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•,,Dėl to reikėjo kovoti ir
rizikuoti” (p. 10)

Tikimasi greito ES sprendimo
dèl energetikos projektû finansavimo

Lietuva nekeiçia savo nuostatos

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) – Vil-
niaus apygardos teismas (VAT) gavo
valstiečių liaudininkų vadovės, bu-
vusios žemės ūkio ministrės, kandi-
datuojančios į prezidento pareigas,
Kazimiros Danutės Prunskienės pra-
šymą paviešinti 2003 m. bylą, kurio-
je ji išteisinta kaip nebendradarbia-
vusi su sovietų saugumu.

VAT Civilinių bylų skyriaus pir-
mininko patarėja Monika Jievaltaitė
sakė, jog kandidatė į prezidento pa-
reigas prašyme teigė, kad kreiptis į
VAT ją paskatino tai, kad žiniasklai-
da ir kitos masinės informavimo
priemonės jos atžvilgiu pateikia ten-
dencingus faktus, turėdami tikslą ją
kompromituoti ir šmeižti.

Gavęs šį prašymą, VAT kreipėsi į
Asmenų, slapta bendradarbiavusių
su buvusios SSRS specialiosiomis
tarnybomis, veiklos vertinimo tarp-
žinybinę komisiją dėl bylos grąžini-
mo. Kai byla bus gauta, teismas
spręs, ar patenkinti K. D. Prunskie-
nės prašymą.

2002 m. rugsėjį tuometinė Seimo
narė K. Prunskienė kreipėsi į VAT,
prašydama panaikinti ankstesnį teis-
mo sprendimą dėl bendradarbiavimo
su sovietų KGB. Vilniaus apygardos
teismas 2003 m. paskelbė, jog nėra
įrodymų, kad K. Prunskienė slapta
bendradarbiavo su KGB.

K. Prunskienė ne kartą yra tei-
gusi, kad neva jos pasirašytas pasiža-
dėjimas bendradarbiauti su KGB yra
klastotė, o ją sukompromituoti siekė
,,žinomi KGB darbuotojai”.

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) – Lie-
tuva laikosi ankstesnės nuostatos ir
mano, kad NATO plėtra yra organi-
zacijos ir prie jos siekiančių prisijung-
ti šalių reikalas, o šio proceso neturė-
tų paveikti trečiosios šalys.

Tokią Lietuvos nuostatą išsakė
Užsienio reikalų ministerijos Infor-
macijos ir viešųjų ryšių departamento
direktorius Rolandas Kačinskas.

,,Mes esame už NATO atvirų du-
rų politiką. Manome, kad šalys turi

turėti galimybę laisvai apsispręsti, ar
siekti narystės NATO. Tokios galimy-
bės turi būti užtikrintos, aišku, ne-
pamirštant narystės NATO keliamų
reikalavimų ir įsipareigojimų”, – sakė
R. Kačinskas.

Tuo tarpu į NATO karines struk-
tūras sugrįžusios Prancūzijos gynybos
ministras Herve Morin ,,Associated
Press” sakė, kad NATO plėtra, susi-
jusi su Gruzijos ir Ukrainos siekiais,
negali vykti be pasitarimų su Rusija.

,,Mes manome, kad NATO plėt-
ros galimybėse turi būti poreikis ne-
susilpninti NATO”, – sakė H. Morin,
pridūręs, kad bet koks veiksmas turi
būti atliekamas atsižvelgiant į ,,san-
tykius su Rusija”.

Iki šiol NATO laikėsi nuostatos,
kad Rusija neturi veto teisės organi-
zacijos plėtros į Rytus klausimu. Lie-
tuva remia Gruzijos ir Ukrainos na-
rystę NATO.

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA) –
Premjeras Andrius Kubilius ir užsie-
nio reikalų ministras Vygaudas Ušac-
kas sako tikį, kad Europos Sąjungai
(ES) pavyks išspręsti nesutarimus
dėl energetikos projektų finansavimo
šaltinių, tarp jų – dėl papildomų lėšų
skyrimo Baltijos šalių ir Švedijos
elektros jungties tiesimui.

Tai ministras pirmininkas ir už-
sienio reikalų ministras sakė po pasi-
tarimo Prezidentūroje dėl Lietuvos
nuostatos šią savaitę prasidedančioje
Europos Vadovų Taryboje.

Politinis sprendimas dėl elektros
jungties, kuri sujungs Švediją ir Lie-
tuvą arba Latviją, jau yra priimtas ir jį
ES viršūnės turėtų patvirtinti, bet iki

šiol neišspręstas klausimas dėl finan-
savimo šaltinių. Baltijos-Švedijos jung-
čiai yra numatyta per 600 mln. litų.

Užsienio reikalų ministras V.
Ušackas pabrėžė, kad šaltinių klausi-
mas dabar yra ,,Europos Komisijos
(EK) problema”. ,,Diskusija dar vyks-
ta, kiek lėšų paimti iš šių metų, kiek
iš kitų metų biudžeto, bet dabar jau
EK uždavinys įgyvendinti Europos
valstybių vadovų priimtus sprendi-
mus”, – sakė V. Ušackas.

Ministras taip pat paneigė viešo-
joje erdvėje pasirodžiusią informaciją,
kad elektros jungties finansavimas
yra siejamas su Lietuvos nuostata dėl
,,Nord Stream” dujotiekio, kuris tu-
rėtų sujungti Rusiją ir Vokietiją.

Energetikos projektų finansavi-
mą dar turės patvirtinti Europos Par-
lamentas. Lietuva ir Latvija galutinai
susitarti, į kurią valstybę bus tiesia-
mas kabelis iš Švedijos, žada iki va-
saros.

Vilniuje mitingavo ,,Frontas”

Pas prezidentą Valdą Adamkų pakviesti valdžios atstovai aptarė Lietuvos nuostatą
vyksiančioje Europos Vadovų Taryboje. ELTOS nuotr.

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA) – Į
partijos ,,Frontas” rengiamą mitingą
trečiadienį prie Vilniaus miesto savi-
valdybės pastato susirinko apie 200,
daugiausia pagyvenusių, žmonių,
rengėjų pakviestų protestuoti prieš
didžiules šilumos energijos ir komu-
nalinių paslaugų kainas bei prieš at-
gimusią ,,abonentinę” sistemą savi-
valdybėje. Mitingo dalyviai įteikė sos-
tinės valdžiai reikalavimus, ir jeigu

jie nebus įvykdyti, pagrasino imtis vi-
suotinio nepaklusnumo akcijų.

Pasak partijos ,,Frontas” vadovo
Algirdo Paleckio, šio mitingo tikslas
yra parodyti valdžiai, kad žmonės ne-
besitaiksto su vagystėmis ir nepagar-
ba. ,,Tai parodymas, kad žmonės irgi
yra jėga. Tai parodymas, kad žmonės
protestuodami gina savo teises, ir
valdžia jau atšaukė daugybę savo įs-
tatymų. Mes, nors ir ne parlamentinė
partija, besiremdami žmonių jėga, ga-
lime priversti valdžią dirbti, ir mes
nepuolame šito pastato, o puolame
valdžios sąmonę ir valdžios smegenis,
kad jinai atsižvelgtų į žmones”, – sa-
kė A. Paleckis.

Europos aikštėje ant didžiulės
specialiai renginiui pastatytos scenos
kalbas sakė ,,Fronto” aktyvistai, są-
jūdietis Audrius Butkevičius. Plaka-
tais su užrašais ,,Grąžinkime žemę
savininkams”, ,,Monopolistai – para-
zitai”, ,,Rubikonas – atliekų mafija”,
iškeltomis vėliavomis, daugiausia
,,frontininkų”, protestuojantieji ragi-
no Vilniaus valdžią atsitokėti ir dary-
ti tvarką sostinėje.

,,Frontas” mitinge puolė ,,valdžios są-
monę”. Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

K. Prunskienè
prašo paviešinti
jos KGB bylâ
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LIETUVIÛ TELKINIAI
MADISON, WI

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Baraboo miestas (12,000 gyven-
tojų) Wisconsin valstijoje ne iš kelmo
spirtas provincijos miestelis! Pir-
miausia jis garsėja kaip kurortas.
Gražus, žalumynuose paskendęs,
pavasarį nuo žydinčių kiaulpienių
(jas uždrausta naikinti chemikalais,
esą tai kenkia žmogaus sveikatai)
vejelės virsta auksiniu kilimu, gatvės
vingiuoja ir leidžiasi pakalnėmis,
dailus parkas su dar dailesniu Devil’s
ežeru (vasarą čia iš daugybės valstijų
suguža poilsiautojai su palapinėmis).
O už 12 mylių – nors ranką paduok –
įsikūręs ir šurmuliuojantis didysis
kurortas – Wisconsin Dells.

Baraboo didžiuojasi moderniu,
ant kalvos stovinčiu Wisconsin uni-
versitetu (populiariai vadinamu Poo-
U), kuriame dėsto ir lietuvaitė prof.
Eglė Krosniūnaitė (po Antrojo pa-
saulinio karo lietuvių dukra).

Ne niūrus tai miestas, anaiptol,
jame palei Baraboo upę driekiasi
pagarsėjęs „Circus World” brolių
Ringling cirkas su savuoju muzie-
jumi, o miesto širdy – pačiame centre,
aikštėje – puikuojasi Baraboo pažiba
– Al Ringling teatras (900 sėdimų
vietų). Cirkas sykį į metus padovano-
ja gyventojams bei svečiams ypatingą
paradą.

Džiaugiamasi ir zoologijos sodu,
nors jis ne toks didingas, kaip Ber-
lyne prieš karą. Ant kalvos milžinų
ąžuolų paunksmėje pūpso Istorijos
draugijos muziejus.

Beveik į Baraboo, kaip koks ge-
ras kaimynas, remiasi už 2 mylių
esantys lošimo namai – kazino „Ho-
Chunk”. Ten už 5 dol. gausi „impera-
torišką” įvairiausių patiekalų vaka-
rienę, kai geruose Baraboo, o juo la-
biau Wisconsin Dells restoranuose
žvėriškai aukštos kainos.

Teisingai dažnai girdime: „Kur
tik koją padėsi, ten į lietuvį atsitrenk-
si.” O tai teko savuoju kailiu patirti:

Tokyo oro uoste lietuvio užkalbintai
arba Cairo miesto turguje sutikus
lietuvių šeimą. Mažas pasaulis, susi-
traukęs, reikia keliauti į Mėnulį!

Neišvengė lietuvių nei Baraboo.
Jame, kiek žinome, gyvena 4 lietuvių
kilmės šeimos. Buvo dar viena lietu-
vių pora, bet, vyrui mirus, našlė per-
sikėlė gyventi arčiau vaikų. Čia su
šeima įsikūręs žymios Čikagos visuo-
menininkės, visa siela atsidavusios
„Vaiko vartai į mokslą” veiklai Ritos
Venclovienės sūnus Liudas.

Ir štai Baraboo dienraštis „News
Republic” vasario 20 d. pirmame pus-
lapyje su spalvota nuotrauka išspaus-
dino žurnalisto Matthew Ryno straips-
nį „Tiny (Lithuanian) Dancers Head
for a Madison Stage”. Straipsnyje
rašoma, kad dviejų Baraboo šeimų
paveldo šventimas buvo gera proga
kelioms mažoms mergytėms per šokį
palinksminti didžiulę minią.

Straipsnio autorius rašo, kad šeš-
tadienį, vasario 21 d., 8 mergaičių
grupė – su skirtinga kultūrine patir-
timi – atliks lietuvių tautinį šokį, ste-
bint šimtams žiūrovų, didžiulėje
Overture Center for the Arts salėje,
Madisone vykstančiame tarptauti-
niame festivalyje.

Šokį šoks mergytės nuo 5 iki 8
metukų, pasipuošusios spalvingais
tradiciniais lietuvių liaudies tautini-
ais drabužiais, joms tėvų parūpintais.
Jos visos kartu taukšės mediniais
šaukštais, sutartinai šokinėdamos ir
tarsi „ausdamos” (žilvičio pavyzdžiu,
lietuviškai dainuodamos „virė, virė
košę, vaikai atsilošę...” – S. E. S.).
Taip mažylės atnaujino strykinė-
jančių pyplių lietuvišką žaidimą apie
košės virimą, dainuojant gimtąja
kalba.

Nijolė Semėnaitė-Etzwiler (tau-
tinių šokių grupės „Žaibas” vadovė),
kuri mokė mergytes šokti, sakė buvo
nustebinta jų pažangos. „Šios mažos
mergaitės turi neįtikėtiną atmintį.
Nuo pat pradžių, kai pamokiau jas,

jos tiksliai atsiminė, kas joms buvo
pasakyta”, – džiaugėsi Nijolė. Įsivaiz-
duokite, jog vien tik sekdamos muzi-
ka, jos galėjo dainuoti lietuviškai. Ar
tai ne nuostabu?”

Elise (Petrulytė – S. E. S.) Etz-
weiler, kurios duktė Zoe šoka grupėje,
sakė, kad mergytės dainuoja lietu-
viškai tai, ką jos išmoko, ir laisvu
laiku per pertrauką, netgi atostogų
metu. Ji pastebėjo, jog penkerių metų
Zoe nebuvo sunku ,,užverbuoti” savo
drauges prisijungti prie jos, kas, anot
Zoe mamos, iš tiesų labai įspūdinga!

Etzweiler šeimos, kaip ir Kolly
Dwyer-Wenzlow šeima, turi gilias lie-
tuviškas šaknis.

„Mergytėms šokimas prasidėjo
kaip malonumas, bet, manau, kaip
dažniausiai būna, jie nežino, kada
mokosi”, – sakė Wenzlow. – Joms atsi-
veria kelias šokiu išreikšti kultūrą”.

Šokimas yra ypatinga lietuvių
kultūros dalis, kartais suburianti į di-
džiulius festivalius apie 50,000 šo-
kėjų.

Ryno primena, kad lietuviai turi
ilgą istoriją Wisconsine. Pagal Wis-
consin Istorijos draugiją, jau 1914 m.
valstiją savo namais laikė 4,045 lietu-
viai. Kita imigracijos banga paplito po
Antrojo pasaulinio karo, pridėdama
naujų imigrantų prie įsikūrusiųjų lie-
tuvių bendruomenių valstijoje.

Tarptautiniame festivalyje mer-
gaitės šoko šalia Madisone įkurtos su-
augusiųjų grupės „Žaibas”. Festiva-
lyje mergaitės galėjo pamatyti dau-
giau nei 25 kitus atlikėjus, atstovau-
jančius 35 skirtingoms tautoms. „La-
bai svarbu suvokti bei pažinti, jog
antai ten yra skirtingas pasaulis, o
taip pat ir skirtingos kultūros”, –
pastebėjo Nijolė. – Jos dar per jaunos
visa tai suprasti, bet jau dabar žino,
jog daro kažką skirtinga. Svarbu
vaikučiams jau ankstyvame amžiuje
žinoti, kad jų apylinkėje gyvena ne
tik vienos rūšies žmonės.”

Ir mažylės garsina Lietuvą!
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Redakcijos žodis

Kai savo el-pašto dėžutėje
radau atsiųstą nuorodą į straip-
snį apie Vangos pranašystes,
prisiminiau, jog sunkmečiui atė-
jus padaugėja atvejų, kai žmo-
nės pagalbos kreipiasi į prana-
šus ar burtininkus, mūsuose ne-
retai šarlatanais vadinamus.
Lietuvių prisirišimas prie šios
profesijos žmonių neblogai ži-
nomas. Užtenka paminėti Ro-
lando Pakso prezidentavimo lai-
kais pagarsėjusią pranašę iš Gru-
zijos. Bet lietuviai, atrodo, nela-
bai iš to pasimokė. Kaip vasarį
pranešė žinių agentūra ,,Asso-
ciated Press”, Lietuvos skolų iš-
ieškojimo biuras neseniai pasam-
dė ragana save vadinančią Viliją
Lobačiuvienę. Vilniuje įsikūrusio
Biuro direktorius teigė, jog šiais
sunkiais laikais žmonėms nemo-
kant skolų, nauja darbuotoja
padės jiems pergalvoti savo
veiksmus ir pasielgti teisingai,
suprask – įsiskolinimą grąžinti.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

,,Žaibo” šokėjai. ,,Žaibo” archyvo nuotr.
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V. UŠACKAS: ,,DIALOGAS TURI BŪTI STRATEGIJOS
PRIEMONĖ, O NE JOS PAKAITALAS”

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko kalba
Johns Hopkins University, Washington, DC 2009 m. kovo 10 d.

Vakarai, Rusija ir Rytų Europa:
nauji iššūkiai, naujos galimybės

Churchill kadaise apibūdino Ru-
siją kaip ,,mįslę, įvyniotą į paslaptį
enigmoje” (,,a riddle, wrapped in a
mystery, inside an enigma”). Šis
apibūdinimas vis dar atrodo yra tin-
kamas. Praėjo dvidešimt metų nuo
Berlyno sienos griuvimo, kuris ne-
laisvoje Europoje pradėjo virtinę po-
kyčių, nulėmusių Sovietų imperijos
žlugimą. Tačiau Rusijos klausimas
,,Kaip elgtis su ja ir ko tikėtis iš Ru-
sijos santykių su Vakarais?” vis dar
karštai svarstomas.

Praėjusią vasarą įvykęs Gruzijos
karas aštriai priminė tiek apie am-
bicingus Rusijos galios iššūkius, tiek
apie neatidėliotiną reikalą stabilumą
ir saugumą išplėsti toliau į Rytus.
Svarbiausia, karas išryškino šalių,
esančių prie NATO rytinės sienos,
apčiuopiamą pažeidžiamumą.

Dar blogiau, dabartinė finansinė
ekonominė krizė padidino pažeidžia-
mumo pojūtį Rytų Europoje, tiesio-
giai paveikusį politinį-ekonominį sta-
bilumą regione. Viena po kitos šio
regionio šalys patiria didelius sunku-
mus, kurie sukelia rimtesnių sunku-
mų atėjimo nuojautas.

Rytų Europos krizė

Nepaisant kelių įšaldytų konflik-
tų, transatlantinės erdvės Rytai yra
palyginti ramūs, ir tai leidžia Vakarų
partneriams susitelkti ties karštais
taškais, esančiais truputį toliau, ypač
Artimuosiuose ir Vidurio Rytuose.

Dabartinė krizė šią padėtį gali
pakeisti. To pasekmės gali turėti
reikšmingų sukrėtimų būtinam, bet
nelengvam bendravimui tarp Vakarų
ir Rusijos bei abiejų jų aspiracijoms
dėl Rytų Europos, taip pat galimybei
Vakarams išlaikyti savo globalinę
kryptį.

Per daugelį metų tiek NATO,
tiek Europos Sąjungos (ES) plėtima-
sis pasitvirtino kaip geriausias
Europos gerovės ir taikos užtikrini-
mas. Turėdami omeny teigiamus pa-
siekimus, mes tikime šios krypties
tęstinumu, palikdami ES ir NATO
duris atvertas ir kartu priimdami
savo rytines kaimynes, pvz., Ukrainą
ir Gruziją, kurios išreiškė konkretų
norą prisijungti.

Tie, kurie siekia narystės, turi
atlikti savo namų darbus, įgyvendin-
dami reikalingas administracines ir
teisines pertvarkas, išvaduodami
savo šalis nuo korupcijos ir nusikal-
timų, užtikrindami skaidrumą ir
atskaitomybę visuose lygiuose ir puo-
selėdami brandžias pilietines visuo-
menes. Tik tai atlikus, jie narystę gali
padaryti reikšmingą ir naudingą
abiems – sau ir organizacijoms, prie
kurių nori prisijungti.

Savo ruožtu mes privalome dary-
ti viską, ką galime, kad padėtume
šioms šalims eiti demokratijos ir
pertvarkų keliu. Mes mielai priima-
me būsimą ES Rytinės partnerystės
iniciatyvos sukūrimą, kuri mūsų ry-
tinėms kaimynėms suteiks svarbų
įrankį, padėsiantį joms priartėti prie
Europos, sukuriant visapusišką dvi-
šalį ir daugiašalį bendradarbiavimą.
Tai laiku pasirodanti ES iniciatyva,

kuri, tikėtina, padės susirūpinusioms
šalims susitvarkyti su skaudžiai smo-
giančia finansine krize ir ekonominiu
nuosmukiu.

Tačiau žinant krizės dydį, vien
tik Rytinės partnerystės gali nepa-
kakti. Turime sunerimti dėl galimo
sisteminio nacionalinių ekonomikų
Rytų Europoje žlugimo, kartu su vy-
riausybių žlugimu tose šalyse, kurios
būtų to paliestos. Toks scenarijus,
įvykstantis neramioje erdvėje tarp
Vakarų Europos ir Rusijos, būtų kaip
tik ta nesėkmė, kuri istoriškai grėsė
visam euroatlantiniam plotui.

Šiandien nestabilumas šmėkščio-
ja ties Europos rytiniu slenksčiu.
Negalime leisti šiam nestabilumui
virsti sumaištimi, nes, jei taip nutiks,
mes, kaip transatlantinė bendruo-
menė, negalėsime susitvarkyti su dvi-
guba konfliktų našta, kuri nusidrieks
išilgai euroatlantinės erdvės perimet-
ro. Bet jei, Dieve apsaugok, turėsime
tai daryti, kaštai tvarkantis su tuo
vėliau bus kur kas didesni nei teisin-
gai elgiantis dabar.

Šiuo metu Europa turi susidoroti
su daugeliu problemų, ieškodama ke-
lių, kaip išeiti iš krizės, ir susidur-
dama su abejonėmis dėl pamatinių
ES principų tvirtumo, kurios nese-
niai buvo išsakytos kai kurių ES na-
rių. Taikant išlipimo iš krizės prie-
mones, yra svarbu išlaikyti visų ES
narių solidarumą, kad galėtume su-
derinti nacionalinių atsigavimo pla-
nų įgyvendinimą, pasiremdami drau-
ge priimtomis gairėmis, bet tuo pat
metu išsaugodami lygmenį, kuriame
kiekviena narė galėtų atskirai veikti.

Tačiau negalime apriboti savo
pastangų tik tomis valstybėmis, ku-
rios priklauso klubui. ES nutarimai
ir veiksmai, nukreipti į ekonominio
nuosmukio pažabojimą, turėtų prisi-
dėti ir prie ekonominės–finansinės
padėties ES rytinėje kaimynystėje
stabilizavimo. Tai būtų gyvybiška
investicija į mūsų ilgalaikį saugumą,
nes mes negalime sau leisti matyti

tas šalis patiriant vidinį žlugimą, ga-
lintį nukreipti jas nuo jų pasirinktos
euroatlantinės krypties.

Paimkime Ukrainą. Mes turime
turėti omeny, kaip padėtis pasikeistų,
jei dabartinė Ukrainos ekonominė
padėtis susilauktų rezultatų, panašių
į tuos, kurie buvo per 1998 metų
Rusijos finansinę krizę. Kaip prisime-
nate, po 1998 metų krizės Rusijoje
vidutines pajamas gaunantys žmonės
prarado savo santaupas ir atsuko
nugarą demokratijai, vietoj to pasi-
rinkdami autoritarinę valdžią. Ko-
kios bus pasekmės europietiškam
stabilumui ir saugumui, jei Ukraina
pames savo demokratijos kelią?

Todėl mes tikime, kad būtų nau-
dinga sukurti glaudesnį ES-JAV ben-
dradarbiavimą, nustatant homgeniš-
ką požiūrį į Rytų Europą ir sukuriant
suderintą transatlantinę Rytų poli-
tiką, į bendrą ES-JAV atsigavimo pla-
ną įtraukiant ir mūsų Rytų Europos
kaimynes.

Iš kitos pusės mes tikimės, kad
ES ir JAV, kaip laisvės ir laisvos rin-
kos kelrodės žvaigždės, rodys pavyzdį
ir išlaikys spaudimą Rytų Europos
valstybėms, atsisakant protekcionis-
tinių žingsnių siekiant įvesti aukštes-
nius importo įkainius, kurie pažeis
WTO taisykles ir praktiką. Ekono-
minio sulėtėjimo laikais mums reikia
laisvesnės, o ne labiau varžančios
prekybos.

Energetika

Iššūkiai, kuriuos mums ši finan-
sinė-ekonominė krizė pateikia, yra
milžiniški. Tačiau nugalint šiuos iš-
šūkius Europa neturi pamiršti kitų
gyvybiškai svarbių saugumo intere-
sų, svarbiausio jų – susijusio su ener-
getika. Lietuva yra ypač pažeidžiama
energetikos srityje: kalbant apie
įtraukimą į energetikos infrastruk-
tūrą, Baltijos šalys lieka atskirtu slė-
niu Sąjungoje.

Neseniai kilęs dujų konfliktas
tarp Ukrainos ir Rusijos dar kartą
priminė mums, kad energija tapo
politinės galios įrankiu ir kad mes
turime ryžtingai veikti, išsklaidant
Europos energetikos tiekimą, susi-
telkiant ties sisteminiu atsaku, į kurį
įeitų susiaurėjusių energijos tiekimo
kelių prapėtimas ir sklaida.

Mums reikia bendro Europos
veiksmo kuriant gerai veikiančią ir
integruotą vidinės energetikos rinką,
plėtojant vidinius ryšius, sutvirtinant
išorinės energetikos politikos aspek-
tą, praktikoje įgyvendinant solidaru-
mo principą; užtikrinant išorinio
tiekimo skaidrumą ir plėtojant kitus
energijos tiekimo šaltinius. Gilesnis
Ukrainos įsijungimas į ES ener-
getikos sistemą turi būti išspręstas
šio svarbaus uždavinio kontekste.
Svarbu, kad mes rastume kelią išva-
lyti drumzliną Ukrainos energetikos
sektorių ir padėti šaliai sukurti tin-
kamą energetikos strategiją.

Turint omenyje, kad energetikos
saugumo iššūkiai yra globalūs, mes
skatiname plėtoti spartų transat-
lantinį energetikos dialogą tarp ES ir
JAV ir įkurti nuolatinių pasitarimų
apie energetikos saugumą mechaniz-
mą tarp ES ir JAV, o taip pat ir tarp
ES ir NATO.

Rusija

Kaip Rusijos galvosūkis dera prie
šio vaizdo? Po Rusijos-Gruzijos kon-
flikto keletas apžvalgininkų prisimi-
nė George Kennan pastebėjimą, kad
Rusijos kaimynai turi pasirinkti tarp
buvimo tarnais arba jos priešais. Mes
tikime, jog yra ir trečias kelias, tai —
vienas kitą gerbiančių draugų ir part-
nerių kelias. Tačiau norint, kad tai
įvyktų, turime turėti vienodą supra-
timą, kaip Rusija elgiasi su savo
kaimynais, ir pasiekti bendrą ES ir
JAV veiklos kryptį dėl Rusijos.

Kaip mes visi žinome, paskutinis
dešimtmetis buvo pažymėtas Rusijos
atgimimu ir jos pastangomis daryti
įtaką ir vyrauti. Tačiau naftos sukel-
tas ekonominis augimas Rusijoje
baigėsi, sukurdamas apribojimus jos
kategoriškumui tarptautinėje srityje.
Kokius iššūkius ir galimybes ši
padėtis siūlo?

JAV viceprezidentas Joe Biden
neseniai kvietė pereiti prie ,,iš naujo
perkrauto” (reset) režimo Vakarų
santykiuose su Rusija. Mes remiame
šį kvietimą dialogui, nes be jo nebus
galimybės pašalinti kliūtis ir eiti
pirmyn. Tačiau dialogas turi būti
strategijos priemonė, o ne jos pakai-
talas. Mes privalome būti labai tik-
slūs dėl savo interesų ir užtikrinti,
kad toks įsipareigojimas būtų rūpes-
tingai įvykdytas ir sutiktas su lygia-
verčiu Maskvos įsipareigojimu.

Tikiu, kad galime išbristi iš da-
bartinės krizės su sustiprinta abipuse
priklausomybe. Šiandienos globalia-
me pasaulyje Rusijai reikia platesnių
saugumo ryšių su kariniai veiksmin-
gomis šalimis ir Vakarai gali išlošti
iš konstruktyvaus Rusijos indėlio
sprendžiant įvairias problemas, ku-
rios peržengia bet kurios vienos tau-
tos pajėgumo ar galios tas problemas
įveikti ribas.

Aš neabejoju, kad Rusijai reikia
Vakarų. Juk pagaliau NATO pastan-
gos Afganistane reiškia mažiau nar-
kotikų ir nusikaltimų, pasiekiančių
Rusiją, o radikalusis islamas yra to-
kia pati grėsmė Rusijai, kaip ir bet
kur kitur pasaulyje. Tuo pačiu Rusija
priklauso nuo Europos, pastarajai
toliau esant Rusijos pagrindine vers-
lo partnere. O vakarietiškos investici-
jos yra labai reikalingos visai Rusijai,
įskaitant šios šalies senstančią ener-
getikos infrastruktūrą.

Lietuva pritaria pragmatiškiems
ir dalykiškiems santykiams su Ru-
sija. Mes linkime Rusijai tapti kles-
tinčia ir stabilia tauta, kuriančia tik-
rą demokratiją, energingą pilietinę
visuomenę ir teisės normas. Mes ne-
tikime, kad tokia vizija yra neįgyven-
dinama. Rusija bus savo pačios istori-
jos kalinė, jei jos politinis elitas taip
nori. Tikiu, jog yra svarbu, kad ryto-
jaus politiniai Rusijos vadovai už-
augtų, žinodami, kad į jų tautą žiūri-
ma atvirai ir kad Rusijai egzistuoja
galimybė prisijungti prie demokra-
tinių tautų bendruomenės. Pavyz-
džiui, aš neatmesčiau galimybės vie-
ną dieną demokratinei Rusijai prisi-
jungti prie NATO kaip lygiai tarp ly-
gių.

Tiesą pasakius, mes netikime
išskyrimu. Mums politika „Rusija
pirmiausia” Nukelta į 11 psl.

LR Užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas.

Rimo Gedeikos nuotr.
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Praėjusį šeštadienį Čikagos litua -
nistinės mokyklos mokytoja Vita į
mokytojų kambarį iš klasės grįžo su
ašaromis akyse. Kas atsitiko? Pasi -
rodo, mokytoja su mokiniais skai tė
Jono Biliūno novelę ,,Kliu džiau” ir
kaip pati sakė: ,,Atrodo, kad moku tą
kūrinėlį vos ne mintinai. Tačiau kai jį
skaitau – ašarų sulaikyti negaliu.”

Š. m. balandžio 11-ąją, Didįjį Šeš-
tadienį, minėsime šio lietuviškų no-
velių pradininko 130-ąsias gimimo
metines.

Jonas Biliūnas gimė netoli Anyk -
ščių, Niūronių kaime, 1879 metais
balandžio 11 d. Gimė valstiečių šei-
moje, nuo vaikystės pažino valstiečių
gyvenimą ir psichologiją. Kaimo bui-
tis jam davė medžiagos gro žinei kūry-
bai. Baigęs pradžios mokslus pas da-
raktorių, jis įstojo į gimnaziją. Palikęs
ramų Niūronių sodžių J. Biliūnas
išvažiuoja į Liepoją mokytis gimnazi-
joje. Gimnazijoje  daug skaitė. Rūpėjo

J. Biliūnui na cionalinio judėjimo
reikalai – kova už lietuvišką spaudą,
mokyklas. Būda mas ketvirtoje klasė-
je būsimasis ra šytojas atsisako stoti į
kunigų seminariją, todėl netenka
giminių para mos ir pats turi pelnytis
duoną. Baigęs gimnaziją įstoja į
Tartu universitetą, studijuoja medi-
ciną. Pašalintas iš universiteto grįžo į
Lie tuvą, apsigyvena Šiauliuose, pas-
kui Panevėžyje. Čia jis pradeda savo
kū ry binę veiklą. 

1903 m. J. Biliūnas įstojo į auk -
štąją komercijos mokyklą Leipci ge,
vė liau dėl pablogėjusios sveikatos
rašytojas persikėlė į Šveicariją, kur
Ciuricho universitete studijavo lite -
ra tūrą, filosofiją ir etiką. Deja, moks-
lus nutraukė sunki liga – džiova. Gy-
dytis išvyksta į Zakopanę (Lenkija).
1907 m. gruodžio 8 d., bū damas tik
28-ių metų, J. Biliūnas  mi rė. Tik po
daugelio metų rašytojo palaikai buvo
perkelti į Lietuvą.

Jei kada keliausite po Lietuvą ir
užsuksite į Anykščius, būtinai užkop-
kite ant Liūdiškių kalvos, kur nuo
nuo 1953 metų ilsisi rašytojo palai-
kai. 1958 metais ant kapo pastatytas
paminklas. Jį vadiname ,,Lai mės ži-
buriu”. Taip, kaip pavadino vieną iš
savo apsakymų čionai, smėlėtoje kal-
voje, amžino poilsio atgulęs mū sų li-
teratūros klasikas Jonas Bi liūnas. 

Architektas Vytautas Gabriūnas
,,Laimės žiburio” idėją perkėlė į gra -
ni tą, akmuo sujungė visų godas apie
laimę. Ateina čia visi, kas atvyksta į
Anykščius. Patiki Jonui Biliūnui savo
svajas apie laimę čia atėjusieji pasi -
tikti saulėtekio abiturientai, sumainę
žiedus jaunavedžiai.

Lietuviui rašytojo kapas tapo ta
vieta, kur užkopus aukštai, gilaus ap -
mąstymo akimirką, pasiryžtume gy -
venti taip, jog mūsų artimųjų gyveni-
mas ,,būtų laimingas, rožėmis ir leli-
jomis išpintas”.

Na, o skaitytojams, kurie gal dar
nėra skaitę J. Biliūno apsakymų (o ir
tiems, kurie skaitė) siūlau dar kartą
paskaityti jo novelę ,,Kliudžiau”.

Redaktorė

Tat buvo nedidelė balta katytė.
Jos menkas suliesėjęs kūnelis visas
drebėjo nuo šalčio ir baimės; jos plau-
kai, lietaus sušlapinti ir purvais aps-
kretę, visi kabėjo sustyrę ir pasišiau-
šę. Radau aš ją lauke, patvoryje pritū-
pusią, susirietusią, nelaimingą. Mane
pamačiusi ji taip gailestingu balsu su-
miaukė ir pažiūrėjo akimis, kuriose
švietė ir baimė, ir viltis. Ji buvo dar
visai visai jaunutė, bet tokia sudžiū-
vusi. Gal ją atėmė nuo jos motynos
žmonės; gal jie pirma norėjo ją įdėti
maišiukan ir nunešus int upę įmesti
vandenin, bet paskui atnešė laukan,
pametė patvorin, kad ji neberastų
namų ir nudvėstų badu: pas žmones
jau nebebuvo jai vietos; gal jau nebe
pirmą dieną ji čia išalkusi ir sušalusi
tupi...

Bet kas man darbo? Juk ji nie -
kam nereikalinga...

Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsi-
džiaugia pamatęs kiškį medėjas. O aš
juk juo buvau apsitaisęs. Ant pečių
turėjau persidėjęs lanką, rankoje
nešiaus strielas: maniau esąs tikru
Amerikos tyrlaukių gyventoju, Kupe -
rio aprašytu. Nors buvau tik antros
klesos mokinys, vienok jaučiausi mil -
žinu esąs, kuris, rodės, ir vilkų būrį
su sitikęs neišsigąstų.

O čia buvo tik maža sudžiūvusi
ka tytė...

Atmatavęs dešimtį žingsnių, at -
sistojau, nusiėmiau nuo pečių lanką,
įtempiau strielą ir pradėjau taikinti.

Liūdnomis akimis žiūrėjo į mane ne -
laimingas gyvulėlis, tarsi klausda -
mas, ką aš darau... ir laukė.

Striela sudzimbė ore, ir pama -
čiau, kaip katytė staiga pervirto kū -
lio, skaudžiai skaudžiai sumiaukė ir
pradėjo stirenti kojytėmis...

Kliudžiau. Kaipo tikras medėjas,
prilėkiau artyn, bet ūmai pajutau šir -
dyje šaltį ir apsistojau nustebęs: ka -
tytės veidas buvo pervertas neapsa -
komu skausmu, akys primerktos; ji iš
visos dar likusios galios pasistengė
atsistoti ant pirmutinių kojų ir pra -
dėjo šliaužti, vilkdama žeme savo kū -
nelį: kartu vilkosi įlindusi jos krūti -
nėn striela, o iš žaizdos dideliais juos-
vais lašais lašėjo ant smėlio sukre kė -
jęs kraujas.

Nusiminęs, nebežinodamas, ką
da ryti, atžagaria ranka numečiau
lan ką ir strielas ir neatsigręždamas
parlėkiau namo. Širdyje jaučiau
skaus mą ir sunkumą: tarsi didelė di -
delė našta slėgė krūtinę.

Tik ant trečios dienos drįsau iš -
eiti laukan: katytė gulėjo aukštelnin -
kė, nebegyva. Čia pat prie jos buvo
nu mesti lankas ir strielos. Nutvėręs
nuo žemės, lanką ir strielas sulaužiau
į šupulius ir toli išmėčiau po lauką.
Tik nedrįsau išimti strielos, kuri bu-
vo įsisiurbusi katytės krūtinėn ir da -
bar stypsojo atsikišusi.

Tai buvo vienatinis mano gyveni -
me šovinys. Bet laimingas: aš jį ir ligi
šiolei dar tebenešioju savo krūtinėje...

Jonas Biliūnas
1879–1907

JONAS BILIÙNAS

KLIUDŽIAU

Čikagos lituanistinėje mokykloje
svečiavosi Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas (nuotraukoje
kairėje). Jis įdomiai papasakojo
mokiniams apie savo dalyva-
vimą projekte ,,Misija Sibiras”.
Po paskaitos ministras atsakė į
mokinių klausimus.     

Ramūno Astrausko nuotr.

,,Laimės žiburys” – paskutinė Jono
Biliūno poilsio vieta.
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redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Skaitantys ,,Draugo” dienraštį
galėjo pastebėti naujovę – ,,Redak-
cijos žodį”. Šis trumpas skyrelis yra
lyg ir „Draugo” vedamasis, kuris
atstoja daugelio skaitytojų nemėgsta-
mus ilgus straipsnius. Džiugu, kad
yra įdedama tą dieną „Redakcijos

žodį” rašančiojo nuotrauka, kuri
duoda galimybę susipažinti su auto-
riumi. Laukiame tokių naujovių ir
daugiau.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

LAUKIAME IR DAUGIAU NAUJOVIÛ

MEÇYS ŠILKAITIS

Kas St. Petersburg telkinyje ne-
pažįsta Angeles Karnienės? Kas dėl
lietuvybės – ji visur, visada ir su vi-
sais. Su patarimais, su organizavimu
ir su visokiais darbais. Atrodytų, kad
jos vyriausiam sūnui tapus LR garbės
konsulu ir sėkmingai dirbant savo
versle, jaunesniajam sūnui ne tik
dainuojant su žmona, net ir Šv. Judo
katedroje, bet ir esant St. Petersburg
Operos direktorių tarybos pirminin-
ku, jos vyrui Albinui, nors ir pensi-
ninkui, bet metai iš metų sąžiningai
kas mėnesį išleidžiant mėnesinį žinių
biuletenį, ji galėtų pailsėti ir ramiai
leisti nerūpestingas dienas kasdien
pasimaudydama baseine. Tačiau taip
nėra. Vos po sunkios operacijos grįžo
į namus, ji ir jos vadovaujamas kul-
tūrinis būrelis suorganizavo nuos-
tabų Edmundo Seiliaus ir jo žmonos
Kristinos Zmailaitės koncertą. 

Savo pasirodymu jaunoji pora su-
žavėjo visus dalyvius. Apie Seilių šiek
tiek girdėjome anksčiau, bet kas toji
smulkutė, jaunutė mergina su tokiu
reto ryškumo ir stebėtinai stipriu
balsu? Visi lietuviai turėtų pasinau-
doti proga ir pasikviesti juos į savuo-
sius telkinius.

Apie Edmundą Seilių rašoma, jog
jo ,,tobulai valdomas, nepaprasto gro-
žio balsas, tikra Dievo dovana” (,,Lie-
tuvos rytas”), kad ,,Edmundas Sei-
lius, Eurymachus vaidmenyje kaip
jaunas įsimylėjėlis, buvo ypatingai
patrauklus ir žavus” (,,Chicago Tri-
bune”); ,,Karaliaus Ouf vaidmenyje
Seilius, kaip tenoras, buvo nepamai-
nomas” (,,Alsace-Colmar” dienraštis);
,,Pure voice, pure bliss” (,,Amarillo
Globe News”). Paties dainininko žo-
džiais: ,,Mano tikslas – žmones su-
pažindinti su nuostabia, gyvai atlie-
kama, kuo įvairesne klasikine muzi-
ka... Jos esmė – tyri jausmai, žmo-
niškųjų vertybių išaukštinimas. (...)
Mielai sutinku koncertuoti Lietuvoje,

nors negaunu už tai didelio atlygio –
noriu atnešti dalelę gerumo, šviesos”.

Edmundas gimė Marijampolėje.
Nuo pirmosios klasės dainavo ber-
niukų chore ,,Vyturėlis”. Mokėsi gro-
ti smuiku bei fortepijonu. Baigęs
vidurinę mokyklą studijavo Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje V. Juo-
zapaičio dainavimo klasėje. Baigęs
gavo magistro laipsnį. Gavęs sti-
pendijas, po vienerius metus studija-
vo JAV Dallas muzikos universitete
bei Boston konservatorijoje. Vieną se-
zoną dirbo Reino nacionalinėje opero-
je. Gerai įvertintas už puikią pran-
cūzų kalbos tartį. Dalyvavo  kursuose
su pasaulinėmis žvaigždėmis. Kon-
certavo, gastroliavo ir dirbo JAV, Vo-
kietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Ja-
ponijoje, Vengrijoje. Kalba bei dai-
nuoja vokiečių, anglų, prancūzų, ru-
sų bei lenkų kalbomis. 2008 metų
rugsėjo–gruodžio mėn. dalyvavo
,,Auksinio balso” konkurse TV pro-
gramoje ,,Triumfo arka”.  Nors ir su-
rinko vienodą balsų skaičių su 10
metų jaunesniu baritonu Liudu
Mikalausku, žiūrovams nusprendus
Edmundui atiteko antroji vieta.

Kristina Zmailaitė, sopranas,
Lietuvoje gerai žinoma operos solistė.
Baigė Šiaulių vidurinę mokyklą su
sustiprintu muzikos mokymu. Daly-
vavo ,,Dainų dainelės” jaunų atlikėjų
konkursuose, kur iškopė į laureatės,
o vėliau – į diplomantės vietą. Stu-
dijavo Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje. Vėliau tobulinosi JAV,
Vokietijoje, Prancūzijoje. Yra sukū-
rusi ne vieną vaidmenį Kauno ir Klai-
pėdos muzikiniuose teatruose. Dabar
dažnai koncertuoja kartu su vyru Ed-
mundu, nes, jo nuomone, jų pasirink-
ti kūriniai ir duetai labiau patinka
klausytojams. Tai buvo įrodyta ir šią
popietę, kai dalyviai gausiais ploji-
mais, net ir atsistojimu, sutikdavo
kiekvieną jos išėjimą į sceną.

Koncertas buvo dviejų dalių.

Edmundas ir Kristina St. Petersburg scenoje

Gerbiamieji p. Janauskai, p. Kuz-
mickaite, p. Kuiziniene, p. Drunga, p.
Bučinskyte, p. Dapkute ir visi dar-
buotojai, rengiantys konferenciją
,,Lietuvių išeivijos spauda: istorija ir
dabartis”, 

Sveikinu ir Jūsų šaunų konferen-
cijos tikslą: ,,imtis išsamesnių lietu-
vių išeivijos spaudos tyrimų atsklei-
džiant vieną svarbiausių XX a. lietu-
vių išeivių veikimo lauką emigracijo-
je”. 

JAV išeivijos spauda per visą XX
a. buvo gausi, įvairi ir plati. Tas spau-
dos įvairumas atspindėjo pačių lietu-
vių išeivių požiūrų ir įsitikinimų
įvairovę. Katalikai, socialistai, ,,lais-
vamaniai”, tautininkai, liaudinin-
kai, komunistai ir kitų srovių ir pa-
žiūrų lietuviai – visi savo laiku turėjo
savo spaudą. Ypač XX a. pirmoje pu-
sėje tokia spaudos plotmė davė progą
pažinti platesnį pasaulį, negu tų lai-
kų buvę Lietuvos ūkininkaičiai – di-
džiuma kaimo bernai ir mergos – įsi-
vaizdavo ar svajojo. 

JAV išeivijos spauda prasidėjo

1879 m. su Miko Tvarausko ,,Lietu-
wiszka Gazieta”, kurios išėjo tik 12
ar 14 numerių. Bet „Vienybė”, „Ke-
leivis”, „Naujienos”, „Sandara”,
„Darbininkas”, „Saulė” ir daug kitų,
kurių irgi jau seniai nėra, tarnavo
JAV išeivijos lietuviams daug metų ir
daugeliui kartų, ir visi jie įeina
į ,,vieną svarbiausių lietuvių išeivių
veikimo laukų” ir į išeivių XX a.
spaudos istoriją. Ir komunistų „Vil-
nis” ir „Laisvė” ilgai tarnavo kito
plauko lietuviams išeiviams, bet vis
tiek tai buvo lietuvių išeivių spauda. 

Kai kuriuose Jūsų programos
punktuose nematau, kad šie visi
svarbūs leidiniai, visa išeivijos spau-
dos istorijos platybė bus aptarta, ar
kas nors  paminėta. Matau ,,Draugą”,
,,Dirvą” ir keletą inteligentijos, atei-
tininkų ir skautų žurnalų. Jeigu kiti
spaudos leidiniai nėra įtraukti į šios
konferencijos programą, norėčiau
paraginti ateityje jų neužmiršti. 

Sveikinu ir linkiu Jums sėkmės! 
Donatas Januta
San Francisco, CA

SVEIKINIMAI IÕEIVIÛ SPAUDOS 
KONFERENCIJOS PROGA

Edmundas ir Kristina St. Petersburg scenoje.                      M. Šilkaičio nuotr.

Pirmoje dalyje atlikti A. Kačanaus-
ko, J. Gruodžio, V. Mikalausko kūri-
niai ir arijos bei duetas italų kalba  iš
G. Donizetti operos ,,L’Elixir d’a-
more”. Čia išryškėjo dainininkų ir
vaidyba, ir pateikimas, ir balsų dar-
na. Antroje dalyje dainininkai pasi-
keisdami dainavo arijas ir duetus iš V.
Klovos operos ,,Pilėnai” ir B. Dvario-
no operos ,,Dalia”. Koncertą baigė

Danilo ir Hanos duetu iš
operetės ,,Linksmoji naš-
lė”. To neužteko. Klau-
sytojams kviečiant, jie
papildomai atliko duetą
iš operos ,,La Traviata”
ir dar vieną duetą iš
operetės ,,Linksmoji
našlė”. Tikrai buvo at-
gaiva ir džiaugsmas mū-
sų klube išgirsti tokios
klasės, dar daug žadan-
čius dainininkus, kokie
yra Edmundas ir Kris-
tina.

Angelė Karnienė,
kultūrinio būrelio pir-
mininkė, dėkodama da-

lyviams ir solistams pastebėjo, kad
,,šį koncertą su iškiliaisiais solistais,
garsinančiais Lietuvos vardą pasaulio
scenose, skiriame Lietuvos vardo
tūkstantmečio Jubiliejui paminėti.”

Po koncerto dalyviai turėjo pro-
gos salėje dar ilgokai pabendrauti su
solistais, o vėliau mažojoje salėje vai-
šių metu buvo dalinamasi mintimis
apie įvykusį koncertą.

Solistai po koncerto salėje su Roma Mastiene.

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500

,,Drauge” galima įsigyti
puošnius vestuvinius 

pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Skelbimai
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V. Ušackas vaik¨ ir jaunimo
lauks Diplomatènuose

Vilnius, kovo 18 d. (Lietu-
viams.com) – Skrydžių bendrovės vi-
same pasaulyje per metus netinka-
mai elgiasi su maždaug 42 mln. kelei-
vių lagaminų, o 1 mln. visiškai pameta.

Oro transporto vartotojų tarybos
atlikto tyrimo duomenimis, 2006 m.
apgadinta arba pamesta 34 mln. laga-
minų, 2005 m. – 30 mln., rašo BBC.

Numatoma, kad daugėjant ke-
liaujančių lėktuvais, daugės ir netin-
kamo elgesio su bagažu atvejų ir iki
2019 m. jų skaičius sieks 70 mln.

Anot tyrimo, oro bendrovės daž-

nai elgiasi kaip draudimo bendrovės
ir nenori atlyginti keleivių patirtų
nuostolių. Kai kurios bendrovės sten-
giasi pagerinti bagažo tvarkymą, ta-
čiau už prarastus ar apgadintus laga-
minus nėra tinkamai atlyginama.

Vienų didžiausių Didžiosios Bri-
tanijos oro bendrovių, tokių kaip
„Ryanair” ar „Easyjet”, klientams il-
giausiai tenka laukti žalos už pames-
tą ar apgadintą bagažą atlyginimo.
Kai kuriais atvejais bendrovės atsi-
žvelgia į sumažėjusią prarastų daiktų
vertę.

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA) – Lie-
tuvos tūkstantmečio Dainų šventės
pagrindiniams renginiams gali būti
nespėta atnaujinti sostinės Vingio
parko veją. Šiame parke liepos 3 d.
vyks Moksleivių Dainų diena, o liepos
6 d. – baigiamasis Dainų šventės ren-
ginys Dainų diena ,,Tūkstančio aušrų
dainos Lietuvai”.

Pasak Vilniaus savivaldybės at-
stovų, Vingio parkui sutvarkyti iš vi-
so reikia 4,5 mln. litų, pernai skirtas
milijonas, šįmet – 1,5 mln., tačiau
šiuo metu dėl lėšų stygiaus darbai čia
sustoję.

Liepos 1–6 d. vyksiančios Dainų
šventės rengėjams nerimą kelia ir vi-
siškai šventei neruošiami sostinės
Kalnų ir Sereikiškių parkai, kuriuose
net senieji suoliukai nepakeisti.

Nerimą kelia ir sostinės ,,Žalgi-
rio” stadiono būklė, tačiau žadama
jame sutvarkyti žiūrovų sektorių, be
to, Šokių dienos dalyviams pasirodyti
ypač tinkama šio stadiono veja.

Seimo Švietimo, mokslo ir kul-
tūros komitetas sutarė dėl Vingio
parko problemos kreiptis į sostinės
vadovus, taip pat prašo visų Lietuvos
savivaldybių supratingai pažvelgti į
rengimosi šiai didžiulei šventei rū-
pesčius.

Komiteto posėdyje Dainų šventę
rengiančio Lietuvos liaudies kultūros
centro direktorius Saulius Liausa pa-
žymėjo, kad dalyvauti šių metų šven-
tėje panoro net 47 tūkst. žmonių iš
Lietuvos ir užsienio, taip pat kartu
vyksiančios Moksleivių dainų šventės
dalyviai. Rengėjai suka galvą, kaip
sumažinti dalyvių skaičių iki 40
tūkst.

Siūloma atokesnių regionų gy-
ventojams Dainų šventes švęsti ne tik
Vilniuje, bet Šiauliuose ar Klaipėdoje,
o į sostinę siųsti tik pačius geriausius
kolektyvus. 

Kiekvieną kartą po dainų šven-
čių sulaukiama žmonių priekaištų dėl
maitinimo ir gyvenimo sąlygų Vil-
niuje. Atsakydamas į priekaištus S.
Liausa sakė, jog dar esame įpratę
laukti iš valstybės, o sunkmečiu ir
valstybei yra labai sudėtinga. Kai ku-
rie Seimo komiteto nariai siūlė kri-
tiškai nusiteikusiems savivaldybių
vadovams susisiekti su aukštųjų mo-
kyklų rektoriais ir susitarti dėl Dainų
šventės dalyvių apgyvendinimo sure-
montuotuose studentų bendrabu-
čiuose arba iš anksto žmonėms pasa-
kyti, kokios gyvenimo sąlygos jų lau-
kia šventiškoje sostinėje.

SPORTAS
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Dainû šventès rengèjams –
kritikos strèlès

Malon∂s komisija nepatenkino
n∂ vieno prašymo�

Clevelend, kovo 18 d. (ELTA) –
Šiaurės Amerikos Nacionalinės krep-
šinio asociacijos (NBA) čempionate
antradienį Rytų konferencijoje pir-
maujanti ,,Cleveland Cavaliers” ko-
manda, kuriai atstovauja Žydrūnas
Ilgauskas, namuose 97:93 įveikė ,,Or-
lando Magic” ekipą ir tapo sezono nu-
galėtoja.

,,Cavaliers” iškovojo šeštąją per-
galę iš eilės. Clevelend ekipa dabar
turi 54 pergales ir 13 pralaimėjimų.
Vakarų konferencijoje pirmaujanti
,,Los Angeles Lakers” komanda lai-
mėjo 53, o pralaimėjo 14 rungtynių.

Ž. Ilgauskas antradienį per 31

min. surinko 8 taškus (dvitaškiai
3/10, baudos 2/2), atkovojo 11 ka-
muolių, sustabdė 1 metimą bei po
kartą prasižengė ir suklydo.

Iškritusi iš Rytų konferencijos
,,Washington Wizard” komanda, ku-
riai atstovauja Darius Songaila, sve-
čiuose 88:103  pralaimėjo ,,Utah
Jazz” krepšininkams.

Starto penkete rungtynes pradė-
jęs D. Songaila per 22 min. surinko
10 taškų (dvitaškiai 5/8), atkovojo 7
ir perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezulta-
tyvius perdavimus, sustabdė 1 meti-
mą bei po kartą prasižengė ir sukly-
do.

Vilnius, kovo 18 d. (Delfi.lt) –
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
kviečia apsilankyti virtualiame diplo-
matų mieste – Diplomatėnuose, kuris
įsikūręs adresu www.diplomate-
nai.lt. „Į šį virtualų diplomatų mies-
tą visų pirma kviečiami vaikai ir jau-
nimas, bet miestas atviras įvairaus
amžiaus svečiams, pageidaujantiems
daugiau sužinoti, ką veikia ir kuo gy-
vena diplomatai”, – sakė ministras
Vygaudas Ušackas.

Diplomatėnuose, kaip daugumoje
miestų, veikia biblioteka, kurioje ga-
lima pasisemti žinių apie diplomati-
jos istoriją ir šiandieninę diplomatiją.
Rotušėje Diplomatėnų svečiai suži-

nos, kokias vertybes turi puoselėti
diplomatas, ir susipažins su jaunojo
diplomato kodeksu.

Šio miesto Diplomatų kvartale
pasakojama apie Užsienio reikalų mi-
nisterijos ir diplomatinių atstovybių
darbą, o apžvalgos bokštas pristato
Europos Sąjungos ir NATO šalis.
Miesto laikrodis praneš, kuo ypatinga
ši diena, o iš taksi stotelės galima nu-
keliauti į kitas interneto svetaines,
skirtas bendraamžiams Lietuvoje ir
pasaulyje.

Ištyrę šias virtualaus diplomatų
miesto vietas svečiai savo žinias galės
pasitikrinti Diplomatėnų mokykloje
laikydami testą, dėliodami ES ir
NATO šalis apžvalgos bokšte ir ga-
liausiai – iš oro uosto išvykdami į vir-
tualią diplomato misiją.

Interneto svetainėje www.diplo-
matenai.lt veikia ir kavinė, kurioje
vyks įdomūs pokalbiai. Pirmasis po-
kalbis virtualioje kavinėje rengiamas
su Lietuvos užsienio reikalų ministru
Vygaudu Ušacku. Jis vyks kovo 25 d.,
trečiadienį, nuo 10.30 iki 11.00 val. r.
Lietuvos laiku. Klausimus virtualioje
kavinėje galima pateikti ir iš anksto.

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) – Pri-
valomuoju sveikatos draudimu siūlo-
ma drausti ir laikinai Lietuvoje gyve-
nančius pilnamečius užsieniečius,
kuriems yra nustatyta globa, o jų glo-
bėjais paskirti Lietuvos piliečiai.

Atitinkamą Sveikatos draudimo
įstatymo pataisą Seime užregistravo
socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė.

Dabar įstatymai nenumato neį-
galių pilnamečių užsieniečių, turin-
čių leidimą laikinai gyventi Lietuvoje
pas globėjus lietuvius, draudimo ir
jiems neapmokamos sveikatos prie-
žiūros paslaugos, vaistai ir medicinos

priemonės.
Šią savaitę Lietuvos žiniasklaida

aprašė atvejį, kai Lietuvos gyventojai,
globojantys neįgalią pilnametę duk-
terį, jau 8 mėnesius slapstosi nuo vals-
tybės pareigūnų, nes negali jos atsi-
imti iš ligoninės. Paguldyti ligonės į
specializuotą internatą neleidžia jos
statusas, nes neįgalioji – ne Lietuvos
pilietė.

Migracijos departamento 2008
m. duomenimis, šiuo metu leidimus
laikinai gyventi Lietuvoje turi tik 7
pilnamečiai užsieniečiai, kurių globė-
jais yra paskirti Lietuvos piliečiai.

Pametama milijonas lagaminû�

Siùloma drausti ir neîgaliû�  
užsienieçiû� sveikatâ�

Vilnius, kovo 18 d. (Delfi.lt) –
Tautos prisikėlimo partijos (TPP) va-
dovas, Seimo pirmininkas Arūnas Va-
linskas įtikino didesniąją dalį Seimo
Etikos ir procedūrų komisijos (EPK)
atstovų buvęs teisus anksčiau saky-
damas, kad buvusi valdžia vogė iš
žmonių, o ekspremjeras Gediminas
Kirkilas melavo.

Etikos sergėtojai norėjo parla-
mento vadovą pripažinti nusižengus
etikos principams už tai, kad šis pa-
vadino G. Kirkilą ,,mažiuku žmogiu-
ku”, bet šiai išvadai priimti neužteko
balsų. Nutarta pasitenkinti A. Valins-
ko elgesio svarstymu.

A.Valinską EPK buvo apskundęs
socialdemokratas Andrius Šedžius už
jo žodžius, pasakytus per interviu
LTV laidai ,,Savaitė”. Joje Seimo pir-
mininkas pareiškė, kad buvusi val-
džia vogė iš žmonių. Tame pačiame
interviu netiesiogiai kreipdamasis į
G. Kirkilą TPP vadovas pasakė: ,,Jūs
esate mažiukas žmogiukas, bet kaip
buvote didelis melagis, taip ir pasili-
kote.”

,,Ar mes sėdime įstaigoje, kur ap-
link vagys? Kokiomis žiniomis rem-
damasis jis taip kalba?” – klausė A.

Šedžius. Jis taip pat prašė paaiškinti,
ką konkrečiai yra pamelavęs G. Kir-
kilas.

EPK posėdyje dalyvavęs A. Va-
linskas aiškino, jog kalbėdamas apie
vogimą galvoje turėjo pavogtus žmo-
nių lūkesčius, kai už Naujųjų metų
sutikimą Vilniuje sumokėta 3,5 mln.
litų ir daugelis liko nusivylę šiuo ren-
giniu. ,,Spaudos, visuomenės nuo-
mone, tie pinigai buvo paleisti vėjais”,
– sakė parlamento pirmininkas.

Jis taip pat dėstė G. Kirkilą ,,ma-
žiuku žmogiuku” pavadinęs malony-
biškai: ,,G. Kirkilas simpatiškas, bet
nedidelio ūgio žmogiukas yra. Ma-
nau, nepaneigsite”, – sakė A. Valins-
kas. O kad šis ne kartą yra sakęs ne-
tiesą, Seimo pirmininkas kaip įrody-
mus pateikė straipsnius spaudoje.
Anot TPP vedlio, socialdemokratas
melavo apie sumažėjusias maisto pro-
duktų kainas ir kalbėdamas apie nau-
jų automobilių pirkimą Seime.

Kai kurie EPK nariai sakė, kad
parlamento vadovo argumentai juos
įtikino. ,,Siūlau eiti konstruktyviu
keliu ir pateikti sąrašą žodžių, kurių
aš ir mūsų frakcija negalime vartoti”,
– teigė A.Valinskas.

A.Valinskas komisijâ 
îtikino buvês teisus 

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) – Vil-
niuje posėdžiavusi Malonės komisija
nutarė nepatenkinti nė vieno prašy-
mo. Prezidento Valdo Adamkaus va-
dovaujamo posėdžio metu iš viso bu-
vo svarstyta 50 prašymų suteikti ma-
lonę.

Malonės komisijos posėdžiuose
dalyvauja Aukščiausiojo Teismo bei
Apeliacinio teismo pirmininkai, tei-
singumo ministras, generalinis pro-

kuroras, Lietuvos teisininkų draugi-
jos, Lietuvos kalinių globos draugijos
bei Lietuvos nusikaltimų aukų rėmi-
mo asociacijos atstovai, Prezidentū-
ros pareigūnai.

Malonės komisija svarsto nu-
teistųjų malonės prašymus ir teikia
pasiūlymus prezidentui dėl nutarimų
priėmimo. Malonė nuteistiesiems tei-
kiama prezidento dekretais.
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Jaundė, kovo 17 d. (AFP/BNS) –
Popiežius Benediktas XVI antradienį
atvykęs į Kamerūną pradėjo savo pir-
mąjį apsilankymą skurdžiausiame
pasaulio žemyne – Afrikoje. ,,Išgyve-
nant didžiausias kančias, krikščioniš-
ka žinia visada suteikia viltį”, – sakė
iš Romos atvykęs popiežius.

,,Krikščionis negali tylėti, maty-
damas kančias ir smurtą, skurdą ir
badą, korupciją ir valdžios savivalę”,
– kalbėjo 81-erių Katalikų Bažnyčios
vadovas, kai Kamerūno oro uoste jį
pasitiko šalies prezidentas Paul Biya.

,,Čia, Afrikoje, ir kitose pasaulio
vietose nesuskaičiuojama daugybė
vyrų ir moterų trokšta išgirsti vilties
ir paguodos žodį”, – sakė Benediktas
XVI. ,,Prekyba žmonėmis, ypač mo-
terimis ir vaikais, kurie negali savęs
apginti, tapo nauja vergijos forma”, –
kalbėjo pontifikas, savaitės trukmės
kelionės metu dar aplankysiantis
Angolą.

Romos Katalikų Bažnyčia siūlo
,,ne naujas politinio ar ekonominio
pavergimo formas, ne nuožmią kon-
kurenciją tarp etninių grupių ar re-
ligijų, bet teisingumą, ramybę ir Die-
vo karalystės džiaugsmą”, – sakė
Benediktas XVI.

Popiežių pasitiko ne tik prezi-
dentas, bet ir didelė vyriausybės pa-
reigūnų ir Bažnyčios atstovų delega-
cija. Benediktas XVI Jaundėje bus iki
penktadienio. Čia jis susitiks su 52
Afrikos valstybių atstovais, besiruo-
šiančiais spalio sinodui. Benediktas
XVI sostinėje po atviru dangumi lai-
kys šv. Mišias. Jis taip pat susitiks su
musulmonų atstovais ir neįgaliuosius
prižiūrinčiomis organizacijomis. An-
goloje, kuri atsigauna po 27 metus
trukusio pilietinio karo, popiežius su-
sitiks su Luandoje reziduojančiais
diplomatais ir kreipsis į tarptautinę
bendruomenę, ragindamas neapleisti
Afrikos.

buvę ,,Jukos” vadovai įtariami ,,orga-
nizuotu svetimo turto grobimu stam-
biu ir ypač stambiu mastu bei jo
legalizavimu”.

SANA
Jemene trečiadienį mirtininkas

įvykdė išpuolį prieš Pietų Korėjos
delegaciją, kuri atvyko tirti keturių
korėjiečių gyvybių pareikalavusio
sprogimo, bet šį kartą aukų nebuvo,
pranešė saugumo pareigūnai. Sek-
madienį Jemeno rytuose esančiame
istoriniame Šibamo mieste žuvo 4 ko-
rėjiečių turistai, kurie grožėjosi sau-
lėlydžiu. Taip pat žuvo jų gidas jeme-
nietis. Pasak Pietų Korėjos, Jemeno
pareigūnai jai pranešė, kad už tai yra
atsakinga ,,al Qaeda”.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

pareiškė, jog Jungtinės Valstijos visa-
da buvo su tais, kurie siekia taikos
Šiaurės Airijoje, ir gyrė airius, kurie
,,didvyriškai” atlaikė pastarojo meto
sektantų išpuolius. Šv. Patriko die-
nos proga Baltuosiuose rūmuose pri-
ėmęs Airijos ministrą pirmininką
Brian Cowen ir aukštus Šiaurės Airi-
jos asmenis, B. Obama pasakė, tikisi
greitai apsilankyti Airijoje. Derybose,
kuriose taip pat dalyvavo Valstybės
sekretorė Hillary Clinton ir patarėjas
nacionalinio saugumo klausimais
James Jones, tarp kitų klausimų bu-
vo aptarta ir abi šalis skaudžiai palie-
tusi pasaulio finansų krizė.

ANTANANARYVAS
Jaunas Madagaskaro opozicijos

vadovas Andry Rajoelina stengėsi
įtvirtinti savo valdžią, kai armija
paskelbė jį šalies prezidentu, pažeis-
dama šios Indijos vandenyno salos
konstituciją. Madagaskaro preziden-
tas Marc Ravalomanana atsistatydi-
no antradienį. Pasak apžvalgininkų,
ankstesnis šalies vadovas pateko į
beviltišką padėtį, kai saugumo pajė-
gos parėmė prieš vyriausybę nu-
kreiptus protestus ir streikus organi-
zavusį itin jaunatviškos išvaizdos
prezidento priešininką. Pasak spe-
cialistų, šalys donorės gali sumažinti
paramą ketvirtajai didžiausiai pa-
saulyje salai, tačiau tikriausiai tik
trumpam laikui.

Pasaulio naujienos

Popiežius su ,,vilties žinia”
atvyko î Afrikâ

N. Sarkozy laimèjo balsavimâ 
dèl grîžimo î NATO 

TALINAS 
Pirmadienį iš Estijos atvyko

grupė Kremlių remiančio judėjimo
,,Naši” narių – tai rašo Suomijos
laikraštis ,,Helsingin Sanomat”, teig-
damas, kad visi jie turi Estijos pilie-
tybę. Vadinantis save judėjimo Esti-
joje komisaru Mark Siryk interviu
laikraščiui sakė, kad į Helsinkį atvy-
ko maždaug 10 judėjimo atstovų ir jie
ketina surengti kovo 23 d. protesto
akciją prieš 1949 m. trėmimų au-
koms atminti skirtą renginį, kuriame
dalyvaus Estijos ambasada. Pasak M.
Siryk, akcijoje gali dalyvauti keli
Rusijos Valstybės Dūmos nariai.

MINSKAS
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka antradienį pažėrė
savo oponentams naujų sunkių kal-
tinimų, nors išvakarėse Vakarai ir
apdovanojo jį už pastangas liberali-
zuoti šalį. A. Lukašenka, kurį JAV
kartą pavadino ,,paskutiniu Europos
diktatoriumi”, pagyrė europiečius,
bet patarė nemanyti, kad jis gali pa-
keisti savo nuomonę, paveiktas kri-
tikos iš apačios. ,,Mes nenorėtume,
kad europiečiai kvaršintų mums gal-
vą dėl menkų dalykų”, – sakė jis.

MASKVA
Rusijos valstybinio dujų monopo-

lininko „Gazprom” dujų eksportas į
šalis, niekada nepriklausiusias Sovie-
tų Sąjungai, nuo sausio 1 iki kovo 15
d. sumažėjo net 16 mlrd. kubinių
metrų. Pranešama, kad „Gazprom” į
šias šalis eksportavo 24 mlrd. ku-
binių metrų dujų. Be to, dienraštis
„Vedomosti” teigia, kad kovo mėn. ir
toliau mažėja „Gazprom” išgaunamų
gamtinių dujų kiekis.

* * *
Maskvos Chamovnik teismas

atsisakė nutraukti ,,Jukos” vadovo
Michail Chodorkovsky ir finansų
bendrovės ,,Menatep” vadovo Platon
Lebedev baudžiamąją bylą dėl epizo-
do, susijusio su ,,Rytų naftos kom-
panijos” akcijų grobimu už 3,6 mlrd.
rublių. Pastaruoju metu Rusijos ge-
neralinė prokuratūra pranešė, kad

EUROPA AZIJA

RUSIJA

JAV

AFRIKA

Paryžius, kovo 18 d. (AFP/BNS)
– Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy laimėjo balsavimą dėl pasi-
tikėjimo, susijusį su jo sprendimu
grąžinti šalį į NATO karines struk-
tūras, iš kurių ji pasitraukė prieš 4
dešimtmečius.

,,1966 m., kai tvyrojo įtampa tarp
Rytų ir Vakarų, mūsų pasitraukimas
iš šios organizacijos buvo šokas”, –
anksčiau, per balsavimą prieš deba-
tus, Nacionaliniam Susirinkimui sa-
kė premjeras Francois Fillon.

,,Tačiau 2009 m. mūsų sugrįži-

mas yra paprasčiausiai prisiderini-
mas, kuris nekelia jokių emocijų
tarptautinėje arenoje”, – sakė jis ir
pridūrė, kad Prancūzija yra Jungti-
nių Valstijų ,,sąjungininkė, bet ne
vasalė”.

N. Sarkozy praėjusią savaitę
paskelbė, kad Prancūzija grįš į NATO
integruotas karines struktūras, tokiu
būdu atšaukdama tuometinio prezi-
dento Charles de Gaulle sprendimą
pasitraukti iš jų protestuojant dėl įsi-
vaizduojamo JAV vyravimo organi-
zacijoje. Dėl to Ch. de Gaulle žingsnio
NATO išsikėlė iš būstinės Paryžiuje,
o JAV kariai išvyko iš Prancūzijos
teritorijos.

Nuo pat pradžių NATO, kuriam
dabar priklauso ir tokios šalys kaip
Turkija, Lenkija ir Kanada, tikslas
buvo atsverti sovietų armiją Rytų
Europoje po Antrojo pasaulinio karo.

Sprendimas vėl integruoti Pran-
cūziją laikomas vienu svarbiausių N.
Sarkozy pakeitimų užsienio politikos
srityje. Tačiau jį kritikuoja naciona-
listai ir kai kurie jo dešiniosios Sąjun-
gos už liaudies judėjimą (UMP) na-
riai, kurie tai laiko žingsniu draugiš-
kesnės nuostatos JAV atžvilgiu link.

,,Čia, Afrikoje, ir kitose pasaulio vietose nesuskaičiuojama daugybė vyrų ir moterų
trokšta išgirsti vilties ir paguodos žodį”, – sakė popiežius Benediktas XVI.

EPA nuotr.

Sprendimas vėl integruoti Prancūziją
laikomas vienu svarbiausių N. Sarkozy
pakeitimų užsienio politikos srityje.
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SULTYS – SVEIKATOS
ŠALTINIS

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

Mūsų stalui

Pats geriausias būdas atstatyti
išsekusį organizmą – gerti daržovių ir
vaisių sultis. Pavasarį, po ilgesnės li-
gos ar operacijos tuoj pat reikia mūsų
organizmui naujų vitaminų ir mine-
ralinių medžiagų papildų. Kiekvie-
nas, grįžęs namo iš ligoninės, žino,
koks būna išsiderinęs visas organiz-
mas: jaučiame miego sutrikimą, silp-
numą, virškinamojo trakto sutriki-
mus. Reikia pačiam pasirūpinti kuo
greičiau atsigauti. Sveika namų mity-
ba yra geriausi vaistai.

Jau jaunystėje reikia pradėti rū-
pintis senatve. Tuo turi pasirūpinti
mamos. Kiekviena mama, augindama
vaiką, turėtų rūpintis sveika mityba,
žiūrėti, kad augantis organizmas
gautų natūralių vitaminų, minerali-
nių medžiagų. Vaikui sveikam augti
padės natūralios, namuose išspaustos
vaisių ir daržovių sultys. Toks vaikas
bus žvalus, pilnas energijos, augs ligų
nekamuojamas, su stipria imunine
sistema. Vaikams sultis duodame ger-
ti priklausomai nuo jų amžiaus, ats-
kiestas su vandeniu ir nedideliais kie-
kiais, geriau per šiaudelį. 

Negerai, kai žmonės pradeda va-
dovautis įvairiausiomis televizijos
reklamomis, kurios vos ne  kiekvieną
dieną keičiasi. Pasikliaukime savimi
ir senais tėvų ir senolių būdais. Se-
nais laikais nebuvo greito aptarnavi-
mo valgyklėlių ir žmonės buvo svei-
kesni. Valgė sviestą, kiaušinius, laši-
nius, mėsą, žuvį ir t.t., bet stipriu
maistu greičiau pasisotindavo visai
dienai ir ne tiek daug jo suvalgydavo.
Dabar vis girdi, kad to ar to negalima
valgyti, viskas liesinama, o valgome
ištisai, didelėmis porcijomis ir vis jau-
čiamės alkani. Anksčiau bandeles,
pyragus, tortus ir visokius skanėstus
kepdavo tik šventėms. Dabar kepyklų
lentynos lūžta nuo skanėstų, ledų.
Valgydami tokius produktus kasdien
tik kenkiame sau. Jei norite suvalgyti
gabalėlį pyrago, verčiau tai daryti su
dideliu kiekiu šviežių daržovių. Jei
norite ledų, tai valgykite vien tik
juos, o paskui 2–3 valandas neval-

gykite nieko.
Būtiniausios sultys. Nebūtina

iš visokių vaisių ir daržovių spausti
sultis. Užtenka, kad valgome šviežias
salotas, o atėjus sezonui valgome
daugiau sezoninius vaisius ir uogas.
Net ir gaila būtų spausti iš uogų sul-
tis, nes daugiau jų išmestume, o sul-
čių išeitų tik lašelis. Jei norime, gali-
ma sudėti uogas į elektrinį plakiklį,
pridėti dar kokių nors vaisių ir pa-
sidaryti kokteilį.

Taip pat nebūtina visas daržoves
naudoti sultims. Daug mes jų valgo-
me kaip salotas,  vis vienas pakeisda-
mi kitomis. Kiekviena iš jų yra sveika
ir kiekviena turi įvairių svarbių ele-
mentų, tad to ir užtenka. Dėl regėji-
mo labai sveika valgyti šviežius kra-
pus, bet iš jų sulčių neišspausime, tad
barstome jais išvirtas bulves, salotas,
dedame jų į padažus. Labai sveika
valgyti petražoles. Jos gerina deguo-
nies apykaitą, palaiko normalią skyd-
liaukės veiklą, stiprina kraujotakos
sistemą, ypač kapiliarus ir arterijas.
Dėkime jų šviežių kuo daugiau į sa-
lotas, barstykime šviežiomis petra-
žolėmis patiekalus, pvz., koldūnus ir
kt. 

Sulčių galima išspausti iš karto
daugiau ir maišyti su kitomis. Lai-
kant šaldytuve kelias savaites, jų sko-
nis išlieka visai nepakitęs. Paprastai
aš pasigaminu sulčių iš 40 vidutinio
dydžio burokų, 40 citrinų, 40 apelsi-
nų, 3 salierų pundelių, 8 sv. morkų, 4
didesnių imbiero šaknų. Viską sumai-
šau kartu, išpilstau į stiklainius ir lai-
kau šaldytuve. Spausti sultis yra dar-
bas ir su tuo kiekvieną dieną  nesiter-
liosi. Sultis geriu jau 20 metų, jaučiuo-
si puikiai, todėl ypač patariu jas ger-
ti. 

Burokėlių sultys

Jos naudingiausios kraujo rau-
donųjų kūnelių gamybai, puikiai pa-
gerina kraujo sudėtį, moterims atito-
lina menopauzę, šalina kraujotakos
sistemos, virškinamojo trakto, storo-

sios žarnos ligas, tirpdo kepenų, inks-
tų ir šlapimo pūslės akmenis, ypač
kai geriamos kartu su morkų sul-
timis. Burokėlių sultys gerina me-
džiagų apykaitą, veiksmingos apsi-
nuodijus maistu. 

Sistemingai geriamos burokėlių
sultys padeda grąžinti veidui grožį ir
skaistumą, nes jose esančios veiklio-
sios medžiagos stiprina visą organiz-
mą.

Burokus reikia nulupti, nuplauti
ir, reikalui esant, perpjauti, kad tilp-
tų į sulčiaspaudę. Šviežiai paruoštų
burokų sulčių tuoj pat negalima ger-
ti. Reikia leisti joms kelias valandas
nusistovėti.

Morkų sultys

Jose yra A, B1, B2, B12, PP, K, E
ir kt. vitaminų. Jos gerina dantų,
plaukų, nagų struktūrą, šalina skran-
džio ir dvylikapirštės žarnos opas, di-
dina organizmo atsparumą infekci-
joms ir gebėjimą su jomis kovoti,
labai stiprina akis ir gerklę. Dažnai
daugelis kepenų ir viso virškinamojo
trakto ligų atsiranda stokojant kai
kurių elementų, kurių yra šviežiose
morkų sultyse. Įvairi odos alergija,
egzemos, limfinės sistemos ligos re-
guliariai geriant morkų sultis išnyks-
ta.

Kaip žinoma, įvairių alerginių li-
gų priežastis yra netinkamas kepenų
darbas. Morkų sultys kepenis valo.
Dideli kiekiai toksinių medžiagų,
esančių organizme, nepajėgia pasiša-
linti per kepenis, todėl – o tai visiškai
natūralu – keliauja į limfinę sistemą
ir pasišalina pro odos poras. 

Ištirpę toksinai yra geltoni arba
oranžiniai. Jeigu organizme buvo
daug nuosėdų, tai geriant morkų sul-
tis oda gali pagelsti. Toks reiškinys
yra visiškai normalus. Kai visos nuo-
dingos medžiagos iš organizmo pasi-
šalins, oda vėl įgis natūralią spalvą.
Procesas kartais trunka nuo pusme-
čio iki metų. 

Vienoje stiklinėje morkų sulčių
yra visi būtini organizmui paros vita-
minai ir mikroelementai. Morkų sul-
tis sudaro junginiai iš tokių elemen-
tų, kurie maitina visa organizmą ir
normalizuoja jo gyvybines funkcijas.

Mažiems vaikams reikėtų duoti
po vieną šaukštą morkų sulčių ryte ir
vakare. 

Gydyti kosulį ir balso užkimimą
liaudies medicinos specialistai pa-
taria morkų sultimis, sumaišytomis
su medumi, o sergantiems stomatitu
pataria šiomis sultimis skalauti gerk-

lę. Norint pašalinti akmenis iš tulžies
pūslės latakų, patariama keletą mė-
nesių gerti morkų sultis. Morkų sul-
tys neleidžia susidaryti druskų kris-
talams sąnarių ertmėse.

Norint išspausti sultis, morkų
nereikia skusti, o tik gerai jas nu-
plauti ir nupjauti galus. 

Citrinų sultys

Citrinų sultyse gausu minerali-
nių druskų, vitamino C ir citrinų
rūgšties, todėl jos yra ypač vertingos.
Šios sultys naikina mikrobus ir pa-
sižymi dezinfekuojamu poveikiu. Sis-
temingai vartojamos citrinų sultys
padeda išvengti aterosklerozės. Citri-
nų sultys  stiprina  venų sieneles ir
tirpdo kraują. Dėl jose esančių fitoe-
strogeninų citrinų sultis naudinga
gerti vyresnio amžiaus moterims ir
atsisakyti hormoninių tablečių. Ru-
dens pabaigoje ir pavasario pradžioje
reikia profilaktiškai gerti citrinų sul-
tis nuo gripo epidemijos. 

Citrinų sultys patartinos gydant
virškinamojo trakto ligas, akmenligę,
sutrikus medžiagų apykaitai, sergant
hemorojumi ir karščiuojant. Šviežių
citrinos sulčių galima pilti į salotas –
tuomet nereikia dėti druskos. Ser-
gant angina, burnos ar gerklės gleivi-
nės uždegimu praskiestomis vande-
niu sultimis galima skalauti gerklę.
Citrinų sultys vartotinos (išoriškai)
sergant grybėlinėmis odos ligomis.

Citrinas pirmiausia gerai nu-
plauname, nupjauname jų viršūnėles.
Spaudžiame kartu su oda. Odelėje
yra vertingų fitoncidų ir eterinių
aliejų, gerinančių širdies, kraujagys-
lių ir smegenų darbą.

Salierų sultys

Saliero šakniavaisyje yra daug
biologiškai aktyvių junginių: eterinio
aliejaus, kalio, fosforo, organinių
rūgščių, šiek tiek vitaminų C, PP, B
grupės vitaminų, gleivių, glikozidų ir
kt. Beje, salierų lapeliai naudingesni
už šakniavaisius. Juose 4 kartus dau-
giau vitamino C ir keliolika kartų
daugiau karotino.

Salierai puikiai varo šlapimą,
stiprina nervų sistemą, valo kraują,
šalina šlakus, gydo astmą, pleuritą;
valo inkstus, kepenis, šlapimo pūslę;
malšina artrito skausmus; padeda
normalizuoti svorį ir cukraus kiekį
kraujyje.

Apelsinų sultys 

Apelsinų sultys turi taip pat daug
vitamino C, kalio, fosforo, kalcio. Su-
valgius per dieną vieną apelsiną, mū-
sų organizmas gaus visos dienos kal-
cio porciją, o taip pat visų kitų mums
reikalingų mikroelementų. Ne visa-
dos prisiversime kasdien suvalgyti po
apelsiną, o gerdami apelsinų sultis
mes papildysime savo organizmą ver-
tingais vitaminais. 

Sultims skirtus apelsinus nulu-
pame ir spaudžiame. 

Visus čia išvardytus vaisius ir
daržoves spaudžiu ir maišau kartu.
Kasdien šių sulčių išgeriu po pusę lit-
ro. Jos labai skanios, gaivinančios.
Geriu ne iš karto, bet per dieną po
truputį. Geriau sultis pradėti gerti po
pietų, nes, kaip jau sakiau, jos yra la-
bai sočios, jų išgėrus visai nesinori
valgyti. Sultis geriu be pertraukos –
vienos baigiasi, kitas gaminu. 

Kiekvienas atliktas darbas atne-
ša džiaugsmo, kelia pasitikėjimą sa-
vimi, o su tuo pradedi mylėti ir gerbti
save. O jei save myli ir gerbi, tai gerb-
si ir kitus. 
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
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Galų gale viskas patikrinta, su-
skaičiuota, surašyta, patvirtinta pa-
rašais, o išvadoje juodu ant balto pa-
rašyta: „Viskas gerai tvarkoma, jokių
nusižengimų nerasta.” Komisiją išlei-
dęs ir pastatęs mašiną į garažą,
Augustinas pėdino į namus.  Vakaras
pasitaikė šiltas, oras maloniai gai-
vus, dangaus čiuožykloje mirguliavo
tūkstančiai žvaigždelių, o išblyškęs
mėnuo kabojo ant medžių viršūnių.
Galvojo apie tai, kiek iš esmės nedaug
reikia, kad pagerėtų nuotaika. Tylu,
tik kiek tolėliau, pačiame ežero pa-
kraštyje, tankiai apaugusiame krū-
mokšniais, kaip paslaptingoje pasa-
koje kilo rūkas, pamažu viską deng-
damas šviesiu vualiu. Nuotaika pasi-
taisė; ilgai kabojęs po krūtine nera-
mumo, baimės ir beviltiškumo ak-
muo nukrito, ir atrodė, jog likimas,
visą laiką ėjęs greta ir matomas tik iš
profilio, dabar pasisuko į jį ir nusišyp-
sojo. Bet ar ilgam?

Trisdešimt antras skyrius

„Jei esi negabus...” skambėjo
partijos sekretoriaus Padleckio žo-
džiai, lyg koks prakeikimas. Nega-
bus?.. kaip greitai viskas keičiasi. Iki
šiol buvo gabus, talentingas, pavyz-
dys kitiems ir ūmai – negabus. Nuga-
ra nučiuožė šalta gyvatė. Taip... tai
buvo Vilniuje. Susistabdė jį senas pa-
žįstamas Zigmas. Nebuvo jie draugai
nuo vaikystės, bet vardadienio ar
gimtadienio proga susitikdavo pas
Martėnus, pabendraudavo, kortomis
palošdavo, eidavo medžioti. Zigmas
buvo draugiškas, nuoširdus, žodžio
nelaikė už danties, visada geru vėju
linkęs. Žodis po žodžio, o Zigmas ir
sako: „Einam, Augi, pietų, aš nusive-
siu į tokią vietą, kur tu liežuvį nu-
rysi”. Augustinas nesipriešino, nes
nuo ryto dar nieko burnoj nebuvo
turėjęs, o jau rodyklės slinko prie tre-
čios valandos. Jie pavažiavo trolei-
busu porą sustojimų ir išlipo prie res-
torano, kurio pastogėje švietė blyk-
čiojantis užrašas: VILNELĖ. Užlipę į
antrą aukštą, įėjo į patalpą, o skanus
kvapas trenkė į nosį vos peržengęs
slenkstį. „Sėsk kur nors, aš tuojau”, –
sušnibždėjo Zigmas ir nuskubėjo prie
bufeto.  Augustinas įsitaisė prie lan-
go, neskubėdamas apsižvalgė, lyg
kieno paliepimu grįžt atgal. Tai buvo
ji, Giedrės mama. Vadinasi, ji jau Vil-
niuje tarakonus kramto. Jų žvilgsniai
trumpam susidūrė. Ji apsisuko ir din-
go už durų, o jam lyg šluotražiu per
širdį. O ar šefė negalėjo įkišti liežu-
vio? Kaip sakė Krickus: „Užteks kam
nors neigiamą žodelį leptelėti...”
Giedrės pusbrolis dabar – ohoho,
Vilniaus miesto propagandos ir agi-
tacijos skyriaus vedėjas, šiška. Jis, be
abejo, žinojo, kad Augustiną ruošiasi
apdovanoti, užsiminė šefei, o toji...
Taaaip. O gal saugumas? Kai antrą
kartą nesutiko bendradarbiauti, ver-
buotojas sušnypštė it kranas, iš kurio
nustojo bėgti vanduo. „Jei neįstengi
įvykdyti laiku, atsiras, kas padaro!” –
siuto sekretorius. Be abejo, nepakei-
čiamų nėra, bet... Prieš mėnesį, kada
buvo gauti darbo planai, visai kitaip
kalbėjo. Nors, kai dabar žvelgia per
laiko tarpą, ir tada jau elgėsi gana
keistai. Pro ausis praleido Augustino
samprotavimus, abejones, nusiskun-

dimus dėl technikos stygiaus. „Nieko,
nieko drąsino, trys metai, ne viena
diena”.  Trys metai, o po mėnesio, jau
per metus, žodžio neleido ištarti, da-
ryk kaip išmanai, verskis per galvą,
bet kad būtų įvykdyta. Mesk viską ir
pulk prie naujo objekto. Dega?! Viską
į šalį, lyg būtų širšė į subinę įgėlus.
Su ta saujele žmonių? „Reikės –
padėsim”. Žinom, kaip jie padeda...
gal paukštuką popieriuje. Be to, artė-
ja ruduo, tuoj medžioklė prasidės, la-
bai jiems ten rūpi, kas vyksta kažko-
kioje provincijoje. Kas čia per velnias
už tos užgaidos slypi, kur jie suka?
„Proga turi plaukus iš priekio”. Ta
mintis, kaip įkyri musė, vis birbė į
ausį, nors jis ir stengėsi ją nuginti.
Manai, šiaip sau buvo pasikvietę?

Taip taip, garsiai sumurmėjo
Augustinas, sustojęs prie raudonos
šviesoforo šviesos. Prieš raudoną tu
bejėgis. Beprotis, tikras beprotis gali
šitaip samprotauti. Prieš akis jam iš-
kilo visas darbų srautas: perkelti ge-
ležinkelio ruožą, nudrenuoti šalti-
nius, nukreipiant juos į betoninius
vamzdžius, paruošti gelžbetoninius
blokus atramoms, patikrinti, ar kur
nors nesisunkia iš žemės šaltinis. Ne
laikas tikrinti, kai traukinys nulėks
nuo bėgių. O kas bus kaltas? Tada jau
visu balsu užgiedos, kad atbulom
rankom daryta. Augustino galvoje
buvo sumaištis, smegenys įtemptai
dirbo ieškodamos priežasties ir išei-
ties, tačiau visa esybe jautė, kad kaž-
kas ne taip, kad artėja jo likimo va-
landa. Augustinas nervinosi. Kartais
jis pats savęs klausdavo, ar visi kiti
irgi kankinasi nuo netikėtai užgriu-
vusių minčių, ar kankinasi tik jis vie-
nas? Argi šitai sužinosi? Bandymas
reguliuoti minčių srautą, visokius
išsigalvojimus, prielaidas – tuščias
laiko gaišinimas. Jis žinojo, kad jų
valioj viskas. Pasaulis, žinoma, ir be
Augustino eis savo keliu. Jie gali pa-
sėti širdyje nepatiklumo sėklą vis-
kam: artimiesiems, draugams, paval-
diniams, net daiktams, esantiems ap-
linkui, – ar nutrinti tave nuo žemės
kaip kreidą nuo grifelinės lentos.
„Proga plaukus turi tik iš priešakio”
vėl atgimė žodžiai, vėl nerimastis į
širdį. Manai, šiaip sau, manai, taip ir
praeis? Iki šiol jis jautėsi tarsi uola,
kurios negali paplauti povandeninės
srovės, dabar pasijuto, lyg stovėtų
ant plaukiojančios ledo lyties, kuri
atitrūko ir pamažu jį neša. Iš at-
minties nedilo Ankus: įsismarkavęs,
paraudęs, tabaluojančiu kaklaraiščiu.
Jeigu jį suės, prapuls su viaduku. Per
metus! Nesąmonė. Užkrovė jam ant
pečių tam, kad jį išėstų, kad lengviau
būtų jo atsikratyti. Smatyvai udočki,
Augustinai! O kur dėtis? Gerai, jei pa-
tyliukais, o jei per spaudą. Paskelbs:
„Neįvykdė valstybinės užduoties, ig-
noravo vyriausybės nurodymus.” O
paskiau lyg tarp kitko švelniai apgai-
lestaus. Kas čia nuostabaus, žmogus
po kapitalinio smegenėlių remonto.
Po tokių žinučių kas tave priims, kam
būsi reikalingas? Pašaipi? Jis nusi-
purtė, lyg taip būtų galėjęs atsikra-
tyti įkyriai skalijančių ir neviltį ke-
liančių minčių. Be to, artėja ruduo, ne-
trukus medžioklės sezonas prasidės,
reikia ten kelius sutvarkyt, kad atva-
žiavę iš šiltų kabinetų neužbuksuotų,
uodegų neprišaltų.      Bus daugiau.

Prisimintos S. Juškienės 
pirmosios mirties metinės

Sekmadienį, kovo 8 d., nors rytas
buvo šaltokas ir lietingas, žmonės
rinkosi į Šv. Antano bažnyčią, Det-
roit, MI, kur buvo aukojamos šv. Mi-
šios a. a.  Stefanijos Juškienės viene-
rių metų mirties sukakčiai paminėti.
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė
klebonas kun. Alfonsas Babonas.
Skaitinius skaitė Antanas Strakšys.

Šią liūdną sukaktį paminėti spe-
cialiai atvyko dainininkė Kristina
Petrauskaitė ir vargonininkė Ada Si-
maitytė. Nuostabiu sopranu Petraus-
kaitė giedojo visas liturgines dalis ir
giesmes, ypatingai gražiai skambėjo
„Ave Maria”, „Jėzau, pas mane atei-
ki”, „Šiluvos Marija” ir „Marija, Ma-
rija”. Galėjai matyti, kad maldininkai
buvo sujaudinti, nes braukė ašaras
nuo akių. Galime tikėtis, kad a. a.
Stefanija girdėjo ir džiaugėsi Kristi-
nos ir Ados talentais.

Aukas prie altoriaus nešė Stefa-
nijos dukra Regina Juškaitė-Švobie-
nė ir jauniausia anūkė  Stefanija
Weaver, atvykusi iš Nashville, Ten-
nessee.

Po Mišių velionės dukra visus
pakvietė į parapijos salę pietums.
Pietuose dalyvavo naujai paskirtas
LR garbės konsulas Detroit Algis Za-
parackas, vietinės giminės, 102 kuo-
pos Vyčiai, parapijiečiai, draugai ir
artimieji. Iš viso 65 asmenys atvyko
pasimelsti ir prisiminti mylimą Ste-
futę.

Salėje parodytos nuotraukos ir
daiktai bylojo apie a.a. Stefanijos Juš-
kienės nueitą gyvenimo kelią. Buvo

įrengtas altorėlis su a. a. Stefanijos
nuotrauka ir mediniu kryžiumi, žva-
kėmis, raudonomis rožėmis, žemiau
padėta puošni įvairių gėlių puokštė.
Kadangi a.a. Stefanija mirė 2008 m.
kovo 4 d., salėje buvo pastatyta iš me-
džio išdrožta šv. Kazimiero statula ir
šalia jos – gėlės ir trys degančios žva-
kutės.

Zita Skučienė pasidalino biogra-
fijos žiniomis apie velionę, ypač pa-
brėždama jos veiklą Šv. Antano para-
pijos gyvenime. Dukra Regina Juš-
kaitė-Švobienė skaitė eiles „Brangiai
mamytei”: „Užsimerkė Tavo akys
netikėtai ir pradingo šypsena veide.
Pagrobė Tave mirtis plėšrūnė ir dau-
giau ji mums neatiduos... Aš supran-
tu begalinį skausmą, kai netekau mo-
tinos geros...”

Anūkė Stefanija Weaver padėko-
jo visiems, apsilankiusiems prisimin-
ti mielą ir brangią mamą, močiutę,
promočiutę, propromočiutę, gerą
draugę ir darbščią parapijietę. Dar
galime ir šiandien jausti jos buvimą
mūsų parapijos salėje. Buvo padėkota
už maldas, šv. Mišių aukas, gražius ir
švelnius paguodos žodžius šeimai.
Kunigas  Babonas sukalbėjo invoka-
ciją. 

Po vaišių visiems dalyviams buvo
išdalinta „po stiliuką” a. a. Stefanijos
namuose iš serbentų padaryto nami-
nio gėrimo. LR garbės konsulas Zapa-
rackas pasiūlė visiems pakelti tostą
už a. a.  Stefanijos Juškienės atmintį.

Ilsėkis ramybėje, a. a. Stefanija
Juškiene.                                      lm

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
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

,,Draugo” redakciją pasiekė pa-
ties autoriaus atsiųsta kukli, nedi-
deliu ti ražu (1,000 egz.) išleista Balio
Ga jausko knygelė ,,Pro spygliuotas
vie las matau dangų” (Kaunas, ,,Nau -
ja sis amžius”, 126 p.). Kartu atsiųs-
tame laiške B. Gajauskas rašo: ,,Ger -
biamoji redakcija, praėjo daugiau nei
dvidešimt metų nuo tų laikų, kai jūsų
laikraštis skelbė straipsnius apie ma -
ne, o gal ir mano. Tada aš buvau su -
imtas ir uždarytas į sovietinį konc -
lagerį. Nuo to laiko labai daug kas pa-
sikeitė. Lietuva tapo nepriklausoma,
o bolševikinė imperija sugriuvo. Ma-
nau, kad jūsų redakcijoje kai kurie
darbuotojai nauji. Tą laiką aš dalyva -
vau politinėje ir visuomeninėje veik-
loje. Pagal galimybes dar ta veikla už -
siimu. Tačiau atėjo laikas rašyti. Siu n  -
čiu pirmą knygutę, kurioje su rinkti
mano straipsniai slapta parašyti so -
vie tiniame konclageryje. Slapta iš -
vež ti jie ‘nukeliaudavo’ pas mano

draugą Kęstutį Jokubyną į Miun -
cheną. Jis juos skelbdavo per ‘Lais -
vosios Europos’ radiją. Knygutę siun  -
čiu prisiminti tuos senus ir pavojin-
gus laikus.”

Manau, kad paties B. Gajausko
skaitytojams pristatinėti nereikia.
Tačiau įdomu, kaip gimė knyga? 

B. Gajauskas dabar – Neprik lau -
somybės Akto signataras, džiaugiasi
atgauta laisve, už kurią nedvejoda -
mas paaukojo 37 gražiausius gy ve -
nimo metus, patyrė sovietinės impe-
rijos lagerių žiaurumus, bet nepalūžo
šioje nelygioje kovoje ir laimėjo.

Atkuriant nepriklausomybę Jis
buvo daugybės darbų iniciatoriumi,
organizatoriumi ir įkvėpėju, ryžtin-
gai kūrė Lietuvos saugumo sistemą.

Sunku net įsivaizduoti, kad ši -
tiek metų žmogus gali išbūti ne -
laisvėje. Dar sunkiau suprasti, kaip
per tiek metų jis nepalūžo. Kas buvo
tikėjimo, vilties angelu?

1973 metais iš lagerių grįžusio B.
Gajausko – „pavojingo recidyvisto”,
„užkietėjusio antisovietiko”, bijojo
sovietinės Lietuvos čekistai: jam, ne -
mačiusiam tėvynės net 25 metus, bu -
vo atimta teisė grįžti į Lietuvą. Tad
Baliui teko vykti į Kaliningrado sritį.
Šiaip taip gavęs pasą ir nieko ne -
paisydamas jis atvyko į Kauną.
Tačiau laisve džiaugėsi neilgai. Už
Aleksandr Solženicyn knygos „Gu la -
go archipelagas” vertimą KGB  jį su -
ėmė ir nuteisė dešimčiai metų ypatin-
gojo režimo lagerio ir penke riems me -
tams trėmimo.

Vienoje iš tos bausmės atlikimo
vietų, Permės srities Kučino ypatin-
gojo režimo politinių kalinių lageryje,
Balys buvo „įkurdintas” nedidelėje
ka   meroje tarp keturių sienų. Čia jis

,,Dėl to reikėjo kovoti ir rizikuoti”
(Balio Gajausko pirmajai knygai pasirodžius)

sumanė rašyti savo pastabas, išvadas,
apibendrinimus apie politinių kalinių
sunkiai pakeliamas kalinimo sąlygas
kalėjimuose ir lageriuose, taip pat
apie sovietinę tikrovę bolševikinėje
imperijoje. Reikėjo tuos rašinius per-
duoti į laisvę, kad jie būtų persiųsti į
Vakarus. Kaip tai padaryti?  Vienin -
telė galimybė buvo asmeniniai pasi-
matymai. Juos kartą per metus gau-
davo tik artimieji, giminės. Ištiki -
miausias pagalbininkas buvo jo žmo -
na Irena, nors už tokį tarpininkavi -
mą jai grėsė iki septynerių metų ne -
laisvės.

Per tuos nors ir labai retus susi-
tikimus Balys ir jo žmona Irena, su
kuria jam leido susituokti lageryje,
paslapčia pasikeisdavo tūtelėmis – jis
perduodavo prirašytus lapelius, žmo -
na jam – švarų popierių.

I. Gajauskienė, grįždama į Lietu -
vą, aplankydavo kai kuriuos Maskvos
disidentus. Jiems papasakodavo, kas
dedasi lageriuose, o Balio lapelius
per duodavo disidentei Arinai Ginz -
burg, ši juos išsiųsdavo į Miun cheną
Balio draugui, buvusiam sovie tinio
gulago kaliniui Kęstučiui Jo kubynui.
B. Gajausko parašyti straipsniai buvo
išversti į kai kurias užsienio kalbas,
buvo išspausdinti įvairiuose užsienio
leidiniuose. Pasaulis išgirdo lagerio
balsą. 

Dabar šį balsą išgirdome ir mes.
,,Džiugu, kad nors ir pavėluotai, skel-
biami straipsniai-pranešimai iš ypa -
tingojo režimo politinių kalinių lage -
rių”, – rašo knygos pratarmėje dr.
Van da Briedikienė.

Laisvės šauklys ir kovotojas už
Lietuvos nepriklausomybę B. Gajaus -
kas gerai suprato, kad reikia nepasi -
duoti okupantams. „Užsitęsusi oku-
pacija atbu kina kitų kartų laisvės
siekimą. Už augę okupacijoje, pamažu
pamiršta laisvės skonį, pripranta prie
okupacijos sąlygų ir jas laiko nor-
malia egzistavimo forma”, – dar
1982-aisiais Permės la geryje ant
vogčiomis į kamerą pra sineštų popie -
riaus skiautelių rašė B. Gajauskas
(psl. 32). 

,,Ši politinė kova buvo dvasinis
poreikis priešintis bet kokiomis sąly-
gomis, nesutikti su okupantu ir neiti
su juo į jokius susitarimus. Dėl to
reikėjo kovoti ir rizikuoti”, – rašo au -
torius knygos įvade. 

B. Gajausko kuklioje knygelėje
lageryje sudėlioti straipsniai spausdi-
nami be pakeiti mų, taip, kaip jie buvo
parašyti. Knygelė iliustruota nuo-
traukomis iš Gajauskų šeimos albu-
mo. Pateikti ir kai kurie susirašinėji-
mo su Kęstučiu Jokubynu, šifravusiu
ir okupuotos Lietuvos žmonėms skel-
busiu šiuos ypatingos svarbos doku-
mentus, laiškai bei JAV politikų ir
lietuvių kovos už B. Gajausko iš lais -
vinimą dokumentai.

Šią knygą verta paskaityti ir
tiems, kuriems žodis „lageris” lyg ir
seniai tapo įprastu, kalbant apie oku-
paciją, ir tiems, kurie retai susimąsto,
o kas tai buvo, kaip atrodė tas lageris,
ir tiems, kurie gal net nežino šio žo -
džio. Knygelę galima užsisakyti in -
ter netu www.blk.lt/en/books/

Ar girdėjote?  Žinodami, kad juoktis sveika, ciceriečiai įkūrė klubą ,,Juokų kauliukai”. Pirmasis šio klubo pasirodymas įvyko kovo 8 d. „Juokų kauliukų”
klubo nariai savo pasirodymu privertė susirinkusius pamiršti blogą tos dienos orą. Linksmai pabendravę žiūrovai su gera nuotaika skirstėsi namo. Gal
sulauksime ir daugiau šio klubo pasirodymų?

Nuotraukoje – klubo ,,Juokų kauliukai” nariai iš kairės: Stasys Bernatavičius, Jonė Bobinienė, Audronė Bernatavičienė, Virginija Mauručienė, Rasa
Čepukėnaitė ir kun. dr. Kęstutis Trimakas.                                                                                                                                                                        Jono Kuprio nuotr.

Balys Gajauskas

Balio Ga jausko knygelės ,,Pro spyg-
liuotas vie las matau dangų” vir-
šelis.
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Atkelta iš 3 psl.    yra išskyrimo
politika, kuri ne sykį parodė savo
trūkumus. Tai, ko mums reikia, yra
ne kažkoks lengvatinis ar pagarbus
elgimasis su Rusija, bet bendra įsi-
pareigojimo ir įtakos politika, pa-
žymėta atitinkamu budrumu ir ap-
dairumu, kuris galėtų pažaboti Ru-
sijos pagundą įtvirtinti savo domina-
vimą tarp kaimynų, o taip pat pa-
siūlant galimybę judėti į priekį, re-
miantis abiem pusėms naudingomis
sąlygomis. 

Negalime priversti Rusijos įsi-
jungti į mūsų ratą. Tai gali įvykti tik
tuomet, jei ir kai Rusija nuspręs tai
padaryti. Bet mes privalome ir galime
padėti tiems, kurie nori jungtis prie
mūsų kelio. Mūsų politiniai santykiai
su Rusija neturi būti grindžiami tų
kitų sąskaita. Atvirkščiai – santykių
su Rusija kūrimas reikalauja akty-
vaus palaikymo iš jos kaimynų pusės. 

Padėdami tokioms šalims kaip
Ukraina, Moldova ir Gruzija toliau
eiti demokratinių pertvarkų keliu ir
gerinti jų žmonių gyvenimus, mes
duodame ryškų pavyzdį paprastiems
rusams apie sveikų demokratinių
institucijų teikiamą naudą. Galime
pasakyti, remdamiesi savo patirtimi,
kuriant įvairiapusius sienas ker-
tančius, žmonių žmonėms (people-to-
people) skirtus projektus su Rusijos
Kaliningrado sritimi, kad yra vietinis
noras daugiau bendrauti ir tęsti
dialogą. Ir tai savo ruožtu suteikia
mums viltį, kad atvirumo ir pokyčių
ateityje bus daugiau.

NATO ir Rusija 

Leiskite trumpai pakalbėti apie
NATO ir Rusijos santykius. Dialogas
tarp NATO ir Rusijos yra svarbi dalis
modernaus tarptautinio saugumo
kontekste. Todėl palaipsniui turime
atitinkamu būdu, proporcingai Rusi-
jos veiksmams ir reakcijai atkurti
savo santykius.

Turime nustatyti pusiausvyrą
tarp pragmatizmo ir principų visose
bendradarbiavimo formose, įskaitant
NRC, nepakenkdami pastarojo prin-
cipų esmei. Mes remiame NATO ben-
dradarbiavimą su Rusija bendro in-
tereso srityse, tokiose kaip Afganista-
no tranzitas, kova prieš terorizmą,
šių laikų piratavimas, nusiginklavi-
mas ir branduolinio ginklo neplatini-
mas, pagalba Rusijai (pavyzdžiui,
ekologinis buvusių karinių bazių Ka-
liningrado srityje reabilitavimas) ir
kitose aktualiose srityse.

Tuo pat metu mes liekame įsiti-
kinę, jog visiškas politinis dialogas su
Rusija turi būti pradėtas su atitinka-
mu atsargumu, nesukuriant vaizdo,
jog Rusijai atleidžiama už jos veiks-
mus Gruzijoje. Sąjunga privalo vėl ir
vėl priminti Rusijai visus jos įsi-
pareigojimus, priimtus sutartyje tarp
Medvedev ir Sakrozy, tai yra: pa-
traukti karinius dalinius iš okupuotų
Gruzijos žemių; sukurti tinkamas
sąlygas ES ir tarptautiniams atsto-
vams įgyvendinant mandatą visoje
Gruzijoje; nustoti remti separatis-
tinius režimus regione.

NATO

Kalbant apie platesnį transat-
lantinio bendradarbiavimo vaizdą,
liekame įsitikinę, jog stipri organi-
zacija ir gyvas transatlantinis ryšys
yra kertiniai Europos saugumo ak-
menys. Mūsų nuomone, esminis
NATO tikslas — teikti kolektyvinę
jos narių gynybą ir instituciona-
lizuoti transatlantinį ryšį — privalo

išlikti kietas kaip akmuo.
Šiandienos NATO yra aktyvus

pirmiausia ne jos narių teritorijoje –
su karinėmis operacijomis Afganis-
tane kaip sąjungos sėkmės laidu ir
NATO patikimumo išbandymu. Lie-
tuva, jei reikės, toliau rems būtinas
karines misijas, dėl to nusprendus są-
jungos nariams. Tuo pat metu tiki-
me, jog mes privalome atnaujinti sa-
vo dėmesį NATO veikimui, išlaikant
stiprią atbaidymo ir gynybos taktiką,
įskaitant besitęsiantį NATO oro pa-
jėgų budėjimą Baltijos šalių oro erd-
vėje.

Besiruošiant šį pavasarį įvyk-
siančiam NATO susitikimui, yra kri-
tiška stiprinti transatlantinį dialogą
su JAV administracija. Prezidento
Barack Obama išrinkimas suteikė
puikią galimybę kokybiškam ryšio
tarp Europos ir JAV paskatinimui.

Privalome išmokti pamokas iš
nesenos nesutarimų istorijos ir at-
minti, kad ir Amerika, ir Europa yra
silpnesnės ir labiau pažeidžiamos, jei
jos veikia pavieniui. Todėl mums
reikia šiuolaikinio bendro transat-
lantinio požiūrio, įskaitant, bet neap-
siribojant globaline finansine krize,
kuriant Transatlantinę laisvos pre-
kybos erdvę (Transatlantic Free Tra-
de Area), imantis energetikos saugu-
mo ir klimato kaitos problemų, už-
darant Guantanamo, kuriant taiką ir
stabilumą Afganistane, Irake ir Vi-
durio Rytuose, užkertant kelią bran-
duoliniam ginklui ir ginklavimuisi,
plėtojant pragmatišką, bet principin-
gą politiką su Rusija ir išplečiant de-
mokratijos ir stabilumo zoną pasau-
lyje.

Aš galiu užtikrinti, kad Lietuva
padarys viską, ką gali, kad galimybė,
kurią mes dabar turime — paskatinti
transatlantinį bendradarbiavimą —
nebūtų praleista.

•••
Iš Berlyno sienos griuvėsių, iš

drąsių, nesuskaičiuojamų žmonių
veiksmų, tokių, kurie susikabino ran-
komis ir sudarė gyvą žmonių gran-
dinę, nusidriekusią per visas tris Bal-
tijos šalis prieš 20 metų, gimė nauja
transatlantinė erdvė — visada besi-
keičianti ir atvira naujoms narėms,
joms pasirenkant demokratijos ir
laisvės principus ir įsipareigojant
sukurti bendrą gerovės ir taikos erd-
vę. Šiandien tie, kurie siekia sukurti
ir išplėsti bendrų vertybių erdvę,
susiduria su naujais iššūkiais, padik-
tuotais globalinės ekonomikos nuos-
mukio.

Yra labai svarbu, kad krizei
nebūtų leista sukliudyti atsirasti dar
didesnėms demokratinėms visuo-
menėms, aprėpiančiomis Ameriką ir
Europą, svarbu, kad netaptume ego-
centriški, įsigilinę į savo bėdas, ne-
kreipiantys dėmesio į rūpesčius tų,
kurie nori būti su mumis kuriant de-
mokratinį, taikų ir klestintį pasaulį. 

Perfrazuojant J. F. Kennedy pra-
našiškus žodžius, mes transatlanti-
nėje erdvėje, „šioje kartoje, esame —
greičiau dėl likimo nei pasirinkimo —
sargybiniai, stovintys ant laisvo pa-
saulio sienų”. Ekonominei krizei įsi-
bėgėjant Rytų Europoje, neveikimas
nėra pasirinkimas. Kokie iššūkiai
belauktų, esu įsitikinęs, jog Lietuva
ir Jungtinės Valstijos tai ištvers
drauge.

Iš anglų kalbos vertė 
Aurelija Tamošiūnaitė ir 

Dalia Cidzikaitė

V. UŠACKAS: ,,DIALOGAS TURI BŪTI...”

Brangiai draugei ir krikšto motinai
A † A

NIJOLEI SVIČIULYTEI
GRINIENEI

mirus, giliai liūdėdami reiškiame mūsų nuoširdžiausią
užuojautą dukrai AUDRAI GRINIŪTEI KUNF RA-
NOUS su vyru RICHARD RANOUS ir jos vaikams  GRI-
NIUS KUNF KRISTINAI, KEVIN ir ALEKSUI; sūnui
ARUI KAZIUI GRINIUI SU SŪNUMI MICHAEL; sūnui
VYČIUI JURGIUI GRINIUI: dukrai NIDAI GRINIŪTEI
ANDERSON su vyru BILL ir jų vaikams LIŪTUI, LAU-
RAI, MINDAUGUI, MONIKAI ir GINTARUI; broliui
DONATUI SILIŪNUI ir giminėms Lietuvoje bei arti-
miesiems.

Brangi draugė ir krikšto motina  a. a. Nijolė, visuo-
met liks gyva mūsų širdyse.

Ramutė Banaitytė Hennings ir
Hugo Hennings

Hernando Arthur Hennings
krikšto duktė Yvette Daina Hennings Berg ir

Steve Berg

A † A
VYTAUTAS BIKULČIUS

Mirė 2009 m. kovo 15 d. po ilgos ir sunkios ligos.
Gimė 1930 m. spalio 25 d. Salake, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Ona (Kreivėnaitė), dukra Birutė Peackock,

sūnūs Juozas Kęstutis ir Simas Bikulčiai, o taip pat trys anūkai.
Mirusiojo liūdi broliai Bronius, Stasys, Algirdas ir Rimas su šeimo-
mis, taip pat visa eilė tolimesnių giminių Amerikoje ir Lietuvoje.

Amerikon atvyko 1949 m. ir ilgokai gyveno Cicero, IL. 1965 m.
išsikėlė į Kaliforniją ir įsikūrė Sunnyvale mieste, kur jis ir mirė.
1953–1954 metais tarnavo JAV kariuomenėje Vokietijoje.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Susivieniji-
mui Lietuvių Amerikoje, Amerikos Legiono Don Varnas postui ir
daugeliui amerikiečių organizacijų. 1992 m. išėjęs į pensiją, daug lai-
ko skyrė lietuviškos ir amerikiečių spaudos skaitymui. Labai domė-
josi sportu, gerai žaidė šachmatais.

Velionio palaikai buvo sudeginti ir vėliau bus atvežti į Čikagą ir
palaidoti jo tėvų sklype Šv. Kazimiero kapinėse. Šv. Mišios už miru-
siojo sielą bus aukojamos kovo 22 d. ryte, Šv. Antano parapijos baž-
nyčioje, Cicero, IL.

Liūdinti šeima

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. kovo 5 d. savo
namuose mirė

A † A
ANTANAS BARONAITIS

Gimė Lietuvoje. Gyveno Čikagoje.
Nuliūdę liko: dukterys Ramunė Gedgaudas su vyru Tomu,

Aušra Šilkaitis su vyru Edmundu ir Vida Sheehan su vyru Kevin;
anūkai Rana, Paulius, Alexa, Brianna, Douglas, Daria, kiti gimi-
nės Amerikoje ir Kanadoje.

A. a. Antanas buvo a.a Janinos (Derenčiūtės) vyras.
Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, kovo 8 d. Central

Funeral Chapel.
Laidotuvės įvyko pirmadienį, kovo 9 d. A. a. Antanas buvo

palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

A.a. Antanas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse.

Liūdinti šeima
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��Skubiai, skubiai, skubiai! No -
rintys kovo 22 d. iš Lemonto auto-
busu važiuoti į  E. Seiliaus, K. Zmai -
laitės ir E. Minkštimo koncertą, kuris
vyks 2 val. p. p. Maria gimnazijoje, pra -
šome kuo skubiau skambinti  Romui
Kronui tel.: 630-968-0184. Bilietus ga-
lėsite įsigyti prieš koncertą prie įė jimo.

�Lietuvos Dukterų draugijos me-
tinis visuotinis susirinkimas įvyks
ko vo 22 d., sekmadienį, 10 val. r. Pa -
saulio lie tuvių centre, Lemonte. Bus
aptarti dideli pasikeitimai, renkama
nauja valdyba. Prašome nares, vieš-
nias ir svečius dalyvauti.

�Cicero Šv. Antano bažnyčioje
Gavėnios susikaupimo va karas bus
ketvirtadienį, kovo 26 d. Šiam vaka -
rui vadovaus iš Lietuvos atvykęs
kun. Oskaras P. Volskis, Marijos radi-
jas direktorius. Pradžia – 5 val. p.p. –
pusvalandžio konferencija; po to – su  -
sitaikinimo sakramentas (bus klau so -
ma išpažinčių), o po jų atnašaujamos
šv. Mišių auka su homilija. Po pa -
maldų – pabendravimas. Kun. O. Vol -
s kis turi labai didelę kalbėjimo prak -
ti ką. Vien per Marijos radiją jis yra
paruošęs daugiau nei tūkstantį radijo
laidų. 

�Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius kviečia kovo mėn. 27 d.,
penktadienį, 7:30 val. v. į Bočių menę,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
pasiklau syti paskaitos ,,Finansinė
padėtis  JAV ir Lietuvo je”. Paskaitą
skaitys pasaulyje ir Lie tuvoje gar sus
finan sininkas Antanas Grina.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Park, dvi Ga -
vėninio susikaupimo popietes (kovo
27 ir kovo 28 dienomis) ves svečias iš
Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis.
Abi popietės prasidės 2 val. p. p. ir
baigsis 5 val. p. p. Pradžioje bus klau-
soma išpažinčių, po jų – pusvalandžio
konferencija. Po konferencijos – Kry -
žiaus kelias (tik kovo 27 d.) ir  šv.
Mišios. Visi nuoširdžiai kviečiami da -
lyvauti.

�Brighton Park Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -

ny  čioje sekmadienį, kovo 29 d., 10
val. r. šv. Mišių auką atnašaus svečias
iš Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis. 

�Pavasarinė Jaunimo centro
mu gė vyks kovo 28 d., šeštadienį, nuo
10 val. r. iki 3 val. p. p. ir kovo 29 d.,
sekmadienį, nuo 10 val. r. iki 2 val. p.
p. didžiojoje salėje. Stalus prekiavi -
mui užsisakyti skambinant Mildai
Šatienei tel.: 708-447-4501 ir Anelei
Pocienei tel.: 708-636-6837.

��Kviečiame dalyvauti Lietuvių
Fondo suvažiavime, kuris vyks ba lan -
džio 25 d. Pasaulio lietuvių centro  di -
džiojoje salėje. Registracija – 8:30 val.
r. Suvažiavimo pradžia – 9:30 val. r.

�Gavėnios re ko lek ci jos Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasi dėjimo
vienuolyne, Putnam vyks balandžio
3–5 dienomis. Jas ves kun. Arvydas
Žy gas. Registracija – penktadienį, ba -
lan džio 3 d., 6:30 val. v. Pirmoji kon-
ferencija prasidės 7:15 val. v. Reko -
lekcijos baigsis sekmadienį, balan -
džio 5 d., pietumis. Kaina su nakvyne
– 120 dol., be nakvynės – 70 dol. Gali -
ma registruotis tik šeštadieniui nuo 9
val. r. iki 7 val. v. Vienos dienos kaina
– 60 dol. Visi kviečiami. Apie dalyva -
vi mą praneškite iki kovo 28 d., kartu
atsiunčiant 30 dol. registracijos mo -
kestį. Mūsų adresas: Immaculate
Concep tion Convent-Retreat, 600
Liberty High way, Putnam, CT 06260.
Tel. pa siteiravimui: 860-928-7955.

��Balandžio 2 d. Šv. Onos bažny -
čioje (Beverly Shores, IN) 5:30 val.
p.p.–7 val. v. bus klausoma išpažin-
ties. Balandžio 5 d. 1 val. p. p. vyks
Su si taikymo pa mal dos. Išpažinčių
klausys ir šv. Mi šias aukos kun. An -
tanas Gražulis, SJ.

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

IŠ ARTI IR TOLI...

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje kovo 28 d., šeštadienį, 11 val. r.
dailininkės Rasa Ibianskienė ir Živilė Ramašauskienė mokys kaip išskutinėti
meniškus margučius, kurie papuoš Šv. Velykų stalą ir bus puiki dovana
svečiams ir artimiesiems. Atsineškite dažytų, kietai virtų kiaušinių.

Pamokos kaina – 15 dol.; muziejaus nariams – 12 dol.; vaikams iki 12
metų – 5 dol.

Mes pasirūpinsime skutinėjimo peiliukais ir nuorodomis. Nemokamai
aplankysite muziejaus ekspozicijas ir a. a. Ramutės Plioplytės unikalią mar-
gučių parodą. 

Po užsiėmimo bus rodomas Daivos Bilienskienės filmas ,,Lietuvių
tradiciniai valgiai”. Bus vaišės.

Būtina iš anksto registruotis telefonu 773-582-6500.
Nuotraukoje: margučiai iš Balzeko muziejaus kolekcijos. 2008.

,,Draugas” šimtmečio proga  ren gia
jubiliejinį koncertą, 

kuris įvyks 2009 m. kovo 22 d. 2 val. p. p. 
Maria mokyklos auditorijoje, 

6727 S. California Ave., Chicago, IL 60629. 

Jonas Aničas ,,Alena ir Mykolas
Deveniai”. Vilnius, ,,Vaga”, 1997 m.
Ši knyga apie Aleną Vileišytę-Deve -
nienę ir Mykolą Devenį, gražiai pra -
tęsusius ir praturtinusius Vileišių
tar navimo Lietuvai tradiciją.

A. Devenienė 1924 m. baigė Vy -
tauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje. Už
priešinimąsi lenkų okupacinei val-
džiai ištremta iš Vilniaus, dirbo že-
mės ūkio rūmuose Kaune. 1924–
1928 m. gyveno JAV. 1937–1940 m.
Lietuvos ūkininkių draugijos pirmi-
ninkė. 1940 m. vėl išvyko į JAV, Susi -
vie nijimo lietuvių Amerikoje, Ame ri-
kos lietuvių tarybos, Bendrojo Ame -
rikos lietuvių fondo, Valstiečių liau -
dininkų sąjungos, Tarptautinės val-
stiečių sąjungos (Žaliasis interna-
cionalas), Vyriausiojo Lietuvos išlais -
vinimo komiteto, JAV Lietuvių Bend-
ruo menės, Tautos fondo veikėja.
1951 m. Lietuvos evangelikų refor-
matų bažnyčios kuratorė. 

1940 m. Lietuvą okupavus ru -
sams buvo suimtas jos vyras gydyto-
jas Mykolas Devenis. Tačiau 1942 m.
tėvo ir jos pastangomis vyrą, JAV
pilietį, TSRS vyriausybė buvo pri -
vers ta paleisti iš Vorkutos lagerio, jis
grįžo į JAV. 1974 su M. Deveniu
įsteigė Devenių kultūros fondą. 1986
m. su antruoju vyru K. Grigaičiu Či -
ka goje įkūrė laikraštį „Lietuvių bal-
sas”. Bendradarbiavo JAV lietuvių
spaudoje.

Apie  A. ir M. Devenių gyvenimą
ir veiklą daugiau sužinosite perskaitę
J. Aničo su meile parašytą knygą.
Knyga iliustruota nuotraukomis.

Knygos kaina  — 20 dol. Knygą ga -
lima įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

Laimos Apanavičienės nuotraukoje Čikagos lituanistinės mokyklos
mokiniai intensyviai ruošiasi parodai, kurios atidarymas Čiurlionio galeri-
joje Jaunimo centre įvyks balandžio 3 d. 7:30 val. v. 

Maloniai kviečiame mokinius, tėvelius ir visuomenę dalyvauti parodos
atidaryme.

Bilietus į kon certą galima įsigyti
,,Draugo” administra cijoje, parduotuvėje
,,Lietuvėlė”, ,,Atlantic Express”. Bilietų
kainos  – 30, 25 ir 15 dol.  Prieš koncertą
bilietus galėsite nusipirkti prie įėjimo
durų.

Koncer to programą
atliks solistai 

Edmundas Sei lius
(tenoras) ir Kristina

Zmai lai tė (sop ranas).
Akompanuos 

Edvinas Mink štimas. 


