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Krikšçioniû partija žada bùti kitokia

Vilnius, sausio 25 d. (ELTA) –
Valdantieji Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai (TS-LKD) į
užsienio reikalų ministro pareigas
nutarė siūlyti Seimo Užsienio reikalų
komiteto pirmininko Audroniaus
Ažubalio kandidatūrą. Tai po TS-
LKD prezidiumo posėdžio sakė prem-
jeras Andrius Kubilius.

,,Partija pritarė Vygaudo Ušacko

atsistatydinimo pareiškimui ir derin-
dama su prezidente siūlys A. Ažuba-
lio kandidatūrą”, – teigė A. Kubilius.

Pasak premjero, A. Ažubalis yra
patyręs, vadovauja Užsienio reikalų
komitetui, jau gerą dešimtmetį dirba
užsienio reikalų srityje.

Kitų kandidatų į užsienio reikalų
ministro pareigas nebuvo svarstyta.
A. Kubilius, paklaustas, ar A. Ažuba-

lio kandidatūra buvo derinta su pre-
zidente Dalia Grybauskaite, atsakė,
kad ,,ji žino, bet dabar derinsime jau
turėdami aiškesnius sprendimus”.

A. Kubilius neatsakė į klausimą,
kas galėtų pakeisti A. Ažubalį Seimo
Užsienio reikalų ministro pareigose.

Pagal keturių partijų koalicijos
susitarimą užsienio reikalų ministro
pareigos priklauso konservatoriams-

krikdemams. Šiuo metu šias pareigas
užima partijai nepriklausantis buvęs
ambasadorius JAV ir Didžiojoje Brita-
nijoje Vygaudas Ušackas, tačiau pre-
zidentė D. Grybauskaitė išreiškė ne-
pasitikėjimą juo ir paprašė premjero
A. Kubiliaus rengti ministro atleidi-
mo procedūrą. Pagal Konstituciją, mi-
nistrus premjero teikimu skiria ir at-
leidžia šalies prezidentas.

•Sveikata. Paskutinieji
tyrimai apie kavą (p. 2)
•Ko nereikia Haičiui? (p.
3)
•S. Goštauto skiltis (p. 3,
9)
•Detroit, MI paminėtos 2
sukaktys, atšvęstos 2
šventės (p. 4)
•Čikagoje pristatyta
LISS (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pasakojimas apie medų
(p. 8)
•Šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (154) (p. 9)
•Kun. A. Markus pažymi
dvi sukaktis (p. 10)

A. Ažubalis si∆lomas î užsienio reikalû ministro pareigas
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Čikaga, sausio 25 d. (,,Draugo” info) – Sausio 23 d. Lemont High School Performing Arts Center vyko Lietuvių
meno ansamblio ,,Dainava” koncertas ,,Sąskambiai”, skirtas chorui ir tradiciniam lietuviškam instrumentui birbynei.
Jame drauge su Dariaus Polikaičio vadovaujama ,,Dainava” dalyvavo kamerinis ansamblis ir Lietuvos birbynininkas
Darius Klišys. Jis – baroko muzikos atlikėjas ir vienas iš devyniasdešimties muzikantų, 2009 m. balandį patekusių į M.
T. Thomas diriguojamą internetinį YouTube simfoninį orkestrą, pasirodžiusį Carnegie Hall New York. Koncerte skam-
bėjo Lietuvos kompozitorių Bajoro, Tamulionio kūriniai, taip pat – užsienio kompozitorių šedevrai (Palestrina,
Pergolesi, Handel, Rutter). Klausytojai išgirdo ir jaunųjų Čikagos kompozitorių (bei dainaviečių) Kęstučio Daugirdo ir
Martyno Matučio kūrinius. ,,Sąskambiuose” pirmą kartą buvo atliekamas lietuvės kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės
specialiai šiam renginiui parašytas trijų dalių kūrinys ,,Švilpynė” . Jono Kuprio nuotr.

Vilnius, sausio 23 d. (ELTA) –
Susijungus buvusio premjero Gedi-
mino Vagnoriaus vadovaujamai Krik-
ščionių konservatorių socialinei są-
jungai, Seimo frakcijai ,,Viena Lietu-

va” ir Lietuvos krikščioniškosios de-
mokratijos partijos skyriui, gimė
nauja susivienijusi politinė jėga –
Krikščionių partija.

Partiją subūręs ekspremjeras G.

Vagnorius tikisi, kad Krikščionių par-
tija taps stipria tvirta politine jėga.

,,Šiandien gimsta kitokia partija
– renkamės konservatyvių idėjų pro-
pagavimą arba jų reabilitavimą Lie-
tuvoje. Būdami tikraisiais konserva-
toriais renkamės kitokį kelią”, – teigė
G. Vagnorius.

Pasak jo, Krikščionių partija bus
centro dešinės jėga. G. Vagnorius ti-
kisi, kad suvienytos partijos progra-
ma, pavadinta ,,Nauja Lietuva”, leis
per 10 metų Lietuvai tapti nauja
Skandinavijos šalimi.

,,Mes žinome, kaip išvesti šalį iš
pavojingai užsitęsusios krizės”, –
tvirtino G. Vagnorius.

Programoje ,,Nauja Lietuva”
skelbiama, kad šiuolaikinis konser-
vatorius (krikščionis demokratas) tu-
ri vadovautis tuo, kad ,,atlyginimai ir
socialinės garantijos yra užsidirba-
mos, o gaunamos tik socialinės pa-
šalpos”.

Vilniuje vykusiame jungiama-
jame suvažiavime Krikščionių parti-
jos pirmininku vienbalsiai išrinktas
G. Vagnorius. Suvažiavime dalyvavo
358 delegatai.

Sausio 23 d. vykusiame jungiamajame suvažiavime įsteigta nauja Krikščionių
partija. V. Kopūsto (ELTA) nuotr.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Pastaruoju metu daug kalbama
ir rašoma apie kavą. Kartais ji lygina-
ma su brokoliais ir grūdais, o kartais
be teigiamų naujienų galima išgirsti
ir apie neigiamas kavos vartojimo
puses.

Puodelis kavos:
gerti ar negerti?

Šį mėnesį paskelbti tyrimai „The
Archives of Internal Medicine” paro-
dė, kad žmonės, geriantys 3–4 puode-
lius kavos per dieną, 25 proc. mažiau
gali susirgti 2 tipo diabetu nei tie,
kurie išgeria mažiau nei 2 puodelius
(1 puodelis – tai 8 uncijos kavos, tu-
rinčios 100 mg kofeino).

An American Association for
Cancer Research atrado, kad vyrai,
išgeriantys 6 puodelius kavos per
dieną, suserga prostatos vėžiu net 60
proc. rečiau nei tie, kurie visiškai
kavos negeria.

Ankstesnės studijos įrodė, kad
kava sumažina riziką susirgti žarny-
no, burnos, gerklės, stemplės, gimdos
vėžiu. Žmonės, geriantys kavą, rečiau
serga tulžies pūslės akmenlige, ke-
penų ciroze, Parkinsono liga, Alzhai-
merio liga, rečiau nusižudo, rečiau
turi dantų kariesą.

Madrido ir Harvardo univer-
sitetų mokslininkai pateikė tyrimo,
trukusio 20 metų stebint 100,000
žmonių, išvadas, kur teigiama, kad
kuo daugiau kavos išgeriama, tuo
mažesnė tikimybė buvo numirti tiria-
muoju metu.

Tačiau reikia nepamiršti, kas
buvo įrodyta anksčiau. Kad kavoje
esantis kofeinas padidina kraujo
spaudimą, pulsą, homocisteino kiekį
kraujyje (amino rūgštis, iš kurios
gaminamas proteinas, sąlygojantis
insultą ir širdies ligas). Geriant kavą
gali atsirasti nerimas, dirglumas,
deginimas skrandžio srityje (heart-
burn), padidėti nutukimo rizika;
vyresnėms moterims gali sumažėti
kaulų masė. Nėščios moterys, išge-
riančios du ar daugiau puodelių
kavos, dažniau patiria persileidimus
(miscarriages) ar kūdikiai gimsta
mažesnio svorio.

Kiek kavos puodelių ir kokio
stiprumo?

Yra žinoma, kad apie 54 proc.
suaugusių amerikiečių geria kavą
pastoviai, išgeriama 400 mln. kavos
puodelių per dieną. Po naftos kava
yra labiausiai perkama prekė pa-
saulyje.

Tačiau svarbu įvertinti, kokio
didumo ir stiprumo kavos puodeliai
išgeriami. Jie gali būti nuo 6 iki 32
uncijų, o kofeino kiekis svyruoti nuo
75 iki 300 mg viename puodelyje.
Juoda kava yra nekoloringas, riebalų
neturintis gėrimas, bet geriant kavą
su cukrumi, įvairiais sirupais ir plak-
ta grietinėle, ji prilygsta ledams su
gaivinančiais gėrimais.

Kai kurie tyrimai rodo, kad var-
tojant kofeino tabletes pakyla kraujo
spaudimas ir po valgio padidėja cuk-
raus kiekis kraujyje žmonėms, ser-
gantiems diabetu. Žmonėms, ku-
riems gresia širdies ligos ir padidin-
tas kraujo spaudimas, ilgą laiką ge-
riant kavą, šie negalavimai gali su-
stiprėti. Tačiau sveikiems žmonėms
kava stipresnio poveikio neturi.

Daug studijų yra atlikta su kava,
įrodant prostatos vėžio išsivystymo
sumažėjimą, o taip pat diabeto susir-
gimų sumažėjimą. Vienodas rezulta-
tas stebimas geriant kavą su kofeinu
ir be kofeino (decaffeinated).

Kavoje esančios medžiagos

Kavoje randama šimtai įvairių
medžiagų pėdsakų: kalio, magnio, vi-
tamino E, taip pat chlorogeninių
rūgščių (chlorogenic acid). Šios me-
džiagos – tai antioksidantai, apsau-
gantys ląsteles nuo pakenkimų ir už-
degimų, sukeliančių vėžį, diabetą, ne-
urologinius susirgimus ir širdies bei
kraujagyslių ligas.

Kartais šios medžiagos gali su-
kelti prieštaringus reiškinius. Kofei-
nas sukelia nemigą, užkirsdamas
adenosiną (cheminė medžiaga, esanti
smegenyse ir padedanti užmigti), o
chlorogeninės rūgštys, esančios kavo-
je, leidžia adenosinui ilgiau pasilikti
smegenyse, tuo padidinant mieguis-

Redakcijos žodis

Paskutinieji tyrimai
apie kavą
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Kovo 7 d. įvyksiančioje JAV
kino akademijos apdovanojimų
,,Oskaras” įteikimo šventėje tarp
užsienio kalba sukurtų filmų
nepamatysime lietuviško filmo
,,Duburys” (rež. Gytis Lukšas). Į
apdovanojimus taikėsi 65 šalių
filmai, toliau kovą tęs atrinkti
devyni: Argentinos, Australijos,
Bulgarijos, Prancūzijos, Vokieti-
jos, Izraelio, Kazachstano, Ny-
derlandų ir Peru. Praėjusiais
metais toks pat likimas kaip ir
,,Duburį” ištiko kitą lietuvišką
filmą – Mario Martinsono ,,Ne-
reikalingi žmonės”. Nors galbūt
kai ką toks kino žinovų sprendi-
mas nuliūdins, pernelyg nusi-
minti neverta. G. Lukšo filmas
gana sėkmingai skinasi kelią tiek
kino festivaliuose (jau laimėjo
keletą apdovanojimų), tiek ir
tarp žiūrovų. Štai gruodžio mė-
nesį ,,Duburį” galėjo pamatyti ir
su pačiu režisieriumi susitikti ne
tik Čikagos ir jos apylinkių, bet ir
Florida, Washington, DC ir kitų
telkinių lietuviai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

tumą.
Kofeinas padidina adrenalino

kiekį ir organizmas įgauna daugiau
energijos, tampa aktyvesnis. Kavos
pupelės pasižymi raminančiu veiki-
mu, net pauosčius jų, stebimas streso
sumažėjimas.

Chlorogeninės rūgštys sulėtina
cukraus patekimą į kraują, jei paval-
gius išgeriama kavos, o tai panaikina
kofeino-gliukozės poveikį. Buvę alko-
holikai gerdami kavą ilgiau išlieka
blaivūs.

Kavos poveikis skirtingas

Tačiau dauguma mokslininkų
teigia, kad nėra pakankamai įrody-
mų dėl kavos naudingumo, norint
padrąsinti ir paraginti negeriančius
kavos pradėti ją gerti. Be to, nedaug
žmonių gali išgerti tokį kavos kiekį,
kuris patariamas norint išlikti svei-
kiems.

Reikia nepamiršti, kad kavos po-
veikis kiekvienam organizmui yra
skirtingas. Vieni žmonės, išgėrę ma-
žą puodelį kavos, negali užmigti, kiti
net po 10 puodelių gali miegoti visą
naktį.

Kavos mėgėjams galima drąsiai
tvirtinti, kad jiems nereikia bijoti dėl
žalingo kavos poveikio sveikatai,
išskyrus, jei jie turi padidintą kraujo
spaudimą bei miego sutrikimus.
Nepatartina gerti kavą nėščioms
moterims.

Paskutinių tyrimų išvados

* Diabetas: Dauguma studijų
įrodo, kad normali ar be kofeino kava
sumažina galimybę susirgti 2 tipo
diabetu; bet kofeinas padidina cuk-
raus kiekį diabetu sergančių kraujy-
je.

* Vėžys: Ankstesnės studijos,
teigiančios, kad kava skatina vėžio
išsivystymą, yra paneigtas. Kava
sumažina žarnyno, burnos, gerklės ir
kitų vėžių išsivystymo galimybes.

* Širdies ligos: Tarp ilgą laiką
geriančių kavą nepastebėta širdies
ligų susirgimų padidėjimo. Kartais
kava padeda jų išvengti.

* Padidintas kraujo spaudi-
mas: Kofeinas padidina kraujo spau-
dimą, todėl turintiems šią problemą
kavos geriau vengti.

* Cholesterolis: Kai kurios ka-
vos rūšys, ypač kava be kofeino, pa-
didina LDL – blogąjį cholesterolį.

* Alzhaimerio liga: Saikingas
kavos gėrimas gali apsaugoti nuo šios
ligos.

* Osteoporozė: Kofeinas suma-
žina kaulų tankį, bet geriant kavą su
pienu ši rizika sumažėja.

* Nėštumas: Kava padidina per-
sileidimo pavojų. Kūdikiai gimsta
mažesnio svorio.

* Miegas: Stebimas skirtingas
kavos poveikis miegui, todėl pataria-
ma vengti kavos po 3 val. p. p.

* Nuotaika: Saikingas kofeino
kiekis padidina energiją ir sumažina
depresiją, bet per didelis kavos kiekis
gali sukelti nerimą, padidinti dirg-
lumą.

Gerkite kavą ir būkite sveiki!

Paruošta pagal
„The Wall Street Journal”
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MYKOLAS DRUNGA

„Kad padėtume Haičiui, turime
nutraukti užsienio pagalbos srau-
tus”, – dienraštyje „The Wall Street
Journal” rašo vienas jo redaktorių,
konservatyvusis žurnalistas Bret
Stephens. Tai paradoksali mintis.
Kaip jis ją aiškina ir kuo pagrindžia?

Pirma, B. Stephens cituoja nuo-
mones, su kuriomis nesutinka. Štai
Andres Oppenheimer dienraštyje
„Miami Herald” rašo, jog „Haičiui
reikia naujos Maršalo plano versijos –
ir jos reikia dabar”. (Priminsime, kad
Maršalo planas buvo milijardinis
pagalbos paketas Antrojo pasaulinio
karo suniokotai Vakarų Europai
atkurti.) A. Oppenheimer nuomone,
dabar pažadėtų šimtų milijonų dole-
rių Haičiui negana.

Ekonomistas Jeffrey Sachs siūlo
išleisti nuo 10 iki 15 mlrd. dolerių
penkerių metų plėtros programai
finansuoti. „Akivaizdus būdas sutelk-
ti šiuos pinigus yra Vašingtonui rink-
ti specialius mokesčius nuo Wall
Street išmokamų premijų”, – siūlo
jis. Galop, „The New York Times”
komentarų puslapiuose buvę prezi-
dentai Bill Clinton ir George W. Bush
sako norintys padėti Haičiui, kad jis
„taptų geriausiu, kokiu tik gali būti”.

„O kodėl jie jam šitaip nepadėjo,
kai patys buvo Amerikos preziden-
tais”, – ironiškai klausia žurnalistas
B. Stephens ir tęsia: „Visomis šiomis
šnekomis savo sąžines ramina tie
žmonės, kurių miglotai geras noras
yra ‘kažką daryti’. (...) Tačiau pačius
haitiečius beveik kiekvienas įma-
nomas ilgalaikis pagalbos planas,
išeinantis už greitosios, avarinės hu-
manitarinės pagalbos ribų, ves tik
prie dar didesnio skurdo, dar dides-
nės korupcijos ir dar mažesnio savų
institucijų gebėjimo.

Ilgalaikė milijardinė parama bus
naudinga tik ryšius ir pažintis turin-
tiesiems, o ne iš tikrųjų vargstan-
tiems, ji nukreips išteklius nuo tų
dalykų, kuriems jų labiausiai reikia,
ir ji iš apyvartos išstums vietos pas-
tangas. Svarbiausia, ji dar labiau ug-
dys tą išlaikytinių mentalitetą, kurio
šalis taip verkiant turi atsikratyti.”

,,Iš kur tai žinau? – klausia B.
Stephens ir atsako: – Paskaitykite
JAV Nacionalinės viešosios adminis-
tracijos akademijos 2006 m. atas-
kaitą, pavadintą ‘Kodėl užsienio
parama Haičiui buvo nesėkminga?’
Ten apžvelgiama aibė dokumentų iš
įvairių pagalbą teikiančių agentūrų,
kurios aprašo savo ilgametę nepa-
vykusio darbo toje šalyje patirtį. Pvz.,
Pasaulio bankas, nūnai pasirengęs į
Haitį mesti dar apie šimtą milijonų
dolerių, apie savo pastangas nuo
1986-ųjų iki 2002-ųjų atsiliepė taip:
‘Pasaulio banko pagalbos programų
rezultatas mažų mažiausiai nepa-
tenkinamas, poveikis institucijų plė-
trai beveik neužčiuopiamas, o ilga-
laikis vienos kitos realios naudos po-
veikis mažai tikėtinas’.”

Kodėl? Ogi todėl, kad, Pasaulio

banko žodžiais, „Haitis turi blogai
veikiančias biudžeto, finansų ir pirki-
mo sistemas, dėl to neįmanoma val-
dyti nei finansų, nei paramos srau-
tų”. Be to, „vyriausybė nerodo žen-
klų, kad ji šeimininkė, nesiima žings-
nių sukurti ir įgyvendinti savo pagal-
bos programą”. Bankas taip pat kon-
statavo „visišką atotrūkį tarp užsie-
nio pagalbos lygio ir vyriausybės su-
gebėjimo ją įsisavinti”. Vadinasi, kuo
daugiau užsienio donorai Haitį rėmė,
tuo labiau šios lėšos nusėdo ne ten,
kur reikėjo.

Bet ir tai dar nevisiškai užgriebia
Haičio problemos, kuri siejasi ne tiek
su pačiu Haičiu, kiek su pagalbos pa-
sekmėmis apskritai. Kaip savaitraš-
čiui „Spiegel” 2005-aisiais sakė Ke-
nijos ekonomistas James Shikwati,
„šalys, kurios gavo daugiausia plėtros
paramos, tai tos pačios, kurioms šian-
dien sekasi blogiausiai. Tad dėl Dievo
meilės – sustokite!”

Jis padėtį paaiškino taip. Imki-
me tokį paprastą dalyką, kaip maisto
pagalba. „Ties kažkuriuo tašku šie
grūdai atsiranda Mombasos uoste.
Dalis jų dažnai eina tiesiai į nesąži-
ningų politikų rankas, kurie juos
išdalija savajai genčiai, kad per atei-
nančius rinkimus už juos balsuotų.
Kita dalis grūdų atsiduria juodojoje
rinkoje, ten jie parduodami už labai
mažą kainą. Todėl vietos žemdirbiai
gali tuoj pat į šalį padėti kauptukus –
juk niekas neįstengia varžytis su
Jungtinių Tautų Pasaulio maisto pro-
grama.”

Taip, J. Sachs tuos argumentus
vadina „šokiruojančiai klaidingais”.
Tačiau kita vertus, tokie kaip
J. Shikwati, taip pat ir žurnalistas,
Kenijos „Tarptautinio skaidrumo”
skyriaus steigėjas John Githongo bei
Zambijos ekonomistė Dambisa Moyo,
savo pačių akimis stebėjo, kaip tarp-
tautinės pagalbos verslas jų šalis sug-
riovė. Kad ji tai daro paprastai su-
simokiusi su tomis pačiomis vietos
vyriausybėmis, kurios vedė savo tau-
tą į pražūtį, tik leidžia šiems „elita-
ms” išlikti valdžioje.

Geriau būtų pripažinti tikrą
haitiečių žmogiškumą ir po to, kai
baigsis būtini avarinio gelbėjimo dar-
bai, juos traktuoti kaip žmones, ge-
bančius priimti atsakingus sprendi-
mus. Haitis turi vienus iš silpniausių
fizinio ir juridinio asmens nuosavy-
bės teisę ginančių įstatymų pasaulyje
ir naudingą veiklą versle ir pramonė-
je išskirtinai varžančius potvarkius.
Pvz., 2007-aisiais Haitis sulaukė de-
šimt kartų daugiau užsienio pagalbos
(701 milijoną dolerių) negu užsienio
investicijų.

Pasukti priešinga kryptimi gali
tik vieni haitiečiai, o pasaulis jiems
gali padėti, nustodamas žudyti juos
dosnumu. Jeigu to nebus, tai praga-
ras, kurį ši vargšė šalis dabar kenčia,
atrodys tik kaip pirmasis jo ratas, –
baigia savo straipsnį dienraštyje
„The Wall Street Journal” B.
Stephens.

Lrt.lt

KO NEREIKIA
HAIČIUI?

Antanas Mockus
Harvarde

STASYS GOÕTAUTAS

Aurelijus Rūtenis Antanas Mockus Sivickas – toks yra pilnas Anta-
no Mockaus vardas Kolumbijoje, kur būtinai pridedama ir moti-
nos pavardė (dail. Nijolė Sivickaitė). Kai prieš ketverius metus

Antanas kandidatavo į aukščiausią Kolumbijos postą – šalies prezidentus,
apie tai man teko nemažai rašyti. Kai pralaimėjo rinkimus, Antanas
pradėjo ruoštis 2010 metų rinkimams. Niekada nėra per anksti.

Antanas po metų tylos grįžo prie savo profesijos ir vedė įdomius se-
minarus Harvardo ir Oxfordo universitetuose. Antanas, buvęs Bogotos
Nacionalinio universiteto rektorius, ir toliau ten profesoriauja. Dabar, po
ketverių metų, Mockus vėl kandidatas, gal vienas iš kandidatų, nes visi
trys draugai, buvę Bogotos merai (Lucho Garzón, Antanas Mockus ir
Enrique Peňalosa) susitarė kartu kandidatuoti prieš prezidentinius rin-
kimus ir priklausys, kurį iš jų išrinks į kandidatus. Pagal apklausas, Moc-
kus turi vos 7 proc., bet dar yra laiko. Daug kas priklausys nuo kongreso
rinkimų kovo mėnesį ir prezidento rinkimų gegužę. Aišku, priklausys ir
ar Alvaro Uribe galės kandidatuoti trečią kartą, nes vėl reikės keisti Ko-
lumbijos Konstituciją.

Bet tai ateitis. Šiandien, sausio 25 d., buvęs Bogotos meras A. Mockus
vėl dalyvaus vienos dienos seminare ,,Kultūrinė diplomatija ir miestų
pasikeitimas” („Cultural Diplomacy and Urban Transformation”) kartu
su dabartiniu Tiranos (Albanijos sostinės) meru Edi Rama. Seminaras
vyks Harvard Kennedy School. Pirmą kartą Antanas dalyvaus seminare
su kitu meru, kuris irgi, atrodo, turi kūrybingų ir išradingų būdų, kaip
valdyti miestą. Tad bus įdomu pažiūrėti, kaip jie abu pristatys savo temas
ir kaip jas apgins. Aišku, bus daug Harvardo universiteto studentų, kurie
nepraleis progos užduoti sunkių klausimų. Antanas jausis kaip namuose,
nes šis matematikas, virtęs filosofu ir miesto tvarkos prižiūrėtoju, yra
gimęs būti pedagogu ir jam mokyti vieną studentą ar visą miestą yra tas
pats: „Aš esu mokytojas, mano pašaukimas – mokyti ir mokytis.”

A. Mockaus gyvenimas yra kupinas anekdotų. Ypač Bogotos miesto
valdymo laiku. Jam tikrai netrūko nei proto, nei kūrybingumo, kaip prisi-
jaukinti miesto gyventojus ir priversti juos gerbti save ir kitus ir daryti
taip, kaip teisinga, kad ir, pavyzdžiui, tokį paprastą dalyką, kaip pereiti
per gatvę.

Nežinau, ar prieš penkerius metus Kolumbijos oficialiai pripažinta
partija, poetiškai pavadinta „Svajotojų partija”, dar yra gyva, bet jau vien
jos pavadinimas mums primena didžiausią pasaulio svajotoją – Don Ki-
chotą. Gal ir tinka toks keistas pavadinimas, kurį nukopijavo Italija, Ka-
talonija ir Brazilija. Vienas žurnalas praminė A. Mockų ,,El llanero soli-
tario” (liet. ,,klajojančiu raiteliu”, angl. – ,,The Lone Ranger”), pagal 1949
metų filmą, kurio personažas tapo populiariu vaikų komiksų herojumi.
Tai buvo moderni Don Kichoto versija – herojus su savo tarnu Tonto
(„kvailiu”) gina nuskriaustuosius.

Tai nuostabūs „Svajotojai”. 200 metų kraštą valdžiusios dvi – Libe-
ralų ir Konservatorių – partijos staiga turi susipažinti su trečia keista par-
tija, kurios susirinkimai vyksta muziejuose ir meno galerijose, kurios tik-
slas yra patriotizmas, pagrįstas Konstitucija. Antanas pateikia net 11 ar-
gumentų, kodėl jo partijai reikia rinktis muziejuose. Vienas iš jų – ,,todėl,
kad menas išlaisvina nuo kaltės”. Be abejo, čia pastebima motinos, ke-
ramikės Nijolės Sivickas įtaka.

Antanui patriotizmas nėra tik romantinė fikcija. Po viena vėliava ir vie-
nu himnu, kaip ir olimpiadoje, žmonės jaučiasi laimingi priklausydami kam
nors ir, kai laimi aukso medalį, su šypsena jį pasidalija su visa tauta. Kai
Antanas pirmą kartą laimėjo Bogotos mero postą 660 tūkst. balsų daugu-
ma, su malonumu galėjo šypsotis, dalydamasis laimėjimu su visais, už jį
balsavusiais, nes niekas prieš jį tokios balsų persvaros nebuvo surinkęs.

Dabar su morka (ispaniškai ,,zanahoria”) jis siūlo tautai naują poli-
tiką, naują etiką ir estetiką, naują (o gal seną?) priėjimą prie balsuotojų.
Morka virsta simboliu geros politikos, kurioje visi yra jos dalyviai.

Per savo dvi mero kadencijas A. Mockus įrodė, kad galima valdyti
principingai, teisingai ir be kyšių (Lietuvoje daugiausia kyšių ima policija
– 38 proc., teismai – 35 proc., net 30 proc. – Seimas), galima sustabdyti
vagystes ir nepiktnaudžiauti savo pareigomis.

Antanas yra nepaprastų gabumų žmogus, jau pripažintas sumanus
intelektualas ir politikas. Daug kas jį vadina genijumi ir nepaprastos dory-
bės žmogumi, ir, kas ypač tarp politikų reta, sąžiningu. Antanas dar gali
nustebinti visą kraštą ir laimėti, ko jokia trečia partija neįstengė. Kai jo
patarėjai per mero rinkimus patarė jam pasikeisti ir būti kitokiam, jis
jiems atkirto, kad geriau pralaimės nei nebus savimi.

Iki šiol Kolumbijoje visi kandidatai, kurie nebuvo prisidengę oficialia
partijos vėliava, triukšmingai pralaimėdavo arba būdavo nužudyti. Tas
pavojus gresia ir Antanui. Kai buvo Bogotos meru, jis nešiojo šarvuotą lie-
menę, nes to reikalavo politinė padėtis. Bet mažai kas žinojo, kad širdies
vietoje buvo išpjauta širdies formos skylė su nupaišyta Diana ant liemens.
Kažkokiu būdu niekas nedrįso Mockaus paliesti, net priešai jį gerbė.

Nukelta į 9 psl.
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Rengėjų vardu Švyturio jūrų šau-
lių kuopos vadas L. Orentas pareiškė
padėką kun. Jonikui už šv. Mišias,
pamokslą ir invokaciją, LR garbės
konsului A. Zaparackui ir LB Michi-
gan apygardos pirmininkui A. Rugie-
niui už paskaitas, Z. Skučienei už
eilėraščio skaitymą bei visiems prisi-
dėjusiems prie minėjimo rengimo ir
jame dalyvavusiems.

Žuvusieji buvo prisiminti ir pa-
gerbti susikaupimo ir tylos minute.

Minėjimas baigtas visiems sugiedojus
Tautos himną.

Šios svarbios šventės tegul mums
primena mūsų tautiečių drąsą. Pa-
gerbkime ir prisiminkime tuos, kurie
visas jėgas ir gyvybę aukojo, kad Tė-
vynė būtų laisva. Pasimelskime už
juos. Visi turime prisiminti šiuos įvy-
kius ir Lietuvos didvyrius mūsų
širdyse. Tikėkimės, kad mūsų tauta
bus gyva, o jos vaikai širdyse nešios
meilės Tėvynei kibirkštį.

DETROIT, MI
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Tą pačią dieną kun. Jonikui ir Šv.
Antano parapijos parapijiečiui Algir-
dui Vaitiekaičiui buvo suruoštas kuk-
lus gimtadienio paminėjimas. Algir-
das Vaitiekaitis savo gimtadienį šven-
tė sausio 1, o kun. Jonikas – sausio 14
d. Z. Skučienė pasveikino jubiliatą
kun. Joniką, o „mūsų” Regina prise-

gė jam rožytę. Šv. Antano parapijie-
čiai, išreikšdami meilę ir pagarbą
naujam administratoriui, gimtadie-
nio proga padovanojo dienraščio
„Draugas” prenumeratą, kad pasi-
skaitytų apie išeivijos telkinius bei
žinias iš Lietuvos ir viso pasaulio.
Taip pat įteikė sveikinimo atvirutę su
visų parapijiečių ir dalyvių parašais ir
linkėjimais bei piniginę dovanėlę.
Mūsų parapijiečiui A. Vaitiekaičiui
sausio 1 d. atšventus savo garbingąjį
95-metį, skautų vardu Linas Orentas
pasveikino jubiliatą ir padėkojo už jo
ilgametę veiklą skautų organizacijoje,
o „mūsų” Regina prisegė jam rožytę.

Pakeltomis šampano taurėmis
visi dalyviai mūsų gerbiamiems ir
mylimiems administratoriui kun.
Jonikui bei A. Vaitiekaičiui sugiedojo
„Ilgiausių metų”. Sukaktuvininkai
padėkojo visiems už nuoširdumą.

Po gardžių vaišių Z. Skučienė
perskaitė Stasio Jakšto eiles „Prie
krikšto”. Po to sekė malonus bendra-
vimas ir šokiai, kuriems muziką pa-
rūpino Alfonsas Rimba. Po trumpos
pertraukos visi dalyviai bendrai dai-
navo. Ir vėl šokome, sukomės ra-te-
liais.

Dar kartą sveikiname mūsų su-
kaktuvininkus. Linkime jiems daug
sveikatos, džiaugsmo, Dievo palaimos
ir daug gražių ir saulėtų dienų! Il-
giausių metų!

Iškilmingai paminėtos dvi svarbios sukaktys,
atšvęstos dvi malonios šventės

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Žmogau, atsitokėk, ką tu darai?
Nejau širdis iš geležies?
Dėmių ant savo rankų nematai?
Tai kraujas. Tave prakeikia visa

tauta.

... Ką pasakys tau motina žila,
Namo kraujuotom rankom kai

sugrįši?
Ar apsidžiaugs vaikai, žmona,
Kad mūsų žemę tu krauju

dažysi?
(G. Baltrušaitytė, 1991 m.)

Lietuvių telkinyje Detroit, MI
buvo paminėtos Klaipėdos krašto
išvadavimo 87-osios ir Kruvinojo
1991-ųjų Sausio 13-osios (Laisvės
gynėjų diena) 19-oji sukaktys.

Š. m. sausio 17 d., sekmadienį,
minėjimas pradėtas iškilmingomis šv.
Mišiomis Šv. Antano lietuvių parapi-
jos koplyčioje, Detroit, MI, kurias už-
prašė Švyturio jūrų šauliai, ramovė-
nai, birutietės ir Dariaus ir Girėno
klubas. Mišias aukojo parapijos ad-
ministratorius kun. Gintaras Anta-
nas Jonikas. Organizacijos dalyvavo
su vėliavomis.

Mišių skaitinius skaitė Antanas
Osteika. Savo pamoksle kun. Jonikas
jautriai prisiminė Sausio 13-osios
įvykius, pasidalijęs savo asmeniniais
prisiminimais apie tuos skausmingus
įvykius, kai prie TV bokšto žuvo 14
nekaltų Lietuvos žmonių. Gerbiamas
kunigas prisiminė, kad jam būnant
vos aštuonerių apie Klaipėdos krašto
išvadavimo įvykius jam pasakodavo
jų dalyvis, jo paties dėdė. Jis paragino
pasimelsti už mūsų krašto didvyrius,
kurie aukojo savo gyvybes už Lietu-
vos laisvę.

Po Mišių į parapijos salę susirin-
ko gražus būrelis dalyvių. Minėjimą
atidarė Švyturio jūrų šaulių vadas
Linas Orentas, pasveikinęs visus ap-

silankiusius, pranešęs, kad kun. Jo-
nikas sutiko būti Švyturio jūrų šaulių
kuopos kapelionu. Pirmą kartą šioje
salėje kun. Jonikas priėmė kapeliono
pareigas ir sukalbėjo invokaciją.

Ramovėnų skyriaus pirmininkas
Mykolas Abarius buvo pakviestas iš-
vardyti Klaipėdos vadavimo kovose
žuvusių, o taip pat ir mirusių sava-
norių (tarp jų LŠSI garbės šaulys,
buvęs Stasio Butkaus šaulių kuopos
pirmininkas a. a. Vincas Tamošiūnas)
pavardes. Detroit gali didžiuotis, nes
savo laiku turėjo net 7 Klaipėdos
krašto vaduotojus. Visi jau iškeliavę
amžinybėn: Alfonsas Žiedas, Juozas
Augaitis, Vincas Tamošiūnas, Bro-
nius Tatarūnas, Kazimieras Špa-
kauskas, Petras Bliūdžius ir Stasys
Šimoliūnas. M. Abarius išvardijo visų
prieš 19 metų žuvusiųjų Vilniuje var-
dus: Loreta Asanavičiūtė, 23 m.;
Virginijus Druskis, 21 m.; Darius
Gerbutavičius, 17 m.; Rolandas Jan-
kauskas, 22 m.; Rimantas Jukne-
vičius, 24 m.; Alvydas Kanapinskas,
38 m.; Algimantas Petras Kavoliukas,
51 m.; Vidas Maciulevičius, 24 m.;
Titas Masiulis, 28 m.; Alvydas Ma-
tulka, 30 m.; Apolinaras Juozas Po-
vilaitis, 54 m.; Ignas Šimulionis, 17
m. ir Vytautas Vaitkus, 47 m.; Vytau-
tas Koncevičius. Tarp jų ir du šauliai:
Gerbutavičius ir Šimulionis. Žvakę,
kaip šviesos ir laisvės simbolį, pager-
biant žuvusius Klapėdos išvadavime,
pakviesta uždegti Zita Skučienė;
antrąją žvakę už 1991 m. Vilniuje
Sausio 13-ąją žuvusius uždegė kun.
Jonikas.

Sausio 13-osios Laisvės gynėjų
dienos atminimui pagerbti Z. Skučie-
nė perskaitė Antano Paulavičiaus
eiles „Ne gėlės raudonai pražydo”.

Lietuvos Respublikos garbės
konsulas Detroit Algis Zaparackas
kalbėjo apie Klaipėdos krašto išvada-
vimą. Jis taip pat supažindino visus
su dabartine politine ir ekonomine
padėtimi Lietuvoje. Baigdamas savo
kalbą, garbės konsulas pasveikino
Švyturio jūrų šaulių kuopos valdybą
ir visus šaulius bei palinkėjo, kad
šauliai Šv. Antano parapijoje dar
suruoštų Klaipėdos krašto išvadavi-
mo šimtmetį.

Lietuvių Bendruomenės Michi-
gan apygardos pirmininkas Algis Ru-
gienius buvo pakviestas kalbėti apie
Sausio 13-ąją – Kruvinąjį sekmadie-
nį. Jis papasakojo apie savo ir dau-
giau nei 100 Detroit apylinkės sporti-
ninkų išvyką į žaidynes Lietuvoje,
kurių metu dalyvavo Medininkų tra-
gedijos aukų laidotuvėse. A. Rugie-
nius kalbėjo apie Kovo 11-ąją, Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo akto
dieną. Vos prabėgus 9 mėnesiams po
Lietuvos Respublikos nepriklauso-
mybės atkūrimo, sovietų kariai už-
ėmė spaudos pastatą, Lietuvos sau-
gumo rūmus, uždarė kelius, gaudė
jaunus vyrus, atsisakiusius stoti į
Sovietų Sąjungos kariuomenę. Masės
žmonių apsupo strategines vietas.
Sovietų kariuomenė puolė, šaudė ir
stumdė gynėjus. Puolant Televizijos
bokštą, žuvo 14 gynėjų, daug buvo
sužeista. Lietuvos žmonės buvo pa-
siryžę ir pasiruošę aukotis bei ginti
Lietuvą. Baigdamas savo paskaitą,
LB Michigan apygardos pirmininkas
skatino prisiminti ir melstis už žuvu-
sius didvyrius, kurie aukojo savo
gyvybę už Lietuvos laisvę.

Pirmoje eilėje stovi (iš k.): JAV LB Michigan apygardos pirmininkas Algis
Rugienius, LR garbės konsulas Detroit, MI Algis Zaparackas; antroje eilėje (iš
k.): Vacys Slušnys, vadas Linas Orentas, buvęs vadas Mykolas Abarius ir Algis
Mačionis.

Naujasis Jūrų šaulių kuopos kape-
lionas kun. Jonikas kalba invokaciją.

Kuklus dviejų gimtadienių
paminėjimas

Sukaktuvininkas Algirdas Vaitiekaitis.
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Sausio 17 dieną Pasaulio lietuvių
centre, Lemont įvyko susitikimas su
Birute Bubliene, Lietuvių išeivijos
studentų stažuotės (LISS) vadove, ir
trimis stažuotojais iš praėjusių metų
programos. Susitikimas prasidėjo
Sausio 13-osios aukų ir gynėjų pager-
bimu. Po tylos minutės kalbėti buvo
pakviesta B. Bublienė, o vėliau ir trys
studentai, pasidaliję savo įspūdžiais
ir patirtimi. Po susitikimo LISS va-
dovė atskirai susipažino su visais at-
vykusiais studentais ir atsakė į
klausimus.

Veikia trys skirtingos
programos

Bublienė pabrėžė, kad LISS pro-
grama yra skirta išeivijos lietuvybei
palaikyti. „Jaunimas – mūsų bran-
giausias turtas – pamažu slysta iš
Lietuvos rankų, todėl ir atsirado ši
programa”, – savo susirūpinimą susi-
tikimo metu išsakė LISS vadovė.
Šiuo metu veikia trys skirtingos pro-
gramos: „Lietuvių išeivijos studentų
stažuotės programa” (skirta lietuvių
išeivijos studentams, siekiantiems
patirties savo specialybėje ir norin-
tiems patobulinti savo lietuvių kal-

bą); „Lietuvių kilmės studentų studi-
jų ir stažuotės programa” (lietuvių
kilmės studentams, kurie nemoka
lietuviškai, bet nori pramokti ir pa-
dirbėti Lietuvoje) ir ,,Jaunimo labda-
ros programa” (tiems, kurie norėtų
paskirti mėnesį dirbant vaikų na-
muose, senelių namuose, interna-
tuose). Visų specialybių studentai yra
labai kviečiami. Norintys dalyvauti
šių metų programoje užpildytas for-

VASARA LIETUVOJE – VILNIUS, SUSIRINKIMAI,
IŠKYLOS, SUSITIKIMAI SU SPAUDA
Čikagoje pristatyta Lietuvos išeivijos studentų stažuotė
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Dėkoju  Edvardui Šulaičiui, kad
2010 m. sausio 9 d. ,,Drauge” įdo-
miai pristatė a. a. Julių Tamošiūną ir
jo surinktą ir išleistą lietuvių periodi-
nės spaudos bibliografiją. Šią vasarą
man ją teko peržiūrėti, žavėjausi jo
kruopščiai atliktu išsamiu darbu.
Lietuvių periodika, ypatingai tą iš
ano šimtmečio pradžios, yra labai
sunku susekti, nes dažnai buvo lei-
džiama gan trumpai, karo ar kitomis
sunkiomis sąlygomis. J. Tamošiūno
bibliografija atskleidžia lietuvių pa-
žiūrų įvairovę ir užregistruoja jų
kultūros ir gyvenimo pėdsakus be-
veik visuose žemynuose, net ir to-
kiuose tolimuose kraštuose kaip In-

dija. Jo bibliografija nėra eilinė,
bet gausiai iliustruota, vaizdžiai pa-
teikianti leidinių nufotografuotus
pavyzdžius arba laikraščio antraš-
tes. J. Tamošiūnas atliko labai didelį
darbą, ir tas darbas tikrai vertas di-
desnio dėmesio ir pagarbos. 

Danguolė Kviklytė
Chicago, IL

Įvairūs ,,Draugo” aprašymai Ta-
mošiūno bibliografijoje.

Tamošiūnas, Julius. Lietuviškų
periodinių leidinių bibliografija,
1832–1982. Kaunas, 1991. Išleido
pats autorius.

J. TAMOÕIÙNAS VERTAS DIDESNIO DÈMESIO 

Perskaitęs Joseph Gailos (Juozo
Gailevičiaus) įdomų straipsnį apie
pavardes (,,Draugas”, 2010 m. sausio
16 d.), turiu mažą pastabėlę. Abejoju,
ar labai daug senosios (prieškarinės)
emigracijos lietuvių savo pavardes
patys lenkino, kaip mielas Josephas
savo straipsnyje teigia. Jeigu jų pa-
vardės buvo sulenkintos, tai tas tik-
riausia buvo įvykę jau pačioje Lie-
tuvoje, o ne į Ameriką atvykus. Ligi
pat Pirmojo pasaulinio karo lenkini-
mo įtaka Lietuvoje buvo dar stipri. 

Gailos minimos lietuviškos pa-
vardės – Sakevičius ir Petrauskas –
pačios nėra grynai lietuviškos, nes
galūnė ,,-evičius” yra slaviška ,,-
ewicz”, o galūnė ,,-auskas” tai lenkų
,,-owski”. 

Lietuvių lenkinime daugiausia
darbavosi Lietuvos dvasininkai ir
dvarininkai. Pats ,,Anykščių šilelio”
autorius, lietuvis vyskupas, poetas
Antanas Baranauskas (1831–1902),
rašė savo pavardę Baranowski ir Sei-
nų kunigų seminarijoje su klerikais
tiktai lenkiškai kalbėjo, nors laikė
save lietuviu ir lietuviškai ne pras-
čiau mokėjo. 

Kai kuriems kunigams nei ,,-evi-
čius” nei ,,-auskas” dar nebuvo už-
tenkamai lenkiška. O kunigai ne tik
bendrai turėjo didelę įtaką anų laikų
Lietuvoje, bet ir krikštijant užrašyda-
vo vaiko pavardę lenkiškai, taip ji ir
likdavo visam amžiui. Mano pro-pro-
senelis, miręs 1872 metais, buvo Ju-
cevičius. Ant jo antkapio Žemaitijos

Šatės kapinėse užrašas lietuvių kal-
ba, išskyrus pavardę, kuri užrašy-
ta ,,Jucewicz”. Ant antkapio mano
prosenelio Petrausko, irgi  gryno že-
maičio lietuvio, į akmenį įkalta ,,Piot-
rowski”. (Turėjome ir kitus gimines
Žemaitijoje – vienas žemdirbys buvo
Gečas, o Gečo brolis, turintis daugiau
žemės, vadino save Gecevičiu. Bet čia
jau platesnė tema.)

Kartą vaikščiodamas senose Vil-
niaus Bernardinų kapinėse, kuriose
beveik visi antkapiai su lenkiškomis
pavardėmis, priėjau prie moteriškės,
tvarkiusios vieną lietuvišku užrašu
kapą. Pasakiau ,,Padėk Dieve!” ir
prasitariau, kad čia beveik vien lenkų
kapinės, retas antkapis lietuviška
pavarde. Gana aštriai ji atsiliepė:
,,Kur tau čia lenkai! Čia Lietuvos
kraštas, tiktai pavardės sulenkintos.”
Ir pradėjo man rodyti antkapius su
lenkiškomis pavardėmis ir aiškinti
kurie tie ,,lenkai” buvo jos kaimy-
nai lietuviai ir kokios jų tikros lietu-
viškos pavardės. 

Lenkų okupuoto Vilniaus krašto
gyventojai lenkų prievarta dokumen-
tuose ir viešumoje galėdavo tik su-
lenkintus vardus ir pavardes rašyti ir
naudoti. Pvz., Vytautas Valenskas
turėjo tapti Witold Wolanski ir pa-
našiai. Lietuviškame Lenkijos Suval-
kų trikampyje tokia tvarka irgi buvo,
ir tik ne taip seniai leista lietuviams
būti lietuviais.

Donatas Januta 
San Francisco, CA

NEBUVAU ,,DONATOWSKI JANUTOWICZ” 

mas turėtų išsiųsti iki sausio 31
dienos. Daugiau informacijos ir visas
formas galima rasti internetinėje sve-
tainėje adresu: www.stazuote.com

Sugrįžo pilni gerų įspūdžių

Susitikime dalyvavę praėjusių
metų stažuotojai dalijosi savo įspū-
džiais, skaitė rašinius, pateikė pre-
zentacijas, rodė nuotraukas. Siga
Poskočimaitė, Lina Maciūnaitė ir
Raimundas Kazlauskas stažavosi Vil-
niaus greitosios pagalbos universite-
tinėje ligoninėje. Visiems trims labai
patiko gyventi Vilniaus centre, ben-
drauti su gydytojais, stebėti operaci-
jas iš arti ir įgyti daug naujų žinių. Si-
ga, studijuojanti Čikagos Loyola
University biochemiją ir priešmedi-
cininius mokslus, pasakojo, kad tik
atvykusi į Lietuvą jautė baimę, bet po
kelių dienų priprato ir jai viskas labai
patiko. Lietuvoje ji pramoko medici-
nos terminų, atlikti kai kurias ligo-
ninės procedūras, suprato, koks yra
tikro gydytojo gyvenimas. Siga taip
pat pagerino savo lietuvių kalbą,
surado naujų draugų, sustiprino
ryšius su Lietuvos specialistais bei
smagiai praleido vasarą. 

Lina mokosi Northwestern Uni-
versity ir taip pat domisi medicina,
ortopedija. Tik atvykusi į Lietuvą pa-
tyrė kultūrinį šoką, pradžioje buvo
sunku. Bet savo viešnagės metu Lina
aplankė daug vietų, susirado draugų.
Ji džiaugiasi, kad įgijo daug žinių
ortopedijos srityje. 

Raimundas keliavo į Lietuvą, no-
rėdamas  suprasti, ar tikrai nori dirb-
ti medicinoje, aplankyti pačią Lietu-
vą, pabūti su draugais. Jam patiko

paskirti gyvenamieji butai ir tai, kad
B. Bublienė visus pati asmeniškai
pristatė į darbus. Raimundas paste-
bėjo, jog Lietuvoje profesionalai skyrė
jiems daug daugiau dėmesio nei Ame-
rikoje. ,,Vilnius, iškylos, susirinki-
mai, susitikimai su spauda”, – taip
apibūdino savo kasdienybę Raimun-
das. Jam didelį įspūdį paliko susitiki-
mas su Vygaudu Ušacku ir kitais
žymiais Lietuvos žmonėmis. 

Dalyvavimas LISS –
ne atostogos, o rimtas darbas

B. Bublienė skatina visus išeivi-
jos studentus dalyvauti šioje progra-
moje, nes ji padeda užmegzti ryšius
su profesionalais iš įvairių darbo
sričių visam gyvenimui. Ši stažuotė
padėjo daugeliui studentų apsispręsti
dėl ateities, profesijos, supažindino
su darbo sąlygomis Lietuvoje. UIC
studentė Greta Kalvinskaitė taip pat
siekia patekti į šią stažuotę – nori pa-
sisemti patirties iš gydytojų ir se-
selių, susipažinti su darbo aplinka
Lietuvoje. Tikisi, jog tai būtų naudin-
gai praleista vasara. 

B. Bublienė taip pat pabrėžė, kad
programa yra ,,ne atostogos, o rimtas
darbas – savęs reikia įdėti šimtą pro-
centų”. Ši stažuotė jai itin brangi šir-
džiai ir ji džiaugiasi, kad vis daugiau
studentų nori į ją patekti. LISS labai
šiltai sutinka naujus žmones, joje da-
lyvavę sako, kad kartu praleista vasa-
ra su stažuotojais juos paverčia tary-
tum viena didele šeima. Kalbėdama
apie ateitį, B. Bublienė numato pra-
plėsti programą ir sudaryti išeivijos
studentams sąlygas vykti ir į kitus
Lietuvos miestus. 

Siga Poskočimaitė, Lina Maciūnaitė ir Raimundas Kazlauskas.
Lauros Stankevičiūt�s nuotr.

Lietuvių išeivijos studentų stažuotės
vadovė Birutė Bublienė. 
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Los Angeles, sausio 25 d.
(ELTA) – Pasiūlytų į kino ,,Oskaro”
apdovanojimus užsienio kalba kate-
gorijoje ir toliau tęsiančių kovą filmų
devintuke nebeliko lietuviško filmo –
režisieriaus Gyčio Lukšo ,,Duburio”.

JAV kino akademijos apdovanoji-
mams buvo pristatyti 65 šalių filmai,
iš jų toliau kovą tęsia 9: ,,El Secreto
de Sus Ojos” (Argentina), ,,Samson &
Delilah” (Australija), ,,The World Is
Big and Salvation Lurks around the
Corner” (Bulgarija), ,,Un Prophete”
(Prancūzija), ,,The White Ribbon” (Vo-
kietija), ,,Ajami” (Izraelis), ,,Kelin”
(Kazachstanas), ,,Winter in Wartime”
(Nyderlandai), ,,The Milk of Sorrow”

(Peru).
Praėjusiais metais toks pat liki-

mas ištiko toje pačioje kategorijoje
pristatytą Mario Martinsono filmą
,,Nereikalingi žmonės”.

Lemiamą ,,Oskarui” pristatytų
filmų užsienio kalba kategorijoje są-
rašą paskelbs specialūs komitetai
New York ir Los Angeles miestuose
po to, kai jų nariai iki sausio 31 d.
peržiūrės filmus ir priims sprendi-
mus.

Amerikos kino akademijos apdo-
vanojimai bus įteikti šių metų kovo 7
dieną ,,Kodak” teatre Los Angeles
mieste. Iškilmes tiesiogiai rodys dau-
giau nei 200 pasaulio šalių televizijos.

Rytû europieçiai vis labiau abejoja euru
Vilnius, sausio 25 d. (BNS) –

Rytų Europos šalių, kurios neseniai
įstojo į Europos Sąjungą (ES), pilie-
čiai nelabai palankiai nusiteikę euro
atžvilgiu, rodo atliktos apklausos re-
zultatai.

Piliečių, manančių, kad jų šalis
turėtų kuo greičiau prisijungti prie
euro zonos, praėjusių metų rugsėjį
sumažėjo iki 25 proc., palyginti su 28
proc. gegužės mėnesį, rodo „Euroba-
rometer” apklausos rezultatai.

Tuo tarpu galvojančių, jog euras
jų šalyje turėtų būti įvestas kuo vė-
liau, padaugėjo nuo 29 iki 33 proc.

Apklausa buvo atlikta aštuoniose

šalyse, kurios prie ES prisijungė tarp
2004 ir 2007 metų: Bulgarijoje, Čeki-
joje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje,
Lenkijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje.

Labiausiai nepalankiai nusiteikę
buvo Čekijos gyventojai, iš kurių tik
14 proc. tiki, jog greitas euro įvedi-
mas jų šaliai būtų naudingas. La-
biausiai eurą savo valiuta norėtų va-
dinti Vengrijos ir Rumunijos piliečiai.

Pasak specialistų, kitąmet prie
euro zonos gali prisijungti Estija, ta-
čiau kitoms šalims teks palaukti il-
giau, nes jos neatitinka keliamų rei-
kalavimų. 

Europos Sâjunga Lietuvâ rems maistu

Vilniuje pristatyta JAV ir Europos 
santyki¨ specialisto knyga 

Steigiamas Lietuvos ,,E-konsulatas”

G. Lukšo ,,Duburys” nebekovos dèl ,,Oskaro”

Vilnius, sausio 25 d. (ELTA) –
Vilniuje pristatyta JAV Marshall fon-
do Vokietijoje mokslininko, JAV ir
Europos santykių specialisto Ronald
Asmus knyga ,,Nedidelis karas, su-
krėtęs pasaulį: Gruzija, Rusija ir Va-
karų ateitis”.

Anot Užsienio reikalų ministeri-
jos pranešimo, joje žvelgiama į 2008
m. rugpjūčio mėnesį vykusio Rusijos
ir Gruzijos kilusio konflikto užkuli-
sius, atidžiau nagrinėjama jo pradžia,
priežastys ir Vakarų šalių reakcija į
šiuos nesutarimus.

Knygą pristatė jos autorius R.

Asmus. Renginyje kalbėjo Lietuvos
užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas, renginį vedė Seimo narys
Emanuelis Zingeris.

,,Parašiau šią knygą, nes buvau
vienas iš tų, kurie matė, kaip artėja
karas. Buvau Gruzijoje kelis mėne-
sius prieš karo pradžią ir buvau labai
nusivylęs, kad kiti žmonės nesugebė-
jo to pamatyti. Mano manymu, šiam
karui turėjo būti užkirstas kelias”, –
sakė autorius.

Anot R. Asmus, tai nebuvo nesu-
tarimas dėl Abchazijos ir Pietų Oseti-
jos, nepaisant to, kokia sudėtinga pa-
dėtis ten yra. Anot jo, 2008 m. įvy-
kiai buvo susiję su Gruzijos apsis-
prendimu eiti Vakarų link ir Rusijos
bandymu sustabdyti šį vyksmą.

R. Asmus šiuo metu eina Briuse-
lyje įsikūrusio Transatlantinio centro
vykdomojo direktoriaus pareigas ir
Marshall fonde yra atsakingas už
strateginį planavimą. 1997–2000 m.
jis buvo JAV valstybės sekretoriaus
padėjėjo pavaduotojas Europos rei-
kalams.

Knygos pristatymas yra pirmasis
Lietuvos vystomojo bendradarbiavi-
mo programos Gruzijai renginys. Šia
programa siekiama atkreipti visuo-
menės dėmesį į nuo karo nukentė-
jusių ir šiuo metu pabėgėlių stovyklo-
se gyvenančių Gruzijos vaikų padėtį.
Taip pat numatoma surengti bendrą
lietuvių ir gruzinų atlikėjų koncertą.
Visos per šią kampaniją ir koncertą
surinktos lėšos bus skirtos Gruzijos
vaikams.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Knygą apie Rusijos ir Gruzijos konf-
liktą pristatė jos autorius R. Asmus. 

Eltos nuotr.

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) –
Lietuvos didžiųjų miestų gyventojai
iš prezidentės Dalios Grybauskaitės
tebelaukia didžiųjų darbų ir sprendi-
mų – prezidentės nuopelnus šaliai gy-
ventojai kol kas vertina atsargiai.

Kaip parodė savaitraščio ,,Vei-
das” užsakymu tyrimų bendrovės
,,Prime consulting” atlikta apklausa,
beveik du penktadaliai Lietuvos di-
džiųjų miestų gyventojų šaliai labiau-
siai nusipelniusiu valstybės vadovu
laiko Valdą Adamkų.

Atsakydami į klausimą, kuris iš
prezidentų geriausiai atliko (atlieka)
jam patikėtas pareigas ir davė (duo-
da) daugiausiai naudos Lietuvai, 38,8
proc. apklaustųjų įvardijo V. Adamkų.

Po jo eina D. Grybauskaitė (26,6

proc.) ir nuo jos nedaug atsiliekantis
Algirdas Brazauskas (21 proc), o Ro-
landą Paksą, kaip daugiausiai naudos
davusį prezidentą, išskyrė 6,8 proc.
apklaustųjų.

Pasak apklaustųjų, D. Grybaus-
kaitė, nors iš jos tikimasi labai daug,
dar neparodė visos savo kompetenci-
jos, o jos įdirbis kol kas gana menkas.

Apklausa taip pat atskleidė, jog
savo valstybe ir jos raida patenkintų
gyventojų Lietuvoje liko labai nedaug
– tik šiek tiek daugiau nei aštunta-
dalis (13,8 proc).

,,Veido” užsakymu tyrimų ir kon-
sultacijų bendrovės ,,Prime consul-
ting” 500 didžiųjų Lietuvos miestų
gyventojų apklausa atlikta sausio 11–
13 d.

Vilnius, sausio 25 d. (Delfi.lt) –
Šiemet skurdžiai gyvenančioms  lie-
tuvių šeimoms Europos Komisija
(EK) atgabens maisto produktų už
8,86 mln. eurų. Dar beveik 5,35 mln.
litų skirta grūdų produktams įsigyti.
Iš ES į Lietuvą bus tiekiamas cukrus,
nesaldintas sutirštintas pienas, sau-
sainiai, sausi pusryčiai, miltai, ma-
karonai, manų kruopos, trijų grūdų
dribsniai ir kruopos, mišinys pyragui
ir ryžiai, tačiau jau dabar aišku, kad
kai kurių produktų remiami asmenys
gaus tik kartą per metus.

Kaip praneša Lietuvos „Caritas”,
paramos sulauks šeimos ar pavieniai
asmenys, kurių pajamos neviršija 525
litų per mėnesį. Maisto produktų pri-
statymą į labdaros organizacijų san-
dėlius pagal EK pagalbos maisto pro-
duktais planą 2010 metams planuo-

jama pradėti kovo mėnesį. Numato-
mi 5 maisto produktų dalijimai.

Iš 500 mln. ES gyventojų žemiau
skurdo ribos gyvena apie 80 mln. Nuo
2005 m. skurdo lygis Europoje beveik
nesikeičia, svyruoja tarp 16–17 proc.

2008 m. didžiausias skurdo lygis
buvo Latvijoje, Rumunijoje, Bulgari-
joje, Graikijoje, Ispanijoje, Lietuvoje
ir Estijoje.

Mažiausias skurdas pastebėtas
Čekijoje, Olandijoje ir Slovakijoje,
Danijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Slo-
vėnijoje ir Švedijoje.

Vaikų iki 17 metų skurdas ES ša-
lyse didesnis nei bendras ir siekia 20
proc. Daugiausia vaikų skursta Ru-
munijoje, Bulgarijoje, Italijoje ir Lat-
vijoje, Lietuvoje, Portugalijoje ir
Graikijoje. Mažiausiai tokių vaikų
yra Danijoje, Slovėnijoje ir Suomijoje.

Dideliû prezidentès nuopelnû�
gyventojai dar nemato

Vilnius, sausio 25 d. (ELTA) –
Dalis Lietuvos diplomatinių atstovy-
bių ir konsulinių įstaigų užsienyje
teikiamų paslaugų bus perkeltos į
elektroninę erdvę. Vyriausybė pritarė
tokiems darbo grupės pasiūlymams.

Šis Vyriausybės sprendimas leis
užsienyje esantiems Lietuvos pilie-
čiams sutaupyti laiko ir lėšų, nes pa-
slaugas bus galima gauti greičiau, be
to, kai kuriais atvejais nereikės as-
meniškai vykti į atstovybę. Taip pat
bus taupomos ir atstovybių lėšos, pa-
slaugos bus teikiamos greičiau ir ko-
kybiškiau.

Planuojama, kad artimiausiu
metu Lietuvos piliečiai užsiregist-
ruoti Lietuvos diplomatinėje atsto-
vybėje arba konsulinėje įstaigoje ir
užsakyti konsulinę pažymą galės
naudodamiesi elektroniniais valdžios
vartais per interneto svetainę www.
epaslaugos.lt. Asmens tapatybė bus
nustatoma per interneto bankinin-
kystės sistemą arba naudojant as-
mens tapatybės kortelę.

Planuojama, kad konsuliniai pa-
reigūnai iš piliečių priimtus prašy-
mus išduoti arba pakeisti pasus, ap-
skaityti civilinės būklės aktus ir gauti

pažymas iš archyvų atitinkamoms įs-
taigoms Lietuvoje persiųs elektroni-
niu būdu, per informacines sistemas
arba naudodami patvirtintus elekt-
roninius parašus. Atliekami pakeiti-
mai Užsienio ir Vidaus reikalų mi-
nisterijų, civilinės metrikacijos įstai-
gų, Lietuvos archyvų departamento
informacinėse sistemose pagreitins
paslaugų atlikimo laiką ir taupys
valstybės lėšas. 

Vyriausybė taip pat pritarė darbo
grupės pasiūlymui laipsniškai visas
Lietuvos atstovybių teikiamas pa-
slaugas, kurias galima perkelti į elek-
troninę erdvę, sujungti į vieną visa
apimančią Lietuvos diplomatinių at-
stovybių ir konsulinių įstaigų pa-
slaugų teikimo elektroniniu būdu sis-
temą ,,E-konsulatas”.

Per artimiausius dvejus metus
įdiegus šią sistemą, užsienyje gyve-
nantys Lietuvos piliečiai galės vienoje
vietoje rasti visą reikiamą informaci-
ją, susijusią su atstovybių teikiamo-
mis paslaugomis, esant galimybei, ga-
lės per tą pačią svetainę paslaugą už-
sisakyti elektroniniu būdu arba užsi-
registruoti asmeniniam apsilanky-
mui atstovybėje.

Iš 500 mln. ES gyventojų žemiau skurdo ribos gyvena apie 80 mln. AP nuotr.



Washington, DC, sausio 22 d.
(ITAR/TASS/ELTA) – Jungtinių Vals-
tijų administracija neketina skaldyti
stambių bankų. Tai interviu televizi-
jos bendrovei PBS sakė šalies iždo
sekretorius Timothy Geithner.

Apie galimą priverstinį bankų
dalinimą bankų srityje imta kalbėti
po to, kai Jungtinių Valstijų prezi-

dentas Barack Obama pasiūlė įvesti
priemones, kurios padėtų bankams
išvengti pernelyg didelės rizikos ir
apribotų bankų investicijas panau-
dojant savas lėšas. Naujais apriboji-
mais, įvedamais pagal numatytą fi-
nansų priežiūros sistemos pertvarką,
siekiama apsaugoti mokesčių mokė-
tojus ir neleisti pasikartoti 2008 m.
krizei. JAV prezidentas pasiūlė įvesti
apribojimus bankų dydžiui ir jų pre-
kybos operacijų apimtims, taip sie-
kiant išvengti ateityje finansinių kri-
zių. Prezidento B. Obama nuomone,
kai finansų sistemą sudaro tik keli
stambūs bankai, tai blogai ir klien-
tams, ir ekonomikai.

Po tokių pasiūlymų bankai iš
karto pareiškė savo nepasitenkinimą
ir prakalbo apie galimus darbuotojų
atleidimus. Tuo tarpu T. Geithner
suskubo bankus nuraminti. ,,Mūsų
siūlymai nenumato skaldymo. Mes
stengiamės apriboti riziką, kuri kelia
grėsmę sistemos stabilumui ateityje”,
– sakė JAV iždo sekretorius.

T. Geithner taip pat pabrėžė, kad
JAV administracija siekia ,,dirbti su
Kongresu įgyvendinant pertvarkas,
kurios leistų išvengti krizinės padė-
ties ateityje”. Tačiau tam, jo teigimu,
,,reikės daugelio pokyčių”.

Anot jo, ,,bankai turės kelis judė-
jimo šia kryptimi variantus”. ,,Mes
ketiname labai rimtai dirbti spren-
džiant šį klausimą su Kongresu ir
rinkos reguliavimo įstaigomis”, –
sakė JAV iždo sekretorius.
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RYGA
Paskelbta tarptautinė Latvijos

laivo „Kaupo” paieška. Jau penkis
mėnesius apie laivą ir jo įgulą nėra
jokių žinių. „Laivas plaukė iš Keip-
tauno (PAR) į pietinę Naujosios Ze-
landijos dalį. Turėjo atplaukti gruo-
džio pradžioje. Susisiekėme su Aust-
ralijos pakrančių apsauga – jie neturi
duomenų”, – pasakojo laivo bocmano
sesuo. Tarptautinė paieška paskelbta
laivo kapitono Aleksandr Popov gi-
minaičių iniciatyva.

TALINAS
Estijos vyriausybė patvirtino ir

nusiuntė į parlamentą įstatymo pro-
jektą, kuris skelbia, kad yra slapti kai
kurių ministerijų pareigūnų asme-
niniai duomenys, jų biografijos ir pa-
reigos. Tai rašo laikraštis ,,Eesti
Paevaleht”, kurio duomenimis, įsta-
tymų projekto autorė Teisingumo
ministerija mano, kad pareigūnų
duomenų skelbimas ministerijų tink-
lalapiuose kelia didelę grėsmę pa-
tiems įstaigų tarnautojams ir visai
valstybei.

PARYŽIUS
Žiema, sukėlusi sumaištį tokiose

šalyse kaip Didžioji Britanija, Pran-
cūzija ir Vokietija, dabar visa jėga
paspaudė Rytų Europoje. Sausio 24
d. Estijoje buvo užfiksuotas dar vie-
nas šios žiemos šalčio rekordas – mi-
nus 32,4 laipsnio. Vidurio ir Rytų
Lenkijoje temperatūra siekia 28
laipsnius šalčio, tačiau sinoptikai tei-
gia, kad ateinančiomis dienomis gali
būti dar šalčiau. 

KIJEVAS
Pirmąjį Ukrainos prezidento rin-

kimų ratą 2010 m. laimėjo Regionų
partijos vadovas Viktor Janukovyč,
už kurį balsavo 35,32 proc. rinkėjų,
antroji liko šalies ministrė pirmi-
ninkė Julija Tymošenko, pelniusi
25,05 proc. balsų, tvirtinama ofi-
cialiame Centrinės rinkimų komisi-
jos pranešime. Abu kandidatai į Uk-
rainos prezidentus patenka į antrąjį
rinkimų ratą, kuris numatytas va-
sario 7 d. 

ZAGREBAS
Mehmet Ali Agca, kuris 1981 m.

bandė nužudyti popiežių Joną Paulių
II, sakė, jog nori politinio prieglobs-
čio katalikiškoje Kroatijoje, kur
planuoja ,,parašyti naują Bibliją”,
pranešė vienas vietos laikraštis.
,,Kroatija yra katalikiška šalis ir aš

esu katalikas. Rengiuosi ištaisyti
klaidas ir norėčiau tai daryti katali-
kiškoje Kroatijoje, nes Italija ir Is-
panija atsisakė suteikti man prieg-
lobstį”, – pareiškė šis 52 metų
turkas. 

BEIJING
Kinijos vyriausybė paneigė bet

kokius pranešimus apie jos įtariamą
ryšį su kibernetiniais išpuoliais, su-
rengtais prieš interneto technologijų
milžinę ,,Google”, taip pat apkaltino
Jungtines Valstijas taikant ,,dvigu-
bus reikalavimus” Washington ir
Beijing ginče dėl interneto laisvės. 

BEIRUTAS
Iš Libano skridęs keleivinis lėk-

tuvas su 89 žmonėmis nukrito į Vi-
duržemio jūrą. „Etiopijos avialinijų”
lėktuvas nukrito netrukus po paki-
limo Beiruto oro uoste, skelbia BBC.
Liudininkai pasakoja matę ugnies
kamuolius lėktuvui dar prieš nu-
krentant į jūrą. Iš Libano sostinės
Beiruto į Etiopijos sostinę Adis Abe-
bą skridusiame lėktuve buvo 82 ke-
leiviai ir 7 įgulos nariai. Dauguma ke-
leivių – Libano ir Etiopijos piliečiai.

DUBAJUS
,,Al Qaeda” vadovas Osama bin

Laden garso įraše, kurį paskelbė tele-
vizija ,,al Jazeera”, prisiėmė atsako-
mybę už bandymą per Kalėdas sus-
progdinti JAV lėktuvą ir pagrasino
tolesniais išpuoliais prieš JAV taiki-
nius. O. bin Laden, už kurio galvą pa-
skirtas 50 mln. dolerių atlygis ir ku-
ris slapstosi pastaruosius 8 metus,
praėjusį kartą viešą pareiškimą pa-
darė prieš keturis mėnesius – tuomet
jis ragino Europos šalis išvesti savo
pajėgas iš Afganistano. 

LOS ANGELES
Mažo biudžeto filmas apie karą

Irake ,,Išminuotojų būrys” (The
Hurt Locker) Amerikos prodiuserių
gildijos (PGA) apdovanojimų teikimo
iškilmių metu buvo pripažintas ge-
riausiu. Šis pasiekimas sustiprino
viltis, kad tam filmui pavyks pelnyti
,,Oskarą”.

PORT O PRENSAS
Haitį nuniokojusio žemės drebė-

jimo aukų skaičius sieks ne mažiau
nei 150,000, paskelbė tos šalies Svei-
katos apsaugos ministerija. Gelbėto-
jai pradėjo buldozeriais valyti griuvė-
sius Port o Prenso centre, o policija
mėgina sustabdyti plėšikavimą. 

JAV neketina skaldyti 
stambiû bankû

Naciai Aušvice sunaikino daugiau
kaip 4 mln. žmoniû 

Maskva, sausio 25 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Aušvico koncentracijos
stovykloje, kurią Raudonoji armija
išvadavo prieš 65 metus, nacistai kre-
matoriumuose ir laužuose sunaikino
daugiau kaip 4 mln. žmonių, rodo do-
kumentai, saugomi Rusijos federa-
linės saugumo tarnybos (FST) archy-
vuose.

,,Ne visus Aušvico dokumenti-
nius liudijimus sunaikino fašistai.
Nepaprastoji tyrimo komisija, pada-
riusi išvadą, kad Aušvice žuvo dau-
giau kaip 4 mln. žmonių, rėmėsi liu-
dytojų, mačiusiųjų ir budelių paro-
dymais”, – sakė interviu Rusijos FST

centrinio archyvo mokslo darbuotojas
docentas Vladimir Makarov.

Remdamasis archyvų duomeni-
mis, jis pranešė, kad nuo 1940 m. į
Aušvicą iš okupuotų teritorijų kas-
dien atvažiuodavo maždaug 10 ešelo-
nų su žmonėmis. Kiekviename ešelo-
ne buvo 40–50 vagonų. Kiekviename
vagone buvo nuo 50 iki 100 žmonių.
Maždaug 70 proc. atvežtųjų buvo
sunaikinami iš karto.

Yra parodymų tų, kas projektavo
naujus krematoriumus. Aušvico teri-
torijoje buvo iškastos kelios 60 ir 40
metrų dydžio ir trijų metrų gylio duo-
bės, kuriose taip pat nuolat buvo de-
ginami lavonai. Šie laužai degė nuo-
lat.

Tik nedidelė dalis sveikiausių,
kurie laikinai buvo naudojami kaip
darbo jėga karinėse gamyklose arba
kaip bandomieji įvairiuose medicinos
bandymuose, liko lageryje ir buvo vė-
liau sunaikinti.

Remiantis tyrimo duomenimis,
galima nustatyti, jog vokiečiai per
Aušvico lagerio buvimo laikotarpį
sunaikino ne mažiau kaip 4 mln.
žmonių, ir tikėtina, kad žmonių, žu-
vusių nuo nacių budelių rankos, skai-
čius yra dar didesnis.

2007 m. sausio 26 d. Jungtinių
Tautų Generalinė asamblėja priėmė
rezoliuciją, kuria smerkiamas Holo-
kausto, kaip istorinio fakto, neigi-
mas, ir paskelbė sausio 27 d., Aušvico
koncentracijos stovyklos išlaisvinimo
dieną, Tarptautine Holokausto aukų
atminimo diena.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

KARIBŲ SALOS

T. Geithner pabrėžė, kad JAV admi-
nistracija siekia ,,dirbti su Kongresu
įgyvendinant pertvarkas, kurios leistų
išvengti krizinės padėties ateityje”.

EPA/ELTA nuotr.

TopFoto/Scanpix nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
III EILINIS SEKMADIENIS

PAŠAUKIMAS LAISVEI

Laisvę galime apibūdinti, kaip
galimybę ir atsakomybę kiekvienam
asmeniui daryti tam tikrus veiksmus,
nuo kurių priklauso ne tik dabartinio
gyvenimo prasmingumas, bet ir jo ga-
lutinė lemtis. Ne veltui sakoma:
„Kaip pasiklosi, taip ir išsimiego-
si.”

Apaštalas Paulius laisvę iškelia į
aukštumas ir tuoj pat įspėja, kaip
reikia ja naudotis: „Iš tiesų, broliai,
jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl
šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet
stenkitės vieni kitiems su meile tar-
nauti” (Gal 5, 13). Be abejo, didžioji
mūsų pašaukimo laisvė yra Kristus,
kuris dėl mūsų išganymo savano-
riškai „apkarpė” savo karališkosios
laisvės sparnus ir tapo klusniausiu
Tarnu. Vien racionaliu protu verti-
nant, atrodo, kad Jėzus suklydo, nes
prarado paskutinę laisvės galimybę –
išvengti gyvybės bei gyvenimo pra-
radimo, kurie Aukščiausiajam yra
esmingiausi dalykai.  

Tačiau Dievo Sūnus dėl to ir pa-
darė istorinę „klaidą” – atėjo į Žemę,
idant išmokytų mus tinkamai naudo-
tis didžiąja laisvės dovana. Turime be
jokios prievartos, vien iš meilės Jam
prisiimti atsakomybę mąstyti ir
gyventi taip, kad galėtume siekti
aukščiausios laisvės pakopos – visa-
apimančio (Jėzaus pavyzdžiu) atsi-
davimo Dievo Tėvo valiai. 

Kai stengiamės vykdyti Viešpa-
ties valią, auga mūsų tikėjimo ir mal-
dos sparnai, kurie padeda pakilti virš
gyvenimo rutinos – tai yra nors toliau
ramiai ir sąžiningai tvarkome savo
buitį, tačiau vis labiau ilgimės tikro-
sios laisvės būti pačiais savimi. O
mūsų pastangos kurti savo dieviškąją
tapatybę yra apvainikuojamos pana-
šėjimu į Dievą, kuris, pasak vieno
teologo, laisvę atranda būdamas savi-
mi, savo tikruoju „Aš”.

Kartą gražų išlikimo savimi pa-
vyzdį paliudijo vienas vaikinas. Kai
jis įsimylėjo savo bendraamžę kaimy-
nę, pardavė viską, ką turėjo, ir net
ėmėsi atsitiktinių darbų, kad uždirb-
tų pinigų ir nupirktų mylimajai
brangų laikrodį, kurio ši norėjo. Jau-
nuolio tėvai sunerimo, bet nuspren-
dė, jog geriausia to „nepastebėti”. Tą
dieną, kai nuėjo pirkti laikrodžio, Ro-
bertas sugrįžo neišleidęs nė cento. Jis
paaiškino: „Kai nuėjome pas juve-
lyrą, ji nebenorėjo laikrodžio. Labiau
susižavėjo apyranke, vėriniu, auksi-
niu žiedu. Kol ji sukinėjosi parduotu-
vėje ir rinkosi, prisiminiau kartą pa-
sakytus mokytojo žodžius, kad prieš
dovanodami privalote pagalvoti, ko-
dėl taip darote. Tada suvokiau, kad iš
esmės su tokia, kokia ji yra, nenoriu
būti. Todėl išėjau iš parduotuvės ir
grįžau namo.”

Toji mergaitė pernelyg susižavėjo
gražiais blizgučiais ir užsimiršusi
„prisirišo” prie jų. Meilė vaikinui ne-
jučiomis buvo išmainyta į meilę daik-
tams. Tai pastebėjęs, jos draugas tei-
singai nusprendė: geriau kurį laiką
pabūti laisviems. Jei vėliau niekas į
mūsų laisvą bendravimą nebesikė-
sins, tada galėsime tęsti draugystę.

Tikrasis laisvės mokytojas –
Kristus. Jei tik mes nuolat stengsi-
mės pažinti ir mylėti Jį, mes vis la-
biau pažinsime bei mylėsime Jo tiesą,
kuri tikrai padės įsišaknyti Jo laisvė-
je.                  

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Ar jūs žinote, kad:
– Bitės turi 4 sparnus?
– Bitė sumojuoja sparnais 11,400

kartų per minutę, todėl mes girdime
joms būdingą dūzgimą?

– Bitė nuskrenda 12 mylių per
valandą?

– Bitės turi penkias akis?
– Bitės ,,susikalba” tarpusavyje

šokdamos?
– Iškridusi iš avilio bitė aplanko

nuo 50 iki 100 žiedų, kol grižta 
atgal į avilį?

– Kad pagamintų vieną svarą
medaus, bitė turi aplankyti apie 2 mi-
lijonus žiedų?

– Kad surinktų pakankamai nek-
taro vienam svarui medaus pagamin-
ti, bitės turi nuskristi 55,000 mylių?

– Vidutiniškai viena bitė prineša
tik pusę arbatinio šaukštelio medaus
per visą savo gyvenimą?

Kada ateina žiema, pamatyti ko-
sintį ir čiaudantį žmogų yra įprasta:
mus vargina peršalimai, gripai bei
kitokios ligos. Vieni traukiame pas
gydytoją ir gauname vaistų, kiti prisi-
mename savo mamų bei močiučių
senus patarimus, kaip gydytis susir-
gus. Ir tada dažniausia griebiamės
medaus – medaus su arbata, medaus
su citrina, medaus su imbieru ar čes-
naku.

Visi esame medaus žinovai, ta-
čiau iš tikrųjų ar daug žinome apie
medų? Mūsų pirkėjai dažnai mums
skambina ir klausia, ar mūsų meduje
nėra cukraus. Pasakysiu atvirai, man
tai skamba juokingai, nes pavojus yra
ne cukruje, o antibiotikuose, kurių
dažnai randama meduje. Valgydamas
tokį medų, žmogus gaus ir tam tikrą
kiekį antibiotikų. Tarkime, vėliau jis
susirgo. Gydymui naudojami antibio-
tikai jo neveiks, nes prie mažų anti-
biotikų kiekių jo organizmas priprato
valgant medų. 

Kalbant apie medų, mokslininkai
yra net atlikę bandymą. Pasirodo, jog
net dvejus metus belangiame kalėji-
me uždarytas žmogus, maitinamas
vien medumi ir žiedadulkėmis išėjęs
puikiai kalba ir mato. 

Paprastai tokiomis sąlygomis
žmogus po trijų mėnesių praranda
regėjimą, vėliau – klausą. Taip mai-
tindamasis žmogus reikalingą energi-
ją – angliavandenius – gauna iš me-
daus, iš žiedadulkių – vitaminus ir
mikroelementus. Galiu vienu prisė-
dimu suvalgyti stiklainį medaus, gal
todėl iki šiol man nereikia akinių!

* * *
Bitė yra ne medaus nešėja. Ji yra

medaus gamintoja, nes augalų žiedų
nektarinės išskiria ne medų, o cuk-
ringą skystį – nektarą. Pastarąjį bitės
įsiurbia straubleliu į savo medaus
pūslę ir neša jį į avilį. Čia saldusis
skystis perduodamas priėmėjoms. Jos
nektarą išpilsto į korių akeles. 

Koriuose, bitėms padedant, nek-
taras džiūsta, iš jo išgaruoja vanduo,
jis pamažu virsta medumi. Medus
turi apie 18 proc. vandens ir apie 82
proc. sausųjų medžiagų. Daugiausia
iš jų – angliavandeniai.

* * *
Medus būna monoflorinis ir po-

liflorinis. Monoflorinis – tai surinktas
iš vienos rūšies augalų, pvz., liepų,
aviečių, pienių, rapso, levandų ar kt.
augalų. Dažnai skaitau etiketėse –
liepų ar pušų. Ne visada etiketėmis
gali pasitikėti. Kartais jos skelbia,
kad medus yra liepų, nors netoli avi-
lių kelių kilometrų spinduliu auga
vos kelios liepos.

Poliflorinis medus yra surinktas
iš įvairių augalų, pvz., pavasarinis.
Jis nešamas iš rapso, pienių ir kitų
pavasarį žydinčių augalų.

Ne nektarinės kilmės nektaras
arba lipčius gaunamas iš spygliuočių
ir lapuočių sulčių, kurioms išsiskirti
padeda amarai. O bitės tuos lašelius
surenka. Lipčius turtingas minerali-
nėmis medžiagomis ir yra labai ver-
tingas žmogaus organizmui.

Taigi, kai medus subręsta korio
akelėse, avilio bitės darbininkės jį
uždengia – užakiuoja vašku. Taip jis
paruošiamas maisto atsargoms. Bet
bitės parsineša medaus daugiau nei
pačios gali sunaudoti. Tas medaus
skirtumas vadinamas prekiniu. Jis
išimamas iš avilių. Koriai išimami
šiltą, saulėtą dieną. 

* * *
Medus neturi laikymo trukmės.

Jį nebūtina laikyti šaldytuve. Jei
neatidarytas, medus gali būti saugo-
mas kambario temperatūroje ir ne-
prarasti savo gerųjų savybių. Po
kurio laiko beveik kiekvienas medus
ima kristalizuotis. Tai natūralu. Ne-
sikristalizuoja (nekietėja) tik akacijų
medus ir lipčius, jei jie gryni. 

Kada medus pradeda kristalizuo-
tis, stiklainio sienelės būna lyg nu-
margintos baltais raštais. Šis nor-
malus procesas yra netgi kokybės
ženklas, įrodantis, kad medus nebuvo
kaitintas. Kai kuriose šalyse labai
populiarus kreminis medus. Jis laiko-
mas vėsiai, dideliuose induose, kol
pasirodys pirmieji kristalai. Kad jie
būtų sulaužyti, sutrupinti, medus
maišomas po 5 min. per dieną. Jis
tampa kreminis. Dėl to medus gerųjų
savybių nepraranda, tik lengviau už-
tepamas ant duonos.

* * * 
Medus gali būti įvairių spalvų ir

skonio: rapso – baltas, lengvai gelsvas
iki pilkšvumo, švelnaus skonio. Liepų
– ryškiai geltonas iki žalsvumo, aštro-
ko skonio. Grikių, viržių – rudas į
raudonumą, stipraus skonio. Miško
medus arba lipčius – tamsus, stipraus
skonio ir ypač naudingas žmogaus
organizmui savo mineralinėmis me-
džiagomis.

Tamsiame meduje daugiau mik-
roelementų. Tamsus medus netinka
vartoti su arbata, geriausiai tinka
šviesus medus. 

Kvapas dažnai siejasi su skoniu.
Yra ir nelabai kvapnių medaus rūšių.
Bet tai kokybės nenusako. Skystas
medus visad kvapnesnis nei kietas.

* * *
Medaus kokybė dažnai priklauso

nuo bitininko sąžiningumo ir jo
žinių. Nesinori tuo tikėti, bet, deja,
kartais tenka išgirsti, kad į medų bū-
na įmaišoma miltų, cukraus, krakmo-
lo, cukraus pūdros. Patikrinti medų

PASAKOJIMAS APIE MEDŲ

galima dažniausiai tik laboratorijoje.
Jei norite naudoti gerą medų, pirkite
iš žinomų ir pasitikejimą pelniusių
kompanijų. Viena iš jų – ,,Korio labo-
ratorija’’. Įmonės medaus kokybė
buvo ne kartą tikrinama įvairių JAV
vyriausybinių organizacijų, nebuvo
rasta jokių priemaišų ar antibiotikų.

Sveikas ir geras yra kiekvienas
natūralus medus. Svarbu tai, ką jūs
mėgstate: skystą ar tirštą, švelnų ar
aštresnio skonio. Aviečių ir liepų
medus tinka peršalimo ligų profilak-
tikai. Grikių – nuo mažakraujystės,
nusilpimo, lipčius naudingas minera-
linėmis medžiagomis. Bet kuri rūšis
gali sutvarkyti skrandžio rūgštin-
gumą, pagerinti miegą.

Amerikoje medaus vienam žmo-
gui tenka gerokai daugiau nei Lie-

tuvoje, kur jis perkamas dažniausiai,
deja, tik kaip vaistas. JAV žmonės,
mėgstantys šį saldų produktą, dažnai
jo turi ant pusryčių stalo. Medaus
negalima lyginti su uogienėmis, šoko-
ladu, ,,Nutela’’ ar kitais saldumynais. 

Suvalgydami po vieną ar du
šaukštus medaus per dieną ne tik
paskaninsite maistą, bet ir pagerin-
site bendrą organizmo būklę, ati-
tolinsite senatvę, įgysite daugiau
energijos, išvengsite kai kurių ligų ir
liksite žvalūs. Be to, medus gerai to-
nizuoja, naudojamas kremams ir vei-
do kaukėms, veido ir rankų odai
minkštinti. Jei tik galite valgyti me-
dų ir leisti sau jo nusipirkti, tai rin-
kitės jį, o ne saldainį.

Bus daugiau.
Paruošė Angelė Kavakienė,,Korio laboratorijos” medus.
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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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 154

Mes tada buvome pirmieji poli-
tiniai kaliniai įleisti dirbti į Elekt-
rinės teritoriją. ,,Depe’’ aš irgi buvau
pirmasis politinis. Palyginti su kasyk-
la ar kitais darbais, čia aš pajutau
kažkokį laisvės dvelktelėjimą.

* * *
Dirbant depe turėjau daugiau

laisvesnio laiko, per kurį susigalvojau
rizikingą būdą, kaip užsidirbti papil-
domo maisto. Vagonuose tarp anglių
dažnai atrasdavome miško medžia-
gos, kuri buvo panaudota šachtų
atsparoms. Aš jas susirinkdavau ir
priskaldydavau malkų, kuriomis ap-
sišildydavome dirbtuvę. Dalį atsi-
dėjęs, atskirai išdžiovinau, kol susi-
darė nemaža krūva. Sulaukęs tinka-
mos progos, ūkanotą dieną, kai meis-
tras pietavo ar šiaip valandai kitai
buvo išėjęs, aš viela susirišau glėbį
malkų ir išboginau pro nesaugomus
teritorijos vartelius į gyvenvietę, kuri
buvo vos už poros šimtų metrų.
Pagrindiniai, enkavėdistų saugomi
vartai nuo mažųjų buvo nutolę apie
300 metrų. Todėl save įtikinau, kad
ginkluoti sargybiniai manęs tikrai
nepastebės. Toks ,,pasivaikščiojimas”
galėjo kainuoti gyvybę, bet alkis buvo
toks stiprus, kad nutariau surizi-
kuoti.

Kai pasibeldžiau į pirmos, arti-
miausios gryčios duris, atidarė mote-
riškė. Kai pamačiau jos akyse baimės
žvilgsnį, paskubomis, kad neužtrenk-
tų prieš nosį, išlemenau:

– Dobryj denj. Ja suchych drov
vam prinios... (Laba diena. Atnešiau
jums sausų malkų)

– Položy zdesj. (Čia padėk), –
atsikvošėjus pasakė, kad padėčiau
ryšulį čia, prieangyje, ir neuždarius
durų dingo. Man pagaugais šiurpas
nuėjo per visą kūną. Galvojau –
viskas, atsives dabar kokį diedą su
enkavėdisto kelnėmis, o tada viskas –
būsiu patiestas prie vachtos, kaip
,,nahliadnaja agitacija” (,,vaizdinė
agitacija”). Bet mano laimei, durys
vėl plačiau atsivėrė ir išdygusi mote-
riškė man padavė kažką suvyniotą į
laikraštį. Aš jai širdingai padėkojau ir
tekinas skuodžiau atgal į savo zoną.
Kai laimingai pasiekiau ,,bazę” –
dirbtuvę, pats nustėrau iš baimės,
kurią supratau sukėlęs gyvenvietėje.
Aš gi ten pasirodžiau su savo pilna
politkalinio uniforma – ,,šapka ušan-
ka” su balta kokarda (,,S-733”) ir
,,bušlatu” su tokiais pat ,,taikiniais”
ant krūtinės bei nugaros. Išvydus
tokį zeką (vieną už zonos ribų!), bet
kurį rusą kaip žaibu nutrenkia.

Atgavęs žadą išsivyniojau ,,už-
darbį”. ,,Pakete” radau apie puske-
palį forminės duonos ir net dvi galvu-
tes svogūnų! Čia tai bent! Net apsipu-
todamas viską akimirksniu susigrū-
dau į savo nenumaldomą skrandį.

Popovas pasirodė po kokios va-
landos. Šį kartą jis buvo blaivus ir
greitai užuodė nelemtą svogūnų kva-
pą. Žiūrėdamas man tiesiai į akis jis
paklausė:

– Ar iš namiškių gauni siuntinių?
– Ne. Jokių siuntinių aš iš niekur

negaunu, – teisybę atsakiau, nes jau
iš anksto buvau pasiruošęs, kaip at-
sakysiu į antrą jo klausimą:

– O iš kur tu tada svogūnų gavai?
– Iš savo barako draugo, – atsa-

kiau nei nemirktelėjęs. Bet kai Popo-
vas pradėjo mane gudriai kamantinė-
ti, toliau klausinėdamas smulkmenų,

aš greitai susimoviau ir buvau pri-
verstas jam atvirai iškloti visą teisybę
apie savo žygį už zonos ribų.

Po to dar kelis kartus pasinaudo-
jau tokiomis geromis progomis, kai
matomumas buvo palankus ir meis-
tras dingdavo ilgesniam laikui. Progų
buvo daug, bet aš piktavališkai nesi-
naudojau. Už tas malkas iš vietinių
rusų visada gaudavau džiūvėsių ar
kokį gabalėlį cukraus. Vėliau su bai-
me staigiai grįždavau atgal, kad nie-
kas neužkluptų. Šis ,,biznis” man dar
pavyko kelis kartus. Bet po pirmojo
man jau rečiau kildavo noras taip
rizikuoti. Ir tik meistro Popovo dėka.
Išsiaiškinęs ,,siuntinio” kilmę, beveik
kasdien šis gana rūstokos veido iš-
raiškos ir mažai kalbus žmogus man
atnešdavo maisto. Po pusę kepaliuko,
perpjauto išilgai, forminės duonos.
Dažnai ir su sviesto gabalėliu (apie 50
gr.), įspaustu į vidų. O kartais – net
kumpio arba rūkytos dešros! Suvy-
niojęs į baltą skudurėlį, jis šią man
taip brangią dovaną slėpdavo ant
pilvo, užsikišęs už diržo. Atnešęs sku-
biai paduodavo ir liepdavo kuo grei-
čiau viską suvalgyti. Pats tuo tarpu
išeidavo iš dirbtuvės ,,parūkyti”, ir
laukdavo, kol aš skubiai sudorosiu
visus jo ,,nusikaltimo” pėdsakus.
Toks jo elgesys buvo ne tik gera-
širdiškas, bet ir labai rizikingas.
Suuodę, kad slapta maitina kalinį –
,,liaudies priešą”, enkavėdistai jį
galėjo nuteisti 25 metams nelaisvės.

* * *
Mano darbas buvo šaltkalviško

pobūdžio. Gavau užduotį tvarkyti
,,pantografus”. ,,Pantografu” buvo
vadinamas prietaisas, tvirtinamas
prie elektrovežio kabinos stogo. Jo
pagrindinė funkcija buvo perduoti
elektros srovę nuo aukštos įtampos
oro linijos – trolėjos į elektrovežio
generatorių. Šis metalinis rėmas
didelių šalčių metu šliauždamas tro-
lėjos sandūromis dažnai sulinkdavo
ar net lūždavo per suvirinimo siūles
(tiesiog trupėdavo). Man tekdavo tik
atlankstyti, ištiesinti sulenktus stry-
pus bei prisukti atsipalaidavusius
varžtus. Nepataisomus pantografus
dažnai prisieidavo keisti iš atsargoje
paruoštų. Suvirinimo darbus atlikda-
vo pats meistras. Žiemą darbo buvo
daugiau. Vasarą teko padėti meistrui
tvarkant elektros variklius – genera-
torius, keičiant bei remontuojant
įvairias detales.

Šaltkalvio remontininko darbas
buvo atliekamas šiltoje uždaroje pa-
talpoje. Bet šiame žvarbiame pasau-
lio krašte mane dar maloniau nuteik-
davo šilti santykiai tarp žmonių. Visi
elektrovežių mašinistai buvo iš civi-
lių tarnautojų – vietiniai gyventojai
ar žmonės, kažkada buvę krimina-
liniais kaliniais. Jie uždirbdavo ne-
blogai. Nebadavo. Tad dažnai savo
elektrovežių kabinose matomoje vie-
toje palikdavo sumuštinių arba rūka-
lų. Atseit ,,užmiršdami”, jie tikėjosi,
kad aš visa tai susirasiu ir pasiimsiu.
Nors ir labai norėdavosi valgyti ar už-
sirūkyti, aš nepaliesdavau nė vieno jų
palikto trupinio. Pradžioje maniau,
kad jie specialiai nori mane išprovo-
kuoti, kad vėliau galėtų apkaltinti va-
gyste.

Po keleto tokių ,,provokacijų”
mašinistai paskundė mane meist-
rui. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Antaną daug kas vadina Moze,

kiti – ,,Sabio” (išminčiumi). Jis yra
nepaprastų gabumų žmogus, vienin-
telis, kuris turi viziją (El Partido
Visio-nario), kaip sutvarkyti kraštą,
įtraukiant visus. Jo partijos pirmasis
šūkis – gyvybė svarbiau už pinigus ir
už valdžią. Konstitucijos 11 straips-
nis tai užtikrina. Antras – piliečiai
yra atsakingi už pasikeitimus. Tre-
čias – Tėvynė yra daugiau negu fikci-
ja, Konstitucija labai aiškiai pripažįs-
ta etninius ir kultūrinius skirtumus.
Konstitucija apriboja valdžią ir duoda
piliečiams galią daryti reikalingus
pakeitimus. O kad Lietuvoje atsiras-
tų toks žmogus! 

Atėjus rinkimų laikui, jau už
poros mėnesių, A. Mockus gali daug
ką nustebinti – kaip Uribė, kuris
prieš aštuonerius metus pradėjo
rinkiminę kampaniją su 2 proc. bal-

suotojų ir laimėjo. Mockus turi tik 7
proc., bet viskas įmanoma. Su A.
Mockumi į rinkimus eis nemažai
,,Svajotojų partijos” kandidatų į
Kongresą, tad jau vien dėl to visko
galima laukti. Viltis yra paskutinis
dalykas, ką galima prarasti, sako A.
Mockaus gerbėjai.

Gyvenime man teko dalyvauti ne
vienuose rinkimuose Kolumbijoje.
Net redagavau vieną rinkiminį laik-
raštį ,,Politica y Algo mas” (1962), kai
Carlos Lleras Restrepo kandidatavo
ir pralaimėjo (po ketverių metų vis
dėlto laimėjo, 1966–1970). Tad pui-
kiai žinau, kaip sunku pasiekti bal-
suotoją. Bet Antanas turi nepaprastų
gabumų pasiekti ir įtikinti balsuotoją
savo sumanymais, t. y. tuo, ką jis va-
dina pilietine kultūra, kuri pakeitė
viso miesto galvoseną. Gal pakeis ir
viso krašto. 

Antanas Mockus Harvarde

Nijolė Kalvaitis, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Vida Baltis-Grigaliūnas, gyvenanti Campton Hills, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums ir dosnią 100
dol. auką. Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Bronius Andriukaitis, gyvenantis  Forest Park, IL, pratęsė laik-
raščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 70 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Genovaitė Musonis, gyvenanti Oak Lawn, IL, paaukojo „Draugo”
leidybai paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Aldona Šoliūnienė, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Vytas Suopys, gyvenantis Melrose Park, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.
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Pasidalijimas džiaugsmu
2009 m. prieš Kalėdas, kai žmo-

nių širdis užpildė stebuklo laukimo
me tas ir noras tapti geresniais, Mus-
ninkų kaimo bendruomenės nariams
kilo graži idėja pasidalinti gerumu,
suteikti džiaugsmo Ukmergės vaikų
globos namuose gyvenantiems vaiku-
čiams. Iki Trijų Karalių šventės mo-
terys mezgė pirštinaites, kojinaites,
kepures, šalikėlius ir nešė į seniūniją.
Kas negalėjo numegzti, tas atnešė
nupirktas dovanėles. O kokios dova -
nos be saldumynų? Jų bendruomenės
nariai prisipirko kelis dovanų maiše-
lius. Gražią bendruomenės akciją
palaikė Musninkų vidurinės mokyk-
los pedagogų kolektyvas ir direkto-
rius Vladas Trakimavičius. Buvo nu-
megztos ir surinktos 95 dovanėlės,
skirtos vaikų globos namams. 

Suderinę su Ukmergės vaikų glo-
bos namų  direktoriumi atvykimo lai -
ką – 2010 m. sausio 14 d. – Mus nin kų
kaimo bendruomenės nariai ir Mus -
ninkų vi durinės mokyklos moki nių
kaimo ka pela, kuriai vadovauja mo -
ky toja Al do na Sakavickienė nuvy ko -
me pas vai kus. 

Mus šiltai sutiko glo bos namų
direktoriaus pavaduotoja Rita Dudie -

nė ir vaikučiai. Sužino jome, kad šiuo
metu globos namuose gyvena 91 vai -
kutis, iš kurių 18 yra širvintiškiai. Di -
rek toriaus pavaduo t o   ja papasakojo
apie vaikų gyvenimą globos namuose.
Jis toks pats pilnavertis kaip šeimose.
Vaikai lanko 4 mokyklas, mažieji ve -
žami į darželį, gyvena šeimynomis

Kun. Antanas Markus
pažymi dvi sukaktis 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo
pa rapijos bažnyčia tarsi švyturys apy -
linkėje. Bažnyčios bokštus galima
ma tyti iš toli, o varpų skambesys nu -
aidi į tolių tolius. Varpų garsai lietu-
viams primena tėvynėje paliktas baž -
nyčias.

Šios gražios bažnyčios ir lietu viš -
kos parapijos klebonas kun. An tanas
Markus  vasario 6 d. švenčia  dvigubą
sukaktį – 60-ties metų gimtadienį ir
30-ties metų kunigystės jubiliejų.

Šiais laikais, kai pasaulis pilnas
įvairiausių vilionių, būti kunigu, sa-
ve paaukoti Dievui ir žmonijai nėra
len g va.

A. Markus gimė lietuvių šeimoje.

Jo tėvai buvo veiklūs Visų Šventujų
parapijos (Roseland, IL) parapijiečiai.
Šios parapijos bažnyčia pastatyta už
lietuvių suaukotus pinigus. Tėvų
mei lė Dievui ir prisirišimas prie para-
pijos turėjo įtakos An ta nui pasiren -
kant kunigystę.

A. Markus lankė kata likišką pra -
džios mokyklą. Baigęs ją, įstojo į Bro -
ther Rice gimnaziją, vėliau mokėsi
Archbishop Quigley Seminary. Baigęs
ją, pradėjo studijas University of
Chicago, kur studijavo istorijos mok-
slus.

Studijas baigusį jaunuolį žavėjo
kunigystė, tarnavimas Dievui ir ar ti -
mui, tad nutarė mokslus tęsti
Mundelein seminarijoje (St Marys of
the Lake Seminary), kur apsigynė
magistro laipsnį. 1980 m. gegužės 14
d. buvo įšventintas į kunigus ir pa -
skirtas klebono padėjėju Švč. Mer ge -
lės Marijos Gimimo lietuvių parapi jos
bažnyčioje. 

Jaunystėje kunigas A. Markus
buvo labai judrus, negalintis nusėdėti
be darbo. Kad jauni kunigai įgautų
didesnį patyrimą, skiriami į įvairias
parapijas. Ne vienoje parapijoje teko
tarnauti ir kun. A. Markui 

Įdomus sutapimas – po daugelio
metų A. Markus šešerių metų laiko-
tarpiui buvo paskirtas klebonu į pa -
rapiją, kurioje prasidėjo jo pirmieji
kunigystės žingsniai. 

Ne paslaptis, kad, pradėjus darbą
naujoje vietoje, pasitaiko įvairiausių
nesklandumų, tačiau laikas juos išgy-
do. Dabar, praėjus šešeriems metams
nuo klebono Markaus atėjimo į Švč.
Mergelės Marijos parapijos bažnyčią,
reikia pasakyti, kad, nepaisant visų
buvusių nesklandumų, klebonas A.
Mar kus šiai parapijai padarė daug ge -
ro. 

Vasario 6 d. po 4 val. p. p. šv. Mi -
šių klebonas kviečia visus parapijie -
čius praleisti vakarą parapijos salėje,
kartu švenčiant dvigubą jubiliejų. 

Antanas Paužuolis

Klebonas Antanas Markus šv. Mišių
metu Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje.                                                           

Joe Kulys nuotr.

Cicero lietuvių naujienos
Nors  Cicero lietuvių susibūrimai

vyksta kiekvieną sekmadienį po lie -
tuviškų pamaldų, aukojamų lietuvių
įsteigtoje Šv. Antano parapijos (grei-
tai bus šimtmetis nuo jos įsteigimo)
bažnyčioje, ne visada apie juos para-
šo me. Tad po pertraukos vėl prista -
tome Cicero lietuvius,  jų susirinkimą
„kavinėje” sausio 17 d.

Reikia pasakyti, kad šio sekma-
dienio programa buvo neeilinė. Jos
me tu „kavinės” viena iš vadovių
Mėta Gabalienė pranešė apie finan -
sinę padėtį. Iš jo paaiškėjo, kad per
metus turėta 2,196 dol. pajamų. Pri -
dėjus 2008 m. likutį, susidarė 2,354
dol. Išlaidų 2009 m. buvo 2,066 dol.,
2010 m. likutis – 298 dol.

Pranešėja paskelbė, kur tie pini-
gai ,,nukeliavo”: daugiausia duota Šv.
An tano parapijos klebonui – 700 dol.,
dienraščiui „Draugas” skirta 300
dol., kun. dr. Trimakui (nuvežti ne -
tur tingiems Lietuvos studentams) –
300 dol. Po šimtinę skirta dvasinin -
kams, pasauliečiams.

M. Gabalienė taip pat išvardijo
didžiausius talkininkus: Jonę Bobi-
nienę, dr. Jolitą Kisieliūtę-Narutienę,
Bronę ir Juozą Mikulius, Daną ir  Al -
gį Kirkas bei kitus. Paminėjo ir tau-
tiečius, kurie „kavinę” parėmė stam-
bes nėmis sumomis.

Smagu, kad šie sekmadieniniai
Cicero lietuvių susiėjimai yra tęsiami
ir suteikia mūsų tautiečiams galimy-
bę sueiti draugėn, pasišnekėti įvai-
riais klausimais, pateikti savo min -
tis. Taip pat yra proga išgirsti pa-
stabas iš žymesnių ar ne taip ži no mų
svečių.

Kalbėta apie tragediją 
Haityje

Susibūrime nemažai dėmesio
skirta že mės drebėjimo sukrėstam
Hai čiui. Daugiausia ta skaudžia tema
kalbėjo Aldona Zailskaitė. Tragedijos
aukoms atminti buvo bendrai sukal -
bėta „Amžiną atilsį”.

Kvietė jungtis maldai

Cicero bei JAV visuomenės veikė-

jas advokatas Saulius Kuprys sausio
17 d. kvietė susirinkusiuosius bend-
rai maldai Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio šventės proga. Pažymėtina, kad
arkivyskupu buvęs J. Matulaitis 1926
m. pašventino  Šv. Antano parapijos
baž nyčią ir dabar joje yra įrengtas
Pal. J. Matulaičio altorius.

Maldų tridienis vyko sausio 22
–24 dienomis Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, Marquette Park.

Mirė Albinas Mickus

2009 m. gruodžio 31 d. amžiny-
bėn iškeliavo ilgametis Cicero gyven-
tojas Albinas Mickus. Jis buvo dažnas
lietuviškų pamaldų lankytojas, akty-
viai dalyvavo ir „kavutės” susiėji -
muose. A. Mickus palaidotas Šv. Ka -
zimiero lietuvių kapinėse sausio 8 d.
šalia jau anksčiau mirusios žmonos.

Albinas, sulaukęs 86 m., nuliūdu-
sius paliko sūnus – Algimantą su
žmo na  Susan ir Vytautą, dukrą Ire -
ną su vyru Patrik, brolį Praną, seserį
Anelę bei kitus gimines.

Edvardas Šulaitis

pa gal amžių grupes, yra prižiūrimi ir
mylimi mokytojų, auklėtojų ir viso
globos namų personalo. Patys globos
namai suremontuoti, vaikai gyvena
gražiuose ir tvarkinguose kamba -
riuo se. Mums rodė savo žaislus, poil-
sio kambarius, virtuvėles, televizo-
rius, kompiuterius. Galima tik džiaug-
tis globos namų direktoriaus Stanis -
lovo Laurinavičiaus ir viso kolektyvo
darbštumu ir sugebėjimu taip gražiai

tvarkytis.
Atvykusi Musninkų vidurinės

mokyklos mokinių kapela koncertavo
mažiesiems klausytojams, leido ir
patiems pabūti kapelos nariais. Mūsų
seniūnijoje gyvenanti Ievutė globos
namuose šventė savo gimtadienį. Ją
pasveikino Musninkų vaikų darželio
darbuotojos Vida ir Janina bei seniū-
nijos socialinė darbuotoja  Vaiva.

Savaitgaliais ir atostogų metu
vaikai labai norėtų pabūti šeimose,
nes yra tokių, kurie neturi artimų
žmonių. Todėl direktoriaus pavaduo-
toja kvietė visus, kurie gali paimti
vai kus atostogoms, parsivežti juos į
sa vo namus. Norint tai padaryti rei-
kia  savaitgalį nuvykti į globos namus
ir parašyti prašymą. Vaikams svarbi
ir patirtis, nes baigus vidurinę mo-
kyklą ir sulaukus pilnametystės, jie
turi palikti globos namus, surasti
darbą ir pasirūpinti savo ateitimi.

Bendravimo laikas prabėgo labai
greitai. Grįžome daug pamatę ir suži-
noję apie vaikų gyvenimą globos na-
muose. Tikime, kad mūsų draugystė
šiuo apsilankymu nesibaigs, ji tęsis
atnešdama džiaugsmo ir globos namų
vaikams, ir mūsų bendruomenės na-
riams.

Birutė Jankauskienė

Mėta Gabalienė pateikė Cicero ,,ka-
vinės” finansinę apyskaitą.

Edvardo Šulaičio nuotr.

Mus ninkų vi durinės mokyklos moki nių kaimo ka pela (vadovė mo ky toja Al do -
na Sakavickienė).                                       Straipsnio autorės nuotraukos
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EUROPOS MUZIEJŲ DERLIUS
Europos muziejams praėjusieji

2009 metai buvo labai sėkmingi. Nuo
praėjusio birželio senajame žemyne
atsidarė daugybė įspūdingų galerijų,
siūlančių susipažinti su svarbiausiais
meno pasaulio lobiais.

Akropolio muziejus, 
Atėnai, Graikija

Pribloškiantis muziejus, įsikūręs
Akropolio papėdėje, skirtas rodyti tai,
kas, tiesą pasakius, nepriklauso šiai
šventovei – Partenono skulptūras,
arba garsųjį „Elgino marmurą”. Taip
vadinamos skulptūros Partenoną
puošė iki 1801-ųjų, bet vėliau britų
lordo Elgino buvo išsivežtos į Lon-
doną, o 1817 metais parduotos Britų
muziejui.

Naujasis muziejus iš dalies buvo
įkurtas, norint priminti britams
nesumokėtą skolą. Šie savo ruožtu
teigia sutinkantys laikinai parodai į
Atėnus atvežti „Elgino marmurą”,
bet tik jei graikai pripažins jų nuo-
savybes teises į jį. Pasak britų, seno-
vinės skulptūros jau seniai tapo pa-
saulinio paveldo dalimi.

Ateities svajonei graikai įrengė
nepakartojamą, 115 milijonų svarų
kainavusią, „stiklo terasą”, kurioje
rodoma dalis Atėnuose likusių Parte-
nono skulptūrų. Be to, vykstant kasy-
bos darbams, po muziejaus žeme
buvo atrasti V amžiaus pr. Kr. senu-
mo griuvėsiai. Graikai, žinoma, šia
„dovanėle” kaipmat pasinaudojo:
lankytojai senovinėmis liekanomis
gali grožėtis, vaikščiodami virš jų
įrengtomis stiklinėmis grindimis.

Renė Magrito muziejus,
Briuselis, Belgija

Vyrai su katiliukais, „pypkė, kuri
nėra pypkė”, vienalaikis dienos ir
nakties vaizdavimas – ko tik nesu-
kurdavo vieno garsiausių antrojo-šeš-
tojo dešimtmečio siurrealizmo meist-
rų, Rene Magritte, vaizduotė. 2009
m. birželį darbai iš suplėkusio Briu-
selio dailiųjų menų muziejaus rūsio
buvo perkelti į kur kas erdvesnį, at-
skirą neoklasikinį pastatą.

Naujojo muziejaus rinkinį sudaro
ne tik senoji, 49-ių paveikslų paroda,
bet ir iš viso pasaulio surinktų 30
skolintų darbų. Be to, dailininko ger-
bėjus pradžiugins detalus R. Magritte
nuotraukų, užrašų, eskizų ir plakatų,
kuriuos jis kūrė norėdamas užsidirbti
pragyvenimui karjeros pradžioje,

rinkinys.
Dėl didelio R. Magritte muzie-

jaus populiarumo taro turistų, šalia
įsikūrusio Briuselio dailiųjų menų
muziejaus darbuotojai net juokauja
greit būsią bedarbiai.

Ermitažo muziejus,
Amsterdamas, Olandija

Be pasaulinio garso Van Gogh ir
Nacionalinio muziejaus (Rijksmu-
seum), Amsterdamas nuo šiol pui-
kuojasi trečiuoju, Ermitažo muzieju-
mi, kurio atidarymo šventėje dalyva-
vo Rusijos prezidentas ir Olandijos
karalienė.

Miesto valdžia asketišką XVII a.
pastatą, kuriame kažkada buvo įsi-
kūrę „vargšų namai”, sugebėjo pa-
versti modernia meno galerija. Tik-
rasis Ermitažas savo ruožtu ją už-
pildė paskolintais rodiniais.

Šiuo metu Ermitažo muziejuje
galima išvysti „Rusijos karališkojo
dvaro rūmų” parodą. XIX–XX a.
klestėjusią dvarų ištaigą puikiai ilius-
truoja prašmatnūs damų ir kavalie-
rių apdarai, vilkėti audiencijose pas
carą, kiti kasdieniniai dvaro aukš-
tuomenės rekvizitai. Maža to, muzie-
juje eksponuojama ir mylima Niko-
lajaus II Faberge tabako dėžutė.

Neues Museum, Berlynas

Po 70-ies metų užmaršties vokie-
čiams praėjusių metų spalį pavyko
prikelti Berlyno Neues museum
(Naująjį muziejų).

Ambicingas projektas miestui
kainavo beveik 800 mln. litų. Neues
museum pastatą iš esmės perdarė
britų architektas David Chiperfield.
Jis derino marmurinių kolonų žais-
mą su kampuotomis nuožulnumo-
mis, tačiau nepakeitė originalių, nuo
bombų nukentėjusių sienų fragmen-
tų.

Neseniai duris atvėręs Neues
musuem lankytojų džiaugsmui patei-
kia įspūdingą senovinio Egipto meno
ir papirusų rinkinį. Labiausiai lanky-
tojus traukiantis objektas – įžymusis
Nefertitės biustas. Be to, muziejuje
galima išvysti per Trojos kasinėjimus
rastų sidabrinių dirbinių iš trečiojo
tūkstantmečio pr. mūsų erą laikotar-
pio ir spygliuotos vielos gabalą iš Ber-
lyno sienos. 

,,The Daily Mail” 
Balsas.lt 

Akropolio muziejus, Atėnai, Graikija.

Akropolio muziejus, Atėnai, Graikija.

Ermitažo muziejus, Amsterdamas, Olandija.

Neues Museum, Berlynas.

Renė Magrito muziejus, Briuselis, Belgija.
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�Sausio 28 d., vasario 4 ir 17 die -
nomis kviečiame į Kęstučio Nako mo -
nospektaklį ,,Remembrance of Things
Pontiac” Prop Theatre, 3502 N. Els -
ton. Tai pasakojimas apie mažo mies -
telio paauglius ir jų svajones. Spek -
taklių pradžia 7 val. v. Bilietų kaina:
perkant internetu 12 dol.,  prie įėjimo
durų – 15 dol. Šis spektaklis įtrauk-
tas į 21-ąją ,,Rhinofest” programą ir
gegužės mėnesį bus rodomas Dixon
Place, New York City. Daugiau infor-
macijos gauti ir bilietus įsigyti galite
internetinėje svetainėje www.rhino
fest.com.

�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. 

�Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyriaus iškilminga sueiga
įvyks š. m. vasario 6 d. 4 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, apati -
nė je valgyklos salėje. Dalyvau jame
uni  formuoti.

�Pasaulio lietuvių centras visus
kviečia į metinį pokylį ,,Viduramžių
puota”, kuris vyks vasario 6 d. 6 val.
v. Programoje dalyvauja: ,,Dance -
Duo”, ,,Gabija” ir ,,Cigarai”. Visus
vai   šins restoranas ,,Kunigaikščių už -
eiga”. Atvykusių į puotą  Viduramžių
rūbais laukia staigmena. Vietas už -
sisakyti galite tel.: 630-852-3204
(Dai na Siliūnienė)  arba tel.: 630-915-
3110 (Goda Misiūnienė).

�Metinis Ateitininkų namų na -
rių susirinkimas Ateitininkų namuo -
se, 1380 Castlewood Dr.,  Lemont, IL
įvyks vasario 20 d. 9:30 val. r. Tą patį
šeštadienį 8 val. r. bus atnašaujamos
šv. Mišios Palaimintoje J. Matulaičio
misijoje už gyvus ir mirusius narius.

�Dvasinis susikaupimas vyks
vasario 27 d., šeš tadienį, 9 val. r. Atei -
tininkų namuose, 1380 Castlewood
Dr., Lemont, IL. Vedėjas – kun. Gin -
taras Jonikas. Rengia Akademinis
skautų sąjūdis ir Ateitininkų namų
valdyba. Registruotis prašome pas
Vi dą Maleiškienę tel.: 630-257-8087
arba el. paštu:

vidajonas@sbcglobal.net

�Sausio 30 d. 8 val. v. ir sausio
31 d.  4 val. p. p. Greenwich High
School  Dickerman Hollister Audito-
rium, Hillside Road, off Rte. 1 in
Green wich, CT, vyks Greenwich
Symphony Orchestra koncertas.
Solistė – smui kininkė Edita Orlinytė.
Dau giau informacijos tel.: 203-869-
2664 arba internetinėje svetainėje:
www.greenwichsym.org

�Vasario 6 d. 4:30 val. p. p. Lie-
tuvos Nepriklausomybės minėjimas
Latvian Hall, 10710 3rd Ave. NE,
Seattle, WA. 

�Lietuvos Nepriklausomybės šven-
tinis minėjimas ir koncertas Phi la -
delphia įvyks sekmadienį, vasario 14
d., 2 val. p. p. Lietuvių namuose (Li -

thuanian Music Hall, 2715 E. All e -
gheny Ave., Philadelphia, PA 19134).
Pagrindinis kalbėtojas – JAV LB KV
Visuomeninių reikalų tarybos pirmi -
ninkas dr. Jonas Prunskis. Jis kalbės
tema ,,Lietuva gyva Amerikoje”. Me -
ninę programą atliks Lietuvos  prima
balerina Eglė Špokaitė, baleto šokė-
jas Martynas Rimeikis ir smuiki nin -
kas Martynas Švėgžda von Bekker.
Prog ramoje dalyvaus Vinco Krėvės
mo   kyklos mokinukai. Jus linksmins
Lynne Cox vadovaujamas muzikos
an samblis ,,Varpelis”. Prieš parside -
dant šventinei programai Lietuvių
namų vidurinėje salėje nuo 12 val.
p.p. iki 2 val. p. p. ,,Aldonos virtuvė”
pasiūlys cepelinų ir kitų gardumynų. 
Po koncerto vidurinėje salėje suneš-
tinės vaišės ir pabendravimas. 

�Vasario 17 d. 7 val. v. Boston
University, Tsai Performance salėje
MA vyks vakaras-koncertas, skirtas
Lie tu vos vardo paminėjimo tūkstant-
me čiui. Dalyvauja LR ambasadorius
Aud rius Brūzga ir New York Gene ra -
linio konsulato generalinis konsu las
ambasadorius Jonas Pas lauskas. No -
rintys prisidėti aukas gali siųsti: LAC,
Boston Chapter, (Subect line: ,,BU
Project”), Taupa, Lith FCU, 368 W.
Broadway, S. Boston, MA 02169. Ren -
ginio meno vadovas garbės kul tū ros
atašė Martynas Švėgžda von Bekker.

�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).

�Vasario 21 d. 1:30 val. p. p.  Bos-
ton Lietuvių piliečių klube vyks Lie -
tuvos Nepriklausomybės minėjimas.
balerina Eglė Špokaitė, Fulbright sti -
pendininkas  smuiki nin kas Marty nas
Švėgžda von Bekker, baleto šokėjas
Mar tynas Rimeikis ir bostonietė pia -
nistė Ginta Bistras. Daugiau infor -
ma cijos rasite tinkla lapiuose: www.
ballerina gallery. com arba www.von
bekker. com.

�Nepriklausomybės dienos mi -
nė jimas ir Boston apygardos suva žia -
vimas vyks Providence, RI  vasario 28
d. Minėjimas prasidės 10 val. r. šv. Mi -
šiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje (350
Smith st. Providence, RI 0202908)
Pagrindinis kalbėtojas – bendruo me -
ni ninkas Gintaras Čepas. Po praneši-
mo – kava ir užkandžiai. 1 val. p. p.
pra sidės Boston apygardos suvažiavi-
mas. Dalyvauja apylinkių valdybos ir
JAV KV vicepirmininkė Sigita Šim -
ku vienė-Rosen. Daugiau informacijos
tel.: 401-831-4270 ( Aldona Kairienė).

�Boston pramoginių šokių mė -
gėjai kviečia kovo 13 d., šeštadienį,
nuo 7:30 val. v. iki 11 val. v. atvykti į
iškilmingą šokių vakarą Amerikos
lietuvių piliečių klube, 368 W.
Broadway, So. Boston, MA. Progra -
moje klasikinius ir Lotynų Amerikos
šokius šoks profesionalūs ir mėgėjai
šokėjai.  Pelnas bus skirtas Šv. Petro
parapijai paremti. Daugiau informa-
cijos galite gauti el paštu: 

Rita.DanceSport@gmail.com

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminiû
Ieškau asmenų:
Adomonytės Veronikos, gimusios

1907 m. birželio 13 d. Giraitės kaime;
pakrikštytos 1907 m. birželio 16 d.
Telšių vyskupijos Polekelės katalikų
bažnyčioje. Tėvai – Teodora Rutavi-
čiūtė-Adomonienė ir Konstantinas
Adomonis. 

Apie 1928–1929 metus V. Ado -
monytė išvyko į Urugvajų  ir ištekėjo
už Juozo Žebraičio. Gyveno Montevi-
deo mieste ir mirė (manoma) po 1970
metų. Norėčiau sužinoti V. Adomo ny -
tės mirties datą ir vietą.

Adomonytės Paulinos, gimusios
1909 m. rugsėjo 27 d. Giraitės kaime;

pakrikštytos 1909 m. rugsėjo 28 d.
Telšių vyskupijos Polekelės katalikų
bažnyčioje. Tėvai – Teodora Rutavi-
čiūtė-Adomonienė ir Konstantinas
Adomonis. 

P. Adomonytė išvyko į Urugvajų
1928–1929 metais ir ištekėjo už Jur-
gio Traičiūno. Gyveno Montevi deo
mieste, Lezica Ave., Nr. 5841. Mi rė
(ma noma) po 1980 m. Norėčiau su -
žinoti P. Ado mo ny tės mirties datą ir
vietą.

Ką nors žinančius apie šiuos
asmenis prašome pranešti Rimvydui
Adomavičiui el. pašto adresu: ado-
maviciusr@gmail.com 

Informacinis susitikimas su studentų ir moksleivių stažuočių Lietuvoje organi-
zatore, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininke Birute Bubliene ir stažuotėje
dalyvavusiais studentais vyks vasario 21 d., sekmadienį,  1:30 val. p. p.  Lietu -
vių piliečių klube, S. Bostone, 368 W. Broadway. Daugiau informacijos apie
stažuotes galite rasti tinklalapyje: www.stazuote.com/main/liss-pradzia/
Nuotraukoje grupė vasaros stažuotės Lietuvoje dalyvių.

,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs

šimtmečio. Aukokime Drau go fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių ir kt.
– progo mis. Įamžinkime savo artimuosius Drau-
go fonde.  

Čekius rašyti:  Draugas Foundation, 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629

JAV LB Krašto valdybos kultū ros taryba ir Vidurio Vakarų apygarda 
vasario 20 d., šeštadienį, 7 val. v.

kvie  čia visus muzikos ir baleto gerbė jus į šventinį  
Lietu vos meno meis trų koncertą 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY BĖS DIENAI PAMINĖTI 

Koncerte dalyvaus Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro žvaigždės
– balerina Eglė Špokaitė ir jos partneris Martynas Rimeikis, Ame  rikoje
studijuojantis žymus smui  kininkas Martynas Švėgžda von Bekker ir
pianistė Ginta Čepinskaitė-Bistras. 

Koncertas vyks Jaunimo cent ro didžiojoje salėje (5620 S. Cla re mont Ave.,
Chicago, IL 60636). 

Dau giau informacijos tel.: 708-691-9674.

Baleto šokėjai Martynas Rimeikis ir Eglė Špokaitė.
E. Špokaitės asmeninio albumo nuotr.


