų. Statistika rodo, kad Strasbūro
teismas apie 90 proc. pateiktų skundų
paskelbia nepriimtinais bei išbraukia
iš bylų sąrašo kaip neatitinkančius
Konvencijos reikalavimų.

Miunchene aptarti Lietuvos
saugumo klausimai

Sart¨ lenktyn∂se pasiektas
naujas rekordas

Atkelta iš 1 psl. sakė
už-sienio reikalų ministras, komentuo-
da-mas savaitgalį vykusios Miuncheno
saugumo konferencijos rezultatus. Lie-
tuvos diplomatijos vadovas tvirtino
naujoje retorikoje neįžvelgiąs jokių pa-
vojų mūsų šaliai, tačiau pripažino, kad
Vilniui reikės stengtis išlaikyti JAV dė-
mesį, todėl esą vertėtų ,,konstrukty-
viai bei dalykiškai” atsakyti į Washin-
gton prašymus ir toliau padėti Afga-
nistane bei svarstyti galimus pasiūly-
mus, susijusius su Gvantanamo bazės
uždarymu.

Paklaustas, kiek ši nauja retorika
atitinka Lietuvos interesus, V. Ušackas
tikino jokių grėsmių ar pavojų neįžvel-
giąs. ,,Mūsų nacionalinis interesas yra
Lietuvos žmonių gerovė ir saugumas.
Jeigu besikeičianti retorika tarp Mask-
vos ir Washington prisidės prie mūsų
nacionalinių interesų, mes tai sveiki-
name. Tikrai neįžvelgiu jokių pavojų
ar grėsmių. Esame NATO ir Europos
Sąjungos (ES) nariai, amerikiečiai su
mumis tarsis tarptautinių santykių
klausimais”, – sakė V. Ušackas.

Kita vertus, ministras pripažino,
kad JAV užsienio politikoje yra daug
įvairių uždavinių, todėl ,,reikia steng-
tis išlaikyti JAV dėmesį”.

,,Santykiai yra dvipusis judėjimas.
Turime atsakyti į prašymus, kurie gali
būti ir nepopuliarūs, konstruktyviai
bei dalykiškai. Tai ir JAV kvietimas pa-
dėti Amerikai užtikrinti stabilumą ir
saugumą Afganistane, ir JAV prašy-
mas, kad europiečiai padėtų dėl Gvan-
tanamo įkalinimo įstaigos uždarymo.
Mes atviri svarstymams, kai gausime
oficialų pasiūlymą”, – teigė V. Ušackas.

Paklaustas, kokie yra Lietuvos in-
teresai dėl antiraketinės gynybos siste-
mos, užsienio reikalų ministras atsa-
kė: ,,Mes esame už tai, kad Amerikos
būtų daugiau Europoje, pasisakome už
didesnį JAV karinį buvimą Europoje.”

,,Aš išsakiau nuomonę, kad pasi-
keitus JAV administracijai ir ieškant
sąlyčio taškų su Rusija, labai svarbu,
kad Vakarai, vadovaujami JAV, išlai-
kytų paramą pasikeitimams Gruzijoje
ir Ukrainoje”, – sakė V. Ušackas.

Vilnius, vasario 9 d. (ELTA) – 20
piliečių – žinomi visuomenės veikėjai,
Nepriklausomybės akto signatarai,
buvę Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir
Tarybos nariai, Signatarų klubo val-
dybos nariai, istorikai ir kalbininkai
– prašo Seimo nedelsiant atleisti
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
(VLKK) pirmininkę Ireną Smetonie-
nę ir jos pavaduotoją Jūratę Paliony-
tę nepasibaigus jų įgaliojimo laikui.

Įregistruotoje peticijoje VLKK
vadovybė itin aštriai kritikuojama už
tai, kad lietuvių kalbos tvarkyboje
kelia sumaištį, ypač dėl tikrinių sveti-
mybių vartosenos ir dėl su tuo susiju-
sio lietuviškos rašybos, fonetikos bei
gramatikos laužymo.

Peticijos autorių teigimu, šios pa-
reigūnės ne tik nesiima spręsti ko-
misijai pavestų lietuvių kalbos tvar-
kybos problemų, užsitęsusių dar iš
ankstesnės jų kadencijos laikotarpio.
Jos iki šiol nepateikia komisijai
svarstyti visuomenės keliamų lietu-
vių kalbos vartosenos klausimų, ypač

kiek tai susiję su svetimybių keitimu
lietuviškais atitikmenimis. Komisijos
vadovybė ne tik nesiūlo komisijai pri-
imti šiais klausimais sprendimus, bet
pastaruoju metu vykdo priešingą
veiklą, negu komisijai yra pavesta
pagal įstatymus.

Komisijos vadovybė savo viešuo-
se pasisakymuose ir susitikimuose su
aukščiausiais valstybės pareigūnais
siūlo vėl kreiptis į Konstitucinį Teis-
mą dėl išaiškinimo, leidžiančio įtei-
sinti nelietuvišką svetimvardžių ra-
šybą oficialiojoje raštvedyboje – as-
menvardžių rašymą Lietuvos Res-
publikos piliečių dokumentuose.

Peticijos autorių manymu, šios
aplinkybės kelia nepasitikėjimą
VLKK vadovybe, kuri siekia siaurinti
taisyklingos lietuvių kalbos vartose-
ną, nors turėtų elgtis visiškai atvirkš-
čiai – ginti valstybinę lietuvių kalbą
ir rūpintis, kad nebūtų pažeistos jos
vartojimo sritys nei oficialioje rašt-
vedyboje, nei kasdienybėje.

Siùloma îteisinti Lietuvio kortâ

Siùloma atleisti Lietuviû kalbos
komisijos pirmininkê

Žirgų lenktynių akimirka. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Konstitucijos 12 straipsnis numato,
kad „išskyrus įstatymo numatytus
atskirus atvejus, niekas negali būti
kartu Lietuvos Res-publikos ir kitos
valstybės pilietis”.

Diskusijos dėl dvigubos piliety-
bės kilo Konstituciniam Teismui iš-
aiškinus, kad nuostata „atskiri atve-
jai” reiškia, jog įstatymu gali būti nu-
statyti tik labai reti, išimtiniai atve-
jai, kai įgyjant kitos valstybės pilie-
tybę išsaugoma ir Lietuvos pilietybė.

Pernai birželį Seimas buvo priė-
męs naują Pilietybės įstatymo redak-

ciją, pagal kurią užsienyje gimusiems
išeivių vaikams ir ES ar NATO vals-
tybių pilietybę įgyjantiems lietuviams
leista turėti du pasus.

Tačiau prezidentas V. Adamkus
įstatymą vetavo, pareiškęs, esą jis ne-
atitinka Konstitucijos, įteisina dvi-
gubą pilietybę kaip ne ypač retą iš-
imtį ir diskriminuoja kai kurių vals-
tybių pasus gavusius emigrantus.
Parlamentarai valstybės vadovo veto
pritarė.

Galiausiai buvo nutarta kiek pa-
taisyti seną Pilietybės įstatymą ir vėl
imtis iš pagrindų kurti naują teisės

Strasbùre daugèja skundû
prieš Lietuvâ

Vilnius, vasario 9 d. (Lietu-
viams.com) – Išankstiniais Statistikos
departamento duomenimis, pernai
savo išvykimą iš Lietuvos deklaravo
daugiau nei 17 tūkst. žmonių, arba
3,180 daugiau nei 2007 m., kai į užsie-
nį išvažiavo 13,8 tūkst. šalies gyvento-
jų. Vien per praėjusiųjų metų gruodį
oficialiai išvažiavo 1,615 Lietuvos gy-
ventojų.

Specialistai pagrindinėmis išvažia-
vimo priežastimis įvardija stojančią
ekonomiką ir pernelyg menką vals-
tybės paramą jau netekusiems darbo.

Negalutiniais duomenimis, į
Lietuvą pernai atvyko taip pat daugiau
žmonių nei 2007 m. – 9,297 lyginant su
8,609. Statistikos departamento spe-
cialistė Birutė Stolytė sakė, kad maž-
daug kas antras trečias iš išvykstan-
čiųjų savo išvažiavimą deklaruoja.

Kol kas, anot jos, neturima duo-
menų, kurias šalis rinkosi išvažiavę
lietuviai. Tačiau esą galima manyti,
kad kryptys, lyginant su 2007 m., per-
nelyg nesikeitė. 2007 m. trečdalis žmo-
nių emigravo į Didžiąją Britaniją, maž-
daug 16 proc. – į Airiją, 11 proc. – į JAV.

„Danske Bank” specialistė Violeta
Klyvienė sako, kad išankstinė statisti-
ka rodo, jog emigracija suaktyvėjo pra-
ėjusių metų rudenį. Pagrindinė išvy-
kimo iš Lietuvos priežastimi ji įvardija

stojančią ekonomiką.
Jos teigimu, nepriklausomai nuo

to, kad visoje Europoje šiuo metu yra
ekonomikos nuosmukis, daug ką lemia
ir žmonių lūkesčiai dėl šalies ateities.

Apie galimą naują emigracijos
bangą jau anksčiau kalbėjęs Socialinių
tyrimų instituto tarybos pirmininkas,
profesorius Romas Lazutka sakė ma-
nantis, kad lietuviai net ir esant dide-
liam nedarbui Europos Sąjungos šaly-
se sugeba prisitaikyti.

„Aš galvoju, kad padaugės išva-
žiuojančių, nors daug kas sako, kad da-
bar yra sunku susirasti darbą kitose
šalyse, ypač ten, kur lietuviai važiavo,
pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje ar
Airijoje. Tačiau kai lietuviai išvažiuo-
davo anksčiau, niekas taip pat negalė-
davo numatyti, kur jie išvažiuos, bet jie
rado nišas netgi tose šalyse, kuriose
yra didelis nedarbas. Imigrantai, tarp
jų ir lietuviai, imasi tokių darbų, kurių
vietiniai nedirba netgi esant nedarbui,
ypač kalbant apie nelegalų darbą”, –
tvirtino R. Lazutka.

Jo manymu, emigraciją paleng-
vinti lietuviams gali ir tai, kad dalis ar-
timųjų jau yra įsikūrę svetur. Profeso-
rius mano, kad pagrindinė apsispren-
dimo išvykti priežastis žmonėms gali
būti pernelyg menka parama darbo ne-
tekusiems žmonėms.
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Ženeva, vasario 9 d. (AFP/BNS)
– Šveicarijos piliečiai sekmadienį vy-
kusiame referendume didele pers-
vara balsavo už galimybę laisvai įsi-
leisti darbo jėgą iš Europos Sąjungos
(ES), taip pat taikyti šią nuostatą
naujosioms Bendrijos narėms – Bul-
garijai ir Rumunijai, atmesdami
dešiniosios pakraipos politikų nuo-
gąstavimus, jog darbo vietas praras
Šveicarijos piliečiai.

Referendume balsuotojų buvo
prašoma pritarti pernai parlamento
priimtam įstatymui, pagal kurį buvo
pratęsta laisvo darbo jėgos judėjimo
sutartis, o jos taikymas išplėstas
dviem naujoms ES narėms. Nors
tikėtasi, kad šio pasiūlymo šalininkų
ir priešininkų bus apylygiai, referen-
dumą organizavusi vyriausybė iško-
vojo triuškinamą pergalę.

Referendumo rezultatai leido
lengviau atsikvėpti daugumai Švei-
carijos politikų, verslininkų ir socia-
linės rūpybos sektoriaus atstovų, ku-
rie ragino pratęsti šią sutartį.

Daugelis mano, jog laisvo darbo
jėgos judėjimo sutartis, kuri taip pat
leidžia Šveicarijos piliečiams dirbti

ES, buvo viena iš priežasčių, nulė-
musių pastarųjų metų spartų Šve-
icarijos ekonomikos kilimą, nes ji pa-
dėjo patenkinti kvalifikuotų darbi-
ninkų poreikį.

Tačiau triuškinama vyriausybės
pergalė nustebino apžvalgininkus,
nes neseniai surengtos apklausos ro-
dė, jog ES darbo jėgos šalininkai turi
tik nedidelę persvarą.

Kritikai iš Šveicarijos liaudies
partijos (SLP) pranašavo plūsiančią
imigrantų bangą iš Rumunijos ir
Bulgarijos, kurias jie vadina ,,Euro-
pos trečiuoju pasauliu”. Opozicija
taip pat perspėjo, kad Šveicarijos
piliečiai praras daug darbo vietų.

Praėjusį mėnesį nedarbas Švei-
carijoje pasiekė 3,3 proc., nors anks-
čiau ilgą laiką mažėjo. Šiuo metu
Šveicarijoje gyvena 1,62 mln. užsie-
nio šalių piliečių, o daugiau nei 1
mln. žmonių yra atvykę iš ES ir Va-
karų Europos šalių. ES piliečių darbo
suvaržymai buvo palaipsniui naiki-
nami nuo 2002 m., o per šį laikotarpį
atvyko beveik 200 tūkst. tokių dar-
buotojų. ES gyvena apie 400 tūkst.
Šveicarijos piliečių.

ASTANA
Kazachstanas leis Jungtinėms

Valstijoms gabenti per jo teritoriją
gyvybei nepavojingus krovinius, skir-
tus kariams Afganistane, sakė
Užsienio reikalų ministerijos atsto-
vas. ,,Kazachstanas davė savo suti-
kimą krovinių tranzitui sausuma
JAV pajėgų Afganistane logistikai”, –
spaudos konferencijoje sakė Kazachs-
tano atstovas Jeržan Ašikbajev.

ANTANANARYVAS
Madagaskaro gynybos ministrė,

protestuodama dėl to, kad policija šį
savaitgalį šaudė į opozicijos šalinin-
kus ir praliejo kraują, pirmadienį
paskelbė apie savo atsistatydinimą.
Šalyje tęsiantis prezidento Marc Ra-
valomanana ir opozicijos vadovo
Andry Rajoelina kovai dėl valdžios,
kuri savaitgalį pareikalavo 28 protes-
tuotojų gyvybių ir sulaukė tarptau-
tinio pasmerkimo, Cecile Manoro-
hanta paskelbė, kad nenori likti vy-
riausybėje, kuri nesiėmė reikalingų
priemonių, kad sustabdytų šaudymą
į civilius gyventojus.

WASHINGTON, DC
JAV prezidento Barack Obama

padėjėjai sekmadienį paragino sena-
torius palikti politinius nesutarimus
ir patvirtinti 827 mlrd. dolerių eko-
nominės pagalbos planą šią savaitę.
Po balsavimo Senate abejų Kongreso
rūmų atstovai turės parengti bendrą
planą, kuris bus pateiktas JAV prezi-
dentui pasirašyti.

CANBERRA
Kariai ir ugniagesiai toliau kovo-

ja su Australijos pietryčiuose siau-
čiančiais krūmynų gaisrais, kurie jau
pareikalavo mažiausiai 131 žmogaus
gyvybių ir paliko nusiaubtą krašto-
vaizdį. Aukų skaičius jau yra didžiau-
sias per visą Australijos istoriją, ug-
nis pasiglemžė ištisus miestelius ir
šeimas. Nelaimės ištikti žmonės jau-
čia ne tik skausmą, bet ir pyktį, nes
policija paskelbė įtarianti, kad kai
kurie gaisrai buvo sukelti tyčia. Bai-
mė ir nerimas sukaustė šalį, o neval-
domų liepsnų vaizdai nuolat rodomi
televizijose ir laikraščiuose.

Pasaulio naujienos
JAV ir Rusijos santykiû

atšilimo ženklai

Šveicarija pritarè darbo jègos
îsileidimui iš ES

BRIUSELIS
Europos Sąjungai (ES) šiuo metu

pirmininkaujanti Čekija planuoja
maždaug vasario pabaigoje surengti
neeilinį viršūnių susitikimą dėl ge-
resnio atsako į ekonomikos krizę,
sakė Europos Komisijos atstovas. Per
neeilinį susitikimą būtų įvertintos
,,valstybėse narėse dedamos pastan-
gos dėl ekonomikos skatinimo ir tai,
ką būtų galima padaryti dėl pastangų
didinimo”, – sakė jis.

KIJEVAS
Ukrainos vyriausybė veda dery-

bas su Rusija, JAV, ES, Kinija ir
Japonija dėl paskolų planuotam val-
stybės biudžeto deficitui padengti,
pranešė ministrė pirmininkė Julija
Tymošenko. 2008 m. lapkritį Tarp-
tautinis valiutos fondas nusprendė
skirti Ukrainai maždaug 16,4 mlrd.
dolerių paskolą, kuri gali būti suteik-
ta per dvejus metus, po to Ukrainai
buvo pervesta pirmoji paskolos dalis
– 4,5 mlrd. dolerių.

MINSKAS
Susitarimas sukurti bendrą Bal-

tarusijos ir Rusijos priešlėktuvinės
gynybos (PLG) sistemą neturi nieko
bendra su JAV planais išskleisti
priešraketinės gynybos (PRG) objek-
tus Lenkijoje ir Čekijoje, pareiškė
Baltarusijos užsienio reikalų minis-
tras Sergej Martynov. Susitarimą
praėjusį antradienį Maskvoje pasira-
šė abiejų šalių prezidentas Dmitrij
Medvedev ir Aleksandr Lukašenka.

RYGA
Europos šalys daro nereikalingas

kliūtis projektui ,,Nord Stream”, pa-
reiškė bendrovės ,,Latvijas gaze”
(LG) valdybos pirmininkas Adrianas
Davis. Jis pridūrė, kad dujotiekis
būtų buvęs užbaigtas jau kitais me-
tais, jeigu jam nebūtų buvę daroma
kliūčių. ,,Daugiausia pagalių į ratus
kaišioja Lenkija, iš dalies – ir Lie-
tuva. Ir Latvija į tai įsijungė”, – sakė
jis. Tiesti dujotiekį ,,Nord Stream”
pradėta 2005 m. gruodį. Numatoma,
kad iš pradžių dujotiekio pralaidu-
mas bus 27,5 mlrd. kub. metrų dujų,
o iki 2012 m. jį numatoma padidinti
iki 55 mlrd. kub. metrų per metus.

EUROPA

AZIJA

Miunchenas, vasario 8 d.
(,,Reuters”/BNS) – Rusija sekmadie-
nį sveikino Jungtinių Valstijų pasiū-
lymą Washington ir Maskvos santy-
kių srityje ,,paspausti mygtuką ‘per-
krauti’” – tai rodo, kad buvusios šal-
tojo karo priešininkės Washington
valdant prezidentui Barack Obama
gali pagerinti įtemptus savo santykius.

JAV viceprezidentas Joe Biden
šeštadienį sakydamas kalbą metinėje
Miuncheno saugumo konferencijoje
pareiškė, kad atėjo laikas nutraukti
pavojingą Washington ir Maskvos
santykių ,,dreifavimą”.

Rusijos vicepremjeras Sergej
Ivanov prieš sekmadienio susitikimą
su J. Biden – aukščiausio lygio JAV ir
Rusijos susitikimą nuo sausio 20 d.,
kai JAV prezidentu buvo prisaikdin-
tas B. Obama, – sveikino tą pareiški-
mą.

Rusijos ir JAV santykiai pasta-
raisiais metais darėsi vis labiau
įtempti. JAV griežtai smerkė rugpjūtį
įvykusį trumpą Rusijos karą su Gru-
zija ir Maskvos sprendimą nepriklau-

somomis valstybėmis pripažinti nuo
Gruzijos atsiskyrusias Abchaziją ir
Pietų Osetiją, o Maskva piktinosi
buvusio JAV prezidento George W.
Bush planais Lenkijoje ir Čekijoje
išdėstyti priešraketinės gynybos
,,skydo” elementus. JAV ir jų sąjun-
gininkių sprendimas pripažinti Ko-
sovo nepriklausomybę ir Washington
siekis integruoti į NATO Rusijos
kaimynes Gruziją ir Ukrainą taip pat
labai nepatiko Kremliui.

Tačiau šeštadienį sakydamas
savo kalbą J. Biden, regis, bandė iš-
tiesti Maskvai ranką. ,,Nesutiksime
su Rusija dėl visko”, – sakė jis meti-
niame pasaulio vadovų ir gynybos
specialistų susirinkime, paminėda-
mas Rusijos veiksmus Gruzijoje ir
Maskvos nepritarimą tam, kad
NATO priimtų Rusijos kaimynes.

,,Tačiau Jungtinės Valstijos ir
Rusija gali nesutarti, bet vis tiek
drauge dirbti ten, kur mūsų interesai
sutampa, o jie sutampa daugelyje
vietų”, – sakė J. Biden.

Rusija turi nuolatinę vietą Jung-
tinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje
ir yra svarbi figūra Vakarams dedant
pastangas pažaboti Irano branduo-
linę programą ir branduolinės gin-
kluotės plitimą. Iki šiol Maskva siun-
tė prieštaringus ženklus dėl to, kokių
norėtų santykių su B. Obama admi-
nistracija.

Praėjusią savaitę buvusi sovie-
tinė Kirgizija paskelbė, kad uždarys
jos teritorijoje esančią JAV oro pajėgų
bazę, per kurią siunčiami kroviniai
Afganistane esančioms JAV pajė-
goms. Tai buvo netikėtas žingsnis ir
atrodo, kad jį suorganizavo Rusija.

Tačiau penktadienį S. Ivanov
Miuncheno konferencijoje paskelbė
taikią žinią – patvirtino, kad Rusija
atsisakys planų Kaliningrado srityje
įkurti raketas ,,Iskander”, jei Wa-
shington iš naujo svarstys savo pla-
nus centrinėje Europoje išdėstyti
priešraketinio ,,skydo” elementus.

JAV

AFRIKA

AUSTRALIJA

JAV viceprezidentas Joe Biden (k.) ir
Rusijos vicepremjeras Sergej Ivanov.

SCANPIX nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
V eilinis sekmadienis

Parduodama lietuviška enciklopedija (35 tomai),
išleista Bostone be 15 ir 17 tomo.

Tel. 773-585-9500

DIEVIŠKOJI FILANTROPIJA

Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su
Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono
ir Andriejaus namus. Simono uošvė
gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau
apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė
ją už rankos; karštis paliovė, ir ji
galėjo jiems patarnauti.

Atėjus vakarui, kai saulė nusilei-
do, pas Jėzų sugabeno visus ligonius
ir demonų apsėstuosius; visas mies-
tas buvo susirinkęs prie durų. Jis
pagydė daugelį sergančių įvairiomis
ligomis, išvarė daug demonų. Ir nelei-
do demonams kalbėti, nes jie žinojo,
kas jis.

Labai anksti, dar neprašvitus,
Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą
vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo
draugai nusekė iš paskos ir, suradę jį,
pasakė: „Visi tavęs ieško”. Jis atsakė:
„Eikime kitur, į gretimus miestelius,
kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu
atėjęs”. Ir keliavo po visą Galilėją,
skelbdamas žodį jų sinagogose ir
išvarinėdamas demonus. (Mk 1, 29-
39)

Jėzus kartu su dviem mokiniais
užsuka į Simono namus. Kažkas pa-
siguodžia Jėzui apie karščiuojančią
Simono uošvę, kurią jis išgydo. Ši
detalė nebūtų tiek svarbi, nes Evan-
gelijoje sutinkame nemažai Jėzaus
pagydytų žmonių iš daug sudėtinges-
nių negalių, tačiau čia aptinkame
kelis reikšmingus dalykus.

Pirmiausia į akis krenta žodis
„pakėlė” (gr. egeirō). Tas pats žodis
nusako ir Kristaus prisikėlimą (žr.
Mk 14, 28; 16, 6; 1 Kor 15, 4; Apd 3,
15; 13, 37). Evangelistui Morkui ligos
ir mirties nugalėjimas yra pergalė
prieš blogio jėgas, naujo gyvenimo
pradžia. Galbūt Kristaus mirties ir
prisikėlimo dėka pirmykštė Bažnyčia
matė šį stebuklą kaip visos žmonijos
prisikėlimo laikų pabaigoje pirma-
vaizdį?

Ypatingą išganymo simbolį ap-
tinkame ir rankų geste: „Jis priėjęs
pakėlė ją už rankos.” Biblinė kalba

rankos prisilietimui priskiria įvairių
reikšmių ir vaidmenų. Neatsitiktinai
ranka iš kitų kūno narių yra daž-
niausiai minima Biblijoje (daugiau
negu 1,500 kartų).

Prisilietimas tampa sakramen-
tiniu veiksmu, gailestingumo, palan-
kumo, švelnumo ženklu – liudijimu
to, ką Rytų Bažnyčios tėvai vadina
„dieviškąja filantropija”, begaline
Dievo meile žmonėms. Nuo pat pir-
mųjų amžių krikščionys žino, kad yra
ir rankų Evangelija, Geroji Naujiena,
kuri verčiama į aštuntąjį – oficialiai
nepaskelbtą – Bažnyčios sakramentą:
rūpintis ligoniais ir kenčiančiais,
padrąsinti ir paguosti nuliūdusius.

Jėzus pakelia sergančią moterį ir
suteikia jai jėgų veikti, eiti, kurti, tar-
nauti: „Karštis paliovė, ir ji galėjo
jiems patarnauti.” Iš susitikimo su
Viešpačiu kyla tarnystė (gr. diaconia).
Čia randasi Gerosios Naujienos esmė:
leistis būti pakeltam, kad uždegtum
meilei, dėkingumui kitą.

Simono uošvė simbolizuoja visą
„sergančią” ir „parblokštą” žmoniją.
Jėzus yra Dievo ištiesta ranka nu-
sidėjėlei žmonijai, kad ją pakeltų ir
suteiktų jai jėgų tarnauti ne tik
Viešpačiui, bet ir visiems broliams bei
seserims. Juk gydant kitus, taip pat
gyja ir mūsų širdis.

Atėjus vakarui ir nusileidus
saulei, Jėzus gydo sergančius ir iš-
laisvina demonų apsėstuosius. Ta
diena buvo šeštadienis, nes ryte Jė-
zus su savo mokiniais meldėsi Kafar-
naumo sinagogoje (žr. Mk 1, 21).

Kitą dieną, tai yra pirmąją sa-
vaitės dieną, sekmadienį, Jėzus paky-
la dar neprašvitus ir nueina į negyve-
namą vietą melstis. Tad tikroji jėga
gyventi viltyje ir mokėti aukoti kiek-
vieną skausmą už kitus yra malda.
Viešpaties dieną, sekmadienį, susi-
rinkę bendruomeninei maldai aplink
Kristaus altorių, mes esame kviečia-
mi aukoti Dievui malonią auką, kuri
malšina žmonijos skausmą.

DELFI.lt

IIŠŠNNUUOOMMOOJJAA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

,,Drauge” galima 
įsigyti puošnius 

vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

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

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

DETROIT, MI

Lankėsi svečiai iš Lietuvos
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Š. m. sausio 26–vasario 2 d.
Detroit padangėje lankėsi kun. Vid-
mantas Gricius, Šventosios Švč. Mer-
gelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažny-
čios klebonas iš Šventosios ir kun.
doc. dr. Arvydas Ramonas, Klaipėdos
universiteto Katechetikos katedros
vedėjas, Telšių kunigų seminarijos
dėstytojas ir nacionalinio delegato
universitetinei sielovadai iš Klaipė-
dos. Svečiai apsigyveno pas Šv.  Anta-
no parapijos kleboną kun. Alfonsą
Baboną.

Šeštadienį, sausio 31 d., kunigai
vedė priešvelykines rekolekcijas Šv.
Antano bažnyčioje. Dalyvavo gražus
būrys maldininkų, kurie atliko atgai-
los aktą ir išklausė turiningus pa-
mokslus.

Sekmadienį, vasario 1 d., svečiai
kartu su kun. Babonu koncelebravo
šv. Mišias. Kun.  Ramonas pasakė
gražų įspūdingą ir jautrų pamokslą
apie gyvenimo laiką ir pragyventų
metų prasmę. Po šv. Mišių kun. Gri-
cius ir kun. dr. doc. Ramonas turėjo
progą pabendrauti su parapijiečiais
parapijos salėje.

Kun. Gricius lankosi JAV jau aš-
tuntą kartą. Šiuo metu jis kuruoja
apdailos darbus ir lėšų rinkimą. 1991
m. pradėtai statyti Šventosios Švč.
Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės
bažnyčiai. 2003 m. iškeltas bažnyčios
bokšto kryžius, ir ją pašventino vys-
kupas Jonas Boruta. Bažnyčios dar-
bai dar nebaigti. Reikalinga finansinė
parama įvairiai įrangai ir baldams:
statuloms, suolams, vargonams ir t. t.
Norintieji smulkiau sužinoti, prašo-

me kreiptis į kleboną kun. Gricių,
Šventosios g. 4, LT-00306 Palanga
(Šventojoje) ar el. paštu: sparapija
@info.lt.

Kun. dr. doc. Ramonas JAV lan-
kosi antrą kartą. 2002 m. jis buvo
Telšių vyskupo paskirtas į Klaipėdos
universitetą atgaivinti ir vadovauti
religijos studijų katedrai. Buvo įsteig-
ta nedidelė teologinė biblioteka. Tuo-
met Lietuvos Vyčių padalinys „Pagal-
ba Lietuvai” ir keli  Šv. Antano para-
pijiečiai finansiškai parėmė kun. Ra-
mono projektą. Buvo nupirkta religi-
nės literatūros, teologinės medžiagos,
knygų ir žurnalų studentams. O iš
prelato Jurgio Šarausko buvo gauti
du kompiuteriai. Dabar dar trūksta
šiuolaikinės medžiagos, spaudos ir
žurnalų. Universitete vyksta vidaus
remontas: dedami langai ir durys. Vi-
sam tam reikia lėšų. Jeigu visuomenė
(pavieniai asmenys ar organizacijos)
norėtų prisidėti prie šio projekto,
prašome kreiptis į kun. dr. Ramoną,
Klaipėdos universitetas, S. Nėries 5
LT-5800 Klaipėda arba el. paštu:
ramonasarvydas@takas.lt. Kun. dr.
Ramonas yra keturių knygų auto-
rius. 2006 m. išleido „Doktriną apie
malonę.”

Iš Detroit mūsų svečiai vyksta į
Kanadą, iš kur sugrįš į Tėvynę. Lin-
kime kun. Griciui ir kun. dr. Ramo-
nui geros kelionės, malonių prisimi-
nimų ir gerų gražių įspūdžių iš
Detroit Šv. Antano parapijos. Kun.
Babonas ir Šv. Antano parapijos para-
pijiečiai linki svečiams Dievo palai-
mos, gausių malonių, gero vėjo, ir
tikėkimės, kad ir vėl susitiksime
artimiausiu laiku.

Šv. Antano  bažnyčios didysis altorius.                                 Jono Urbono nuotr.

(Iš k.):  Kun. Arvydas Ramonas, kun. Alfonsas Babonas ir kun. Vidmantas
Gricius. 
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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.. 

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 37

Atrodė, tos tylios aimanos dar
sklandė viršininko kabinete, liejosi į
širdį lyg tolimo varpo  dūžio aidas. Ji
giliai įkvėpė, uždarė kabineto duris ir
vėl atsisėdo savo vieton. Žinojo: jeigu
kiekviena vasara praeina nesugrįžta-
mai, tai ir beprotiška aistra – tik grei-
tas žaibo blyksnis juodo debesies
fone. Viršininkui tai pramoga, ne-
žaboto geismo proveržis, o jai – pir-
moji, nepakartojama meilė. Jis pa-
ėmė iš jos tai, ką ji gali atiduoti tik
vieną vienintelį kartą. Jai norėjosi
verkti, bet ašara nenuriedėjo skruos-
tu, o sustingo pačiame akies kam-
putyje. Ją suėmė pyktis ant viso pa-
saulio, ant savęs, kad ji tokia bevalė,
kad dėl savo neryžtingumo bijo pa-
žvelgti jo žmonai į akis. Juk ji pri-
klauso nuo žmogaus, ne jai skirto ir
niekada jos nebūsiančio, o dienos bė-
ga, lėto laukimo – ko? trumpalaikių
vilčių – kokių? dienos, lydimos vidi-
nės graužaties.

Minvydė skendo apmąstymuose,
ir Vincentos pasirodymas užklupo ją
kaip gęstanti saulė į langus. Ji krūp-
telėjo, išsigando, prasižiojo sakyti,
kad viršininko nėra, tačiau išblyško,
sustingo ir padėrusiomis akimis
spoksojo į Vincentą.

Vincenta nužvelgė ją kaip tigras
savo auką, įsidėmėdama kiekvieną
detalę. Matė jos plaukus, surištus į
arklio uodegą ir perskrostus virbalu,
kurio galvutė panaši į kiklopo akį jos
išsišovusias krūtis ir plačią iškirptę
(prie tokių ir limpa vyrai), matė pur-
purines jos lūpas, išblyškusį veidą
(jaučia, kaip katė į miltus pridariusi),
pastebėjo žvilgančius rasos lašelius
akių kampučiuose. Ji perskrodė ją
žvilgsniu kaip rentgeno spinduliais,
lygino su savimi, matė jos jaunatviš-
ką pranašumą, ir tai kėlė dar didesnę
neapykantą. Vincenta nekibo jai į
plaukus, nekėlė rankos, nuo jos balso
nevirpėjo langai, nesudrebėjo sienos,
tačiau plykstelėjus neapykantos pro-
veržiui, visi jos iš anksto paruošti
sakiniai, geras tonas ir ori laikysena
nuėjo šuniui ant uodegos, o prasmė
buvo ne išsakyta Minvydei, o tėkšte
ištėkšta.

Dvidešimt pirmas skyrius

Naktį subjuręs oras neišsiblaivė
iki pat ryto, o apsiniaukęs dangus su-
sijungė su žeme, ir tik pakilus į de-
šimties kilometrų aukštį visu gražu-
mu nušvito mėlis. Augustinas žvilg-
telėjo pro iliuminatorių: apačioje lyg
milžiniški balti patalai slinko debe-
sys, regis, šoktum ir įklimptum. Pro
kelių aukštų properšas matėsi pilkes-
ni, tamsesni jų sluoksniai, bliksėjo že-
mai skrendantis lėktuvas, dar mažes-
nis negu žiūrint iš apačios.

Aiškus stiuardesės balsas papra-
šė paruošti staliukus, nes bus patie-
kiami pietūs. Bemat pakvipo vištie-
nos kepsniu, kava. Augustinas ne-
skubėdamas užkandžiavo ir tarsi ste-
bėjo iš šalies, kaip vaikščioja po
Ečmiadzinį, dairosi bažnyčioje tarp
tūkstančių mirksinčių žvakelių, nors
jam uždegti ir pastatyti greta kitų
nevalia, – tarytum jų Dievas būtų
kitas. Jis mato save, stebintį gatvių
tiesimą, sėdintį kontoroje, stovintį
ant kalno prie  Sevano ežero, žvel-
giantį į puikias naujamadiškas vilas

„liaudies tarnams”, girdi save kal-
bantį atsisveikinimo vakare. Taaaip...
Gyvenimas eina ir praeina, kaip toj
dainoj: „Čia mažas lopšelis, čia kars-
tas prie jo.”

Jis nužiūrėjo grakščiai tarp sėdy-
nių eilių laviruojančią stiuardesę, o
prieš akis iškilo sekretorė Minvydė.
Visada susitvarkiusi, pasidažiusi, iš-
sikvėpinusi, visas gundančias vietas
išryškinusi. Sijonėlis trumputis, pasi-
lenks prie spintos, taip jam ir nuvin-
giuoja per širdį geismo banga. Kavu-
tės atneša, pati cukraus įdeda, dvi-
prasmę replikėlę sumurkia: „Vis tiek
viršininke, nebus saldu”, o akimis
verte veria. Pasilenkia ant stalo, o iš
ančių taip ir veržiasi balionėliai. Pa-
siutus mergiotė, bet darbšti, paslau-
gi, viską laiku padaro. Gėlių klombos
prie kontoros irgi jos iniciatyva. Už-
judino visas merginas, net buhalterė
neliko nuošaly. Dabar iš tolo šviečia,
nelyg kilimas prieš kontorą paklotas.

Tądien stovėjo savo kabinete prie
lango. Buvo pats vasarvidis. Dangus
buvo grynas, nė debesėlio – vėjui net
nebuvo su kuo žaisti. Jis pravėrė
langą, ir maloni šiluma plūstelėjo vei-
dan, pakvipo žaluma; dirstelėjo į kie-
mą, pakėlė akis į dangaus mėlį, pati
gamta kerėjo vyzdį, tiesė jam ranką. Į
širdį įsivogusi mintis jau kelinta
diena nedavė jam ramybės, negalėjo
suvaldyti kūno maišto. Po velnių, ką
aš darau, pyko ant savęs Augustinas
ir tuoj pat save ramino. Ir kas čia to-
kio? Argi aš negaliu retkarčiais atsi-
palaiduoti, duoti valią jausmams?
Minvydė, tarsi skaitydama jo mintis,
nugiedojo: „Gražus oras, viršininke, į
gamtą reikia, į gamtą!” Augustinas
žinojo, koks pavojus jo tyko, jeigu
Vincenta sužinos, bet... Darbas ir
darbas, nei akių pakelt, nei apsidai-
ryt nėra kada. Visai jau surūgo. Nuo-
bodumas! Jis nuvėrė akimis jaunatve
trykštančią merginą, geismą kelian-
čias krūtis, gražias kojas... Atrodė,
niekada ji nebuvo tokia magi. „Žinai,
tu teisi, oras geras, o gal maunam kur
nors į gamtą, a? Ką tu į tai?  Sutvar-
kyk popierius, ir – aida!”

Jis matė, kaip džiaugsmingai
blykstelėjo jos akys, veidą vos vos nu-
dažė raudonis, bet greitai susitvardė.
„Argi aš galiu viršininko neklausyti”,
– kaip blezdinga sučiulbėjo ir, sub-
lizginus akimis išėjo iš kabineto.
Augustinas paskambino į darželį, kad
Laimutį pasiims kiek vėliau ir, ne-
praėjus nė pusvalandžiui, ir jau skrie-
jo į gamtos glėbį. Pakeliui jis stab-
telėjo prie parduotuvės, nupirko bu-
telį Rislingo, užkandžių, ir kalbėda-
mi apie šį bei tą skuodė pirmyn. Min-
vydė sėdėjo užmetusi koją ant kojos,
jis vieną ranką paguldęs ant lango
atramos ir atsainiai dešiniąja laiky-
damas vairą, nepraleisdavo progos
užmesti akį į kyšančias iš po trumpo
sijonėlio, besiglaudančias viena prie
kitos Minvydės šlaunis.

Apie vidurdienį, visą laiką lėkę
kaip nuo sieto paleisti, išsuko iš pag-
rindinio kelio ir ėmė lėtai linguoti ša-
limai miško einančia keliūte su gi-
liais, dar nespėjusiais išgairinti van-
dens įlomiais, vinguriuoti medžių
paunksmėje pro lydintį juos miežių
lauką. Priekyje iš miško išbėgo mer-
gaitė ir šuniukas, o iš paskos – dvi
moterys.                      Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl. „Ilgiausių
metų” ir įteikti kuklūs sveikinimai.
Pasibaigus kalboms, Anelė ir Rita
padainavo jubiliatams dainą apie
nebegrįžtančią jaunystę.

Prelatui Francis sukalbėjus mal-
dą ir palaiminus maistą, visi linksmai
užkandžiavo suneštais chorisčių, ju-

biliatų ir svečių valgiais, kava, pyra-
gais, vynu ir alumi, kuriuo visus vai-
šino prelatas Francis.

Vakaro organizatoriai pažadėjo,
kad kiekvienam choristui, sulauk-
siančiam 90-ies, bus suorganizuotas
pagerbimo vakaras.

Taigi lauksime kantriai...

Jubiliatą sveikina prelatas F. Szczykutowicz. Sėdi (iš k.): G. Beleckienė, V.
Macys ir S. Macienė.

Iš k.: Ilgametė choro renginių vadovė Viktorija Dėdinienė, jos giminaitė
Aldona, Julija Mačiulaitienė ir Julija Nakienė.

Garbingas jubiliejus
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RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Anglų kalba kas ketvirtį nuo
1954 metų leidžiamas akademinis
žur nalas ,,Lituanus”  pasakoja skai -
tytojams apie lietuvių ir pabaltiečių
me ną, istoriją, kalbą, literatūrą ir gi -
miningas kultūrines temas. Kiek-
vieną išspausdintą numerį gali skai-
tyti ne tik žurnalo prenumeratoriai,
bet ir iš platintojų įsigijusieji. Infor-
macija apie straipsnius yra įtraukta į
įvai rias duomenų bazes, kad vėliau
susi domėję mokslininkai ir studentai
ga lėtų rasti ankstesnių straipsnių,
pa rašytų specifinėmis temo mis, nuo-
radas,  ar  juos dominantį autorių.
Žurnale surašytas jų sąrašas – ,,MLA
International Bibliography”, ,,Ling uis-
tic Bibliography” ir t.t. ,,Li tua nus”
straipsnius galima rasti ir in ter ne ti -
niame tinklalapyje www.litua nus.org,
o mikrofilmus įsigyti Uni versity Mic -
rofilms (dabar kompanija vadinasi
UMI Microfilm). ,,Lituanus” aka de -
minę kokybę ir įvairumą užtikrina
žurnalo vyr. redaktorė Violeta Keler -
tas, redaktorė M. G. Slavėnas, kiti re -
daktoriai bei akademiniai patarėjai
(ad  visory board).

2008 m. žiemos ,,Lituanus” nu -
merį redagavo M. G. Slavėnas. Šia me
numeryje, kaip ir ankstyvesniuose,
galima rasti mokslinių straipsnių bei
jų santraukas, įvairių knygų įverti-
nimus, poezijos posmų. Šiame nume-

ryje skaitytojas ras lietuvių meno
darbų nuotraukų ir 2008 m. 54-ojo
to mo straipsnių rodyklę.

Du šio numerio straipsniai gali
sudominti Čikagos ir bei jos apy lin -
kių lietuvius, nes juose rašoma apie
Čikagos lietuviams pažįstamą meno
instituciją – Čiurlionio galeriją. Kitur
gyvenantys lietuviai, o dabar ir ang -
liškai skaitanti publika gali daugiau
su ja susipažinti… ,,Lituanus” meno
dalies  redaktorius Stasys Goštautas,
aprašė dvi lietuvių meno sukaktis
straipsnyje, pavadintame ,,Two Im -
portant Anniversaries in Lithuanian
Art”. Pirmoji autoriaus aprašoma
sukaktis – prieš šimtą metų, 1907
metais, vykusi pirmoji lietuvių meno
paroda Vilniuje. Parodoje dalyvavo
devyniolika entuziastingų meninin -
kų, tarp jų ir M. K. Čiurlionis.
Straipsnio autorius apibūdino tos
meno parodos organizuotojų siekį –
išryškinti faktą, kad Lietuva turėjo
savo meno tradicijas, išsilaikiusias
net po Rusijos kolonizacijos padarytu
ant spaudu. Autorius trumpame savo
straipsnyje ilgiau stabteli ties 1957
m. spalio mėn. 20 d. Čiurlionio meno
galerijos ir muziejaus įsikūrimą Čika -
goje. Autorius pažymi, kad tai pir-
mutinė Čikagos lietuvių meno galeri-
ja bei muziejus, ir, kad dabar ją
sudaro keturios galerijos ir/ar muzie-
jai. Išeivijos istoriją aptariant kartais
galima įklimpti su teigimais, kad ko-

Apie Čiurlionio galeriją – žurnale ,,Lituanus” 

* * *
Žurnalą galite nusipirkti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 5 dol.

Jį galima įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 3 dol. Persiunčiant daugiau  – už
kiekvieno žurnalo papildomą persiuntimą – 2.5 dol. mokestis.

Leidinį galima užsiprenumeruoti adresu: Lituanus Foundation, Inc.,
47 West Polk St., Suite 100-300, Chicago, Illinois 60605-2000 USA.
Prenumeratos kaina metams – 20 dol.

Žurnalo redakcijos el. paštas: admin@lituanus.org

Grupė Čiurlionio galerijos 50-mečio parodos laureatų (iš kairės): Irena
Šaparnienė, Alvidas Pakarklis (abu I premija) Gintaras Jocius, Vidas Zimkus
(abu II premija), Danguolė Kuolienė (III premija).           Jono Kuprio nuotr.

Vidas Zimkus ,,Kompanionai”. 2008 (kairėje) ir ,,Pabėgeliai”. 2008. Mišri
technika.

Konkursas 
„Kaip aš garsinčiau Lietuvos vardą” 

�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

kia įstaiga ar organizacija yra
„pirmu tinė”, tačiau reikia tikėtis ir
manyti, kad meno specialistas S.
Goštautas yra ištyrinėjęs šį klausimą,
ir, kad Čiurlionio galerija (kaip ją
sutrumpintai daug kas vadina) iš
tikrųjų yra verta to pažymėjimo...
Straipsnio pa baigoje, autorius supa-
žindina skaitytojus su Čiurlionio ga-
lerijos misija, su galerijos direktoriais
bei kuratorius. 

Plačiau apie Čiurlionio galeriją ir
ypač apie jos penkiasdešimtmečio pa -
mi nėjimą, galima paskaityti Laimos
Apanavičienės straipsnyje „Golden
Anni versary Exhibition of Lithua -
nian Diaspora Artists”. Straipsnį iš
lietuvių kalbos išvertė ir pritaikė
šiam ,,Lituanus” numeriui redakto -
rė, kompetetinga vertėja M. G. Slavė -
nas. Straipsnio autorė aprašo galeri-
jos penkiasdešimtmečiui paminėti su -
ruoštą parodą, kurios atidarymas
buvo 2008 m. vasario mėn. 22 d. Net
65 menininkai iš įvairių pasaulio
kraš tų atsiuntė savo darbus, aštuoni
menininkai ir jų darbai vertinimo
komisijos manymu pelnė dailininkės
Magdalenos Stankūnienės įsteigto
specialiaus fondo premijas. Straipsnį
iliustruojančios nuotraukos vaizdžiai
apibūdina šią džiaugsmingą parodos
atidarymo šventę. (Pastebėta, kad po
viena iš nuotraukų sukeistos dviejų
menininkų pavardės). Autorė plačiau
aprašo kiekvieną premijuotą meni -
ninką, jo ar jos nueitą mokslo ir meno
profesijos kelią, tekstą iliustruoja
spal votos premijuotų menininkų ir jų
darbų nuotraukos, aprašytos darbų
ypatybės. Dabartinė galerijos direk-
torė L. Apanavičienė apibūdina gale -
rijos dabartinę veiklą, užmegztus ry -
šius su Čikagos kultūros centru (Chi -
cago Cultural Center), ir parodų ke -

lio nes į Lietuvą ir iš Lietuvos į Čika -
gą. Autorė taip pat aprašo  galerijos
ateities planus.

Šie du straipsniai gali sukelti
tam tikrą nostalgiją čikagiečiams
sen būviams. Šviesioje Čiurlionio ga -
le ri joje Jaunimo centre nemažai kas
iš mūsų praleisdavo daug valandų.
Straipsniuose neparašyta, kiek poezi-
jos bei muzikos popiečių bei vakaro -
nių, organizacijų bei fondų suvažiavi -
mų, ir įvairių su menu tiesiogiai ne -
su rištų, bet dažnai meno darbų ap -
sup tyje renginių vykdavo galerijos
patalpose. Jei kokia paskaita ar kalba
neįpatingai patikdavo – galėdavai
pasižvalgyti, pasigrožėti iškabintais
meno darbais.  Nepažymėta ir kiek
daug malonių prisiminimų sukelia
ten rengiamos „mėgėjų” fotoparodos,
kurio se dalyvaudavo mūsų giminai-
čiai bei pažįstami.  Nei vieno, nei kito
straips nio pabaigoje nėra išnašų są-
rašo, ku rie paminėtų leidinius bei
straipsnius apie galeriją, ar apie
ankstesnes ga lerijos sukaktis, ar kur
galima rasti ga lerijos katalogų ar-
chyvą. Šiuos straip snius radę ir jų
turiniu susido mė ję mokslininkai bei
studentai papildomos informacijos
turės ieškoti patys. Galerijai peržen-
gus savo pirmąjį penkiasdešimtmetį
ten ka linkėti tolimesnio pasisekimo,
ieš kant būdų garsinti lietuvių meną,
tarp meno mėgėjų, nesvarbu, kokie
jie bebūtų – mėgėjai, specialistai,
lietuvių kilmės ar ne. L. Apanavi-
čienės straipsnio pavadinimas mini
„diaspora” (išeivijos) menininkų me-
no parodą, bet iš straipsnio susidaro
vaizdas, kad galerijos vadovybė mato
savo ateitį puoselėjant lietuvių meną,
nesvarbu, kur menininkai gyvena ir
dir ba ar išeivijoje, ar pačioje Lie -
tuvoje. 

Albinas Smolinskas, gyvenantis Orland Park, IL, užsiprenume-
ravo „Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. auką.  Esame labai dėkingi.

Antanas Lembergas, gyvenantis Chicago, IL, paaukojo mūsų
dienraščiui 100 dol. auką. Labai ačiū už dosnią auką.
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A. A. JONAS DAUGĖLA
Š. m. sausio 22 dieną, sunkių ligų

išvargintas ir žmonos Juozytės nuo-
širdžiai prižiūrėtas, mirė Jonas Dau-
gėla, saulaukęs 93 metų.

Truputis prisiminimų iš neilgo J.
J. Daugėlų gyvenimo Juno Beach.
Sulaukęs pensininko amžiaus atsi-
kraustė gyventi į Floridą, Juno mies-
telį, vėliau apsigyveno Daytona
Beach. Neapsiriko apsigyvendamas
ten, kur amžini pavasariai, šilta sau-
lutė, palmės, nevystantys žiedai ir
baltą smėlį plaunantis Atlanto van-
denynas... Patys pirmieji šioje apylin-
kėje apsigyveno S. O. Jameikiai, savo
motelius atidarė A. A. Pilipavičiai, V.
A. Tomkai. Ir čia pradėjo rinktis vis
naujai apsigyvenantys pensininkai,
kūrėsi nauja lietuviška gyvenvietė.
1972 metais čia buvo 17 lietuviškų
sielų, kurios susirinkdavo pabend-
rauti vienam ar kitam motelyje. 1973
metais čia atsikraustė J. J. Daugėlos.
Visų akys nukrypo į juos. Reikėjo ką
nors daryti, reikėjo kurti kokią nors
organizaciją, tokią, kuri visus vieno-
dai apjungtų, kurioje nei vienas ne-
pasijustų svetimas ar nuskriaustas.
Po kiek laiko J. Daugėla pasiūlė įkur-
ti Juno Beach Lietuvių Pensininkų
klubą. Visi vienbalsiai sutiko ir čia
pat buvo išrinkta valdyba su pirm.

Daugėla. Ir ką dabar. Turėdami val-
dybą nejaugi sėdėsime pajūrio smėly-
je. Pirm. Daugėlos pasiūlymu, nuta-
rėm ruošti koncertą, bet neturėjome
publikos. Nepuolėm į nusiminimą,
juk galime pasikviesti amerikiečius į
lietuvišką renginį. Taip ir buvo. Susi-
rinko pilnutėlė  Metodistų bažnytėlė
paklausyti operos solistės J. Daugė-
lienės lietuviškų dainų, apžiūrėti gre-
timose patalpose lietuviškų liaudies
meno kūrinių, medžio drožinių, lino
audinių, juostų, paragauti lietuviškos
kulinarijos valgių. Viską sunešėm, ką
tik kas turėjo lietuviško išstatyti pa-
rodoje. Ir ką gi, buvom fotografuoja-
mi iš visų pusių ir rytojaus dieną
aprašyti amerikiečių spaudoje. Vietos
gyventojai labai dėkojo už tokį jiems
nematytą, neregėtą renginį ir prašė,
vis prašė vėl tokį renginį suruošti.
Čia vadovu buvo Daugėla. Visi kiti
jam talkino su malonumu, bet kito
tokio renginio nebuvo galima su-
ruošti dėl nepalankių aplinkybių.
Daugėlos netrukus apsigyveno Day-
tona Beach ir ten tęsė savo veiklą.
Dirbant su Daugėla paliko gražiausi
prisiminimai. Tebūna lengva tau
svetinga Amerikos žemelė ir nesi-
baigiantis džiaugsmas amžinybėje.

Aldona Biliūnienė

Skaudžią atsiskyrimo valandą,
mielai Juozytei tebūna skirta poeto
A. Lipskio žodžiai:

Atsisveikinimas
Išblyškusį rudens vakarą,
Sėdėjome mes
Atviros verandos vėsumoj...
Rugsėjo vėjas pralėkė pro langą,
Papurtė svyrančias jurginų
gretas
Ir išgirdome balsą:

Geltonoji šaukė – pavydžiu
Purpurinė sakė – liūdžiu
Raudonoji šnabždėjo – myliu.

Ir sesutė,
nuskynusi raudoną jurginą
įmerkė, tarsi į vazą
į mano širdį.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
2008 m. aukų vajus

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos ir valdybos vardu
nuoširdžiai dėkojame visiems dosniems aukotojams, kurie atsiliepė į
prašymą prisidėti prie archyvų, bibliotekų išlaikymo ir tvarkymo.
Vertiname jūsų gerą valią ir nuoširdžiai dėkojame. Skelbiame auko-
tojų sąrašą (aukos gautos iki 2009 m. vasario 2 d). Maloniai lauksime
naujų aukotojų. Čekius prašome siųsti Lithuanian Research and
Studies Center, 5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636.
Visos aukos yra nurašomos nuo mokesčių.

$1,000 BALF.
$200 Dainauskas, John.
$150 Juozas Ardys.
$120 Bieliauskas, Vytautas.
$100 kun. Babonas, Antanas; Bobelis, Jurgis; Bogušas, Teklė;

Budrys, Grace; Čikagos lietuvių moterų klubas; Janulaitis, Vytautas;
Kožicienė, Birutė; JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba; Lem-
bertas, Vitalis; Marks, Janina; Miglinas, Jonas ir Genė; Nemickas,
Rimgaudas; Paulauskas, Nelia; Prūsas, Zenonas; Racevičius, Janina;
Regis, Algis; Šumskienė, Nemira; Tautvydas, Kęstutis; Trotter, Dana.

$75 Stankūnai, Giedrė ir Jonas.
$50 Andrašiūnas, Apolonija; Andriukaitis, Bruno; Baltramonas,

Zita; Barzdukai Arvydas ir Daiva; Bražėnas, Nijolė; Cipilijauskaitė,
Birutė; Čepulis, Roma; Damašius, Gediminas; Dirda, Petras; Jasai-
tienė, Elena; Kasakaitis, Birutė; Koncė,  Alvydas; Kriaučiūnas, Ro-
mualdas; Momkai Margarita ir Vaclovas; Paškonis, Danutė; Penkiū-
nas, Rūta; Raišys, Vidmantas; Šidlauskas, Stefa; Sinkys, Emilis;
Skrupskelytė, Enata; Šmulkštienė, Aldona; Udrys, Narimantas; Va-
riakojis, Jonas.

$40 Bareikienė, Violeta; Karaška, Maksiminas; Keblys, Kęstutis;
Valavičius, Antanas.

$30 Narutis, Pilypas; Neverauskas, Vita; Norvilas, Algis; Smilga,
Aleksas; Tylienė-Šlutas, Sigita.

$25 Dėdinas, Nijolė; Gečys, Algimantas; Grybinas, Zigmas; Ka-
veckas Nijolė; Kirvelaitis, Justinas; Kleiza, Vaclovas ir Asta; Kolu-
paila, Eugenija; Končiai, Juozas ir Giedrė; Marchertas, Raminta;
Mikulis, Juozas; Musonis, Vytautas; Ramanauskienė, Albina; Sinkus,
Vladas;  Stonikas, Eugene; Vidžiūnas, Danutė ir Jurgis.

$20 Brazis, Aldona;  Brooks, Erika a. a. Kazio Markaus atmini-
mui; Giedraitienė, Aniceta; Jesmantas, Aldona; Jokubka, Peter; Jo-
naitis, Vytautas; Kalvaitis, Joseph; Kincius, Mary; Laucius, Henri-
kas; Lintakas, Aras, Navickienė, Birutė; Petrutis, Regina; Ratnikas,
Kazė; Slavinskas, Eugene; Sližys,  Stasys; Taunys Regina; Tiškus,
Agota; Vindašienė, Birutė.

$15 Rudaitis, Ritonė.
$10 Baltch-Gavrogkas, Aldona; Karsas, Julius; Karsokas, Ge-

novaitė; Kondratienė, Elena; Matulionis, Vytautas; Motušis, Vik-
toras; Paužuolis, Antanas ir Emilija.

$5 Dragūnaitis, Adelė.
LTSC pranešimas

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ZUZANA NARKEVIČIENĖ

Išėjai taip tyliai, netikėtai,
Dar mums nežinomais takais,
Tiek kartų glostyta ir palytėta
Dingai iš mūsų tarpo amžinai...

Sapnuos mes vis dar susitiksim,
Iš nuotraukų šypsosies mums linksmai,
Bet vis dėlto, ilgai mes dar gedėsim,
Kad išsiskyrėm jau negrįžtamai...

Šv. Mišios už a. a. Zuzaną bus aukojamos ketvirtadienį, vasario
12 d. 8 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažny-
čioje.

Liūdi dukros Virginija, Aurelija, Giedrė ir anūkė Rūtelė

Ir vėl paviliojo vieną kapai

Juozė ir Jonas Daugėlos

Algimantas Antanėlis, gyvenantis Omaha, NE, paaukojo laik-
raščiui 50 dol. auką. Dėkojame už Jūsų paramą.

Vytas F. Suopys, gyvenantis Melrose Park, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Eduardas Olsauskas, gyvenantis Berwyn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Emily Valancius, gyvenanti Orland Park, IL, paaukojo mūsų dien-
raščiui 50 dol. auką. Labai ačiū.

Jolanta Peckus, gyvenanti Northfield, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai Jums
ačiū.

A † A
CASIMIR OKSUI

iškeliavus Amžinybėn, jo dukrą MARY, žentą MARIŲ,
sūnų STEPHEN, marčią JULIE, anūkus CHRISTINE,
KATE, ALDĄ ir ONĄ užjaučiame ir liūdime kartu.

Rasa Raišys, Steve Liffick
Laurie ir Viktoras Raišiai

Vidmantas Raišys
Vytautas Lapatinskas
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�A. a. Kazys Bradūnas, poetas,
ilgametis dienraščio ,,Draugas” kul -
tūrinio priedo ,,Mokslas, menas, lite -
ratūra” redaktorius  mirė 2009 m. va -
sario 9 d. Vilniuje. Trečiadienį jam
būtų sukakę 92-eji. Laidotuvės vyks
Vilniuje.

�Mieliems skaitytojams prane -
ša me, kad redakcija nedirbs vasario
16 d. Laikraštis  skaitytojus pasieks
trečiadienį, vasario 18 d. 

�JAV LB Cicero apylinkės val -
dyba Vasario 16-osios minėjimą pra -
dės vėliavos pakėlimu Vasario 11 d.,
trečiadienį, 11 val. r. naujose Cicero
miesto rotušės patalpose (Front Lo -
bby), 4949 W. Cermak Rd. Vėliavą pa -
kels Cicero jūros šaulių kuopa, va-
dovaujant Juozui Mikuliui. Vėlia vos
pakėlimo šventėje dalyvaus mies to
meras Larry Dominick, Šv. Antano
parapijos klebonas Sergio So lis, gar-
bės svečias – LR generalinė kon sulė
Skaistė Aniulienė ir kiti mies to pa-
reigūnai. Iškilmes ves bu vęs miesto pa-
reigūnas (Assessor),  John Kociolko.
Kviečiame da lyvauti šiose iškilmėse. 

�Lietuvos Nepri klau so mybės pa  -
skelbimo minėjimas vyks sekmadie -
nį, vasario 15 d. Pagrindinis kalbėto-
jas – kandidatas į JAV Respublikonų
partijos pirmininkus Saulius Anužis.
Minėjime dalyvauja JAV Valstybės
de partamento Skan dinavijos ir Bal -
tijos kraštų skyriaus direktorius Alan
Meltzer. Meninę programą atliks pu -
čiamųjų instrumentų orkestras ,,Gin-
taras”. Minėjimas vyks Maria gim -
nazijos auditorijoje, Marquette Park,
Chicago. Pradžia 1 val. p. p. Visus
kviečia Amerikos Lietuvių Ta rybos
Čikagos skyrius. Skyriaus pir mi-
ninkė yra Evelina Oželienė.

�Lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijos bažnyčioje, 5129
S. Wolf Rd., Western Springs, IL
60558 sekmadienį, vasario 15 d. 12
val. p.p. po pamaldų minėsime Va sa -
rio 16-ąją. Prelegentas – Mažosios
Lie  tuvos Lietuvių draugijos pir mi-
ninkas Vilius Trumpjonas, meninę
dalį atliks pianistė Teresė Radavi čiū -
tė. Tel. pasi tei ra vimui: 708-567-9044
(kun. Liu das Miliauskas). Kviečiame
gausiai da lyvauti.

�Jaunimo centro kavinėje va sa -
rio 16 d., pirmadienį, 6 val. v. įvyks
tra dicinis Vasario 16-osios minėji-
mas. Kalbės Lietuvių rašytojų drau -
gi jos pirmininkė Stasė Petersonienė.
Bus meninė programa ir vaišės.

�Mažosios Lietuvos lietuvių
drau gija Čikagoje vasario 21 d., šešta -
dienį, 6 val. v. maloniai kviečia į tra -
dicinį ,,Užgavėnių šiupinį” Bal zeko
lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin -
taro” salėje. Meninę programą atliks
Nijolė Penikaitė, Algimantas Bar-
niškis ir trombonininkas Zenonas
Pet rošius. Šokiams gros A. Barniškis.
Vietas užsisakyti tel.: 630-247-2150
(Ro mas Kasparaitis).

�Vasario 21 d., šeštadienį, 11 val.
r. Balzeko lietuvių kultūros muzieju-
je Užgavėnių šventė. Darysime Už ga -
vėnių kaukes. Kviečiame dalyvauti.
Būtina registruotis tel. 773-582-6500.

�Vasario 22 d., sekmadienį, 9 val. r.
šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje,

Cicero. Po Mišių 10 val. r. parapijos
salėje Vasario 16 minėjimas, kur
pagrindinę kalbą pasakys Rasa Če-
pukėnaitė. Visus kviečiame gausiai
dalyvauti. Savo auka paremsite lietu-
vybės ugdymą svetur.

�Lietuvos Nepri klau so mybės
šven   tės minėjimas, kurį organi zuoja
JAV LB Lemonto apylinkė kartu su
Pasaulio lietuvių centru dalyvaujant
LR generaliniam konsulatui Čikagoje
vyks vasario 22 d. 12:15 val. p.p. Pa -
saulio lietuvių centro Fondo salėje. Pa -
grindinis kalbėtojas – garbės konsulas
Vaclovas Kleiza. Bus meninė progra-
ma, vaišės.

��Vasario 27 d., penktadienį 7 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muzieju-
je rodomas filmas ,,Žvalgybų žaidi-
mai. Užmirštas desantas”.

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

�Seminaras „Ant skyrybų slenk -
sčio: skyrybos juridiniu, psicholo -
giniu ir bažnytiniu aspektu” įvyks
kovo 5 d. 6:30–8:30 val. v.  Ziono  Liu -
teronų bažnyčios salėje, 9000 Menard
Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel: 773-
983-6517 arba 630-257-5613. Bus
vaišės. Suteiksime vaikams priežiūrą.
Registracija pageidaujama, bet nepri-
valoma.

�JAV LB Švietimo tarybos orga -
nizuojama Mokytojų konferencija
vyks Lemonte sekmadienį, kovo 8 d.
9 val. r. šv. Mišios Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje. 10 val. r.  – kon -
ferencijos pradžia. 

�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. Kai na –
12.50 dol. asmeniui. 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. 

�Detroito „Gabijos” ir „Balti jos”
skaučių ir skautų tuntai ruošia savo
tradicinę Kaziuko mugę sekmadienį,
kovo 1 dieną, Dievo Apvaizdos para-
pijos kultūros centre. Bus gardžių
lietuviško maisto patiekalų, skanių
pyragų ir tortų.  Mugėje bus ir loteri-
ja. Jei kas norėtų paaukoti laimikių,
jie bus renkami parapijoje, savaitga-
liais vasario mėnesį. Jei kas turėtų
klausimų, galite skambinti tun-
tininkei – Daivai Lukasiewicz tel.
248-478-6885. Iki pasimatymo!

�Vasario 26–27 dienomis St. Pe-
tersburg, FL, lankysis konsulė Rena-
ta Radvilaitė. Daugiau informacijos
LR generalinio konsulato New York
tinklalapyje:  http://www.ltconsny.org 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvos Respublikos garbės konsulas Palm Beach, FL, Lietuvių kultūros
muziejaus Čikagoje steigėjas ir prezidentas Stanley Balzekas, Jr. ir Ab-
raham Lincoln 200-ųjų gimimo metinių minėjimo komisijos direktorė
Eileen Mackevich Illinois inauguraciniame pokylyje, kurį surengė Illinois
State Society ,,Renaissance” viešbutyje Washington, DC 2009 m. sausio 19 d.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus arch. nuotr.

Žinios iš Kanados
Tėv. Jonas Bacevičius, OFM, bu-

vo atvykęs iš JAV pagelbėti pasto-
raciniam darbui Prisikėlimo parapi-
joje. Jis pasakė prasmingus pamok-
slus, ligoniams atliko patepimo
apeigas, lankėsi Londono lietuvių
kolonijoje.

* * *
Toronto lietuvių namuose, ren-

ginių būrelis dažnai surengia lie-
tuviškų filmų rodymą. Lietuvių na-
muose sekmadieniais galima pasi-

vaišinti lietuvišku maistu ir paragau-
ti lietuviško alučio. Dideliame ekrane
galima žiūrėti programas iš Lietuvos.

* * *
Dr. Zitos Prakapaitės-K. dukros

Audra ir Jūra, Montrealio baleto
akademijos mokinės, jau antri metai
„Nutracker” spektaklyje atlieka vaid-
menis Concordia universitete, Mont-
realyje.

Stasys Prakapas
Kanada

Lietuvos Našlaičių globos komiteto
parama našlaičiams Lietuvoje

Lietuvos Našlaičių globos komi -
tetas (LNGK, pirmininkas Juozas Po-
likaitis) siunčia paramą našlaičiams
Lie tuvoje, kurią komiteto įgaliotiniai
atitinkamai paskirsto.

Geradariai aukotojai aukoja 150
dol. (ar daugiau) per metus vienam
našlaičiui paremti. Siunčiama 3 kar-
tus per metus po 50 dol. našlaičiui.

Pasiųsta parama pasiskirsto taip:
Įgaliotinei Gražinai Landsbergie-

nei (218 vaikų) po 50 dol. už vaiką –
10,900 dol.

Papildomos paramos vaikams –
199 dol.

2 geradarių paaukotos siuvimo
ma šinos – 1,500 dol.

Įgaliotinei Bronei Bartkevičienei
(Kaimo vaikų fondas) (259 vaikai) –
12,950 dol.

Trims Kaušikienės sąraše esan-
tiems vaikams – 150 dol., palikimo –

600 dol., papildomos paramos – 731
dol.

Įgaliotinei ses. Jūratei (38 vaikai)
– 1,900 dol.

Įgaliotinei Vidai Beliūnaitei (25
vaikai) – 1,250 dol. ir papildomos pa-
ramos 83 dol.

Įgaliotiniam kun. L. Dambraus-
kui (14 vaikų) – 700 dol.

Įgaliotiniam kun. R. Ramašaus-
kui (3 vaikai) – 150 dol.

Lietuvos Našlaičių globos komi-
tetas yra dėkingas visiems gerašir-
džiams aukotojams už paramą naš-
laičiams.

Lietuvos Našlaičių globos komi-
teto adresas yra: 2711 W. 71st Street,
Chicago, IL 60629. Aukos nurašomos
nuo mokesčių: Tax ID nr. 36-
3163350.

LNGK informacija

Meno mylėtojus kviečiame į Audriaus Plioplio darbų parodą, kuri vyks
kovo 5 d. nuo 4:30 val. p. p. iki 7 val. v. Kemper Art Gallery, Galvin bib-
liotekoje, 35 W. 33 Street, Chicago. Daugiau apie parodą skaitykite tin-
klalapyje www.plioplys.com/art/emergence/.


