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Viešpats pasišauk∂ Ignâ Medziukâ

Washington, DC, sausio 4 d.
(AFP/BNS) – JAV pareigūnai sek-
madienį pranešė sugriežtinę saugu-
mo priemones visuose lėktuvų rei-
suose į Jungtines Valstijas ir perspėjo,
jog keleiviai, skrendantys iš 14 ,,su te-
rorizmu siejamų” šalių arba pakeliui
per jas, bus tikrinami dar kruopščiau.

Apie naująsias priemones buvo
paskelbta po 2009 m. gruodžio 25 d.

mėginto įvykdyti sprogdinimo JAV
oro bendrovės ,,Northwest Airlines”
lėktuve, skridusiame iš Amsterdamo į
Detroit. Dėl to išpuolio daugelis oro
uostų sugriežtino jau ir anksčiau tai-
kytas nuodugnias keleivių patikras.

Į Jungtines Valstijas iš užsienio
skrendantys keleiviai bus pagal atsi-
tiktinę tvarką atrenkami privalo-
mam patikrinimui, arba bus atlieka-

mos ,,nuo grėsmės lygio priklauso-
mos” patikros, sakoma JAV Trans-
porto saugumo administracijos (TSA)
pranešime.

Šios sugriežtintos saugumo tai-
syklės įsigaliojo nuo pirmadienio. Jos
tapo atsaku į nesėkmingą išpuolį,
kurį mėgino įvykdyti 23 metų Nige-
rijos pilietis, neseniai lankęsis Jeme-
ne ir palaikęs ryšius su tarptautiniu

teroristų tinklu ,,al Qaeda”.
Pranešama, kad įtariamasis

Umar Farouk Abdulmutallab išskrido
į JAV iš Amsterdamo Schipholo oro
uosto, į kurį atvyko iš Nigerijos sosti-
nės Lagoso.

JAV Valstybės departamentas
šiuo metu terorizmą remiančiomis ša-
limis oficialiai laiko tik Kubą, Iraną,
Sudaną ir Siriją. Nukelta į 7 psl.
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Lietuvos 2009 m.
žmogumi išrinkta
D. Grybauskait∂

Pasaulio lietuvi¨
jaunimui vadovaus

K. Pik∆nas

Î JAV skrendantiems keleiviams – griežtesn∂ patikra
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Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) –
Lietuvos 2009 m. žmogumi pirmą-
kart išrinkta moteris. Ja tapo prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė. Iki šiol ji
šiuose rinkimuose buvo paminėta
tarp penkių populiariausių šalies
žmonių 2005, 2007 ir 2008 metais.

Lietuvos ir Didžiosios Britanijos
rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų
bendrovės ,,Baltijos tyrimai” duo-
menimis, renkant Lietuvos metų
žmogų šiemet buvo paminėti 64 vi-
suomenės veikėjai.

Tarp jų – 29 politikai, 14 laidų
vedėjų, žurnalistų, pramogų laidų
dalyvių, aktorių, režisierių, daini-
ninkų, 5 sportininkai ir treneriai.

Per pastaruosius metus tarp mi-
nimų kandidatų į Lietuvos metų
žmogaus vardą smarkiai sumažėjo
pramogų ir sporto pasaulio atstovų.
Tad galima daryti išvadą, kad jiems
2009 metai nebuvo labai sėkmingi.

Čikaga, sausio 4 d. (,,Draugo” info) – 2009 m. gruodžio 31 d. Balzeko
lietuvių kultūros muziejus Čikagoje jau 43-ąjį kartą surengė Metų žmogaus
pokylį. Jo metu buvo pagerbtas 28 metus Čikagoje dirbantis akių gydytojas
Linas Antanas Sidrys. Šiemetinis Metų žmogaus pokylis buvo kiek kitoks, nei
įprasta, nes tai buvo ir Naujųjų Metų sutikimo šventė.

Lietuvos Respublikos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė (k.) ir Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus prezidentas, LR Garbės konsulas Palm Beach, FL,
Stanley Balzekas sveikina dr. Liną Sidrį. Jono Kuprio nuotr.

Vilnius, sausio 4 d. (Lietu-
viams.com) – Po poros iš eilės Pasau-
lio lietuvių jaunimo kongresų, vyku-
sių ne Europoje – Kanadoje ir šiuo
metu Pietų Amerikoje (Argentina,
Urugvajus ir Brazilija) – XIV kong-
resas vėl vyks senajame žemyne, tie-
sa, ne žemyninėje jo dalyje. 2013 m.
vasarą jis bus surengtas Jungtinėje
Karalystėje (JK). Tam vienbalsiai
pritarta XIII kongreso metu.

Matyt, ne veltui kongresas vyks
būtent JK – ten gyvena ir naujai iš-
rinktas Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos (PLJS) valdybos pirmininkas
Kęstas Pikūnas. Jis turėtų per mė-
nesį perimti darbus iš iki šiol sąjun-
gai vadovavusio Kanados lietuvio
Stasio Kuliavo.

Kita reikšminga naujiena iš
Urugvajaus – kongreso dalyviai taip
pat vienbalsiai pritarė PLJS atsto-
vybės Lietuvoje steigimui. Organiza-
cijos atstovybės steigimo darbai jau
buvo pradėti rudenį, tačiau dar rei-
kėjo ir kongreso dalyvių „palaimini-
mo”.

Čikaga, sausio 4 d. (,,Draugo”
info) – Paskutinę 2009 m. dieną,
gruodžio 31-ąją, Los Angeles, Califor-
nia, mirė žurnalistas, visuomeninin-
kas, lietuviškojo švietimo dirvos pu-
rentojas Ignas Medziukas, neseniai
peržengęs savo 100-ojo gimtadienio
slenkstį.

I. Medziukas gimė 1909 m. spalio
22 d. Krokialaukio vls., Alytaus ap-
skrityje. Vytauto Didžiojo universi-
tete studijavo klasikinę filologiją, vė-
liau – teisę, studijas tęsė, 1949 m. at-
vykęs į JAV. Persikėlęs į Los Angeles,
kaip ir daugelis antrosios lietuvių
imigrantų bangos šviesuolių, gyveno
dvigubą gyvenimą: dienomis dirbo
banke, o atliekamu nuo darbo metu
aktyviai dalyvavo visuomeniniame
lietuvių gyvenime – JAV LB, Šv. Ka-
zimiero lituanistinėje mokykloje, Los
Angeles ateitininkų veikloje.

I. Medziukas ypač pasižymėjo
žurnalistine veikla, spaudoje bend-
radarbiauti pradėjęs dar Lietuvoje
1926 m. Daug jo straipsnių buvo iš-
spausdinta ,,Drauge”, ,,Tėviškės ži-
buriuose”, ,,Pasaulio lietuvyje” ir ki-
tuose leidiniuose.

1935 m. Lietuvoje išleido knygą
,,Vilniaus geležinis fondas”, gyven-
damas Los Angeles, suredagavo lei-
dinius apie Šv. Kazimiero lietuvių pa-
rapiją ir Šv. Kazimiero lituanistinę
mokyklą. 2001 m. buvo apdovanotas
JAV LB Kultūros tarybos skiriama
Žurnalisto premija.

A. a. Ignas Medziukas.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Sausų akių sindromas atsiranda,
kai žmogaus akys dėl ašarų plėvelės
sutrikimo yra nepakankamai drėki-
namos.

Kad akys išliktų sveikos, akies
ragenos epitelio ląstelės turi būti vi-
sada drėkinamos. Jas drėkina plonas
sluoksnis tepamųjų medžiagų, vadi-
namų ašarų plėvele. Ašarų plėvelė,
kuri yra labai plona (0,001 mm), aky-
je atlieka daug svarbių funkcijų: ap-
rūpina deguonimi ir maitina krau-
jagyslių neturinčią rageną, saugo ją
nuo infekcijų, nes ašarose esantys
enzimai sunaikina (neutralizuoja)
mikroorganizmus. Taip pat ašarų
plėvelė užtikrina ragenos paviršiaus
lygumą, kad būtų normali šviesos
refrakcija (lūžimas). Mirksint ašarų
plėvelė sutepa akių vokus. Pažeidus
ašarų plėvelę išsivysto sausų akių
sindromas.

Ligos priežastys

* Vasarą akis sausina karštas
oras, vėjas, dulkės, dūmai, oro vėdin-
tuvai. Žiemą akys sausėja dėl sauso
oro butuose, o taip pat dėl šalčio bei
žvarbaus vėjo. Akių ligų gydytojai pa-
taria nuolat drėkinti patalpų orą.

* Dažnai akys sausėja ilgai dir-
bant kompiuteriu, žiūrint televizo-
rių. Įdėmiai žiūrėdami į ekraną, žmo-
nės rečiau mirksi. Normaliai žmogus
mirksi 15–20 kartų per minutę, o žiū-
rėdami į ekraną sumirksi mažiau nei
10 kartų. Dėl to ašarų plėvelė mažiau
drėkina mūsų akis ir akys sausėja.
Akys sausėja ir dirbant karštose, sau-
sose patalpose.

* Senstant akys taip pat sausėja.
Pirmuosius požymius žmonės gali pa-
justi būdami 40 metų amžiaus, o
vyresni nei 15 metų – gerai žino, kas
yra sausos akys, nes ašarų tūris
šiame amžiuje sumažėja daugiau nei
60 procentų.

* Dažnai akys sausėja sergant
sisteminėmis ligomis: reumatoidiniu
artritu, sklerodermija, Sjogren’s sin-
dromu (sausos akys, sausumas bur-
noje, reumatoidinis artritas). Dau-
giau nei pusė moterų pomenopauzės
laikotarpiu skundžiasi sausomis aki-
mis. Akys sausėja menstruacijų, nėš-
tumo ar vaiko žindymo metu.

* Sausų akių sindromas gali
atsirasti dėl kai kurių vaistų paša-
linio poveikio. Tai stebima naudojant
antihistamininius preparatus, vais-
tus, skirtus širdies ligoms gydyti,
kraujo spaudimą mažinti, gydyti
slogą, mažinti skausmą, taip pat diu-
retikus, kontraceptikus. Parkinsono
ligą gydyti naudojami vaistai taip pat
sausina akis.

* Akių sausėjimui turi įtakos kli-
mato sąlygos. Gyvenant sausose, vė-
juotose vietovėse, kur gausu dulkių,
dažniau pastebima žmonių nusiskun-
dimų, kuriuos sukelia sausos akys.

* Kartais nepakankamas ašarų
kiekis stebimas, kai ašarų sudėtyje
yra cheminės medžiagos, sąlygojan-
čios greitą ašarų išgaravimą.

* Akių sausėjimas dažnai stebi-
mas nešiojant kontaktinius lęšius –
dėl lęšių akys jaučiasi nepatogiai,
sausėja, atsiranda atmetimo reakcija.

Požymiai

* „Svetimkūnio jutimas akyse” –
atrodo, kad akis pripilta smėlio ar
žvyro;

* Rytais sunku atsimerkti, gali
būti jaučiamas trumpas, aštrus
skausmas;

* Akys gali parausti, atsirasti iš-
skyrų, jaučiamas graužimo, niežėji-
mo pojūtis;

* Kartais jaučiasi akių nuovargis,
sunkūs vokai, mirkčiojant skauda
akis;

* Gali akinti šviesa;

* Kartais sustiprėja akių ašaroji-
mas, nes didelis sausumas dirgina
akis ir tuo pačiu išsiskiria per daug
ašarų;

* Esant sausų akių sindromui
gali sutrikti regėjimas: tai pablogėti,
tai pagerėti.

Kai kurie iš šių požymių sustip-
rėja rytais, kiti – vakarais.

Liga nustatoma įvertinus pacien-
to skundus. Kartais išmatuoti ašarų
kiekį naudojamas Schirmet testas,
kai plona sugeriamo popieriaus juos-
telė padedama po apatiniu akių voku
ir iš to, kiek ji sudrėko, sprendžiama
apie ašarų kiekį.

Redakcijos žodis

Sausų akių sindromas

Skambinti tel.:
1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Konfidencialumas garantuojamas
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Paskutinę 2009 metų dieną
LR Užsienio reikalų ministerija
(URM) išplatino pranešimą apie
Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento (TMID) pertvarky-
mą ir Lietuvių grįžimo į tėvynę
informacinio centro panaikini-
mą. Nuo šiol ryšius su užsienio
lietuviais palaikys URM, tautinių
mažumų klausimus spręs Kultū-
ros ministerija, o užsienio lietu-
vių ir tautinių mažumų švietimo
reikalais rūpinsis Švietimo ir
mokslo ministerija (ŠMM). Šie
nauji potvarkiai įsigaliojo nuo š.
m. sausio 1 d., tačiau turbūt pra-
eis nemažai laiko, kai čia mini-
mos ministerijos iš tiesų pradės
dirbti ir rūpintis išeivijos reika-
lais. Šiandien nuėjus į URM ir
ŠMM tinklalapius, pirmajame
radau vos žiupsnelį naudingos
informacijos apie išeiviją, o ant-
rajame – net ir to nėra. Belieka
prie Naujųjų metų linkėjimų Lie-
tuvos ministerijoms palinkėti
drąsiau rūpintis mūsų reikalais.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Gydymas

Sausų akių sindromas yra lėtinė
liga, kuri praktiškai neišgydoma.

Kad akys nesausėtų, gydytojai
pataria kuo dažniau mirksėti, kad
akys būtų drėkinamos natūraliai.
Nakčiai ant akių patariama užsidėti
vandenyje sudrėkintą medžiagos
skiautelę, nes miegant ašarų plėvelė
suplonėja.

Gydant sausų akių sindromą,
pagrindinis tikslas – panaikinti ar
sumažinti nemalonius jutimus, ap-
saugoti akių paviršių nuo mikrotrau-
mų ir infekcijų, taip pat gydyti sis-
temines ligas. Pagrindinis gydymo
būdas yra drėkinti akis dirbtiniu
būdu – natūralią ašarų sudėtį atitin-
kančiais akių lašais, vadinamais dirb-
tinėmis ašaromis.

Žmonės, dirbantys su kompiute-
riu, turėtų palenkti ekraną 20 laips-
nių kampu žemyn, kadangi tuomet
akys žvelgia žemyn, vokai jas dengia,
ir akys yra šiek tiek daugiau drėki-

namos. Nešiojantiems kontaktinius
lęšius taip pat būtina naudoti dirbti-
nes ašaras. Reikia atsiminti, kad
dirbtinės ašaros yra gaminamos su
tam tikrais konservantais, kuriems
jūs galite būti jautrūs, todėl geriau
pasitarkite su akių gydytoju, kokias
ašaras jums geriau naudoti.

Akims drėkinti gydytojai kartais
pataria įvairių gelių ar tepalų, vadi-
namų kietų ašarų, kurias patogu
naudoti naktį.

Vaikams naudoti dirbtinių ašarų
nepatariama, bet suaugusieji turėtų
priminti kuo dažniau mirksėti ir
tokiu būdu drėkinti akis.

Patarimai dirbantiems
kompiuteriu

1. Ekranas turi stovėti tiesiai
dirbančiajam prieš akis, nutolęs nuo
jų per pusę metro.

2. Į ekraną patariama žiūrėti ne
ilgiau kaip 4 valandas, nes akys pa-
vargsta nuo monitoriaus spinduliavi-
mo. Jos pradeda perštėti, gali sutrik-
ti regėjimas.

3. Jei žmogaus regėjimas ir taip
jau yra sutrikęs, optikos salonuose
galima įsigyti specialių akinių, lęšių
su antirefleksine danga. Be to, kom-
piuterinės technikos parduotuvė-
se galima įsigyti specialių ant vaiz-
duoklio (monitoriaus) ekrano de-
damų „langų”, kurie atspindi spin-
dulius, skleidžiamus kompiuterių
ekranų.

Saugokite savo akis nuo sauso
oro, dūmų, vėjo, drėkinkite kambarių
orą, nepamirškite dirbtinių ašarėlių
ir kuo dažniau mirksėkite.

Paruošta pagal
www.allaboutvision.com;

www.sveikas.lt
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Žvilgsnis nuo metų
slenksčio

ANDRIUS NAVICKAS

Baigėsi metai, kuriuos dauguma prisimins kaip krizės ir nerimo
metus. Mokėmės prisitaikyti prie sunkmečio realybės, mokėmės
ieškoti išeičių. Ne visada sėkmingai. Nors tikrai kažko išmoko-

me. Kiekvienas sunkmetis moko, net ir per prievartą.

Pavyzdžiui, to, jog visos investicijos į materialinius dalykus yra ne-
tvarios, jog išlieka tai, kas širdyje, o ne kišenėse. Tiesa, liūdina tai, jog,
jei prieš metus garsiai kalbėta, kad globaliam vartotojiškam kapitalizmui
reikia pataisų, nes liguistas godumas negali būti tvarios ekonominės sis-
temos pamatu, tai metų pabaigoje vis tvirčiau jautėsi nevaržomos pinigų
valdžios gerbėjai, krizės „atpirkimo ožiu” paskelbę esą per dideles vals-
tybės garantijas silpniausiems ir vargingiausiems. Panašu, jog turtin-
giausieji ir šįsyk išlips iš krizės balos sausi, o visi kiti turės gyventi ge-
rokai kukliau. Visuomenės prarado puikią progą tapti kur kas socialiai
teisingesnėmis. Tai reiškia, jog socialinės darnos dar teks palaukti. Gal
net iki kitos krizės.

Lietuvoje metai prasidėjo įspūdingomis ugnies salvėmis Vilniuje. Di-
džiausią įspūdį, regis, padarė tai, jog per tokį trumpą laiką galima vėjais
paleisti tiek tūkstančių litų. Simbolinė taupymo metų pradžia. Tiesa, per
metus būta tiek politinių salvių, jog, regis, galutinai atpratome stebėtis.

Pavyzdžiui, riaušės prie Seimo ir dūžtantys parlamento langai. Ku-
riam laikui tai sukrėtė ir, regis, paskatino tartis. Deja, ilgainiui tapo vis
aiškiau, kad daug daugiau kalbančių nei klausančių. Manau, kad daugu-
mai labiau įsiminė politikų diskusijos apie vandens patrankos svarbą val-
stybingumui nei nelabai aiškus Nacionalinis susitarimas.

Pavyzdžiui, parlamentarų santykių aiškinimasis. Atrodė, kad arba
Valinskas, arba Sacharukas, o gal ir abu – po visų viešai vienas kitam iš-
sakytų kaltinimų tikrai atsidurs už grotų. Tačiau abu tarpsta Seime ir
dar priklauso tai pačiai koalicijai.

Pavyzdžiui, žudynės Kaune ir šmėkštelėję pedofilijos klano kontūrai.
Keistas bylos tyrimas ir nuostaba – ar prokuratūra siekia tiesos, ar ban-
do įteisinti kažkam patogiausią versiją? Dar kartą galėjome suabejoti, ar
tikrai turime veiksnų Generalinį prokurorą.

Pavyzdžiui, faktas, kad Lietuvoje galima įkurti slaptas bazes, kurios
neatskaitingos mūsų rinktai valdžiai. Dar kartą įsitikinome, kaip pavo-
jinga, kai asmenys įsijaučia esą „valstybininkais”, kurie aukščiau už val-
stybę. Kai patys negerbiame savo valstybės, tai į ją išsivalyti kojas kyla
noras ir kitiems.

Dėkui Dievui, skandalų bangos sukyla ir nurimsta. Jos pavojingiau-
sios tada, kai nėra tvirtų pamatų. Bėda ta, kad pripratome gyventi ver-
tindami ne pamatus, bet įvaizdį. Per kiekvieną skandalą kažkodėl vyrau-
ja klausimas – o kaip atrodysime kitoms valstybėms? – o ne – ką turė-
tume išmokti mes patys ir ką daryti, jog panašūs dalykai nesikartotų?
Todėl nesunku spėti, kad ir kitais metais politinių skandalų tikrai bus.
Sunkiau nuspėti, ar bus valios ir jėgų pasirūpinti valstybės pamatais.

Esame pasiekę pavojingą ribą, kai labai daug žmonių nebetiki savo
valstybe. Dalis jų „balsuoja kojomis” ir emigruoja, dalis pasitraukia į vi-
dinę emigraciją – visko neigimą ir cinizmą. Dalis su valstybe pradeda
elgtis kaip su savo uždara akcine bendrove.

Prabėgę metai – tai iliuzijų žlugimo laikotarpis. Turime atsisveikin-
ti su iliuzija, kad geras gyvenimas – tai nerūpestingas vartojimo šėlsmas,
jog valdžia yra Kalėdų senelis su neišsenkančiu dovanų maišu. Turime
atsisveikinti su iliuzija, kad deformuotoje politinėje ir socialinėje siste-
moje pakanka pakeisti valdžią ir opoziciją vietomis ir deformacijos iš-
nyks, jog įmanomos tikros permainos, nereikalaujančios sunkių pas-
tangų ir ryžto apriboti savanaudiškumą. Šios iliuzijos buvo patogios,
tačiau jos trukdė oriai ir laisvai gyventi, trukdė valstybės brandai. Svar-
bu, kad jų vietą užimtų ne naujos iliuzijos, bet laisva ir atsakinga pilie-
tinė branda.

Simboliška, kad įžengiame į metus, kai švęsime atkurtos Nepriklau-
somybės dvidešimtmetį, į metus, kuriuos Lietuvos Bažnyčia paskelbė
Padėkos už laisvę metais. Tad didžiausia užduotimi bus atrasti ir įvar-
dinti tą pagrindą, kuris mums leidžia išlikti laisva tauta ir nepriklauso-
ma valstybe. Atsakyti į klausimą – kas mums padeda išlikti net tada, kai
mūsų deleguoti politikai pamiršta savo prievoles?

Tikiu, kad prabėgę metai užgrūdino ir kitais metais mažiau skų-
simės ir dejuosime, o patys kantriai, nuosekliai ir drąsiai išsikuopsime
savo širdis, puoselėsime savo šeimas, rūpinsimės savo bendruomenėmis
ir taip stiprinsime valstybę, kurioje gyvename.

Sakoma, kad prieš Naujuosius dauguma žmonių linkę dalinti paža-
dus, jog nuo šiol gyvens kitaip. Didžioji dauguma tokių pažadų telieka
skambiais pareiškimais. Neeikvokime jėgų skambiems pažadams, pa-
prasčiausiai gyvenkime kaip laisvi ir orūs žmonės ir pradėkime permai-
nas nuo smulkmenų, nes pačios įspūdingiausios kelionės visada praside-
da nuo pirmo – dažnai nedrąsaus ir netvirto – žingsnio.

Lrt.lt

MINDAUGAS JURKYNAS
VU TSPMI docentas

2009 metus galima vadinti poky-
čių metais. Juos sukėlė 2008 m. Sei-
mo bei 2009 m. prezidento rinkimai,
po kurių pasikeitė politinis Lietuvos
peizažas. Baigėsi Valdo Adamkaus
era bei socialdemokratų vyravimas.
Juos rinkėjų valia pakeitė kitos poli-
tinės jėgos bei asmenys. Su Andriaus
Kubiliaus Vyriausybe prasidėjusios
permainos apibūdinamos neviena-
reikšmiškai. Centro-dešinės koalici-
jos reformas galima vertinti pagal
ideologiją ir žmonių nuotaikas. Vi-
siems patinkančios politikos nebūna.
Kairieji nepritars dešiniesiems ir
atvirkščiai. Tai politinio gyvenimo
realybė visame pasaulyje.

Ideologiškai prasidėjusios per-
mainos Lietuvoje nėra labai libera-
lios. Noras įstatymais prižiūrėti mo-
ralines nuostatas, staigaus mokesčių
didinimo bei taupymo politika kelia
klausimą, kur dingo liberalai. Smul-
kaus ir vidutinio verslo skatinimo,
mokesčių mažinimo, socialinio libe-
ralumo stoka viešumoje meta ant li-
beralų partijų prisitaikymo šešėlį.

Remiantis nuomonių apklau-
somis, dabartinės Vyriausybės darbai
daugumos žmonių yra vertinami nei-
giamai. Mažėjančios žmonių pajamos,
didėjantis nedarbas, didėjančios ša-
lies skolos, biudžeto, „Sodros” defici-
tai ir mokesčiai bei krentantys vals-
tybės skolinimosi bei konkurencingu-
mo rodikliai ir riaušės prie parlamen-
to dar niekam nepakėlė rezultatų.

Kita vertus, valdyti ekonominės
krizės metu yra didelis iššūkis. Tik
teoriškai galima svarstyti, ar mokes-
čių mažinimas ar/ir ūkio skatinimas
išsaugant ūkio vietas būtų geresnis
kelias. Be to, kiti pastebi, kad galėjo
būti blogiau, ar kad tarp Baltijos
šalių atrodome bene geriausiai. Kon-
servatorių Vyriausybei netrūksta am-
bicijų ir jos vadovas, teigiama, doras
žmogus, bet, kaip sakoma, geras žmo-
gus – ne profesija.

Permainų vykdymas kartais at-
rodė kaip politinių sąskaitų suvedi-
nėjimas ar plaukiojimas rūke be vai-
rininko. Skolinimasis didelėmis pa-
lūkanomis neieškant alternatyvų,
Arūno Valinsko išrinkimas ir pašali-
nimas iš Seimo pirmininko pareigų,
neišsipildęs biurokratijos mažinimas
ir namų atnaujinimas (renovacija),
politinių perbėgėlių priglaudimas ir
flirtas su Darbo partija Tėvynės są-
jungai kelia rimtus klausimus dėl jos
principų ir pažadų nuoseklumo. Ži-
nia, politinis konservatorių dėmesys
VSD ir „Leo LT” buvo užprogramuo-
tas jau rinkimų kampanijos metu.

Naujai išrinktos prezidentės Da-
lios Grybauskaitės veikla yra prieš-
taringa ir neaiški. Noro pasižymėti
yra apstu, bet jis pernelyg emocingas
ir visuomenei menkai argumentuo-
tas. Neaiškios prezidentės nuostatos
(liberalios, socialdemokratinės, kon-
servatyvios?) rodo norą likti populia-
ria, tiesiog rodant ryžtą (dėl biudžeto,
VSD, CŽV kalėjimų, buvusių poli-
tikų), kartais ir nenuoseklų.

D. Grybauskaitės vykdoma už-
sienio politika yra dar nenusistovė-
jusi ir dažnai be pagrindo pagrįsta
buvusios užsienio politikos kritika –
ar V. Adamkus šiaip sau tapo „Metų
europiečiu” 2007 m.? Viena vertus,
siekis žiūrėti į Šiaurės šalis yra svei-
kintinas. Kita vertus, noras Lietuvą
paversti tyliąja ES bei NATO nare ir

„pragmatiškiau” bendrauti su Rytų
kaimynais, ypač Rusija, kelia klausi-
mus, kokios mūsų vertybės ir ar ne-
perbraižomos mūsų „raudonos lini-
jos”.

Nesinori, kad Lietuva netektų
savarankiškos ir ambicingos užsienio
politikos ar sugadintų santykius su
strateginiais partneriais kaip JAV. Po
nerastų CŽV kalėjimų paieškos, ne-
abejoju, amerikiečiai į bendradarbia-
vimą su Lietuva žiūrės daug atsar-
giau. Paklauskime savęs, ar turime
daug alternatyvų ir ar galima idealis-
tiškai būti visiškai nepriklausoma
valstybe. Nepamirškime, kad gyve-
name mažoje valstybėje, kur teisingų
partnerių ir draugų pasirinkimas yra
būtinybė.

• • •
Kas mūsų laukia 2010 m. poli-

tikoje? Galimi keli keliai iš daugelio.
2010 m. Lietuvoje nebus rinkimų,
kurie iššaukia politinį aktyvumą.
Tikėtina, kad trapią daugumą turinti
A. Kubiliaus Vyriausybė bandys užsi-
tikrinti platesnę paramą. Be jos, re-
formos gali strigti arba vėluoti. Di-
džiausią frakciją Seime turinčios Tė-
vynės sąjungos galimybės vyrauti
nėra tvirtos.

Ankstesnės šios partijos preten-
zijos į moralią politiką pradėjo nuver-
tėti dar 2008 m., sudarius koaliciją su
konservatorių keiksnotomis „abo-
nentinėmis” ir „populistinėmis” jė-
gomis, kurios iš esmės yra Trojos ark-
liai. Niekas nežino, kas jų viduje, –
draugai ar priešai. Nestebintų libe-
ralcentristų, liberalų sąjūdžio ir tau-
tos prisikėlimo partijos sparnų ben-
dri veiksmai, siekiant perskirstyti
postus ir įtakos zonas Vyriausybėje.

Negalima atmesti galimybės, jog
konservatorių gretose didėjantis ne-
pasitenkinimas partijos vadovu gali
privesti iki Irenos Degutienės tapimo
premjere. Rinkėjų simpatijos mote-
rims (D. Grybauskaitė, Vilija Blinke-
vičiūtė, I. Degutienė) sudaro papildo-
mas sąlygas Tėvynės sąjungai laukti
laiko, kada galima sumažinti nepa-
sitenkinimą nepopuliaria vyriausybe
ir pakelti krentančius partijos rodik-
lius. Pirmalaikių rinkimų galimybė
yra teorinė. Seime nėra noro paleisti
parlamentą, kadangi dauguma parti-
jų prarastų turimas vietas ar atsidur-
tų politikos paraštėse. Nors, jei koali-
cija realiai nespręstų problemų dėl
tarpusavio rietenų, susidariusi par-
tinė padėtis reikalautų ryžtingesnės
koalicijos.

Neatrodo, kad socialdemokratai,
kaip antra pagal dydį Seimo jėga, da-
bar galėtų burti naują vyriausybę.
Lietuvos ūkis kol kas nerodo nuo-
seklaus atsigavimo ir niekas nenori
vykdyti nepopuliarias, ypač išlaidas
ribojančias, reformas. Be to, social-
demokratų vidiniai nesutarimai, pra-
miegotas opozicijos vadovo postas bei
primenamos politinės nuodėmės ne-
duoda papildomų taškų.

Prezidentės santykis su dabarti-
ne Vyriausybe ir ją remiančia parla-
mento dauguma neturėtų keistis, nes
iki šiol jos ūmūs pasiūlymai beveik vi-
sada būdavo patenkinami, valdančiai
daugumai apsisukant 180 laipsnių
kampu nuo savo ankstesnių nuomo-
nių. Premjero, kaip galingiausios po-
litinės figūros, nuolaidžiavimas pa-
didina prezidentės veiksmų erdvę.
Kita vertus, vyriausybės kantrybė
parlamentinėje respublikoje neilga-
amžė.

Delfi.lt
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DALÈ LUKIENÈ,
JAV LB Kultùros tarybos
pirmininkè

Ambasadoriaus Stasio Lozorai-
čio, jaunesniojo minėjimas įvyko 2009
m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respubli-
kos ambasadoje Washington, DC.
Renginio sumanytoja buvo Danutė
Vaičiulaitytė-Nourse, JAV LB Kultū-
ros tarybos narė, kuri 1990–1993 me-
tais buvo viena iš Lietuvos atstovy-
bės/ ambasdos darbuotojų. Drauge su
kitais darbuotojais ji norėjo pagerbti
buvusio ambasadoriaus atminimą,
kol dar yra gyva jo darbo ir asmeny-
bės prisiminimų gija. Buvo sutarta su
LR ambasadoriumi JAV ir Meksikai
Audriumi Brūzga, kad šis renginys
bus ambasados renginių programos
„Iš Lietuvos Diplomatinės tarnybos
istorijos renginių ciklo” dalis.

Į programos organizacinį komite-
tą įsijungė ir Washington LB apylin-
kės pirmininkė Danelė Bieliauskaitė-
Vidutienė, kuri ne tik dirbo ambasa-
doje prie S. Lozoraičio, bet buvo nu-
vykusi į Lietuvą padėti per preziden-
to rinkiminę kampaniją, S. Lozorai-
čiui kandidatuojant į prezidento pos-
tą.

JAV LB Kultūros taryba sudarė
minėjimo organizacinį komitetą, ku-
ris jau nuo pavasario ėmė sudaryti
tokią programą, kuri išryškintų am-
basadoriaus S. Lozoraičio diplomati-
nę veiklą, siekiant Lietuvos valstybės
savarankiškumo bei teisinio, politinio
jos padėties įvertinimo.

Buvo susisiekta su asmenimis,
kurie artimai bendravo ir dirbo su S.
Lozoraičiu, paprašyta, kad jie paruoš-
tų pranešimus. Lietuvos archyvų pa-
prašyta, kad jie parinktų prasmingų
dokumentų iš Lozoraičio archyvo,
kuriuos atsiuntė generalinis direkto-
rius Vidas Grigoraitis. Archyvinių do-
kumentų kopijos buvo sudėtos į al-
bumą, rodomą parodoje.

Taip pat buvo paprašyta Vytauto
V. Landsbergio leidimo sutrumpinti
jo režisuotą filmą „Vilties Preziden-
tas”, kurį Arvydas Reneckis sutrum-
pino iš 90 į 20 minučių, atrinkdamas
pačius svarbiausias filmo scenas iš
Lozoraičio veiklos. Gavome ir Juozo
Kazlausko nuotraukų, darytų per
rinkimų kampaniją į Lietuvos prezi-
dentus. Minėjimo metu buvo atidary-

ta tų nuotraukų paroda.
Ambasadoriaus A. Brūzgos pas-

tangų dėka gavome 10 minučių filmą
– A. Reneckio interviu su Prezidentu
Valdu Adamkumi apie S. Lozoraitį.
Taip pat per ambasadą sulaukėme ir
LR prezidentės Dalios Grybauskaitės
sveikinimo, kuriame ji pastebi, kad:
„S. Lozoraitis buvo vienas iš tų, kurie
paskyrė savo gyvenimą kovai už Lie-
tuvos nepriklausomybę ir suvaidino
svarbų vaidmenį mūsų šalies politi-
niame gyvenime. Kartą paklaustas,
ką patyrė atstovaudamas valstybei,
kurios vienintelė laisva teritorija
buvo atstovybė užsienyje, S. Lozorai-
tis atsakė: ‘Tai buvo keturiasdešim-
ties metų kelionė per dykumą – na-
mo, į pažadėtąją žemę. Keliavau kar-
tu su visa Lietuva, nes niekada nesi-
jaučiau esąs ‘užsienio lietuvis’.”

Dėkoju visiems, kurie prisidėjo
prie šio minėjimo sėkmės. Organiza-
ciniam komitetui: Danutei Vaičiulai-
tytei-Nourse, Danelei Vidutienei, Si-
gitai Naujokaitienei, Jūrai Končius
Dodd ir Aldonai Vaičiulaitytei-De-
Bold; jaunimui, kuris padėjo prie vai-
šių: Valentinai Nourse, Kristinai ir
Tomui DeBold, Mikos Končius Dodd,
Alina Naujokaitytei ir Daliai Slavi-
kaitei. Dėkoju visiems prelegentams:
dr. Vytautui Bieliauskui, Viktorui Na-
kui, Andrew Silski (JAV Valstybės
departamentas), Algimantui Gečiui,
Vytui Maciūnui ir referentei Astai
Banionytei už Lietuvos istorijai ver-
tingus ir atmintinus žodžius. Ačiū už
raštu gautus sveikinimus ir prisimi-
nimus iš JAV diplomato John Zero-
lis, Nepriklausomybės akto signa-
taro Emanuelio Zingerio. O svarbiau-
sia dėkoju ambasadoriui A. Brūzgai ir
visam ambasados štabui, ypač Leonui
Garbačauskui.

,,Drauge”, kultūriniame priede,
jau buvo išspausdinti du S. Lozorai-
čio minėjime Washington, DC skaityti
pranešimai: dr. Vytauto Bieliausko
,,Vilties ambasadorius” ir Viktoro
Nako ,,Stasys Lozoraitis – asmenybė
ir simbolis”. Šįkart siūlome Lietuvos
Respublikos Atkūrimo akto signata-
ro Emanuelio Zingerio atsiminimų
žiupsnelį apie diplomatą S. Lozoraitį,
jaunesnįjį, atsiųstą raštu iš Berno,
Šveicarijos.

PAMINĖTAS AMBASADORIUS
S. LOZORAITIS JAUNESNYSIS

PASITIKĖJIMAS
EMANUELIS ZINGERIS,
Lietuvos Respublikos Atkùrimo
Akto signataras
Bernas, Šveicarija

Stasį Lozoraitį pažinojau, būda-
mas kauniečių, Laisvės alėjos gyven-
tojų sūnumi, o taip pat būdamas
Sąjūdžio Tarybos nariu dar iki 1990
m. kovo 11 dienos.

Tada mums Lietuvoje gyvybiškai
rūpėjo, kad valstybės Nepriklauso-
mybės tęstinumą per penkiasdešimt
metų didvyriškai užtikrinęs ir iš es-
mės Lietuvos vyriausybės egzilyje
vaidmenį atlikęs Lietuvos diplomati-
nis korpusas perduotų Sąjūdžio žmo-
nėms Lietuvos Nepriklausomybės
tęstinumą. Tai yra ambasadorius S.
Lozoraitis Lietuvai, esančiai Eu-
ropos žemyne, grąžintų Lietuvą, kuri
buvo išsaugota jo ir jo bendražygių.

Man paraginus Sąjūdžio jaunimą
rinkti mūsų pirmininku profesorių
Vytautą Landsbergį, vėliau po jo iš-
rinkimo tarp Sąjūdžio vadovybės ir
lietuvių aktyvistų Amerikoje užsi-
mezgė natūralūs ryšiai, kurių tikslas
buvo tarptautinio palaikymo atgims-
tančiai Lietuvai telkimas. Viktoras
Nakas, Asta Banionytė, Regina Na-
rušienė, Gintė Damušytė, Rasa Raz-
gaitienė, kunigas Gediminas Kijaus-
kas Clevelande ir nemažai mano su-
tiktų ir čia, deja, dėl šio teksto nusi-
kalstamo trumpumo nepaminėtų
žmonių, kurie iš esmės buvo sava-
noriškai atsisakę privataus gyveni-
mo, kovėsi už Lietuvos grąžinimą į
matomą ir laisvą pasaulį. Visi jie bu-
vo savarankiškai besisukančios pla-
netos aplink mūsų veiksmų centrą –
ambasadorių S. Lozoraitį ir dar liku-
sį, įgaliojimus iš ikikarinės Lietuvos
turėjusį, nedidelį diplomatinį kor-
pusą, apie kurį tikrai privalu rašyti
atskirai.

Beje, prisimenant juos visus, Did-
vyrius, atlaikiusius Maskvos naiki-
nantį spaudimą nuo liūdno atminimo
1940 m. liepos 22 d. iki pat 1990 m.
kovo 11 d., simbolinis galėtų būti mū-
sų ambasadoriaus Simučio buvimas
šalia mūsų New York, Jungtinių Tau-
tų salėje, Lietuvos grąžinimo į šią or-
ganizaciją proga. Tada, 1991 metais,
vedančiajam Jungtinėse Tautose pa-
skelbiant Lietuvos valstybės sugrįži-
mą į pasaulio tautų gretas, vienas
šalia kito iškeltomis galvomis stovėjo
Vytautas Landsbergis, Aukščiausios
Tarybos pirmininkas, Algirdas Sau-
dargas, Užsienio reikalų ministras,
mūsų ambasadorius Simutis bei aš,
pirmasis Užsienio reikalų komiteto
pirmininkas. Tai simboliškai reiškė,
kad senasis diplomatinis korpusas

buvo su mumis, atvykusiais iš išlais-
vintos nuo okupacijos Lietuvos ir jai
atstovaujančiais.

Ta ankstesnė organizacija, iš ku-
rios mus išplėšė 1940 metais, buvo
vadinama Tautų lyga, ir ji per daug
nesivargino staiga ,,išnykus” trims
narėms. Ir tik žaibiškas 1940 metų
JAV valstybės sekretoriaus Welles pa-
reiškimas, kad Amerika nepripažįs-
tanti Baltijos šalių aneksijos, įkalė tą
didįjį teisinį postulatą, kuris sudarė
galimybę veikti mūsų diplomatiniam
korpusui iki pat 1990 m. kovo 11 die-
nos, o mūsų vėliavai atstovauti pen-
kiasdešimt metų niokojamam kraštui
Valstybės departamente.

Dabar, ko gero, istorikai jau ga-
lėtų sudaryti katalogą Sovietų Są-
jungos diplomatinių pastangų suar-
dyti JAV administracijos ir jų politikų
valią šiuo klausimu. Didžiulės pas-
tangos buvo tų žmonių, kurie šias ko-
losalios Rytų imperijos pastangas
pavertė į nieką.

Dabar atversiu svarbiausią sėk-
mės paslaptį, jungusią tik atgimusį
mūsų judėjimą už Lietuvos valstybės
atkūrimą – Sąjūdį ir tą nepriklauso-
mybę saugojusį diplomatinį korpusą
egzilyje. Tai, kas jungė mane asme-
niškai ir S. Lozoraitį, ir mus visus.
Tai – pasitikėjimas, palydėtas nepa-
prasta šiluma. Tai buvo tikriausio at-
viro entuziazmo kupini santykiai. Be-
je, šis pasitikėjimas nebuvo tada sa-
vaime suprantamas. Juk daugybė
piktavalių, įpainiotų į Rusijos saugu-
mo užmačias žmonių bandė išardyti
diasporos ir Lietuvos ryšius.

Dabar, 2009 metais, kone visuose
renginiuose minint Berlyno sienos
griuvimą, kviečiamas Gorbačiovas.
Daugelis geranoriškai nusiteikusių
europiečių nuoširdžiai tiki, kad baltai
suvyniojo meškeres ir išnešė kudašių
Gorbačiovui paslaugiai atvėrus du-

ris. Tai melas. Tūkstančiai žmonių
padėjo galvas, kad Maskvos komuniz-
mas bei jo okupacija Europoje neįsi-
tvirtintų. Juk mes Lietuvoje dešimt-
mečiais jau gimę po karo tikrinda-
vome savąjį ,,kraują” kone kasdien,
ar nesutapome su sovietais. Ar neper-
siėmėme jų mentalitetu. Iki šiolei,
praėjus dvidešimčiai metų po Nepri-
klausomybės atkūrimo, Rusijos de-
putatai Europos tarybos koridoriuose
Strasbūre manęs tyliai klausia: ,,Vy
vedj nashi?” ,,Net ne vashi” – nuo-
bodžiai kartojame. (Jūs juk mūsiš-
kiai? Ne, ne jūsiškiai).

Pasitikėjimas, kurį išvydau S. Lo-
zoraičio asmenyje, jo akių žvilgsnyje,
buvo susijęs su Tikėjimu, kad prik-
lausome to paties Tikėjimo bažnyčiai.
Tos bažnyčios tikėjimo esmė, kad iki-

Minėjimo kalbėtojai: (iš k.) Danelė Vidutienė, Viktoras Nakas, Asta Banio-
nytė, Algimantas Gečys, Dalė Lukienė, Vytautas Bieliauskas, amb. Audrius
Brūzga, Andrew Silski ir Vytas Maciūnas.

Minėjimo metu buvo atidaryta Juozo Kazlausko nuotraukų paroda, skirta
ambasadoriui S. Lozoraičiui jaunesniajam.
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Romualdas Kriaučiūnas, patyręs
žurnalistas, savo laiške (2009 m.
gruodžio 15 d.) kėlė klausimą apie
„Draugo” įvedimą į internetą. Išvar-
dinęs daugybę pliusų, nepažymėjo jo-
kių neigiamybių.

Šiuo metu „Draugą” daugiausia
prenumeruoja vyresniosios kartos
skaitytojai. Gal internetiniu „Drau-
gu” susidomės jaunieji skaitytojai, iki
šiol nesidomėję lietuviškai spausdin-
tu „Draugu”? Kol kas neturime patir-
ties, bet tikrai prarastume daugelį
vyresniųjų, kadangi ne visi turi kom-
piuterius, tuo labiau internetą. 

Vyresniajai kartai išeinant į Am-
žinybę, o jaunesniesiems nepuolant į

skaitytojų eiles, „Draugo” leidėjai ir
susilaiko nuo internetinio ,,Draugo”.
Gal reikėtų padaryti  skaitytojų ap-
klausą, didžiausią dėmesį kreipiant į
jaunąją kartą? Neužtenka pasisakyti,
reikia gauti užtikrinimą, kad jie pre-
numeruos internetinį „Draugą”. 

Laikraščio spausdinimą pervesti
į internetą vien dėl to, kad lietuviškos
organizacijos, skelbiančios apie savo
renginius visuomenei, sužinos apie
renginį greičiau – tokią didžiausią
naudą numato R. Kriaučiūnas. Bet
pervedus ,,Draugą” į internetą yra ir
minusų.

Antanas Paužuolis, 
Čikaga, IL

AR  INTERNETINIS ,,DRAUGAS” PADIDINS
SKAITYTOJÛ SKAIÇIÛ?

,,Drauge” perskaičiau 2009 m.
gruodžio 15 d. Romualdo Kriaučiūno
laišką ,,Kiek mokėtume už interne-
tinį ‘Draugą’?’’ Ta pačia tema – gruo-
džio 17 d. Vytauto Kamanto laišką,
kuris tai minčiai pritaria ir pageidau-
ja internetinio ,,Draugo”. 

Suprantu, kad jiems abiems daug
nepatogumų su ,,Draugo” pristaty-
mu. Tokių žmonių yra ir daugiau. 

Nežinau, ar yra kokia nors statis-
tika, kuri parodytų, kiek lietuvių
pensininkų turi kompiuterius ir kiek
iš jų jais naudojasi. Gal neklystu gal-
vodama, kad dauguma dienraštį skai-
tančių ir prenumeruojančių yra pen-
sininkai, kurie jį ir remia. Nors ir tu-
riu kompiuterį, bet juo mažai naudo-

juosi ir jo nemėgstu. Ir jeigu reikėtų
prie jo sėdėti vieną ar daugiau valan-
dų ir skaityti ,,Draugą’’, to tikrai ne-
norėčiau daryti. Vyresnių žmonių
akys greit pavargsta ir žiūrėjimas į tą
mėlyną ekraną ilgesnį laiką tikrai ne-
padeda joms. 

Gal mieli R. Kriaučiūnas ir V. Ka-
mantas galėtų dar keletą metų pa-
laukti su internetu, kol vyrenieji pa-
sitrauks iš šito pasaulio. Tada jau
galėsite skaityti ,,Draugą’’  internetu.
O mums jau nei ,,Draugo’’, nei kitų
lietuviškų, nei angliškų laikraščių
nebereikės.

Karolina Kubilienė
Willowbrook, IL

DÈL INTERNETINIO ,,DRAUGO’’ 
SIÙLAU PALAUKTI

Danelės Vidutienės nuotr.

karinės Lietuvos ir laikinosios sosti-
nės Kauno vertybės bus atkurtos.
Mes tikėjome, kad mūsų tėvų vaka-
rietiškumas, jų padorumas ir mūsų
santykių aukštoji kokybė atrems im-
perijos kruopščiai planuojamą klastą
ir cinizmą. Tai buvo pasitikėjimas pa-
dorumu, kurie anglai vadina sunkiai
išverčiamu žodžiu ,,integrity”. Tai
buvo tikėjimas aukštesnės Tiesos
galia prieš akivaizdų blogį ir prievar-
tą. Mus jungė trapios Pirmosios Ne-
priklausomos Lietuvos Vakarų visuo-
menėje sėkmės suvokimas ir įsitiki-
nimas, kad okupuota tauta atsigavusi
turi galių toli plaukti vakarų pasaulio
vandenyse. Tai buvo mūsų vos ne bu-
distinis kaunietiškas tikėjimas, kurį
mūsų tėvai įrodė po 1918 metų vasa-
rio 16-osios, kad buvome sėkmingi iki
karo, ir mes, jų sūnūs, įrodysime, kad
galėsime būti sėkminga visuomenė ir
XX amžiaus pabaigoje nusikračius
okupantų. Deja, turiu pasakyti, šis
tada Sąjūdžio laikais tvirtas tikėjimas
po dvidešimties atkurtos nepriklau-
somybės metų dabar manyje nėra
toks tvirtas.

S. Lozoraitis savo veikloje mylėjo
visus, kurie buvo aplink. Jo švelniai
ironiškas žvilgsnis atstovavo europie-
čio nuolatiniam neišmušamam ir
ramaus  savo vietos žinojimo pasauly-
je suvokimui. Iki šiolei žmonės toli-
mose Lietuvos vietose kalba, kaip
būtų nutikę, jei jis būtų tada tais lem-
tingais metais išrinktas prezidentu. 

Jei jis būtų tapęs Lietuvos vado-
vu, šalis greičiau būtų nuėjusi grįži-
mo į Vakarus keliais, korupcijos ir so-
vietiškumo Lietuvoje būtų sumažėję
daug ženkliau. Svarbiausia, jo laiky-
sena būtų tapusi pavyzdžiu milijo-
nams Lietuvos žmonių, kurių dalį
okupacinis režimas išmokė smulkiai
gudrauti ir niekuo niekada nepasi-
tikėti. Jei S. Lozoraitis būtų tapęs
prezidentu, pasitikėjimas tarp žmo-

nių Lietuvoje tikrai būtų sustiprėjęs.
Tai būtų buvęs svarbus Lietuvos atgi-
mimo veiksnys. Manyčiau, S. Lozo-
raičio viso gyvenimo credo buvo  tikė-
jimas geruoju žmogaus pradu.

* * *
Po šių tikrų, bet kiek simboliškų

žodžių, nepajėgiančių nusakyti S. Lo-
zoraičio ir jo artimųjų milžiniško įna-
šo į Doros Lietuvos atkūrimą, norė-
čiau atsiminti jo nepaprastai susijau-
dinusį balsą, man iš Stokholmo
skambinant jam po sausio 13 d. žu-
dynių Lietuvoje. Jis  tada šaukė jam
neįprastai aukštu balsu į ragelį:
,,Pasiekti aukščiausi Amerikos parei-
gūnai, pasaulis žino apie žudynes ir
Gorbačiovo nusikaltimus, Emanue-
li...” 

Ir dar kiek kitokios nuotaikos
epizodas. Ambasadoje gerb. Valdui
Adamkui, S. Lozoraičiui ir man kal-
bant apie bendrus veiksmus, staigiai
visi atsiminėme, kad turiu važiuoti į
Dulles oro uostą. Atsidūręs vietoje, il-
gai nustebęs apžiūrinėjau kažkodėl
ištįsusias švarko rankoves. Kai pa-
reigūnas paprašė paso, ištraukiau V.
Adamkaus. Vėliau suprantama, teko
sugrįžti į ambasadą pas abu bičiulius,
kurie taip buvo įnikę į pokalbį, kad
nieko net nebuvo pastebėję. Man
grįžus ir vėl apsikeitus švarkais su V.
Adamkumi, S. Lozoraitis, kaip visada
nepraradęs savosios angliškos savit-
vardos ir,  kaip man pasirodė, dar ge-
resnio ūpo, visus ta proga pakvietė
pakelti po konjako taurę.

Atsimenant šiuos, beveik atsitik-
tinius prisiminimų trupinius ir už
juos atsiprašydamas, užsibrėžiau
pastatyti paminklą toje aikštėje
Vilniuje, kuriai mano pastangomis
2000 metais Vilniaus savivaldybė
suteikė Amerikos bei Lietuvos isto-
rinių saitų vardą. Šioje aikštėje turės
būti nulietas paminklas mūsų  diplo-

matiniam korpusui, mūsų visų Lais-
vę mylinčių žmonių penkių dešimt-
mečių  atstovybei, išsaugojusiai ne-
didelės tautos vardą ir apgynusiai
teisę į atskirą likimą pasaulyje.
Pagrindinė vieta šiame paminkle
turėtų atitekti S. Lozoraičiui, mūsų
tikrajam ir išrinktam Vilties prezi-

dentui.
Taip pat tegu būna pasveikinta

Daniela, sauganti jo atminimą, jo la-
bai daug svarbaus ir esminio nuvei-
kusio brolio Kazio šeima bei visi jo iš-
tikimieji dešimtmečius užtrukusios
Misijos bendražygiai.

Iš kairės:  Tomas Dundzila, Arijana Samsonienė, Audrius Kirvelaitis, amb. A.
Brūzga, Linas Orentas.

Jaunimo talka (iš kairės): Nico Dodd, Valentina Nourse, Dalia Slavikaitė,
Alina Naujokaitytė ir Tomas Debold.

Renginio svečiai (iš kairės): Algimantas Gureckas, Vytautas Bieliauskas ir Te-
resė Gečienė.



6 DRAUGAS, 2010 m. sausio 5 d., antradienis

Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) – Vil-
niuje, Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Ber-
nardinų) bažnyčioje, sausio 3 d. su-
rengtos kunigo Juliaus Sasnausko ir
literatūros apžvalgininkės Giedrės
Kazlauskaitės knygos ,,Postilės” su-
tiktuvės. Renginyje dalyvavo knygos
autoriai, taip pat religijotyrininkė dr.
Aušra Pažėraitė, publicistas Liudvi-
kas Jakimavičius, rašytojas Andrius
Jakučiūnas, vertėja, publicistė Gab-
rielė Gailiūtė.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Galimai chloru apsinuodijusio berniuko
b∆kl∂ vis dar sunki

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) – Ga-
limai chloru sausio 2 d. Kauno Baltų
prospekte pramogų centre ,,Oazė”
esančiame baseine ,,Impuls” apsi-
nuodijusio berniuko sveikatos būklė
vis dar yra sunki.

,,Berniuko būklė išlieka sunki,
tačiau ji po truputį gerėja. Jis dar tu-
rėtų būti laikomas reanimacijoje
bent 24–48 valandas”, – pirmadienį
sakė Kauno medicinos universiteto
(KMU) Vaikų klinikų vadovas Ri-
mantas Kėvalas.

Pasak mediko, berniukui vis dar
yra palaikoma gyvybiškai svarbių or-
ganų veikla. Kartu su berniuku at-
vežta jo sesuo yra iškelta iš reanima-
cijos skyriaus, tačiau vis dar gydoma
ligoninėje.

Du vaikai iš Šakių – 1998 m. gi-
męs P. J. ir 1994 m. gimusi G. J. – į
Kauno ligoninę buvo atvežti šeš-
tadienį. Tą pačią dieną į Kauno kli-
nikas dėl panašių įtarimų apsinuodi-
jus chloru iš minėto baseino prista-
tytas ir suaugęs vyras, jo būklė kitą
dieną buvo gera.

R. Kėvalas teigė manąs, kad vai-
kai apsinuodijo chloru. ,,Tai klasiki-
nis apsinuodijimas chloru. Chloras
yra sunkesnis už orą, jis laikosi apa-

čioje, 30–40 centimetrų žemiau už
orą, gal buvo sutrikusi kokia venti-
liacija, tai tikrai negalėjo būti
žmogaus reakcija”, – sakė R. Kėvalas.

Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremalių sveikatai padėčių centro
vadovas Vytautas Gailius sakė, kad
dėl panašių sveikatos sutrikimų sek-
madienį daugiau žmonių nesikreipė. 

Anot ,,Impuls” atstovės, rinko-
daros ir pardavimų vadovės Svetla-
nos Kavinos, baseinas dirbo tiek sek-
madienį, tiek pirmadienį.

,,Impuls” atstovė sakė, kad ,,kol
kas tėra tik prielaida, kad dėl vaikų
sveikatos sutrikimų kaltas chloras”,
llaukiama išsamesnės informacijos iš
tyrimą atliekančių įstaigų. 

Kaune esančiame baseine ,,Im-
puls” chloro kiekis praėjus 3 valan-
doms po to, kai į ligoninę buvo išvež-
ti, kaip manoma, chloru apsinuodiję
nepilnamečiai, neviršijo leistino kiekio.

Specialistai tikina, kad visi būti-
ni tyrimų darbai buvo atlikti tuomet,
kai buvo gauta informacija apie įvykį,
tai yra praėjus 3 valandoms po to, kai
sunegalavo baseine besimaudę vai-
kai. Esą greičiau sureaguoti trukdė ir
tai, kad nelaimė įvyko nedarbo –
šventinę dieną.

Baltijos oro erdvê saugos prancùzai

Pasirengta akistatai su pilieçiais

Uždaryta Ignalinos atomin∂ elektrin∂�

Mokslo ir verslo sl∂niams – ES paramaVilnius, sausio 4 d. (ELTA) – Ar-
tėjant Sausio 16-osios revoliucijos
metinėms prie Seimo, politikai jau
pasirengė neramumams. Neseniai
įteisintą vandens patrankų naudoji-
mą per masinius neramumus palydė-
jo dar vienas žingsnis. Valstybės sau-
gumo tarnyba už 1,54 mln. litų įsigi-
jo 10 specialių mikroautobusų, skirtų
atvežti pajėgoms žmonėms tramdyti.

Įspūdingi, apsauginėmis groto-
mis ir skydais ginkluoti, keturiais ra-
tais varomi ,,VW Transporter” auto-
busiukai žmonių smalsumą sužadino
dar rudenį, kai į sostinės Aukštuo-
siuose Paneriuose įsikūrusias auto-
mobilių remonto dirbtuves automo-
biliai buvo pristatyti tikrinti, ar geras
jų pravažumas. Šiuo metu jie susta-
tyti Ukmergės gatvėje, šalia mašinas
pristačiusio automobilių salono.

Jo darbuotojai nelinkę daug kal-
bėti. Jie  tik patvirtino, kad autobu-
siukai bus atiduoti naudoti jau ,,šio-
mis dienomis”.

,,Buvo skelbtas konkursas, skirti
ES pinigai atnaujinti specialiajam
transportui, pasirašyta trišalė sutar-
tis. Mašinos bus daugiau naudojamos
viešajai tvarkai palaikyti, – kad būtų
apsaugoti darbuotojai nuo metamų
akmenų, kad langų neišdaužytų, kad
per riaušes būtų galima vežti žmo-
nes”, – dėstė Viešojo saugumo tarny-
bos vado pavaduotojas pulkininkas
Jonas Zautra.

Jis aiškino, kad pirkinys buvo
būtinas. Turimas transportas per se-
nas ir netinka riaušių malšintojams.
,,Tai naudinga visiems – ir valsty-
bei”, – paaiškino pavaduotojas.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) – Vilniečiai ir sostinės svečiai tradiciškai pirmą
Naujųjų metų dieną pagerbė Lietuvos savanorių žygdarbį – 1919 m. sausio 1
d. pirmą kartą virš Gedimino kalno buvo iškelta lietuviška trispalvė. Sausio 1
d., minint Lietuvos vėliavos dieną, Gedimino pilies bokšte kariai iškėlė Lietu-
vos vėliavą, bokšte plevėsuosiančią naujaisiais metais. Vėliavos pagerbimo
tradicija siejama su sostinę gynusio Lietuvos savanorių būrio, kuriam vado-
vavo karo komendantas Kazys Škirpa, trispalvės iškėlimu Vilniaus Gedimino
pilies bokšte 1919 metų sausio 1 dieną. Eltos nuotr.

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) –
Trims šalies mokslo ir verslo slė-
niams bus skirta 106 mln. litų para-
ma iš Europos Sąjungos (ES) fondų.

Jau pasirašytos pirmosios slėnių
finansavimo sutartys. Paramą gaus
Klaipėdos ,,Jūrinis”, Vilniaus ,,San-
taros” ir ,,Saulėtekio” slėniai.

Klaipėdos universitetas įgyven-
dins 89,2 mln. litų projektą – jo teri-
torijoje bus pastatytas naujas labora-
torijų pastatas, įrengtos keturios mo-
dernios laboratorijos, perkamas ir
modernus mokslinių tyrimų laivas.

Vilniuje ,,Santaros” slėnyje bus
kuriamas Informacinių technologijų
atviros prieigos centras, kurio vertė –
5,4 mln. litų. Jame bus kuriamas
Tarptautinės prieigos lazerių komp-
leksas ,,Naglis”, kuriam bus skirta
11,4 mln. litų.

Lietuvoje iš viso kuriami 5 integ-
ruoti mokslo, studijų ir verslo slėniai
– ,,Santara” ir ,,Saulėtekis” Vilniuje,
,,Santaka” ir ,,Nemunas” Kaune bei
,,Jūrinis” Klaipėdoje.

Iš Švietimo ir mokslo ministeri-
jos administruojamų ES struktūrinių
fondų keturiolikai slėnių projektų
numatoma skirti 831 mln. litų. Slė-
niuose dirbantys tyrėjai ir moksli-
ninkai konkurso keliu galės preten-
duoti į ES struktūrinių fondų lėšas
moksliniams tyrimams ir kvalifikaci-
jai kelti – šiems poreikiams bus skir-
ta 525 mln. litų.

Planuojama, kad bendra
2007–2013 metų ES parama Lietuvos
mokslo ir verslo sanglaudai iš Švieti-
mo ir mokslo ministerijos bei Ūkio
ministerijos administruojamų fondų
iš viso sieks apie 2 mlrd. litų

Šiauliai, sausio 4 d. (ELTA) –
Keturis mėnesius Baltijos oro erdvę
saugojusius Vokietijos karius pakeitė
Prancūzijos karinių oro pajėgų jun-
ginys su keturiais naikintuvais.

Sausio  4 d. Lietuvos karinių oro
pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose su-
rengtos NATO oro policijos misijoje
dalyvaujančių karinių vienetų pasi-
keitimo iškilmės.

Prancūzijos kariai NATO oro
policijos misijoje Baltijos valstybėse
dalyvauja antrą kartą. Antroje pran-
cūzų pamainoje bus apie 150 karių,
kurių dauguma atvykę iš Prancūzijos
karinių oro pajėgų aviacijos bazės,
įsikūrusios netoli Kambrė miesto ša-
lies šiaurėje.

NATO valstybės narės siunčia
savo karius ir naikintuvus saugoti
Baltijos šalių oro erdvę nuo 2004 me-
tų kovo, kai Lietuva, Latvija ir Estija
tapo NATO narėmis.

Nuo to laiko NATO oro policijos
misijoje Baltijos valstybėse po tris
mėnesius tarnavo Belgijos, Danijos,
Didžiosios Britanijos, Norvegijos,
Olandijos, Vokietijos, JAV, Lenkijos,
Turkijos, Ispanijos, Belgijos ir Pran-
cūzijos kariai.

Dabar atvykę Prancūzijos kariai
tarnaus keturis mėnesius. Šiemet
NATO nusprendė pratęsti oro poli-
cijos misiją Baltijos šalyse iki 2014
metų pabaigos. 

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) –
Daugiau nei ketvirtį amžiaus veikusi
Ignalinos atominė elektrinė (AE), ku-
rioje buvo sumontuoti galingiausi pa-
saulyje atominiai reaktoriai, 2009 m.
gruodžio 31 d., likus valandai iki Nau-
jųjų metų, galutinai nustojo veikusi.

Maždaug 8 val. vakaro Lietuvos
laiku pradėjus mažinti 1,338 mega-
vatų galia veikusio reaktoriaus pajė-
gumą ir išjungus vieną iš dviejų jo ge-
neratorių, po 3 valandų reaktoriaus
galia pasiekė mažiausią 250 megava-
tų galią ir jis buvo visiškai išjungtas.

Visą stabdymo laiką Ignalinos
AE tinklalapyje buvo galima stebėti
reaktoriaus galios mažėjimą. Reak-
torius sustabdytas vieno mygtuko pa-
spaudimu. Atominę elektrinę iš da-
lies pakeis Elektrėnuose, 60 kilomet-
rų nuo Vilniaus, veikianti šiluminė
elektrinė, kurios du papildomi blokai
jau generuoja 600 megavatų elektros
galios. Likusią dalį gamins kitos ša-
lies elektrinės, be to, elektra bus im-
portuojama iš Estijos, Rusijos, Balta-

rusijos, Ukrainos ir Skandinavijos.
Lietuva bus pirmoji pasaulio

valstybė, atsisakiusi atominės ener-
getikos. Tačiau Vyriausybė tikisi, kad
tokia padėtis truks tik maždaug de-
šimtmetį – 2018 m. ji tikisi vėl tapti
branduolinės energetikos šalimi, kai,
manoma, šalia uždaromos Ignalinos
AE bus pastatyta nauja moderni ato-
minė jėgainė.

Artimiausius 10 metų elektrinės
išvaizda iš išorės nesikeis – pirmiau-
sia bus šalinamos ir saugiai sandė-
liuojamos radioaktyvios atliekos iš
elektrinės vidaus, išardoma ir par-
duodama kaip metalo laužas neuž-
teršta įranga. Tik apie 2020 m. prasi-
dės elektrinės pastatų išmontavimas.

Stojimo į Europos Sąjungą su-
tartyje įsipareigojusi uždaryti elekt-
rinę, Lietuva iš ES jos patikimumui
didinti ir uždarymo projektams gavo
iš viso 4,7 mlrd. litų. Skaičiuojama,
kad elektrinės išmontavimo ir pavo-
jingų atliekų laidojimo darbai už-
truks dar apie 25–30 metų. 



Atkelta iš 1 psl.
Tačiau vienas aukšto rango Wa-

shington administracijos pareigūnas
sakė naujienų agentūrai AFP, kad
privalomos sugriežtintos priemonės,
tarp jų kūno apieška ir kiti kruopš-
tesnės patikros metodai, bus taikomi
visiems keleiviams, norintiems skris-
ti į JAV iš (arba per) 14 šalių. Tarp tų
šalių buvo įvardytas Afganistanas,
Libija, Nigerija, Pakistanas, Somalis
ir Jemenas.

Pareigūnas atsisakė nurodyti ke-
turias kitas šalis, tačiau dienraščiai
,,The New York Times” ir ,,The Wa-
shington Post” citavo kitus vyriau-
sybės pareigūnus, kurie sakė, jog tos
šalys yra Alžyras, Libanas, Saudo
Arabija ir Irakas.

Olandų pareigūnai sakė planuo-
jantys per tris savaites įvesti oro
uostuose viso kūno skenavimą, o
Didžiosios Britanijos premjeras Gor-
don Brown nurodė, kad britų oro

uostuose taip pat bus palaipsniui
pradėta naudoti tokia įranga. ,,Pri-
pažinome, kad esama naujų ‘al Qae-
da’ naudojamų ginklų atmainų, todėl
privalome atitinkamai reaguoti”, –
pabrėžė G. Brown.

Sausio 28 d. Londone vyks aukš-
to lygio konferencija, kurioje bus
svarstoma iš Jemeno sklindanti te-
rorizmo grėsmė.

JAV prezidentas Barack Obama,
kuris pažadėjo skubiai užlopyti bet
kokias šalies saugumo spragas, dėl
pastarojo išpuolio ,,Northwest Airli-
nes” lėktuve apkaltino Arabijos pu-
siasalio teroristų tinklą ,,al-Qaeda”
(AQAP), kurio būstinė yra Jemene.

Kilus įvairių klausimų dėl JAV
saugumo, B. Obama vyriausiasis pa-
tarėjas kovos su terorizmu klausi-
mais John Brennan sakė, jog nebuvo
jokios informacijos, kuri būtų pa-
dėjusi greičiau išaiškinti planuojamą
išpuolį.
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PARYŽIUS
Prancūzija dėl tarptautinio kovo-

tojų tinklo ,,al Qaeda” padalinio Je-
mene grasinimų uždarė savo amba-
sadą šioje šalyje, pranešė Prancūzijos
užsienio reikalų ministerija. Sekma-
dienį savo diplomatines atstovybes
Sanoje uždarė Jungtinės Valstijos ir
Didžioji Britanija. Pasak Prancūzijos
užsienio reikalų ministerijos, Jemene
esantys Prancūzijos piliečiai buvo
įspėti neprarasti budrumo ir atsi-
sakyti nebūtinų kelionių.

VARŠUVA
Lenkijos pareigūnai baiminasi,

kad nuo Naujųjų metų Čekijoje įsi-
galiojęs sprendimas leisti turėti ne-
didelį kiekį narkotikų asmeniniam
naudojimui paskatins ,,narkotikų
turizmą” ir kvaišalų kontrabandą,
rašo Lenkijos dienraštis ,,Metro”.
Pasak jo, internete jau skelbiama
daug Čekijos adresų, kur geriausiai
nusipirkti kvaišalų, o kai kurie Len-
kijos jaunuoliai sako vasarą mielai
važiuosiantys atostogų į tą šalį. 

VATIKANAS
Vatikano atstovas pranešė, kad

popiežiaus Benedikto XVI asmeninis
padėjėjas aplankė jauną moterį, kuri
per Kalėdų nakties mišias Šv. Petro
bazilikoje peršoko užtvarą ir pargrio-
vė pontifiką. Benediktas XVI papra-
šė savo sekretoriaus, monsinjoro
Georg Gaenswein, aplankyti tą mo-
terį, kuri yra gydoma psichiatrijos
ligoninėje, kad parodytų savo ,,do-
mėjimąsi ir geranoriškumą”.

MINSKAS
Baltarusijos valstybinė naftos

įmonė ,,Belneftechim” pranešė, kad
Rusijos nafta normaliu režimu tie-
kiama naftotiekiu ,,Družba” Europos
Sąjungos (ES) šalims. Pasak ,,Bel-
neftchim” atstovės spaudai, Rusija
nesustabdė naftos tiekimo į Balta-
rusijos teritoriją ir tranzitinis naf-
totiekis ,,Družba”, kuriuo energeti-
kos ištekliai iš Rusijos naftos telkinių
Vakarų Sibire tiekiame vartotojams
ES, veikia įprastu režimu. Sekma-
dienį vykusios Rusijos ir Baltarusijos

derybos dėl naftos tiekimo 2010 m.
baigėsi be rezultatų.

RYGA
2009 metais iš Latvijos dirbti

užsienyje išvažiavo 231 gydytojas,
praneša Latvijos gydytojų draugija
(LGD). Tarp šių specialistų – 24
užsienio piliečiai, gavę LGD doku-
mentus, kuriais remiantis bus pri-
pažinta jų profesinė kvalifikacija
užsienyje. Daugiausia ieškoti darbo į
užsienį išvyko anesteziologų. Išvažia-
vusių gydytojų darbo stažas įvairus –
daugumos jis ne didesnis kaip 5
metai.

LONDONAS
Jungtinės Karalystės (JK) ži-

niasklaida praneša, kad nelegalūs
imigrantai buvo įdarbinti net tokiose
valstybinėse įstaigose, kaip Vidaus
reikalų ministerija ar JK pasienio
agentūra. Paaiškėjo, kad net 10 „ne-
legalų” buvo įsigudrinę įsidarbinti
JK pasienio agentūroje, kuri tikrina į
šalį atvykusius imigrantus, o smul-
kesnėse valstybinėse įstaigose buvo
įsidarbinę šimtai nelegalių atvykė-
lių.

NEW YORK
Dabartinis New York miesto va-

dovas milijardierius Michael Bloom-
berg, perrinktas trečiajai mero ka-
dencijai, davė priesaiką ir trečią
kartą pradėjo eiti JAV verslo sostinės
mero pareigas. Jis pažadėjo padaryti
viską, kad būtų sparčiau įgyvendina-
ma imigracijos pertvarka, pastebėjęs,
kad megapolis tapo pasaulio sostine
tik susiliejus emigrantams, įvairioms
rasėms ir civilizacijoms. M. Bloom-
berg New York mero pareigas eina
nuo 2002 m.

ANGRA DOS REISAS
Brazilijoje dėl nuošliaužų saugu-

mo sumetimais gali būti uždaryta ne-
toli pietinio Angra dos Reiso kurorto
esanti atominė jėgainė, pranešė šio
miesto meras. Tuo tarpu šį regioną
užklupusių smarkių potvynių aukų
skaičius padidėjo iki 68. Nukentėju-
sio nuo potvynių ir jų sukeltų nuoš-
liaužų Angra dos Reiso miesto meras
pareiškė, kad šiame regione esantys
du atominiai reaktoriai turi būti už-
daryti.

Î JAV skrendantiems keleiviams
– griežtesnè patikra

JAV parengè naujâ Artimûjû Rytû
taikos derybû planâ

Tel Avivas, sausio 4 d. (ELTA) –
Jungtinės Valstijos, anot Izraelio ži-
niasklaidos, pateikė naują derybų
planą, kad būtų sureguliuotas Arti-
mųjų Rytų konfliktas, praneša agen-
tūra AFP.

Planas, kurio egzistavimas kol
kas oficialiai nepatvirtintas, numato
taikos pokalbius tarp Izraelio ir
palestiniečių, kurie per dvejus metus
būtų sėkmingai užbaigti, rašo laik-
raštis ,,Maariv”. Derybos esą turėtų
būti pradėtos kiek įmanoma greičiau.
Pirmoji derybų tema būtų sienos tarp
Izraelio ir būsimos Palestinos vals-
tybės nustatymas.

Ši tema turėtų būti užbaigta per
devynis mėnesius, rašo laikraštis. Tai
turėtų būti padaryta dar prieš tai, kai
baigsis Izraelio paskelbtas dešimties
mėnesių žydų gyvenviečių statybos
Vakarų krante sustabdymo morato-
riumas. Ministras pirmininkas Ben-
jamin Netanjahu, spaudžiamas JAV,
atitinkamą moratoriumą paskelbė
lapkričio pabaigoje.

Derybose pasiekus susitarimą,

gyvenviečių statyba iš karto galėtų
būti atnaujinta tose teritorijose, ku-
rios būtų priskirtos Izraelio valstybės
žemei, laikraštis cituoja JAV planą.
Žydų gyvenvietės Vakarų krante yra
vienas pagrindinių ginčytinų punktų
tarp Izraelio ir palestiniečių.

Remiantis planu, būsimoji Pales-
tinos valstybė būtų sukurta 1949–
1967 metais galiojusių sienų ribose
Vakarų krante ir Gazos ruože. ,,Maa-
riv” duomenimis, Egipto prezidentas
Husni Mubarak susitikime Egipte
mėgins įtikinti palestiniečių prezi-
dentą Mahmud Abbas pritarti derybų
planui.

Kai bus išspręsti sienos klausi-
mai, bus pradėtos derybos dėl 1948
m. pabėgusių palestiniečių ateities ir
Jeruzalės statuso. Jeruzalę savo sos-
tine nori matyti abi pusės.

Nuo Izraelio ir palestiniečių tai-
kos pokalbių pradžios 1993 m. nie-
kada nebuvo laikomasi nustatytų
derybų užbaigimo terminų. Derybos
nutrūko praėjusiais metais po Iz-
raelio karinės operacijos Gazos ruože. 

Pasaulio naujienos
EUROPA

JAV

PIETŲ AMERIKA

JAV prezidentas B. Obama dėl išpuolio ,,Northwest Airlines” lėktuve apkaltino
Arabijos pusiasalio teroristų tinklą ,,al-Qaeda”.                  SCANPIX nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
KRISTAUS APSIREIŠKIMAS

ATNAUJINKIME SAVO 
SVAJONES

Kelkis, nušviski! Tavoji šviesa
atėjo, VIEŠPATIES šlovė virš tavęs
sušvito. Nors žemę štai sutemos
gaubia ir tautas tamsybės dengia, bet
virš tavęs VIEŠPATS šviečia, virš
tavęs jo šlovė apsireiškia. /Iz 60, 1-2/

Trys išminčiai pagarbina Jėzų,
pripažindami, kad visus turtus, ta-
lentus, gerovę, klestėjimą ir gyveni-
mo pasiekimus gauname iš Dievo.
Šventasis Raštas šiandien mums pri-
mena, kad Dievas davė mums didin-
gumo sėklų, savo svajonių, mums
skirtą užduotį gyvenime. Tačiau ne-
retai tai pamirštame ir bandome pa-
siteisinti: „Esu per senas. Mano liga
per daug sunki. Mano santykiai ne-
bepataisomi. Mano gyvenimas sun-
kus. Man nesiseka. Neturiu jokių ta-
lentų ir gero išsilavinimo...” Neuž-
tenka gabumų tam, kad gyventume
laimingai. Man teko sutikti labai ga-
bių žmonių, kurie nesugebėjo savo
sugebėjimų panaudoti. Jie neišvengė
skyrybų, kiti savo nesėkmes bandė
paslėpti įvairiose priklausomybėse,
kiti puolė į nusivylimą, depresiją ir
net savižudybę. Turime atskleisti ir
išnaudoti tas galias ir sugebėjimus,
kurias esame gavę iš mūsų Kūrėjo.
Kol dar kvėpuojame, visada turime
tai, ką galime duoti kitiems.

Viename pastate ėjau pro slan-
kiojančias duris, kurios automatiškai
atsidarė, kai priėjau arčiau jų. Tačiau
antrosios durys prieš mane neatsi-
darė. Laukiau stovėdamas prie pir-
mųjų atdarų durų. Po kelių sekun-
džių pastebėjau užrašą: „Antrosios
durys atsidarys tik tada, kai pirmo-
sios užsidarys.” Taigi, kol neleidau
pirmosioms užsidaryti, negalėjau įeiti
į pastatą. Žengiau žingsnį pirmyn, ir
antrosios durys atsidarė. Gyvenime
turime paleisti iš rankų savo praeitį
tam, kad priimtume ateitį. Negalime
pakeisti praeities. Šiandien savo
mintimis, nusiteikimu, svajonėmis
kuriame savo ateitį. Kokios mūsų
mintys, tokia ir mūsų ateitis. (...)
Kiekvienas turime tai, ką Dievas
davė mums geriausia, sukurdamas
mus pagal savo paveikslą. Turime tai
atrasti ir panaudoti. Gal ir sunki bu-
vo mūsų gyvenimo praeitis. Jokie
žmonės negali mums pakenkti, nes
Dievas yra palankus tiems, kurie jo
ieško. Dievas tikrai nori, kad džiaug-
tumės savo šeima, darbu ir vidine
ramybe. (...)

Vienas vyras pasakojo, kad buvo
labai nusiminęs, kai iširo jo santuo-
ka. Tuomet jis buvo jaunas labai
uolus ir pavyzdingas krikščionis. Jo
nevilties laikotarpis tęsėsi kelerius
metus. Jis kartojo: „Nebeturėsiu dau-
giau šeimos. Sugrioviau savo gyve-
nimą...” Tačiau vėliau jis visa tai ati-
davė Dievui, prašė jo atleidimo už
klaidas. Jis tikėjo, kad Dievas visada
atleidžia. Jis nusikratė ir paskyrė
savo gyvenimą Dievui. Jis tapo vienu
iš žymiausių teologų. Jis sukūrė

šeimą. Šeima laimingai susilaukė
vaikų, iš kurių vienas tapo kunigu.

Visi žinome, kad santuoka ne-
išardoma. Kai kurios santuokos pri-
pažįstamos negaliojančiomis. Kartais
žmonės per ilgai pasilieka nusivy-
lime. Kovokite, jei įmanoma išlaikyti
santykius. Jei Dievas pasako, kad jau
baigta, atiduokite tai Dievui ir pra-
dėkite vėl svajoti. Jei svajonė sudužo,
skirkite laiko atsisveikinimui su pra-
eitimi. Taip pat skirkite laiko keltis ir
siekti naujų tikslų. Dažnai per anksti
atsisakome savo svajonių.

Labai svarbu pasirinkti žmones,
su kuriais praleidžiame daug laiko.
Jei jūsų draugai neturi didelių sva-
jonių, projektų, jei jie pikti, nusiteikę
neigiamai, pesimistiški ir depresyvūs,
jie ir jus temps žemyn, nes tokia jų
mąstysena ir elgsena užkrečia kitus.
Gera sėkla pasėta nederlingoje žemė-
je negalės augti ir nešti gausių vaisių.
Turime pasirinkti gerą bendruome-
nę. Bandykime išsivaduoti. Darykime
viską, kad susirastume sveiką, sve-
tingą, draugišką, didelius siekius,
daug energijos, vilties, drąsos ir en-
tuziazmo turinčią bendruomenę. Die-
vas nesukūrė mūsų tam, kad gyven-
tume vidutinišką gyvenimą. Savyje
nešiojamės jo svajones. Neleiskime,
kad kiti naikintų mūsų entuziazmą,
gabumus ir viltį. Nebijokime, kad
mus paliks kai kurie svarbūs žmonės.
Pasitraukime nuo tų, kurie „suriša
mūsų sparnus.” Nebijokime palikti
vienų draugų. Dievas tikrai mums
siųs naujų, panašių į mus žmonių.
Net ir Jėzus buvo nepriimtas savo
gimtajame krašte. Jis negalėjo daryti
stebuklų, negalėjo skleistis. Jis nus-
prendė pasitraukti nuo artimiausių
žmonių, kurie jį tempė žemyn. Kar-
tais ir mes turime palikti vienus ir
pasirinkti kitus žmones.

Mūsų sielos priešas tikrai nori
mus matyti nelaimingus, laikyti mus
baimėje, liūdesyje ir nusivylime. Prie-
šingai, Dievas Šventojo Rašto žo-
džiais šiandien mus drąsina vėl kel-
tis, priimti jo šviesą ir galią. Kiekvie-
ną rytą kartokime: „Esu Dievo vai-
kas. Visagalis ir mylintis Tėvas mane
laiko savo rankoje. Jis mane laimina
ir kviečia toliau svajoti, kovoti ir neš-
ti šviesą kitiems.” Kiekvienas turime
savyje gabumus, galias, kurios dar
slypi, kurios laukia, kad panaudo-
tume. Kiekvienas turime savo proble-
mų, negalių, skolų, nesėkmių, nuos-
kaudų. Tačiau Dievas visada yra di-
desnius ir stipresnis už mūsų bėdas ir
negandas. Jei atnaujinsime savo sva-
jones, jei pasirinksime energingus
žmones, jei turėsime drąsų nusitei-
kimą, jei sieksime ištvermingai to, ko
mums labiausia reikia, tada kilsime
aukštyn, leisime Dievui daryti nuos-
tabius darbus savo ir kitų gyvenime.
Jis laimins mus, apdovanos mus savo
malonės turtais ir ves mus ten, kur
net svajoti nedrįsome.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ ANDRIUS ŠTURAS

1963 m. vykusiame LNAB meti-
niame susirinkime LNAB akcininkai
nusprendė  atsisakyti nuo Bendrovės
jiems mokamų dividendų, kad LNAB
galėtų pakeisti savo teisinį statusą
į tokį, pagal kurį  Bendrovei nereikė-
tų mokėti pelno mokesčių valstybei.
Šitaip buvo bandyta padėti LNAB
išbristi iš finansinės krizės. Lietuviai
šį savo siekį motyvavo tuo, jog nors
LNAB ir buvo įregistruota pagal ko-
mercinės Bendrovės teisinius aktus,
tačiau iš tiesų visa jos veikla buvo su-
sijusi su parama lietuvių  visuomeni-
nei veiklai. Šis faktas leido LNAB
siekti pakeisti pelno siekiančios ben-
drovės statusą į tarpusavio prekybos
įmonės (angl. Mutual Trading Compa-
ny), kai mokestis valstybei neturi
būti mokamas. Taigi 1963 m. įvyku-
siame akcininkų  susirinkime ir buvo
nuspręsta atsisakyti dividendų. Dar
daugiau, lietuviai, būdami įsitiki-
nę savo teisumu, nemokėjo jiems pri-
klausiančio pelno mokesčio dvejus
metus iš eilės (1963 ir 1964 m.): „Ba-
lanse paminėta, kad 1963 metais
1000 sv. buvo atskirta valstybiniams
mokesčiams. Kadangi ir 1964 metais
panašią sumą reikėtų skirti tam rei-
kalui, tai praeitų metų pabaigoje ne-
apmokėtų valstybinių mokesčių su-
ma, parodyta balanse, siekė 2,000 sv.”.

1965 m. oficialiai tapusi tarpusa-
vio prekybos įmone, LNAB ateityje
nebeprivalėjo mokėti pelno mokesčio.
Atsikračiusi mokesčių naštos, LNAB
jau nuo 1965 m. iki tiriamojo laiko-
tarpio pabaigos kasmet pradėjo skir-
ti lėšų DBLS visuomeninei veiklai
(tiek, kiek likdavo atlikus būtiniau-
sią  remontą ir užmokėjus ekonomi-
nių vienetų naudojimo išlaidas).
LNAB skiriamos lėšos DBLS nuolat
augo. 

LNAB ir DBLS kelią iš finan-
sinės krizės po 1960 metų reikėtų
sieti su išaugusiu lietuvių patriotiz-

mu ir siekimu išsaugoti Lietuvių
Sodybą bei Lietuvių Namus. Tuo sėk-
mingai pasinaudojo LNAB valdyba,
D. Britanijos lietuviams paskelbusi,
jog siekia pasiskolinti pinigų iš lietu-
vių tam, kad neliktų skolinga anglų
finansinėms firmoms. Šis siekis buvo
įvardijamas kaip LNAB pavertimas
būtent lietuviška organizacija. „tuo
metu visi bankai buvo uždari LN
B-vei. Tik pinigų rinkos vanagai tu-
pėjo ant medžių šakų ir laukė 14 proc.
lašiniuoto grobio. (...) Pirmieji metai
po ‘revoliucijos’ buvo metai ryžto,
mėginimų ir svarstymų. Lietuviai
buvo vienintelė viltis (paryškinta
dr. S. Kuzminsko – A. Š.) (...) ir ateis
į skubią pagalbą (...). Taip reikalams
susiklosčius, atsirado kiti norai, nau-
jos ambicijos, nauji siekimai. Atsirado
noras padaryti Lietuvių Namų Bend-
rovę grynai lietuviška organizacija,
t. y. nepriklausoma nuo svetimų įta-
kų, o ypač nuo svetimų pinigų”. Tam,
kad LNAB būtų vien lietuvių žinioje,
1965 m. trūko tik 3,800 svarų: „Visiš-
kam LN B-vės sulietuvinimui šiuo
metu trūksta 3.800 svarų. Norėtųsi
neabejoti, kad kaip ir prieš penkerius
metus (...) susiras jautrių lietuvių bū-
relis, kuris suskubs sulietuvinti Eu-
ropos lietuvybės centrą; užuot nuėjęs
į svetimą banką, ateis į bendrovę ir
patikės savo indėlius”.

Tai, kad į šį dr. S. Kuzminsko
prašymą D. Britanijos lietuviai nenu-
mojo ranka, įrodo faktas, jog jau 1966
m., t. y. praėjus metams nuo šio ragi-
nimo išspausdinimo „EL”, pavyko su-
rinkti – pasiskolinti reikiamą sumą iš
lietuvių – LNAB „sulietuvinimui”:
„dabar Lietuvių Namų Bendrovė ir
visas jos turtas yra tik lietuvių kon-
trolėje”.

Tuo pačiu metu, kai LNAB paga-
liau pradėjo bristi iš krizės, DBLS ir
LNAB valdantiems asmenims kilo
klausimas, kaip turėtų būti užtikrin-
tas tolimesnis sėkmingas LNAB eg-
zistavimas ir tarnavimas lietuvių  vi-
suomeninei veiklai. Pirmą kartą šis
rūpestis viešai išreiškiamas 1966 m.
vykusiame LNAB metiniame susirin-
kime, kurio metu teigta, kad didelė
dalis akcininkų jau emigravo, todėl
norint kad LNAB valdymas ir toliau
būtų užtikrintas galvota akcijas
kaupti registruotų patikėtinių vardu.
Tačiau pripažinta, kad aiškaus plano
kaip tai padaryti nėra.

Aiškaus plano neturėjimas ir ne-
apsisprendimas, kaip ateityje reik-
tų išlaikyti LNB lietuvių rankose bei
kaip reikėtų panaudoti jos lėšas
DBLS veiklai finansuoti, truko de-
šimt metų. Per šį laikotarpį ir toliau
vis mažėjant D. Britanijos lietuvių
kolonijai, vis aktualesnis darėsi lietu-
vių susijungimo ir bendros veiklos
idėjos.

DBLS ilgus metus ieškojo išei-
ties, kaip tinkamiau, praktiškiau pa-
keisti ar pertvarkyti Sąjungos įsta-
tus, kad jie labiau tiktų atliekamai
veiklai ir suteiktų Sąjungai teisę savo
vardu turėti Lietuvių Namų Akcinės
Bendrovės akcijų. Tik 1976 m. meti-
nio suvažiavimo metu pagaliau buvo
sudaryta komisija (iš J. Vilčinsko, J.
Lūžos, P. Mašalaičio, Z. Juro, A. Vil-
činsko ir R. Šovos.), kuri turėjo rasti
naują teisinį pagrindą, tinkantį
DBLS ir LNAB bendrai veiklai ir
ateityje užtikrinantį DBLS valdymą.

Pirmasis komisijos bandymas
rasti sprendimą buvo 1977 m. meti-
niame DBLS suvažiavime pristatytas
naujas įstatų pakeitimo projektas,
kuris turėjo remtis patikėtiniais
(angl. Trustee), savo vardu valdan-
čiais LNAB akcijas. Tačiau šis siūly-
mas buvo atmestas.

Komisijai pratęsus savo darbą
kartu su DBLS centro valdyba po
dvejų  metų, 1979 m. kovo 31 d., vy-
kusiam DBLS metiniam suvažiavi-
mui buvo pasiūlyta į Sąjungos įstatus
įvesti pakeitimus, pritaikyti juos prie
Companies Act 1948, 1967 ir 1976
teisinio akto, o prie DBLS pavadini-
mo pridedant „Ribotos atsakomybės
bendrovė, neturinti akcinio kapitalo”
(angl. Company Limited by Guaran-
tee and not having a share Capital).
Šis pasiūlymas atstovų suvažiavimo
buvo priimtas.

DBLS įregistravimo procedūra
nuo įstatų priėmimo iki oficialaus jos
statuso įtvirtinimo užtruko metus
laiko. Be to, prieš priimdama naujus
DBLS įstatus, Sąjunga pagal D.  Bri-
tanijos įstatymus, norėdama pritai-
kyti savo įstatus prie Companies Act
1948, 1967 ir 1976 teisinio akto rei-
kalavimų, privalėjo turėti tikslius
narių sąrašus (prieš tai tikslių DBLS
sąrašų nebuvo, ir tik šių naujų įstatų
dėka buvo               Nukelta į 11 psl.

D. Britanijos lietuvių
visuomeninių pagrindų 

formavimasis 
Tęsinys iš gruodžio 31 d.

Food  Depot International sveikina „Draugą” su šv. Kalėdomis ir
atsiuntė dosnią 200 dol. auką. Labai ačiū. 

Jaunimo centras, įsikūręs Čikagoje, paaukojo 100 dol. auką mūsų
dienraščio leidybai paremti. Dėkojame už Jūsų paramą.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Margumynai

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 143

MAGADAN–UGOLJ ELGEN
(1949.09-1951.05?)

1. Magadan

Neprisimenu, kiek dienų ar
savaičių išbuvome ,,Buchta Vanina’’
lageryje. Iš ,,peresilkos” kartu su tais
pačiais ukrainiečiais buvome pakrau-
ti į prekinį etapinį laivą ,,Nogin” ir 8
paras jūra plaukėme link uosto Ma-
gadan. Ši kelionė buvo labai vargi-
nanti, nes šimtai kalinių buvo sau-
sakimšai sugrūsti į laivo triumą ir
uždaryti. Triume buvo įrengti ištisi-
niai narai. Japonų jūra tuo laiku bu-
vo labai audringa ir daugumą kanki-
no jūros liga. Pradžioje nieko neiš-
leisdavo į paviršių, bet vėliau, artė-
jant prie Magadano, jau nedraudė
išeiti į denį.

Po 8 parų išsekę ir nusilpę mes
pagaliau pasiekėme Magadano uostą.
Išlaipinę iš laivo, kaip įprasta, mus
suskaičiavo ir didele kolona per mies-
tą nuvarė į kitą, laikiną etapinį la-
gerį. ,,Peresilkoje” išvydome miestą iš
palapinių. Čia buvome įvaryti į vieną
iš jų – didelę ir ilgą palapinę.

Mūsų būryje, patekusiame į tą
palapinę, buvo apie 25 vyrai. Vien
lietuviai, politiniai kaliniai. Dabar
galiu prisiminti tik kelias pavardes:
Alfonsą Skukauską (mirusį 2002 m.
rudenį), Joną Jasiukaitį, Vidmantą
Bliūdžių, Joną Globį (pastarasis taip
pat jau miręs). Su šiais puikiais
vyrais gerai susipažinau dar Vanino
lageryje.

Palapinė lentų pertvara buvo
padalinta į dvi dalis. Viename gale
mums įsakė nusirengti civilius rūbus,
o pereinant į kitą galą, leido su savim
pasiimti tik megztinius, šalikus, pirš-
tines bei duonmaišius su maistu. Visa
kita turėjome palikti. Mums buvo
gaila atsisakyti dar visai neblogų
europietiškų kostiumų ir kitų rūbų,
kuriuos per kraują sugebėjome iš-
saugoti kalėjimuose, etape ir nuo va-
gių Vanino lageryje. Dabar taip tau-
sotą ir gintą turtą turėjome gerano-
riškai palikti čekistams – banditams
su uniformomis. Ne, to tikrai nebus!,
– pagalvojau.

– Suplėšykim visus geresnius
rūbus ir padekime!, – pasiūliau vy-
rams.

Sumanymas patiko. Greitai su-
metėme skutus į krūvą ir užkūrėme
nemenką laužiuką palapinės viduje.
Enkavėdistai greitai pajuto degančių
skudurų kvapą. Įšokę dviese vidun jie
paskubomis kojomis mėgino išspar-
dyti ir užtrypti ugnį, šokdami ,,kazoč-
ki” apie smilkstančius skarmalus,
kurie net jiems jau buvo nieko never-
ti. Vaizdelis dūšiai buvo išties sma-
gus.

– Jobtvojumatj! Nachuj bliatj
zažgli etot jobannyj kostior? (Kodėl
uždegėte tą laužą?), – šaukė įpykę če-
kistai.

– Mes labai sušalome ir norėjome
tik pasišildyti, – nesutrikę atsakėme,
apsimesdami visiškais naivuoliais.
Mūsų pretekstas, iš šono žiūrint,
galėjo atrodyti visiškai įtikinamas,
nes Kolymoje prasidėjo pakankamai
žvarbus ruduo (lauke jau buvo 5–6°C
šalčio), nekūrenamoje patalpoje buvo
šalta, o mes stovėjome vienais apa-
tiniais.

– Labai kvailai pasielgėte! Mes
jūsų rūbus būtume tvarkingai į ,,kap-

tiorką” (sandėlį) sudėję. Kai baigsis
jūsų kalinimo ,,srokas”, būtumėte
viską atgavę išeidami iš lagerio..., –
nerausdami melavo enkavėdistai.

Čia mes visi skaniai nusijuokėme
replikuodami:

– Po 25 metų iš tų rūbų būtų
likusi tik pelenų krūva!

– Visi seniai būtų kandžių su-
ėsti!..

Sargybiniai, knaisiodamiesi po
smilkstančius draiskalus dar bandė
atrasti nors vieną nesugadintą rūbą,
kuriuo galėtų pasinaudoti. Bet mes
gerai žinojome, kad tokių ten jau ne-
bėra. Enkavėdistai ko gero pagaliau
suprato, kad mes tyčia taip padarėme
ir dar labiau įtūžę, keikdamiesi ir
kumščiuodami nuvarė mus į kitą
palapinės galą.

Lentomis atskirtame tos pačios
palapinės gale stovėjo ,,rečkutės”
(4–5 ltr talpos) su drungnu vandeniu,
o prie jų buvo padėta po mažą smir-
dančio ūkiško muilo gabaliuką. Van-
dens buvo įpilta tiek nedaug, kad jo
būtų vos užtekę veidui apsiprausti.
Manydami, kad vandens dar gausi-
me, po tokio prausimosi daugelis
atrodėme kaip zebrai, nes nešvarus
muilinas vanduo nutekėjęs nuo galvų
ant mūsų kūnų paliko tamsius dry-
žius purvo, kurio jau neturėjome kuo
nusiprausti. Drebėdami ir pamėly-
navę nuo šalčio, mes apsiprausėme,
kiek tai buvo įmanoma, ir atsidavėme
skutėjų (kriminalinių kalinių) egze-
kucijai. Tie nesismulkindami grubiai
ir skubiai nuskuto mums visus įma-
nomus plaukus, ne tik nuo galvos.

Ši procedūra buvo pati bjauriau-
sia. Skutėjai su mumis elgėsi kaip su
gyvuliais. Ypač žiauriai keikdami ir
kumščiuodami tuos, kas nesuprasda-
vo jų rusiškų komandų. Tik po šios
ypatingai nemalonios prievartos galė-
jome pagaliau kuo skubiau apsireng-
ti, kad visai nesustingtume į ragą.
Gavome pilną sovietinio lagerininko
uniformą: šiltus baltinius, apatines
kelnes, vatines kelnes, vatinius švar-
kus, vatinius puspalčius – ,,bušla-
tus”, vatines pirštines, veltinius ir
kailines kepures – ,,šapkas-ušankas”.
Taip ,,valdiškai” aprengti, buvome
išvaryti į kiemą, kur jau laukė bre-
zentu dengti sunkvežimiai. Visos
mašinos jau buvo pripildytos kali-
niais. Kiekvienoje po 25–30 žmonių,
kuriuos saugojo žmogėdrų konvojus –
po 2 enkavėdistus, ginkluotus auto-
matiniais šautuvais sunkvežimio ga-
le. Mes buvome pakrauti paskutiniai.

2. Magadan-Ugolj Elgen

Visa kolona pajudėjo iš Maga-
dano dar šiauriau. Išvažiavus už
miesto, aplinkui jau bolavo daug
sniego. Kuo giliau judėjome šiaurės
link, tuo jautėme, kad darosi vis šal-
čiau ir šalčiau. Sunkvežimiuose bu-
vome susodinti glaustai, vienas pas-
kui kitą, nugaras atsukę į judėjimo
kryptį. Turėjome susispaudę tupėti
išskėtus sulenktas per kelius kojas,
kad remtumėmės viens į kitą nuga-
romis ir negalėtume pajudėti.

Nežinau, kiek kilometrų važia-
vome taip kankinamai ,,suštabeliuo-
ti”, bet kai sustojome, sargybiniai
prasitarė, kad savo kelių tik įpu-
sėjome. Sustojome prie šalia kelio
stovinčios didelės palapinės. 

Bus daugiau.

Dubajuje bus atidarytas aukščiausias
pasaulyje pastatas

Neseniai klestėjusiame Dubajuje
sausio 5 d. bus iškilmingai atidarytas
aukščiausias pasaulyje dangoraižis,
kuris į naują lygį pakėlė dizaino ir
statybos technologijų kartelę bei,
kaip tikimasi, padės sustiprinti šio
Persijos įlankos emyrato įvaizdį, pa-
šlijusį dėl didelių skolų.

Iš dalies valstybei priklausanti
nekilnojamojo turto imonė ,,Emaar”,
kuri pastatė milžinišką smailės pavi-
dalo dangoraižį ,,Burj Dubai”, kol kas
nenurodė tikslaus šio statinio aukš-
čio. Norėdama išlaikyti įtampą, kom-
panija tepranešė, kad įspūdingas be-
tono, plieno ir stiklo bokštas yra
aukštesnis nei 800 metrų, todėl gero-
kai lenkia Taivano sostinėje Taibėjuje
stūksantį dangoraižį ,,Taipei 101”,
kurio aukštis – 508 metrai.

Dubajaus naująjį dangoraižį
suprojektavusios Čikagoje įsikūru-
sios įmonės ,,Skidmore, Owings and
Merrill (SOM) inžinierius Bill Baker
sakė, kad ,,Burj Dubai” nustatė nau-
jas statybos ribas.

,,Sugebėjome suderinti šį pastatą
taip, kaip derinamas muzikos instru-
mentas. Kildami vis aukščiau nusta-
tėme, kad šio proceso metu (...) gali-
me pasiekti daug didesnį aukštį nei
galėjome įsivaizduoti, – pabrėžė inži-
nierius. – ,,Burj Dubai” nemažai pa-
simokėme. Manyčiau, jog lengvai ga-
lėtume pastatyti kilometro aukščio
(dangoraižį). Optimistiškai vertina-

me galimybes pasiekti netgi didesnį
aukštį.”

160 aukštų dangoraižis, kurį sta-
tant buvo išlieta 330 tūkst. kubinių
metrų betono ir panaudota 31,4
tūkst. tonų plieno, yra matomas iš už
95 kilometrų.

BNS

Burj Dubai.

Victoria Dedinas, gyvenanti  Chipley, FL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką. Labai ačiū.

Julia A. Danta, gyvenanti Exton, PA, skaitys „Draugą” dar viene-
rius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti  paaukojo 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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AUDRONIUS BUDRAITIS

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazi-
joje pristatyta kalėdiniu laikotarpiu
pa sirodžiusi Leono Peleckio-Kakta -
vičiaus monografija „Vytautas Alan -
tas: gyvenimas ir kūryba”. Pirmajai
naujos knygos pažinčiai su skaityto-
jais viena seniausių ir žinomiausių
Lie tuvos mokyklų pasirinkta neatsi-
tiktinai: 1923 metais ją baigė jos he -
ro jus – prozininkas, dramaturgas,
žur  nalistas, visuomenininkas, nuo
pokario metų gyvenęs JAV.

Knygos autorius pažymėjo, jog
tuos labai tolimus laikus primena ir
gimnazistiška nuotrauka, kurią būsi-
masis rašytojas užrašė klasės drau-
gui, taipogi būsimam rašytojui Juo -
zui Paukšteliui. O be judviejų nuot -
raukoje dar yra Jonas Grinius, tapęs
literatūros ir meno tyrinėtoju, kri-
tiku, dramaturgu, publicistu. 

Rašy damas monografiją L. Pe -
leckis-Kak tavičius turėjo išskirtinę
pro gą susipažinti ir su gimnazisto Vy -
tauto Jak ševičiaus (Alanto) dienoraš -
čiu, daug dešimtmečių saugotu JAV,
ra šytojo namuose. „Didžiausia rašy -
to jo svajonė buvo, kad jo kūryba tap -
tų priei nama Tėvynėje, – kalbėjo mo -
nografijos autorius. – Kol kas Lietu -
voje per spausdintas tik istorinio ro -
mano ‘Šventaragis’ dvitomis ir kny ga
‘Tau ta istorijos vingiais’. Viliuosi,
kad ateityje turėsime progos susipa -
žinti ir dar su viena kita Alanto kny -
ga. Ir dar labai viliuosi, kad mono-
grafija, prie kurios su pertraukom
dirbau nemažai metų, paskatins at -
siversti bent tas Alanto knygas, ku -
rios jau prieinamos Lietuvoje”.

Plačiausiai apie 368 puslapių lei-
dinį kalbėjo Šiaulių universiteto pro-
fesorė Giedrė Kudirkaitė-Čepaitienė
ir profesorius emeritas, literatūrolo-
gas Bronius Prėskienis. 

Anot G. Kudirkaitės-Čepaitienės,
pirmosios Nepriklausomybės metai
tebėra didelė paslaptis, ir istorikų, ir

žmonių, kurie tuomet gyveno, jie ver -
tinami kontraversiškai. Nežinome
dau gybės faktų, neturime to laikotar-
pio visumos. Todėl tokio pobūdžio
kny gos, kaip „Vytautas Alantas” pa -
deda autentiškiau pamatyti pirmosios
Lietuvos nepriklausomybės lai kus, to
laikotarpio ypatumus. O la biausiai,
skaitant knygą, mokslininkę žavėjo
autoriaus pagarba savo herojui ir tai,
kad joje tiek daug autentikos. Ne
interpretavimo, o autenti kos.

„Kontraversiška rašytojo asme -
ny bė – iš tų pirmosios Nepriklauso -
my bės metais gyvenusių asmenybių,
kurios stengėsi aprėpti neįmanoma.
Tai buvo žmogus, visą laiką ieškantis,
– kalbėjo profesorė, dėkodama mono-
grafijos autoriui, atvėrusiam dar vie -
ną mums reikšmingą asmenybę. –
Nors pirmiausia, žinoma, Alantas į
mūsų kultūros istoriją įeis kaip rašy-
tojas, tačiau jis daug nusipelnęs ir
kaip žurnalistas, kaip teatro žmogus,
mąstytojas, kultūrologas, etnologas”.
Stabtelėjusi ties knygoje spausdina-
ma trijų gimnazistų nuotrauka, kal -
bėtoja linkėjo į monografijos prista -
tymą atėjusiems dabartiniams gim -
na zistams ambicijų, kurios paskatin-
tų siekti tapti ryškiomis Lietuvos
kul tūros žvaigždėmis.

Profesorius Br. Prėskienis pažy -
mėjo, jog jam buvo nepaprastai įdo -
mu skaityti šią monografiją. Atkrei -
pęs dėmesį, jog tai jau trečia pana -
šaus pobūdžio knyga, skirta egzodo
ra šytojams (prieš tai buvo „Kazi mie -
ras Barėnas” ir „Jurgis Jankus”), pa -
sidžiaugė, kad tai – ne teorinis dar-
bas, kokie paprastai skiriami siauram
skaitytojų ratui, specialistams, o
rašytojo monografija, kad ji – visa-
pusiška, įvairi, gyva. Sveikindamas L.
Peleckį-Kaktavičių jau su 22-ąja
knyga, literatūros mokslininkas sa -
kė, jog reikia pavydėti tokio produk-
tyvumo, talentingai parašytų knygų,
įvairių savo žanrais. „Gerbiamas
Leo nai, nepavarkite”, – linkėjo profe-

Knygos pristatymas – herojų menančioje gimnazijoje 

Profesorius emeritas Bronius Prėskienis (kalba), rašytojas Leonas Peleckis-
Kak tavičius, profesorė Giedrė Čepaitienė.       Jolantos Šidlauskienės nuotr. 

Leonas Peleckis-Kaktavičius yra
parašęs ne vieną monografiją apie
lietuvių egzodo rašytojus. Ši knyga –
apie išskirtinio ir sudėtingo likimo
autorių Vytautą Alantą. 

Apie V. Alanto kūrybą ir gyveni -
mą šiandienis skaitytojas nedaug te -
žino. Po Nepriklausomybės atkūrimo
jo kūryba  leidyklos domėjosi santū -
riai, egzodo literatūros  apžvalgose V.
Alanto vardas  nebuvo labai dažnai
mi  nimas. Kritišką kritikų nuomonę
formavo, matyt, labai  šakotas jo lite -
ratūrinių ieškojimų kelias ir drąsi,
pripažintai mąstysenai dažnai  prieš-
taraujanti laikysena. Vienas įdomiau -
sių V. Alanto romanų – „Pragaro poš-
vaistės” (1951), sukėlęs daug dešimt -
me čių trukusią skaitytojų ir litera tū -
ros kritikų polemiką, dėl  sunkiai api-
brėžiamų priežasčių tebėra nežino-
mas  skaitytojui, nes ir šiandien jo nė -
ra perleisto Lietuvoje.

L. Peleckis-Kaktavičius daug me -
tų rinko medžiagą apie V. Alanto gy -
venimą ir kūrybą. Knygoje apie  V.
Alantą  žavi autoriaus dėmesys asme -

ni nio gyvenimo faktams ir jų sąsa -
joms su kultūriniu politiniu konteks -
tu. Skaitytojas gali ne tik susipažinti
su visa rašytojo biografija, bet ir  da -
lyvauti svarstant  politines, istorines
ir kultūrines temas, kurios rūpėjo V.
Alantui, – senąją  baltų kultūrą ir jos
vaidmenį po Lietuvos krikšto,  pirmo-
sios Lietuvos nepriklausomybės lai -
ko tarpio valstybinę situaciją, patrio-
tizmą, išeivijos moralines ir tautines
problemas,  pokario partizanų kovas
Lietuvoje ir kt. 

Knyga parašyta aiškiu stiliumi,
V. Alanto gyvenimo ir kūrybos  ke -
liuo se  skaitytojui suteikiama  puiki
proga susitikti su daugeliu kitų
žinomų ir nežinomų  lietuvių kul tū -
ros veikėjų ir rašytojų.

Tokia knyga reikalinga studijuo-
jantiems lietuvių literatūrą, tačiau ją
atsivers ne tik studentai. Ji rūpės
universitetų dėstytojams ir mokyto-
jams,  literatūros tyrėjams, visiems
lituanistikos paveldo saugotojams.

Vytautas Martinkus

Knyga apie Vytautą Alantą
(Tekstas ant knygos ,,Vytautas Alantas: 
gyvenimas ir kūryba” ketvirtojo viršelio)

sorius, spausdamas rašytojo ranką.
„Ką ši knyga kalba mūsų gim-

nazijos lituanistams? – klausė J. Ja -
nonio gimnazijos mokytoja Asta Še -
putienė. – Kai ją perskaičiau, susida -
rė įspūdis, kad joje kalbama apie
žmo gų, nugyvenusį ne vieną, o du gy -
ve nimus. Šitiek darbų nuveikti gali
tik didelis pasiryžėlis, tik labai kūry-
bai ir Lietuvai atsidavęs žmogus”. 

Vakaro metu buvo perskaitytas
monografijos herojaus našlės Irenos
Alantienės laiškas, atsiųstas iš JAV.
Jame, be kita ko, rašoma: „Kai at -
nešė paštininkas pirmąsias knygas,
paėmiau į rankas, priglaudžiau prie
savęs ir savotiškas jausmas apėmė:
džiaugsmas ir skausmas. Buvau lai -
minga, sulaukusi monografijos apie
mano Vytautą, tačiau pasijutau, kad
tai yra užverstas paskutinis kūrėjo ir

žmogaus Vytauto Alanto gyvenimo
lapas. Jums, Leonai, didelė mano pa -
dėka. Kas Jūsų surinkta ir parašyta –
nuostabu. Jūs sugebėjote viską labai
gražiai supinti į vieną rašytojo gyve -
ni mo ir kūrybos vainiką. Atsimenu,
kai Jūs, Leonai, mane nuvežėte į tuos
rūmus, kur Vytautas praleido savo
jaunystę. Pamačiau puikiai įrengtą
muziejų. Būčiau labai laiminga, jeigu
galėčiau dabar būti ten su visais,
deja, tik savo mintimis ir giliais jaus-
mais galiu dalyvauti toje šventėje.
(...) Siunčiu gražiausius sveikinimus
visiems dalyvavusiems. Ačiū, kad
atėjote”.

Pristatant knygą ištraukas iš jos
skaitė gimnazistai, intarpus užpildė
smuikas. Ta proga gimnazijos muzie -
juje surengta Vytauto Alanto gyveni -
mą ir kūrybą atspindinti paroda.

Dalia J. Scanlan, gyvenanti Rockford, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą bei atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Ethel Radzius, gyvenanti Chicago, IL, parėmė „Draugą” 50 dol.
auka. Labai ačiū už Jūsų paramą.

Liudvika Kulikauskas, gyvenanti Treasure Island, FL, kartu su
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Labai
ačiū už Jūsų paramą.

Rom Kilikauskas, gyvenantis Springfield, VA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Emilija Pretkelis, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.

Stefa Liorentas, gyvenanti Chicago, IL, paaukojo „Draugo” leidy-
bai paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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Atkelta iš 8 psl. suregistruoti visi
1979–1980 m. buvę DBLS nariai,
jiems buvo išduotos nario kortelės).
LNAB taip pat turėjo turėti tikslius
akcininkų sąrašus. Bendrovė čia su-
sidūrė su keblumais: nors ir žinojo
tikslų savo išduotų akcijų skaičių
(11,967 akcijos), tačiau negalėjo su-
rasti savo akcininkų, todėl juos už-
registravo paskutiniais žinomais jų
adresais.

Įvykdžius šiuos reikalavimus,
1980 m. balandžio 21 d. DBLS buvo
oficialiai įregistruota Britanijos val-
džios įstaigoje (angl. Board of Trade)
ir tapo juridiniu asmeniu, o jos pava-
dinimas tapo ilgesnis: „Didžiosios
Britanijos Lietuvių Sąjunga (Ribotos
atsakomybės bendrovė, neturinti ak-
cinio kapitalo)” (angl. Lithuanian
Association in Great Britain (Compa-
ny Limited by Guarantee and not
having a share Capital).

Šie naujai priimti įstatai atnešė
daug pakeitimų:

1. Pagrindinė priežastis, dėl ku-
rios DBLS priėmė sprendimą  priimti
naujus įstatus, buvo tai, jog pagaliau
nuspręsta galutinai sujungti DBLS ir
LNAB ir užtikrinti,  kad DBLS val-
dys LNAB ateityje. Taip buvo apsi-
saugota nuo akcininkų, kurie pano-
rėję būtų galėję Bendrovę likviduoti.

2. „Pajamos iš turto galės būti
naudojamos tik Sąjungos veiklai fi-
nansuoti: socialinei (narių šalpa),
kultūrinei (paskaitos, knygų bei laik-
raščių leidimas) (...). Sąjungos nariai
neturės teisės nei į S-gos turtą, nei
į pelną, kurį  duoda tas turtas, nei
į kitas Sąjungos pajamas ar jų dalį”.

3. „Įstatų įvado 7-tasis paragra-
fas nustatė, kad Sąjungos likvidavi-
mo atveju jos turtas negalės būti pa-
sidalintas narių tarpe, bet, apmokė-
jus skolas, jei tokių būtų, būtų per-
vestas kitai ar kitoms lietuvių insti-
tucijoms, kurios tuo metu turės
panašų tikslą – puoselėti lietuviškas
tradicijas, lietuvių  kultūrą ir pan. ar-
ba kaip tuo metu nutars DBLS na-
riai”.

4. „Įstatų įvado 4-tame paragrafe
nustatyta, kad Sąjungos nariai neturi
teisės nei į organizacijos lėšas, nei
į jos turtą. Tas viskas yra skirta Są-
jungos tikslams siekti”.

5. „Pirkti, nuomoti, įsigyti mai-
nais ar kitais būdais nekilnojamąjį
turtą ir bet kokias teises ar privilegi-
jas, kas, Sąjungos nuomone, būtų
būtina ar naudinga jos tikslų vyk-
dymui; statyti išlaikyti ar perdirbti
bet kokius pastatus, kurie reikalingi
ar naudingi Sąjungos veiklai”.

6. „Parduoti, išnuomoti, užstaty-
ti paskolai visą ar dalį  Sąjungos tur-
to, jei tas būtų naudinga DBLS S-gos
tikslams siekti”.

7. „Apsiimti ar vykdyti patikėti-
nio pareigas, kurias Sąjungai leidžia
įstatymai”.

8. „Skolintis ar gauti lėšų Sąjun-

gos tikslams tokiomis sąlygomis ir to-
kiomis garantijomis, kokios atro-
dytų esančios saugios”.

9. „Steigti ir remti, ar padėti
įsteigti ir išlaikyti bet kokias draugi-
jas ar institucijas, ir teikti ar garan-
tuoti joms lėšas jeigu jos kokiu nors
būdu turėtų ryšį su Sąjungos tikslais
ar tarnautojų  Sąjungos tikslų sieki-
mui”.

10. „Po naujųjų DBLS priėmimo
Sąjungos skyriai LNAB akcijas gau-
davo tik atvykę į LNAB susirinkimą.
Kiekvienam skyriui būdavo skiria-
mas vienodas LNAB akcijų kiekis,
kuriomis jie balsuodavo per LNAB
susirinkimą”. 

Priėmusi šiuos įstatus, Sąjunga
ir toliau vartojo savo pavadinimą
DBLS, nepridėdama prie jo „Compa-
ny Limited by Guarantee and not
having a share Capital”.

Šis pakeitimas užbaigė ilgą ieško-
jimų kelią, kaip rasti būdą bendram
DBLS ir LNAB valdymui.

D. Britanijos lietuvių skaičius bei
uždarbis buvo per maži, ir jie nega-
lėjo įsteigti fondo, iš kurio būtų ga-
lėję finansuoti savo visuomeninę
veiklą. Be to, DBLS būdama visuo-
menine organizacija negalėjo įsigyti
nekilnojamojo turto, todėl ji įkūrė
Lietuvių Namų Akcinę Bendrovę,
kurios akcininkais tapus DBLS na-
riams buvo užtikrintas Sąjungos
veiklos finansavimas. Masinė lietu-
vių emigracija iš  D. Britanijos, kurios
metu išvyko didelė dalis LNAB ak-
cininkų, privertė DBLS ieškoti būdų,
kaip užtikrinti Lietuvių Namų Ak-
cinės Bendrovės valdymą ateityje. Tai
sėkmingai pavyksta padaryti tik
tada, kai pavyksta surinkti 50 proc.
Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės
akcijų ir oficialiai sujungus abi orga-
nizacijas.

DBLS 1947 m. pradėtas leisti
„Vidaus ir Užsienio žinių biuletenis”,
kuris tampa viena svarbiausių DBLS
kultūrinės veiklos formų užuomazgų
ir vieninteliu tuo metu DP kartos lie-
tuvius pasiekdavusiu leidiniu, kuris
teikė tuo metu anglų kalbos nemo-
kėjusiems lietuviams informaciją
apie įvykius tarptautinėje politikos
arenoje ir pasaulyje, D. Britanijos
lietuvių sąjungą bei apie lietuvius,
išsibarsčiusius po visą D. Britaniją –
tapo viena svarbiausių sąlygų, lei-
dusių susikurti DBLS skyriams ir už-
simegzti jų tarpusavio ryšiams (sky-
rių tinklui). Bendrų D.  Britanijos lie-
tuvių sąjungos ir Lietuvių Namų Ak-
cinės Bendrovės pastangų dėka buvo
pradėtos leisti knygos, praturtinusios
Europos bei už Atlanto gyvenusių lie-
tuvių kultūrinį gyvenimą. Tačiau
šių leidinių leidyba tapo nuolatinių
DBLS nuostolių priežastimi, nes šie
leidiniai niekada neturėjo pakanka-
mo skaitytojų skaičiaus, kuris būtų
galėjęs padengti jų leidimo išlaidas.

Pabaiga.

D. Britanijos lietuvių visuomeninių 
pagrindų formavimasis 

TRISDEŠIMTIES METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
EDVARDAS TARAS

Su liūdesiu prisimenu, kad mano brangus ir mylimas sūnus,
1980 m. sausio 5 d. iškeliavo į Amžinuosius namus.

Buvusius jo draugus prašome prisiminti Edį savo maldose.

Liūdinti mama ir artimieji

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

JUOZAS LEŠČINSKAS
2007 m. sausio 6 d. po daugelio metų iškankintas skausmų, ma-

no vyras Juozas baigė šios žemės kelionę.
Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Švč. M. Marijos Gimimo

parapijos bažnyčioje sausio 6 d. 7:30 val. ryto.
Kviečiu draugus ir pažįstamus pasimelsti už a.a. Juozą.

Liūdinti žmona  Angela

A † A
Dr. VLADUI VAITKUI

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai ONUTEI SAVIC-
KAITEI reiškiame gilią užuojautą.

Vaikystės draugės:
Irena ir Sofija  Radėnaitės

Kolegai
A † A

kun. dr. EUGENIUI GERULIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai LAIMAI, sū-
nums RIMUI ir ANDRIUI, šeimos nariams, anūkams,
giminėms bei draugams.

Mes kartu liūdime netekę brangaus kolegos.

Buvę Pabaltijo universiteto auklėtiniai

A † A
ALBINAS MICKUS

Mirė 2009 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 86 metų.
Gyveno Cicero, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su žmona Susan, sūnus Vytau-

tas, duktė Irena Mickus-Navratil su vyru Patrik, anūkai Janina,
Aleksandras, Natalie; brolis Pranas, sesuo Anelė Azolinskienė.

A. a. Albinas buvo vyras a. a. Antaninos Iešmantaitės, uošvis a.
a. Karen, senelis a. a. Emilijos, brolis a. a. Jono Dobilo.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, sausio 8 d. nuo 2 v. p. p. iki
9 v. v. Linhart laidojimo namuose, 6820 W. Cermak Rd.,  Berwyn, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 9 d. Iš laidojimo namų 8:15
val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Anthony bažnyčią, kurioje 9 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a.  Albinas bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti Lithuanian  Children’s Hope, 2711
W. 71st St., Chicago, IL, 60629 arba American Cancer Society.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Linhart  FH.  Tel. 708-749-2255 arba
www.linhartfuneralhome.com

Po ilgos ir sunkios ligos
A † A

INDREI TARTILAITEI-BARTAŠIŪNIENEI

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame nuoširdžią užuojautą
vaikams MILDAI ir MINDAUGUI, tėveliams JANINAI
IRENAI ir ZENONUI TARTILAMS, sesutei RASAI
MIELKUVIENEI bei visiems artimiesiems.

Nuliūdę draugai
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�Pirmąjį 2010 metų trečiadienį,
sausio 6 d., 2 val. p. p. JAV LB Le -
monto Socialinių reikalų skyrius
kvie čia visus į Pasaulio lietuvių cen-
tro skaityklą pasižiūrėti po pie tės
,,Palydėkime 2009 m. su daina” metu
Algimanto Kezio įrašytą vaizda -
juostę. Širdingai dėkojame Stasei ir
Vytautui Jagminams, linksminu -
siems mus visus dainomis bei šokių
mu zika.

�Sausio mėnesį Lyric Opera of
Chicago (20 N. Wacker, Chicago, IL
60606) vyks 6 Puccini operos ,,Tos -
ca” spektakliai, kuriuose išgirsime
gar siąją Violetą Urmana. Spektak -
liai vyks: sausio 10 d., sekmadienį, 2
val. p. p.; sausio 15 d., penktadienį,
7:30 val. v.; sausio 19 d., antradienį,
7:30 val. v.; sausio 22 d., penktadienį,
2 val. p. p.; sausio 25 d., pirmadienį,
7:30 val. v.; sausio 29 d., penktadienį,
7:30 val. v. Opera bus atliekama italų
kalba su angliškais subtitrais. Bilie -
tus galima įsigyti tinklalapyje www.
lyricopera.org. Tel. pasiteiravimui:
312-332-2244.

�Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre sausio 15 d., penktadienį, 7:30
val. v. atidaroma Reginos Nedas dar-
bų paroda ,,Gyvenimo simboliai. Abs-
trakcijos”. Dalyvaus auto rė. 

�Lemont High School Perfor -
ming Arts Center (800 Porter St.,
Lemont, IL)  2010 m. sausio 23 d. 7
val. v. koncertas ,,Sąskambiai”. Bi -
lietus galima įsigyti www. boxoffice
tickets.com/dainava; Pasau lio lietu-
vių centro rašti nėje bei sekmadie -
niais po 9 val. r. ir 11 val. r. šv. Mišių
misijos prieangyje. 

�Sausio 31 d., sekmadienį, 6 val.
v. Edge Ice Arena, 735 E. Jefferson,
Ben senville, IL 60106, vyks ledo
spektaklis ,,After Dark”, kuriame be
kitų ledo žvaigždžių pasirodys ir
lietuvis šokėjas Aidas Reklys. Bilietus
galima įsigyti tinklalapyje:

www.icetalentinc.com. 

�Atsiliepiant į visuomenės pra -
šy mą Putnam seserų vienuolyne bus
ruošiamas kasmetinis Piknikas. Kvie-
čiame asmenis iš Seserų rė mėjų tary-
bos, Neringos stovyklos bi čiulius bei
Atlanto rajono Lietuvių Bendruo me -
nės atstovus dalyvauti Pik  niko komi -
tete. Posėdis vyks 2010 m. sausio 9 d.
seserų vienuolyne. Pra džia – 10 val. r.
Apie dalyvavimą pra šome pranešti iki
sausio 5 d. el. paš tu: sesigne@gmail. -
com ar tel.: 860-928 -7955.

�Vasario 6 d., 4:30 val. p. p.
Lietuvos Nepriklausomybės minėji-
mas Latvian Hall, 10710 3rd Ave.
NE, Seattle, WA. Laukiame Jūsų
pakilia nuotaika ir naminiais gardu -
mynais, kuriuos norėtume matyti
virtuvėje iki 4 val. p. p.

�Vasario 20 d., 9 v. r. – 4 val. p. p.
pirmosios Seattle lietuvių Už ga vė nės
Happy Trails Horse Adventure Park.
Įėjimas – 20 dol. suaugusiems, 10 dol.
– vaikams. Mažyliai iki 2 metų am-
žiaus įleidžiami nemokamai. Prašo-
me apsirūpinti maistu, kaukėmis ir
gera nuotaika. Daugiau informacijos
– Aušra Vaštakas (el. paštas: laume -
@amsn.com).

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

IŠ ARTI IR TOLI...

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Akimirka iš Čikagos lituanistinėje mokykloje 2009 m. gruodžio 19 d., vy-
kusio mokytojų Ka lėdinės vakaronės. Rengėjamas pasiūlius vakarienėjė pa-
vaizduoti  savo gimimo dešimtmetį, mokytojams išmonės netrūko. 

Į vakarą ,,atvyko dainininkai” iš buvusio garsaus Lietuvoje ansamblio
,,Nerija” (iš kairės: mokytojos Evelina Karalienė, Daiva Jakubauskienė ir
Giedrė Sta rinskienė).                                   Laimos Apanavičienės nuotr.

�Prisimenant a. a. Gražutės
Šlapelytės-Sirutienės pirmąsias
mirties metines sausio 5 d. ir 1990
m. vasario 8 d. mirusį jos vyrą Aloy-
zą, šv. Mišios bus atnašaujamos sek-
madienį, sausio 10 d., 10:30 val. r.
Los Angeles lietuvių  Šv. Kazimiero
bažnyčioje. Minint Santa Monica
gyvenusius a. a. Gr. ir A. Siručius,
šv. Mišios taip pat bus atnašau-
jamos šeštadienį, vasario 6 d. Apie
kitas Siručių intencija bičiulių su-
aukotas Mišias bus pranešta para-
pijos biuletenyje. Gr. ir A. Siručių
giminaitis Antanas Dundzila kvie-
čia už jų sielas pasimelsti. (sk.)

Sveikiname 
dailininkę mecenatę

MAGDALENĄ BIRUTĘMAGDALENĄ BIRUTĘ
STANKŪNIENĘ STANKŪNIENĘ 

gražios sukakties proga ir
linkime jai stiprios sveikatos

ir ilgų kūrybingų metų!

Čiurlionio galerijos 
Jaunimo centre valdyba

Brighton Park choro organizuoto Naujųjų metų sutikimo programos atlikėjai
(iš kairės): Jurgis Vidžiūnas, solistė Genovaitė Bigenytė, solistas Algimantas
Barniškis ir Vladas Kybartas.         Brighton Park apylinkės archyvo nuotr.

Romualdas Draksas ,,Man. The
Awakening”, 307 psl.,  kietais virše -
liais. Leidykla ,,Strategic Book Publi -
shing”, 2009, New York.

2009 m. gruodžio 16 d. ,,Drauge”
išspausdintas mano pasikalbėjimas
su jaunu fantastikos kūrėju iš Lietu-
vos Romualdu Drakšu, kurio knyga
ang lų kalba (vertė Aidas Kuolas)
birželio mėnesį pasirodė JAV knygy-
nuose. Ja prekiaujama ir mūsų knyg-
ynėlyje. Fantastikos mėgėjams  siūlo-
me šią knygą ne tik patiems paskai-
tyti, bet ir padovanoti angliakalbiui
draugui.

Vienas iš nedaugelio lietuvių au -
torių tarptautinių debiutų R. Drakšo

fantastinis romanas ,,Man. The Awa -
kening” (lietuvių kalba – ,,Žmogus”)
tai knyga apie žmogų ir jo neaprėpia-
mas galimybės. Žmogus – pats bai -
siausias galaktikos padaras, sukurtas
kaip unikali kovos mašina, sukilęs ir
pabėgęs nuo savo kūrėjų, atsidūręs ir
įkalintas planetoje, slo pinančioje dau-
 gumą jo galių. Bet kas atsitiks, jei
žmonės vėl atsidurs už juos įkalinu-
sios planetos poveikio ri bų ir jiems vėl
grįš visos kūrėjų su teiktos galios? Ki-
taip tariant, jei prasidės tai, ką ki tos
galaktikos rasės vadino ,,prabu di mu”.

Kaip gali pakakti vieno akmens,
kad kiltų mirtį nešanti lavina, taip
gali pakakti vieno prabudusio žmo-
gaus, kad sudrebėtų visa galaktika.

,,Visai neseniai perskaičiau
moks linės fantastikos žanro knygą –
Romualdo Drakšo ‘Žmogus’. Likau
sužavėta. Kūrinys vertas būti per-
skaitytas ir kitų fantastikos mėgėjų”,
– skaitau internete atsiliepimą apie
R. Drakšo kūrybą.

Šiuo metu autorius rašo antrąją
,,Žmogaus” dalį – ,,Žmonija. Viešpa -
ta vimas”. Šią knygą taip pat ruošia-
masi išversti į anglų kalbą.

Kaina  —  25 dol. Knygą galima
įsi gyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per  siuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. mokestis. Prieš perkant prašo-
me paskambinti administracijai tel.
773-585-9500.

Laima Apanavičienė

,,Man. The Awakening” 

Violeta Urmana


