
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, SAUSIO – JANUARY 28, 2010 • Vol. CI Nr. 18 Kaina 75 c.

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.46 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Telkiniuose. 2009 m. paly-
dėjus, gražias akimirkas
GLM prisiminus (p. 2, 11)
•B. Burgis: ,,Žmogui, turin-
čiam diplomą, reikia atgau-
ti vertę” (p. 3, 9)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p. 4)
•Našus LB savaitgalis Le-
monte (p. 5)
•Komentaras. Pokalbis su
,,Santaros–Šviesos” veikė-
jais (p. 5)
•Šeimininkės patarimai (p.
8)
•Atsiminimai (155) (p. 9)
•Užsienio lietuviai kviečia-
mi į vasaros kursus (p. 10)

JAV ambasadorê sudomino ,,Santakos” slènio galimybès

Vilnius, sausio 26 d. (Alfa.lt) –
Europos Komisijai (EK) palankiai
įvertinus Lietuvos priemones, kurių
šalis ėmėsi siekdama suvaldyti vie-
šuosius finansus ir užtikrinti jų sta-
bilumą, ir pasiūlius pratęsti viešųjų
finansų deficito sumažinimo terminą
iki 2012 m., Lietuvos pastangas iš-
laikyti finansų stabilumą ir Vyriau-
sybės planus tęsti struktūrines per-

tvarkas aptarė už ekonomiką ir pini-
gų reikalus atsakingas EK narys Joa-
quin Almunia.

„Noriu pagirti Lietuvos Vy-
riausybę ir jos žmones už ypatingas
pastangas mažinant biudžeto deficitą
ir išlaikant makroekonominį stabi-
lumą šios pasaulinės krizės sąlygo-
mis. Tam prireikė daug sunkių
sprendimų. Praėjusiais metais ir
2010 m. biudžetu Lietuvos Vyriausy-
bė ėmėsi priemonių, kurios padėjo
pagerinti Lietuvos ekonomines gali-
mybes. Tačiau bendrai ekonominei
padėčiai pablogėjus labiau, nei tikė-
tasi pavasarį, Komisija siūlo Tarybai
vieneriems metams, iki 2012 m., pra-
tęsti terminą, iki kurio Lietuva turėtų
atitaisyti perviršinį biudžeto deficitą.

,,Sveikiname Vyriausybės planus
tęsti struktūrines pertvarkas, kurios
būtinos konkurencingumui stiprinti
ir išlaikyti. Raginu Lietuvą toliau lai-
kytis šio kelio, kuriuo jau pasiekta re-
zultato – išaugusio investuotojų ir
rinkų pasitikėjimo – ir kuriuo eidama
Lietuva greičiau atitiks euro įvedimo
sąlygas”, – sakė J. Almunia.

Kaunas, sausio 26 d. (ELTA) –
Sausio 27 d. Kaune apsilankiusią
Jungtinių Amerikos Valstijų amba-
sadorę Lietuvoje Anne Derse ypač su-
sidomėjo ,,Santakos” slėnio projektas.

,,Kitą mėnesį su Lietuvos Vy-
riausybės atstovais lankysimės Cali-
fornia valstijoje, kur savo veiklą vyk-
do daugelis JAV aukštųjų technologi-
jų bendrovių. Manau, JAV bendrovės

ir mokslo inovacijų centrai Lietuvoje
galėtų pradėti aktyviai bendradar-
biauti”, – pažymėjo ambasadorė
miesto vadovams.

Savivaldybės meras Andrius
Kupčinskas papasakojo JAV ambasa-
dorei A. Derse ir vicekonsului Doug
Hoyt apie vykdomą Kauno arenos
projektą, Kaune vyksiantį 2011 metų
Europos krepšinio čempionatą, gali-

mybes JAV bendrovėms investuoti į
Kauno laisvąją ekonominę zoną ir ku-
riamą ,,Oro parką”.

Meras A. Kupčinskas susitikime
pabrėžė, kad Kaunas ir JAV ambasa-
da Vilniuje visada palaikė šiltus san-
tykius. JAV ambasadorė pažadėjo ak-
tyviau plėtoti ekonominius santy-
kius, studentų mainus.

Prezident∂ generalinio
prokuroro darbu kol
kas yra patenkinta

Europos komisaras giria Lietuvâ

Briuselis, sausio 26 d. (AFP/
BNS) – NATO ir Rusija atnaujino ka-
riškių ryšius – sausio 26 d. aukšto
rango pareigūnai susitiko Briuselyje
pirmą kartą po Rusijos karo su Gru-
zija 2008 m, kai šie ryšiai buvo įšal-
dyti, pranešė NATO atstovas.

Pasak jo, Rusijos ginkluotųjų pa-
jėgų štabo viršininkas Nikolaj Maka-

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė gene-
ralinio prokuroro Algimanto Valanti-
no veikla šiuo metu yra patenkinta,
bet neatmetė galimybės, kad ateityje
gali kilti klausimas dėl jo tinkamumo
eiti pareigas. Tai po A. Valantino su-
sitikimo su prezidente sakė šalies va-
dovės atstovas spaudai Linas Balsys.

,,Tas rezultatas, kurio buvo tikė-
tasi iki sausio pabaigos, yra. Pedofi-
lijos byla parengta ir keliaus į teismą.
Ji nėra nutraukiama. Tai yra tas re-
zultatas, kurio prezidentė tikėjosi.
Tai teikia vilčių, kad Kauno istorija
bus ištirta”, – po susitikimo su gene-
raliniu prokuroru ir jo pavaduotojais
sakė L. Balsys.

,,Prezidentė neatmeta galimy-
bės, kad toliau nebus imamasi kokių
nors kitų raginimų, jei paaiškės, kad
šie veiksmai, kurie yra parodyti šian-
dien, nedavė rezultatų”, – sakė prezi-
dentės atstovas.

Pasak L. Balsio, A. Valantino pa-
vaduotojai Vytautas Barkauskas ir
Gintaras Jasaitis buvo iškviesti dėl to,
kad jie yra savarankiški prokuratūros
pareigūnai, atskaitingi prezidentei.

A. Valantinas tvirtino, kad per
susitikimą su valstybės vadove sutar-
ta, jog negali būti galvojama, kad pa-
keitus vieną pareigūną bus išspręstos
teisėsaugos problemos. Pasak jo, ša-
lies vadovė patenkinta ir prokuratū-
ros darbu mažinant korupciją. A. Va-
lantinas po susitikimo pranešė, kad vie-
nintelis įtariamasis pedofilijos byloje –
Andrius Ūsas, tačiau neatskleidė, kokie
konkrečiai įtarimai jam pateikti.

Joaquin Almunia.
Agentūros INNA nuotr.

NATO ir Rusija atnaujino karinî bendradarbiavimâ
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rov susitiko su organizacijos karinio
komiteto vadovu admirolu Giampao-
lo Di Paola, o vėliau prisijungė prie
NATO ir Rusijos tarybos.

Ši Taryba yra aukščiausio lyg-
mens NATO ir Rusijos kariškių foru-
mas. Pagrindinė jo tema – bendradar-
biavimas Afganistano klausimais,
sakė G. Di Paola atstovas spaudai.

NATO ir Rusija jau yra susitaru-
sios dėl taikių krovinių gabenimo ge-
ležinkeliu per Rusijos teritoriją į Af-
ganistaną, kur NATO kovoja su Tali-
bano sukilėliais.

Per šį susitikimą svarstoma, ar
galima būtų praplėsti krovinių sąra-
šą, įtraukiant kitą įrangą, taip pat
ginkluotę; taip pat norima užbaigti
atskirą susitarimą dėl tranzitinio
transporto aviacijos priemonėmis.

Pernai gruodžio 4 d. NATO ir
Rusijos užsienio reikalų ministrai pa-
skelbė apie savo ketinimą atnaujinti
karinį bendradarbiavimą ir karinius
ryšius, kurie tapo įtempti taip pat dėl
priešraketinės gynybos planų, ginklavi-
mosi sutarčių ir Kosovo pripažinimo.

Prieš dabartinį NATO ir Rusijos
tarybos posėdį 28 narių karinė sąjun-
ga vedė derybas Ukrainoje, kurios vy-
riausybė siekia narystės NATO, bet
piliečiai nelinkę tam pritarti.

Nors ir nebūdama NATO narė,
Ukraina svariai dalyvauja NATO
karinėse misijose.

Prieš dabartinį NATO ir Rusijos tarybos posėdį 28 narių karinė sąjunga vedė
derybas Ukrainoje. SCANPIX nuotr.
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Redakcijos žodis

Lietuvoje vaiko teisių ap-
saugos ir įvaikinimo tarnyba
sulaukia nemažai žmonių klau-
simų apie lietuvių galimybes
įvaikinti vaikus iš Haičio, nuken-
tėjusio nuo žemės drebėjimo.
Tačiau šios tarnybos atstovai
teigia, kad įvaikinimas – šiuo
metu ne geriausia išeitis Haičio
vaikams. Tarptautinės organi-
zacijos pabrėžia, kad dabar Hai-
tyje tarptautinis įvaikinimas ga-
limas tik tuo atveju, jei sprendi-
mas įvaikinti jau buvo priimtas
iki žemės drebėjimo. Lietuvių
užuojauta ir geranoriškumas
yra sveikintini, tačiau visų pirma
reikėtų nepamiršti, kad mūsų
šalies vaikų globos įstaigose
auga nemažai vaikų, kuriuos
galima įvaikinti. Šiandien daug
svarbiau padėti Haičio žmo-
nėms, kad jie galėtų išgyventi ir
pasirūpinti savo vaikais, užtik-
rinti geresnę mažųjų apsaugą,
padėti rasti jų artimuosius.

Redaktorė Loreta Timukienė

2009-ius metus palydėjus,
gražias akimirkas GLM prisiminus

VIOLETA RUTKAUSKIENÈ

Ką tik džiaugsmingai pasitikome
Naujuosius 2010 metus, tačiau min-
timis vis dar grįžtame į tuos neseniai
palydėtus 2009-sius. Mūsų Gedimino
lituanistinės mokyklos (GLM) atmin-
tyje 2009-ji išliks paženklinti Lietu-
vos tūkstantmečio sukakties ir kitų
įsimintinų įvykių, gražių nuveiktų
darbų ar renginių. Ne vienam GLM
mokiniui tuos praėjusius jubiliejinius
tūkstantmečio metus primins jiems
įteiktas Lietuvos tūkstantmečio mo-
kinio pasas, kitiems – gal ilgai įsimins
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, SJ
viešnagė mokykloje, susitikimas su
garbiuoju svečiu, gal kokia kita pra-
ėjusių tūkstantmečio metų įsimintina
akimirka. O jų praeitais metais būta
tikrai nemažai.

Padrąsino Lemonto mugė

Metams einant į pabaigą, 2009
m. gruodžio 19 d. visa GL mokykla:
mokiniai, mokytojos, tėveliai, į Li-
bertyville Civic centrą susirinko kar-
tu iškilmingai atšvęsti jubiliejinių
metų užbaigtuves. Lietuvos tūkstant-
mečio metų pabaigą GLM palydėjo
Kalėdiniu renginiu, mokinių suruoš-
tu spektakliu „Kalėdos miške” ir
pirmą kartą suruošta Kalėdine muge.
Tą dieną Libertyville Civic Center
patalpose mokyklos surengtoje šven-
tėje šurmuliavo kalėdinė šventė, į
kurią gausiai susirinko ne tik moki-
niai, jų tėveliai, šiaurinės Čikagos
pusėje gyvenantys apylinkių lietu-
viai, bet ir pirmosios mūsų pusėje or-
ganizuotos Kalėdinės mugės dalyviai,
iš toliausių kampelių, nepabūgę žie-
mos išdaigų suvažiavę į mūsų šventę
su savo rankdarbiais, dirbiniais, su-
venyrais, skanėstais, kepiniais, gar-
dumynais ir kitomis gėrybėmis bei
įvairiomis prekėmis.

Jau senokai pasikalbėdavome,
kad ir mums šiaurinėje pusėje būtų
smagu susiorganizuoti kažką pana-
šaus į Lemonte organizuojamas Ka-
lėdinės ar Kaziuko muges. Ilgai ne-
siryžome, bet šiais metais mokyklos
tėvų komitetui ir energingajai jos pir-
mininkei Beatai Ivanauskienei pasi-
tarus, nutarta pirmąją mugę rengti
kaip tik šios šventės metu. Juolab
kad apsilankymas Lemonto prieška-
lėdinėje mugėje, ten susirinkusių
žmonių nuotaikos, geranoriškumas,
pagalba, patarimai, įteiktos mokyklai
paremti dovanos ir suvenyrai, lyg ir
dar labiau paskatino žengti nedrąsų
žingsnį pirmosios mūsų apylinkėje
Kalėdinės mugės link. Ir, sakyčiau,
šis pirmas žingsnis buvo sėkmingas.

Mugė viliojo gausa

Pirmoje mugėje dalyvavusieji at-
rado mus, o mes atradome juos ir jų
siūlomus rankdarbius, juvelyrinius
dirbinius, suvenyrus, sveikatingumo
produktus, kepinius ir gardumynus.

Buvo ką pasirinkti artėjančių švenčių
dovanoms, kuo praturtinti šventinį
kalėdinį stalą. Rankų darbo juvelyri-
nius papuošalus mugei pasiūlė Sigita
Jasenauskienė; gražiausiais mezgi-
niais mažiems ir dideliems – mugės
dalyvius viliojo Jovita Kuznecova, jai
talkino Kristina Bružaitė. ,,Mary
Kay” kosmetika prekiavo Jadvyga
Valiauga, šventinių saldumynų ir
kūčiukų mums parūpino Alma Seniū-
nas, gintariniais suvenyrais mus
pradžiugino Rimas Henriksen. Ska-
niausiais namų darbo koldūnais, lie-
tiniais blyneliais, žemaičių blynais
mus vaišino Renata Grimailienė, o
lietuviškos duonos ir bandelių į mugę
mums atvežė Kiril Makagon iš
,,House of Bread”. Čia pat gintari-
niais papuošalais prekiavo Neringa
Koller-Amber, sveikatingumo kom-
panijos „Arbatmedis” prekes pristatė
Liuda Abromaitis. Sveikatingumo
produktais prekiavo – Genovaitė Lu-
kauskienė, iš šilko ir veltinio sukur-
tus papuošalus, dirbinius ir aprėdus
šventės dalyviams siūlė Liuda Darbu-
tienė, megztomis skaromis ir šaliais
apsisaugant nuo žiemos šalčių siūlė
apsirūpinti Violeta ir Artūras Imšai,
o Vita Luotė ragino pasipuošti vilno-
niais mezginiais, įsigyti ir lininių
staltiesių. Pas Ilma Udrenas galėjote
užsisakyti meninių nuotraukų ir pa-
veikslų. Šventės ir mugės dalyviai
prie kavos puodelio galėjo nusipirkti
nepaprasto skonio pyragėlių ir torte-
lių, kuriuos šiai mugei specialiai at-
vežė kepėjai iš ,,Lana’s Dazzling
Desserts”. Kiekvieno šio mugės daly-
vio atvykimas į šventinę mugę buvo
palydėtas ir auka mokyklai paremti.
Visiems nuoširdžiai dėkojame už da-
lyvavimą mūsų pirmoje mugėje ir mo-
kyklos parėmimą.

Aukos mokyklai

Kas negalėjo pas mus į mugę at-
vykti, savo dirbinius, suvenyrus pris-
tatė kaip auką GLM iš anksto. Geno-
vaitė Treinienė iš Lemonto Gedimino
lituanistinės mokyklos mugei paau-
kojo tautodailininko dr. Romo Povi-
laičio darytus medinius angelelius.
Šiais metais G. Treinienės dovanos
papuošė mūsų šventės kalėdinę eglu-
tę. Dana Vanagūnas mokyklos eglutei
papuošti padovanojo gražiaus rankų
darbo papuošalus. Dr. Romas Povilai-
tis GLM kalėdinei mugei padovanojo
vienetinius Nukelta į 11 psl.

Genovaitė Treinienė (k.) ir GLM tėvų komiteto pirm. Beata Ivanauskienė. G.
Trenienė Gedimino mokyklai nuo Lemonto Misijos stalo padovanojo tauto-
dailininko R. Povilaičio kalėdinius angelus eglutei.

Mugės akimirkos.



DRAUGAS, 2010 m. sausio 28 d., ketvirtadienis 3

Mažėjantis studentų skaičius,
reforma, galimybė nelaikyti anglų
kalbos valstybinio brandos egzamino,
kad tik būtų palankesnės sąlygos
išvykti. Kas toliau ir kokios permai-
nos neišvengiamos? Kalbamės su
Kauno technologijos universiteto
(KTU) gimnzazijos direktoriumi
Bronislovu Burgiu.

– Ministras Gintaras Stepo-
navičius pasakė, kad Lietuvos
universitetai šoktels universite-
tų vertinimuose, ir taip aukštojo
mokslo reforma jau skina savo
vaisius. Kokia Jūsų nuomonė,
vaisiai tai, o gal – piktžolės?

– Moksle nieko negalima staiga
pagerinti, bet, laimė, negalima ir vis-
ko staiga sugriauti. Pavyzdžiui, jeigu
norėtum sugriauti aukštojo mokslo
sistemą, tai tam tikrai prireiktų ne
mažiau kaip 10 metų. Todėl naivu
šnekėti apie pagerinimą per metus.
Vaisius gali ministras siūlyti geriau-
siu atveju po dešimties metų, o dabar
kalbėti apie tai yra populizmas, poli-
tinis šou, ir nieko daugiau. Univer-
sitetuose nepasikeitė nei auditorijos,
nei ypač dėstytojai. Tai kur tie vai-
siai? Palaukite, pirmiausia turėtų
pasikeisti dėstytojų karta.

– Vis dėlto, kokie bendri
bruožai?

– Tai, kad mokslas turi kainuoti,
yra pats geriausias dalykas šitoje
reformoje. Mokslas turi turėti vertę,
išreikštą pinigais, bet bloga yra tai,
kad pas mus viskas yra kažkoks pusi-
nis, dalinis. Jeigu kažkas gauna ne-
mokamai, o kažkas gauna mokėda-
mas didelius pinigus, visuomenė yra
supriešinama, prasideda korupcija,
prilindimas ten, kur tik galima pri-
lįsti, bandymas apeiti ir nemokamai
įgyti aukštąjį išsilavinimą, o paskui
mainikauti juo, lyg jis turėtų kokią
nors vertę.

– Šiuo metu studijų Lietuvoje
kaina niekuo nesiskiria nuo kitų
Europos universitetų. Olandijos,
Vokietijos, Austrijos universite-
tai siūlo netgi pigesnį mokslą.
Lietuvoje po pietų auditorijos
tuščios, dėstytojai samdomi, pa-
talpos išlaikomos, o studentų nė-
ra. Jų skaičius, ypač mokančiųjų
pinigus, sumažėjo. Studentai, lyg
ir turintys kurti šalies ūkio ska-
tinimo ir kitokius gerus planus,
išvažiuoja. Kam valstybei išlai-
kyti tą dalį studentų, kuri paskui
nekuria pridėtinės vertės šaliai?

– Visiškai pritariu tai minčiai,
kad elgiamasi labai neekonomiškai,
universiteto ištekliai panaudojami
tiesiog klaikiai. Dabar beveik niekas
nestudijuoja penktadieniais, popiet,
auditorijos tuščios, laboratorijos –
taip pat. Yra laboratorijų, kur įranga
labai brangi, ją galima būtų išnaudoti
ir sukti dvylika valandų per parą, o
mes to nedarome. Lygiai taip pat ne-
sukurtas mechanizmas, kaip valsty-
bei turi grąžinti investicijas tas, į kurį
valstybė investavo. Jeigu valstybė už
jį mokėjo, tai jis turi grąžinti. Jeigu
valstybė investavo ir jis važiuoja pa-
sistažuoti ir paskui grįžęs gudresnis
pritaiko savo žinias, viskas labai pui-
ku. Galima išleisti ir penkeriems me-
tams, bet turi būti tam tikras užtik-
rinimas. Dabar mechanizmai nesu-
kurti. Nesukurti netgi mechanizmai

imantiems paskolas. Na, jie paims tas
paskolas ir dings į Madagaskarą. Kas
jas išreikalaus? Bijau, kad valstybei
teks padengti daugybę skolų. Mes
neveiksmingai panaudojame pinigus.

– Kam naudingiausia tokia
paskolų sistema?

– Jos, mano įsitikinimu, naudin-
giausios bankams. Kur rasi geriau,
kai valstybė pateikia būrį klientų ne-
mokamai, ir būrys klientų vos ne
prievarta nusiunčiamas į bankus. Tai
nelabai korektiška. Kitas dalykas,
jeigu įstojai į valstybės mokamą vie-
tą, nesvarbu, kaip mokysies, dvejus
metus taip jau ir gyvensi. Dabar vals-
tybė duoda pinigų pagal mokyklinį
rezultatą, kuris gerokai abejotinas,
esant netobulai egzaminavimo sis-
temai, esant skirtingam mokyklų
lygiui. Todėl sukurtas labai aukštas
slenkstis tarp tų, kurie moka, ir tų,
kurie išlaikomi valstybės.

– Masiškai išvažiuojančius
abiturientus vertinate labiau
teigiamai ar neigiamai?

– Čia yra dalis legendos. Mes ne-
žinome tikrųjų šių metų srautų. Gal
jie ir bus didžiausi per visus metus,
tačiau KTUG nei pernai, nei užper-
nai padidėjimo nebuvo. Todėl žinias-
klaidoje sklaido absoliučios legendos
apie masišką, ypač gabiųjų, išvažia-
vimą. Iš mūsų išvažiuoja apie 30 pro-
centų. Iš Vilniaus licėjaus, tarkim,
visi. Na, ir gerai, tegul būna licėjus
vartai į pasaulį. Bet Vilniuje yra dar
šešiasdešimt mokyklų. Jokie šios
emigracijos mastai kol kas nepatvir-
tinti tikrais skaičiais.

Kita vertus, niekas nekalba apie
tai, jog po studijų užsienyje daug kas
grįžta. Žurnalistai stengiasi sudaryti
įspūdį, kad visi išvažiavę niekados
negrįžta. Tai ne tiesa. Ir pagaliau, jei
paskaitysime amerikiečių mokslinių
žurnalų autorius, tai vien iš pavar-
džių suprasime. Indija, Kinija, Malai-
zija, Singapūras... – ar taip jau blogai
būtų matyti tarp jų ir lietuviškas
pavardes? Todėl kartais nesupranta-
ma, ar mes tikrai norime, kad mokslą
kurtų tik indai, kinai. NASA, CERN
projektuose dalyvautų, o lietuviai –
ne. Tai gal didžiuokimės tuo. Todėl
valstybės politiką reiktų peržiūrėti.
Gal užsispirkime, kad turėtume
pirmą fiziką ar chemiką, Nobelio pre-
mijos laureatą. Lietuviška pavardė
jau bus laimėjimas.

– Ar tikrai užteks tik pavar-
dės?

– Reikėtų pratinti žmones išmok-
ti tinkamai padėkoti. Reikia nepa-
miršti savo šaknų ir genų. Jonas Ba-
sanavičius, vadinamas tautos patriar-
chu, dirbo Bulgarijoje, Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis irgi mūsų,
nors mokėsi kitur. Česlovas Milošas,
Tomas Manas ir kiti... Leiskim tik-
ram lietuvaičiui iš Plungės, baigus
mūsų vidurinę, patekti į Cambridge
ar Oxford universitetus. Ir tada, jei
jis mus pamirš, mes mokėsime jį pri-
siminti. Todėl aš gan atlaidžiai žiūriu
į emigraciją, net jei tie žmonės nus-
pręs negrįžti. Tai bus mūsų žmonės.

(...)
– Prezidentė užsiminė apie

planus, kurie skatintų žmones,
ypač kvalifikuotus specialistus,
grįžti į Lietuvą. Kaip vertinate
tokį pasiūlymą? Nukelta į 9 psl.

B. BURGIS: „ŽMOGUI,
TURINČIAM DIPLOMĄ, REIKIA

ATGAUTI PRARASTĄ VERTĘ” Ar įmanoma išgelbėti
Haitį?

ALEKSAS VITKUS

Jei tikėtume TV evangelistu Pat Robertson, Haičio gyventojai, nors
dauguma jų ir katalikai, esą yra Dievo baudžiami už jų praktikuo-
jamą, iš Afrikos protėvių atsivežtą „voo-doo” tikėjimą, tai atrodytų,

kad milijonai jų jau buvo neseniai nubausti 2008 metais iškentėjus net
keturis tropinių audrų sukeltus potvynius. Deja, atrodo, kad to neužteko.
Sausio 12 d. 5 val. p. p. Haičio žmones vėl ištiko nauja nelaimė – stiprus 7
balų žemės drebėjimas, pareikalavęs tūkstančių aukų.

Nepastebimai praėjo jau kuris laikas, gelbėjimo darbai baigiasi, pra-
sideda sugriauto krašto atstatymas. Šio krašto vardas laikraščiuose iki šiol
nebuvo dažnai minimas, gal ir todėl, kad tai yra labai neturtinga šalis, ne-
turinti jokios didelės karinės ar politinės reikšmės. Ištikus šiai baisiai ne-
laimei, atsirado ir dėmesys. Todėl vertėtų susipažinti su Haičiu, jo gyven-
tojais, istorija ir jo glaudžiu sąlyčiu su JAV.

Jei pažiūrėtume į žemėlapį, apie penkis šimtus mylių į pietryčius nuo
Florida valstijos rastume iš vakarų į rytus išsidėsčiusias tris nemažas sa-
las. Vakarinė sala yra Kuba, o rytinė – Puerto Rico. Tarp jų yra taip vadi-
nama Hispaniolos sala, kurią kartu dalijasi dvi valstybės – Haitis ir Domi-
nikos Respublika. Salos vakarinėje dalyje esantis Haitis susideda iš dviejų
pusiasalių, su per pusę mažesniu už Lietuvą plotu. Krašte, kuris gyvento-
jų skaičiumi (1950 m.) buvo panašus į Lietuvos, šiandien gyvena jau apie 9
mln. gyventojų, 95 proc. iš jų Afrikos negrų kilmės, kiti – mulatai (mišrios
rasės) arba negausūs baltieji.

Nors žemės turtų ten beveik nėra, XVIII a. pabaigoje Haitis buvo pati
turtingiausia Vakarų pusrutulio kolonija. Tačiau per ištisus du šimtmečius
nesaikingai tvarkomas žemės ūkis tapo visiškai nualintas. Šiandien jis tik
vegetuoja, o miškai buvo sunaikinti kūrenant malkomis. Žmonės čia gyve-
na labai vargingai. Sakoma, kad vargšas juodaodis haitietis pragyvena už
1 dol. per dieną.

Port-au-Prince, daugiau kaip du milijonus gyventojų turinti krašto sos-
tinė, per šį paskutinį žemės drebėjimą ypač nukentėjo. Nors paskutinių duo-
menų dar niekas neturi, tvirtinama, jog toje nelaimėje žuvo apie 200,000
žmonių, tūkstančiai prastai pastatytų namų buvo nepataisomai sugriauti.

Neilga, bet įdomi šio krašto istorija. 1492 m. Kristupas Kolumbas at-
rado šią salą ir jos valdymą pavedė Ispanijos karaliui. Vyko smarkios kovos
su vietiniais, kol 1697 m. ispanai vakarinę salos dalį perleido prancūzams,
kurie pradėjo gabenti iš Afrikos vergus darbui jų plantacijose. Po šimto me-
tų čia jau gyveno 450,000 negrų, 25,000 mulatų ir 30,000 prancūzų. Ilgai-
niui krašte išsivystė dvi pagrindinės kalbos: prancūzų, kuria kalbėjo kraš-
to baltasis elitas bei mulatai, ir kreolų – juodųjų vergų kalba, Afrikos tar-
mių mišinys su nemaža prancūzų kalbos įtaka.

Prasidėjus JAV nepriklausomybės kovoms prieš Angliją (1775–1783),
prie jų prisidėjo ir Haičio savanoriai, vedami prancūzo gen. Marquis de
Lafayette. Padrąsinti ir Prancūzijoje įvykusios (1789 m.) revoliucijos, Hai-
čio vergai 1791 m. sukilo. Kai Napoleono 1801 m. siųstą kariuomenę jie su-
mušė, prancūzai atsisakė savo ambicijų Amerikos žemyne ir 1803 m. už 15
mln. dol. pardavė visą didžiulę taip vadinamą Louisiana teritoriją neseniai
susikūrusioms Jungtinėms Valstijoms.

1804 m. sausio 1 d. Haitis pasiskelbė nepriklausomu kaip pirmasis Va-
karų pusrutulyje laisvų negrų valdomas kraštas. Iš Haičio pabėgę pran-
cūzų kolonistai ir daugelis laisvų juodaodžių pasitraukė į Kubą, o paskui
persikėlė į New Orleans, tuo šiam miestui suteikdami prancūziškai afri-
kietišką atspalvį. Sėkmingai pasibaigusi Haičio revoliucija sukėlė viltis
visoje ispanų ir portugalų valdomoje Pietų Amerikoje. Po ilgus metus tru-
kusių kovų, padedant Haičio kariams ir finansinės pagalbos, nepriklauso-
mybę paskelbė Venesuela, Argentina, Brazilija ir daugelis kitų kraštų.
1831 m. jais sėkmingai pasekė ir Meksika.

Haičio prezidentui Jean Pierre Boyer (1818–1843) 1821 m. laikinai pa-
vyko užvaldyti visą salą. 1844 m. rytinė salos dalis atsiskyrė, pasivadinusi
Santo Domingo, vėliau vardą pakeitusi į Dominikos Respubliką.

Po to sekė maištai, perversmai, o su jais krito ir Haičio ekonomika. XX
a. pradžioje JAV pradėjo bijoti vis labiau augančios prancūzų ir vokiečių
įtakos Haityje. Norėdami apsaugoti 1914 m. atidarytą Panamos kanalą,
1915 m. JAV užėmė Haitį ir gana rūpestingai tvarkė kraštą iki 1934 metų.
Nors kai kurios grupės tuo nebuvo patenkintos, saloje buvo gana ramu.
Amerikiečiams palikus kraštą, vėl kilo politiniai neramumai, dažnai kei-
tėsi vyriausybės. 1957 m. prezidentu buvo išrinktas Francois Duvalier, ta-
pęs žiauriu despotu, neleidęs jokios politinės opozicijos. Jam mirus 1971
m., valdžia atiteko jo sūnui Jean Claude, kuris pasitraukė iš šalies 1986 m.
Po kelerius metus trukusių neramumų 1990 m. prezidentu buvo išrinktas
buvęs katalikų kunigas Jean Bertrand Aristide, kuris valdė kraštą, su ke-
liomis nuolatinių perversmų priverstinėmis pertraukomis, iki 2004 m.

Atstatyti krašte bent šiokią tokią tvarką bandė JAV prezidentai Bill
Clinton (1994 m.) ir George W. Bush (2004 m.), abu pasiųsdami ten Ame-
rikos marinus. Nusivylę vietinių politikų keliama netvarka, juos greitai
atitraukė. Abu prezidentai siuntė kelis milijardus dolerių siekiančią finan-
sinę pagalbą, kuri kažkaip vis nepasiekdavo neturtingų krašto gyventojų.
Ilgainiui Clinton dėmesys nukrypo į Balkanų konfliktą, o Bush – į Afga-
nistaną. Nebus lengviau padėtį Haityje pataisyti nei prezidentui Obama,
nes dabartinis 2006 m. išrinktas Haičio prezidentas Rene Preval, daugelio
komentatorių nuomone, remiasi tomis pačiomis klikomis, kaip ir jo pirm-
takai. Į straipsnio antraštės klausimą „Ar įmanoma išgelbėti Haitį?” pa-
lieku atsakyti skaitytojams.
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Jonas Minelga ,,Be pipirų man
skaniau”. Sudarė Gražina Skabei ky -
tė-Kazlauskienė. Serija ,,33 eilėraš -
čiai”; ,,Gimtasis žodis”, 2007. Knyga
kietais viršeliais.

Neseniai lankiausi Lietuvoje.
Viešnagės metu užsuku į knygynus,
pasidairau, kokios naujienos knygų
pasaulyje. Reikia pasakyti – ką jau
ką, o knygas Lietuvoje moka leisti. Ir
kaip atsispirsi pagundai neįsigijęs
vieno ar kito leidinuko?!

Šįkart besidairant po pilnas kny -
gų len tynas žvilgsnis užkliuvo už
pačioje viršutinėje lentynoje gulinčios
knygos – labai gražiai ,,Gimtojo žo -
džio” leidyklos išleistos Jono Mi nel -
gos ,,Be pipirų man skaniau”. Pa pra -
šiau pardavėjos, kad ji nukeltų nuo
lentynos porą knygų. ,,Turbūt esu
pirmoji, kuri šią knygą perka?”, –
paklausiau. Ji atsakė teigiamai ir
klausiamu žvilgsiu pasižiūrėjo, iš kur
aš žinanti šį autorių. 

Žinoma, nežinočiau ir aš, jei ne -
būčiau atvažiavusi į Ameriką ir ne -
dirbčiau lituanistinėje mokykloje.
Apsidžiaugiau leidyklos ,,Gimtasis

žodis” Lietuvoje leidžiama serija ,,33
eilėraščiai” (J. Minelgos knyga – šeš-
toji iš tos serijos), įsidėjau pirkinį į
krepšį, parsinešiau namo ir su malo -
numu perskaičiau.

O jums, mažieji šio puslapio
skaitytojai, noriu priminti, kas toks
buvo J. Minelga. Šių metų balandį
sukaks 20 metų nuo poeto mirties,
tačiau jo eilėraštukus vaikams dar ir
dabar smagu skaityti.

J. Minelga (1914–1990) – vienas
ryš kiausių išeivijos vaikų poetų. Ei lė -
raščius pradėjo rašyti dar būda mas
paaugliu. Karo metais emigravęs į
Va karus ir galiausiai apsistojęs Ame -
ri koje, rašė į vaikams skirtą spaudą.
Poezijos rinkiniai pa sirodė vėlokai –
kai autoriui jau buvo per penkias-
dešimt: „Labas rytas, vo vere” (1964
m.), „Kiškio pyragai” (1973 m.), „Žio-
gas muzikantas” (1982 m.). Lietuvoje
išleistos dvi po e to knygos – „Šaukia
tėviškės laukai” (V.: ,,Vyturys”, 1992
m.) ir „Pabūk, varnėne, svečiuose”
(V.: ,,Džiugas”, 1995 m.). Iš kitų išei -
vi jos vaikų poetų J. Minelga išsiskiria
tuo, kad yra bene vienintelis autorius
ne atkartojantis, o atnaujinantis vai -
kiškojo pasaulio modelio kūrimo tra -
dicijas, nusistovėjusias prieškario lie -
tuvių vaikų poe zijoje.

J. Minelgos eilėraščiai priklauso
tradicinės struktūros vaikų poezijos
tipui. Kaip ir ikikarinėje lietuvių vai -
kų poezijoje, J. Minelgos kūryboje vy-
rauja trys temos – gyvūnų pa sau  lio,
vaiko kasdienybės ir patrioti nė.

Tiems, kas lanko lituanistinę
mo  kyklą noriu pasakyti, kad šio
poeto knygelių turėtų būti Jūsų mo -
kyklų bibliotekose. Siūlau paimti jo
knygeles ir perskaityti šio poeto ei -
lėraščius.

Paskaityti keletą eilėraščių iš
knygelės ,,Be pipirų man skaniau” ir
pasigėrėti dailininkės Ramintos
Šumskaitės piešinėliais.

Redaktorė

Išeivijos vaikų rašytojas Jonas Minelga
(1914–1990)

Žvirblis

Žvirblis tupi kamine…
Ko jis žiūri į mane?
Vėl ir vėl… Stebiuosi –
Sau čirškėtų uosy.

Gal jis vienas – be
draugų?
Gal neturi pinigų
Kepurėlei pirkti, –
O baugu susirgti?

Apsidairo neramus:
Šaltis lenda į namus.
Ant visų takelių
Sniego iki kelių.

Aš jaučiuosi kaip dvare
Zuikio kailio kepure.
Vargšas žvirblis žiūri,
Jis tokios neturi.

Ožiukas

Mes Dalytę 
Šaukėm – PUPA!
Ji supykus 
Tampo lūpą.

Kad ožiukas, 
Tai ožiukas,
Su ragučiais, 
Nemažiukas.

Nusigandom,
Kai subliovė.
Nors raminom, –
Nesiliovė.

Nė nežinom,
Ko ji pyksta,
Gal ragučiai 
Ožiui dygsta?

Mama, mama, 
Ką daryti,
Kaip ožiuką 
Išvaryti?

Muzikantai

Paklausykit, 
Už langinės
Kiškio dūdos 
Misinginės –
Rumpa pumpa,
Rumpa pumpa!
Žvirbliai šoka –
Nesuklumpa.

Kai užtraukė
Dėdė žiogas,
Net kilojos 
Namo stogas –
Čyru čyru, duok pipirų,
Pačyruosiu šimtui vyrų!

Bum cik, bum cik 
Būgnas aidi,
Prie švilpynės 
Kvietėm gaidį,
O gaidelis kad suriko –
Kakaryko! Kakaryko!
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KOMENTARASKOMENTARASNašus LB savaitgalis
Lemonte

BRONIUS NAINYS

Pasaulio lietuvių centro (PLC) ir
JAV LB Lemonto apylinkės vadovy-
bėms abipuse gera valia suderinus
nuomones dėl patalpų naudojimo
Bendruomenės veiklai, Bendruome-
nės vadovai pasijuto patogesnėje
padėtyje ir tuojau pat labiau sukruto. 

Penktadienį, sausio 15 d., JAV
LB Lemonto apylinkės pirmininko
Rimanto Dirvonio pastangomis buvo
parodytas iki šiol lemontiškiams ne-
matytas labai svarbus istorinis doku-
mentas – filmas ,,The Soviet Story”.
Tai latvio, politinių mokslų magistro
Edvins Snore dešimties metų darbas,
aukštos kokybės profesionaliu vaiz-
dinių gaminiu parodantis Antrojo
pasaulinio karo sukėlėjų Hitlerio ir
Stalino istorines niekšybes – tiesiog
jų varžybas žudant žmones, naiki-
nant tautas ir šimtmečiais jų kurtas
mokslo bei meno vertybes. Filme ypač
išryškintas kažkodėl net ir Vakarų
pasaulyje vis dar lyg kokiu stogu den-
giamas, Sovietų Sąjungos diktato-
riaus Stalino vykdytas Rytų Europos,
ypač Baltijos tautų, genocidas. Dve-
jus metus Rusijoje, Ukrainoje, Latvi-
joje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britani-
joje, Belgijoje sukto filmo vieną kartą
pamatyti neužtenka, nes verta nuo-
dugniau įsigilinti į filme dalyvaujan-
čių mokslininkų, istorikų, psicholo-
gų, valstybininkų pasakojimus, norint
pajusti tą šiurpią, duok Dieve, nieka-
da nebepasikartosiančią tikrovę. 

Šio istorinio dokumento neįma-
noma net aprašyti, jį žiūrint galima
vyksmą tik jausti ir išgyventi. Kartu
betgi ir klausiant, ar jį tikroviškai su-
vokė Europos dabartiniai vadovai,
mokslininkai, istorikai, o ypač – poli-
tikai, kuriems prieš dvejus metus jis
buvo rodomas Europos Parlamente.
Tiesa, vieną iš filmo herojų, žudiką
Hitlerį, jie seniai pasmerkė, tačiau
Stalinas, jau net Nobelio Taikos pre-
mijos laureatas – ar berekia didesnio
žmonijai sukurpto absurdo, begėdiš-
kai pasityčiojant iš 100 milijonų jo ci-
niškais įsakymais nužudytų žmonių –
kurio pagerbti daug jų ir šiais metais
gegužės 9 d. vyks į Maskvą ir dėkos
už ,,pergalę” prieš fažizmą, žinoma,
nė žodeliu neužsimindami apie tos
,,pergalės” palikimą – 50 metų nuo-
sekliai vykdytą lietuvių, latvių, estų
tautų genocidą. Ir, deja, sunku suvok-
ti kodėl, tačiau daugiau negu aišku,
kad šis filmas tokių politikų nesu-
gėdins, nors ir kas savaitę rodomas
Strasbure ES Parlamento posėdžiuo-
se. Kas žino atsakymą? Nors mūsų
gėdinti nereikia, bet vis tiek būtų ge-

rai ,,The Soviet Story” filmo rodymą
pakartoti, nes sausio 15-tąją PLC jį
stebėjo, gaila, tik 33 žmonės. Tikrai
gaila. 

* * *
JAV LB Lemonto apylinkei ne-

pasidavė ir Irenos Vilimienės vado-
vaujama JAV LB Vidurio Vakarų apy-
garda. Sekmadienį, sausio 17 d., PLC
didžiojoje salėje ji suorganizavo po-
kalbį apie prieš keletą metų pradėtą
ir besiplečiantį naują JAV lietuvių
jaunimo ryšių su Tėvyne palaikymo
būdą: JAV gyvenančių lietuvių stu-
dentų stažuotes Lietuvoje. Užmojo
pradininkė – Detroito apylinkėse gy-
venanti Birutė Bublienė, pavadini-
mas – Lietuvos išeivijos studentų sta-
žuotė (LISS). Su atitinkamomis Lie-
tuvos valdžios įstaigomis susitarusi,
Birutė paruošė stažavimo programą
architektūros, inžinerijos, medicinos,
meno, socialinio darbo, teisės, verslo
vadybos, žurnalistikos srityse ir
sudarė vykdymo planą. Stažavimo
laikas – nuo birželio 15 d. iki rug-
pjūčio 16 d. Pokalbyje išryškėjo šio
užmojo nauda ne tik specialybių sri-
tyse, bet ir lietuvybės išlaikyme. Tai
įrodė gražia, sklandžia lietuvių kalba
apie stažuočių eigą papasakodami jų
dalyviai, studentai Siga Poskočimai-
tė, Maciūnaitė ir Kazlauskas (atleis-
kit, neužsirašiau jūsų vardų). Porą
mėnesių kasdien vartojama lietuvių
kalba, aišku, gelbsti. 

Prieš porą metų B. Bublienės už-
mojis buvo susietas su JAV LB Kraš-
to valdyba ir dabar ji jam vadovauja,
kartu eidama ir Valdybos vykdomo-
sios vicepirmininkės pareigas. Dau-
giau žinių apie šį užmojį norintieji
gauti kreipkitės: JAV LB LISS pro-
gramos vadovė Birutė Bublienė,  tel.:
248-514-0330; el. paštas: birtute-
bublys@comcast.net. Žinių taip pat
rasite: www.stazuote.com arba
www.javlb.org. Šį pokalbį girdėjusi
šimtinė klausytojų įsitikino šio užmo-
jo nauda išeivijos lietuvių jaunimo
profesijoms ir ypač lietuvybei. O iš-
skirtinai būdinga – užmojis sugalvo-
tas ir vykdomas antrabangių jau ant-
rosios kartos, kurią kai kurie ,,mūsiš-
kiai žinovai” jau net nurašė.

JAV LB gretose vystosi ir dar
viena naujovė. Sužinojęs, kad JAV LB
Krašto valdybai sunkoka spręsti so-
cialinių reikalų uždavinį – neatsiran-
da savanorių vadovauti Socialinių
reikalų tarybai – pasiūliau jos centrą
Čikagoje atiduoti Vidurio Vakarų
apygardai. Atrodo, kad minties nesi-
purtoma. Jeigu taip įvyktų, manau,
visiems su šiuo darbu susietiems tik
būtų geriau. Tad sėkmės. 

JERONIMAS TAMKUTONIS

Marijos Remienės laiškas „Drau-
ge” (2009 m. gruodžio 9 d.) apie švie-
siečius-santariečius priminė senus
laikus.

Tai buvo Čikagos lietuvių sosti-
nėje, pačiame jos centre esančiame
Marquette Parke, jo klestėjimo me-
tais prieš dypukams pradedant sklai-
dytis po įvairius kraštus ir vietoves,
įskaitant ir kazimierines. Tarp dvy-
likos aludžių, buvusių 69-oje gatvėje,
pirmavo „Gintaro” klubas. Šiame ne-
mažas patalpas turinčiame klube ga-
lėjai sutikti tuo metu daugelį žmonių.
Po repeticijų „pataisyti balsus” čia
rinkdavosi Čikagos Vyrų choro na-
riai. Po Maria High School vykusių
minėjimų čia rinkdavosi jų dalyviai
aptarti renginių. Atvažiavę lietuvių
autobusai iš Detroit, Cleveland ar To-
ronto sustodavo 69-oje gatvėje, kar-
tais prieš patį „Gintaro” klubą. Sa-
vaitgaliais klubas tapdavo populiaria
susitikimų vieta.

Klube buvo didokas baras, šalia
jo – bilijardo stalas ir „juke box”, iš
kurios sklido skambi muzika ir popu-
liarios dainos, tarp jų ir nepamiršta-
ma čigoniška daina „Those were the
days, my friend, we thought would
never end...”  Savaitgalių vakarais
čia susirinkusio jaunimo būrius ir
kitus, esančius prie baro ir salėje, su
akordeonu linksmindavo visų mėgs-
tamas gabus muzikantas Sanča. Šalia
baro esančioje salėje įvairios organi-
zacijos rengdavo susitikimus. Priva-
tūs asmenys čia ruošdavo gimtadie-
nius ar net krikštynas.

Sekmadieniais, po pamaldų, čia
rinkdavosi „Akademikų” klubo na-
riai savaitgaliniam pabendravimui.
Tarp jų žymesni buvo agronomai
Andrašiūnas ir Žirgulis, mokytojai P.
Vėbra, V. Orentas, plk. Naujokas, adv.
Našliūnas ir kiti, jau seniai išvykę pa-
ilsėti į Anapilį. Sekmadieniais po
pietų aš čia susitikdavau savo bičiu-
lius Titą Antanaitį ir Kazį Veselką, su
kuriais besišnekučiuojant prie vokiš-
ko alaus kartais prabėgdavo visas
sekmadienio popietis.

Tai buvo šešiasdešimtaisiais žie-
mos metu. Tą sekmadienį turėjo vyk-
ti daug įvairių renginių, nes įėjęs į
klubą apie 2 val. po pietų nepamačiau
nė vieno savo draugų – Antanaičio ar
Veselkos ir nė vieno iš „akademikų”.
Jų neradęs, atsisėdau laisvoje prie
baro vietoje, šalia vidutinio amžiaus
piliečio. Pamatęs, kad jis nėra Čika-
goje matomas asmuo, paklausiau, ar
nėra atvykęs iš toliau, kas tuo metu
buvo dažnas atvejis.

„Aš esu iš Čikagos universiteto”,
– su pasididžiavimu atsakė užklaus-
tasis.

Kadangi buvau lankęs tą pačią
instituciją, užsimezgė pokalbis. Tuoj
supratau, kad jis nėra nuolatinis stu-
dentas, o tik atvykęs trumpoms stu-
dijoms iš... Lietuvos! Aš kiek nuste-
bęs pastebėjau, kad tai yra labai iš-
skirtinis atvejis.

„Aš esu pirmas iš Lietuvos į Va-
karus išleistas akademinis studen-
tas”, – su pasididžiavimu ištarė pa-
šnekovas. Jis į „Gintaro” klubą užėjo
susitikti su lietuvišku jaunimu.

Išgirdęs tokią žinią, truputį nu-
stebau. Jau buvau girdėjęs, kad į Či-
kagą yra atsiųstas kažkoks akade-

mikas iš Lietuvos atlikti kažkokią mi-
siją. Gali būti, kad tai šalia manęs sė-
dintis asmuo. Aš taip pat pastebėjau,
kad už mūsų stoviniavo keli jauni
studentai, kurie, kaip vėliau paaiškė-
jo, pagarbiai stebėjo mano pašne kovą.

„Tokiu atveju dabar valdantiems
Lietuvoje pats turi būti patikimiau-
sias iš patikimų”, – ramiu, bejausmiu
balsu pastebėjau.

Pašnekovas atsakė, kad dabar
Lietuvoje yra daug žmonių, kurie yra
palankūs tarybinei valdžiai.

„Tokiu atveju pats atstovauji ne
lietuvių tautai, bet jos okupantams”,
– vėl ramiai pasakiau jam.

Staiga išgirdau užpakalyje ir ša-
lia manęs esančių studentų ir studen-
čių man priekaištaujančius balsus.
Man atsisukus į jų būrį, į akis krito
aukšta, laiba, gražiai atrodanti stu-
dentė, kuri mane pradėjo barti. Kal-
tinančiu tonu ji klausė, kaip aš galiu
taip kalbėti ir įžeidinėti atvykusį
brangų svečią iš Lietuvos.

Netrukus visas būrys studentų
su mano buvusiu pašnekovu paliko
barą ir patraukė į salę, kur, kaip vė-
liau paaiškėjo, buvo suruoštas susi-
tikimas ir pagerbimas atvykusio iš
Lietuvos pasiuntinio. Tačiau keli stu-
dentai, tarp jų vienas žymus Santa-
ros-Šviesos veikėjas, kuris buvo bai-
gęs prestižinį rytų pakraščio univer-
sitetą, pasiliko prie manęs.

„Klausyk, mielasis, – tarė jis,
kreipdamasis į mane. – Aš pabėgau iš
Lietuvos, tu pabėgai iš Lietuvos, tai
kas ten gali rusams priešintis? Reikia
bendrauti su Lietuva.”

Buvau nustebintas tokio, kaip man
tada atrodė, naivaus galvojimo, kad
šis pirmas į Vakarus okupantų pasiųs-
tas asmuo gali būti okupantų priešas.
Aš jam trumpai atsakiau, kad jei jis ir
aš būtume pasilikę Lietuvoje, mes
tikriausiai jau būtume NKVD ar
MVD girnų sumalti arba atostogau-
tume kažkur Sibiro platybėse.

„Bet mes turime bendrauti su
Lietuva”, – nenusileido mano naujas
pašnekovas.

„Bendrauti galima tik per gimi-
nes. Bendravimas su oficialiais val-
džios atstovais yra bendravimas su
kompartija ir okupantais. Čia nėra iš
viso jokio bendravimo su tauta”, –
atsakiau jam.

Norėjau dar pridėti, kad toks po-
žiūris, kad galima bendrauti su lietu-
vių tauta per okupantų valdžią, yra
pagrįstas daugiau vaizduote negu gy-
venimo tikrove, bet susilaikiau.

Tuo metu iš salės atėjo pora stu-
dentų, kurie mano pašnekovui pri-
minė, kad jis eitų į salę, nes ten yra
laukiamas.

Apibartas ir apkaltintas Santa-
ros-Šviesos studentų būrio, palikau
sėdėti prie baro su liūdnomis minti-
mis ir klausimu – ar Santaros-Šviesos
vadovai viską supranta, kokie yra jų
veiklos metodai ir jų pati veikla, jei jie
neatskiria bendravimo su tauta nuo
bendravimo su rusų valdoma kom-
partija?

Nuo to susitikimo ir pokalbio
praėjo ilga virtinė metų. Šiuo laiku
mano buvęs Santaros-Šviesos pašne-
kovas, prez. Valdas Adamkus, apdo-
vanotas aukštu ordinu, gyvena Lietu-
voje. Mane barusi graži studentė, taip
pat prez. Adamkaus apdovanota aukš-
tu medaliu, gyvena Amerikoje.

Pokalbis su ,,Santaros-
Šviesos” veikėjais
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Vilnius, sausio 27 d. (Lietu-
viams.com) – Baltijos šalių oro bend-
rovė „airBaltic” savo naujame vasa-
ros tvarkaraštyje numato 4 naujas
tiesiogines skrydžių kryptis iš Vil-
niaus. Vasaros skrydžių sezonu, kuris
prasidės kovo 28 d., „airBaltic” at-
naujina skrydžius į Dubliną, Oslą,
Hamburgą ir prideda naują skrydį į
Mančesterį. Iš viso vasaros sezonu
oro bendrovė turės 13 tiesioginių
krypčių iš Vilniaus.

„airBaltic” viceprezidento ir ge-
neralinio direktoriaus Lietuvoje Tado
Vizgirdos teigimu, oro bendrovei pa-
vyko atnaujinti ir pasiūlyti naujas
tiesiogines kryptis iš Vilniaus dėl
dviejų pagrindinių priežasčių – oro
uosto mokesčių sumažinimo, kas
tapo ypač patrauklu oro bendrovėms,
ir pasiteisinusio pačios oro bendrovės
verslo pertvarkos. „Praėjusius metus
baigėme pelningai, todėl dabar ga-
lime labiau stiprinti savo vietą Lie-
tuvoje. Iš Vilniaus mes atnaujinome

pačias paklausiausias skrydžių kryp-
tis ir tikimės, kad tai padės didinti
keleivių srauto augimą”, – pažymi T.
Vizgirda.

Dar praėjusią savaitę „airBaltic”
pranešė nuo kovo 4 d. pradėsianti
skrydžius iš Vilniaus į Londoną. Kito-
mis atnaujinamomis kryptimis oro ben-
drovė pradės skraidyti nuo kovo 29 d.

„airBaltic” į Norvegijos sostinę
Oslą skraidys 4 kartus per savaitę –
pirmadieniais, trečiadieniais, penkta-
dieniais ir sekmadieniais. Į Hambur-
gą bus skrendama tris kartus – ant-
radieniais, ketvirtadieniais ir šešta-
dieniais. Atnaujinami skrydžiai į
Dubliną bus atliekami 4 kartus per
savaitę – pirmadieniais, ketvirtadie-
niais, penktadieniais ir sekmadie-
niais. Į Mančesterį „airBaltic” skrai-
dins trečiadieniais ir šeštadieniais. Į
minėtus miestus, perkant bilietus in-
ternetu, bus galima nuskristi už ma-
žiau nei 190 litų, jau įskaičiavus oro
uosto mokesčius. 

Netekome knygû dailininko
Eugenijaus Karpaviçiaus

Lietuvos Sâjùdžio knyga –
Nepriklausomybès atkùrimo sukakçiai

Kišiniovas, sausio 27 d. (ELTA)
– Kišiniove viešėjęs premjeras And-
rius Kubilius Moldovos laisvajame
tarptautiniame universitete (ULIM)
iškilmingai atidarytoje Lietuvos vardo
auditorijoje skaitė pirmąją paskaitą. 

ULIM rektoriaus pristatytas
kaip Lietuvos ministras pirmininkas
ir kaip profesorius, premjeras A. Ku-
bilius linksmai pataisė rektorių ir
prisipažino, kad nors jau ir buvo bai-
giama rengti jo disertacija gynimui,
profesoriumi jam tapti sutrukdė pra-
sidedantis Lietuvos Atgimimas, Sąjū-
džio, ,,dainuojančios revoliucijos” kū-
rimas, tapimas politiku.

Savo paskaitoje ,,20 atkurtos Ne-
priklausomybės metų” premjeras pa-
žymėjo, kad dvišaliai Lietuvos ir Mol-

dovos santykiai visada buvo dalykiški
ir draugiški. 1988 m. Lietuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdis ir Moldovos Liau-
dies Frontas sukilo prieš svetimą
okupaciją ir pažadino nacionalinį są-
moningumą. Abi mūsų šalys gerai ži-
nojo, ką Sovietų Sąjungos atsilikimas
reiškė mums ir būsimoms kartoms.
Tiek Moldova, tiek Lietuva troško iš-
trūkti iš jos ir pakeisti mūsų gyvenimą.

Lietuvos premjeras pabrėžė įsiti-
kinimą, kad Moldova įveiks visus
sunkumus ir iššūkius, susijusius su
būtinomis pertvarkomis. Pasak A.
Kubiliaus, Lietuva gerbia Moldovos
teritorinį vientisumą ir suverenumą.
Moldovos žmonės turi teisę gyventi
suvienytoje šalyje, kuri vykdo pert-
varkas ir artėja prie ES. 

Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) –
Lietuvos dailės visuomenę ištiko dar
viena didžiulė netektis – sausio 26 d.
mirė vienas iškiliausių knygos meni-
ninkų Lietuvoje Eugenijus Karpavi-
čius, pranešė Lietuvos dailininkų są-
junga. 

E. Karpavičius apipavidalino per
200 knygų, 20 žurnalo ,,Dailė” nu-
merių. 2001 m. jis įkūrė savo leidyk-
lą, kuri specializavosi architektūros
ir fotografijos srityse – išleido fotoal-
bumus ,,J. Bulhak. Vilniaus Baro-
kas”, ,,K. Stoškus. Vilnius”, ,,A. Kun-
čius. Vilnius. 1960–1970”, ,,G. Jan-
kevičiūtė. Lietuvos grafika. 1918–
1940”. Profesionaliai įvaldęs knygos
meno ir poligrafijos specifiką, E. Kar-
pavičius tapo vienu ryškiausių šios
srities dailininkų Lietuvoje.

E. Karpavičiaus apipavidalintos
knygos buvo nuolat apdovanojamos
premijomis kasmečiuose Lietuvos ir
tarptautiniuose knygos meno kon-
kursuose.

Ypač reikšmingi dailininkui buvo
2002 m. – jo apipavidalintos knygos
atstovavo Lietuvai tarptautinėje
Frankfurto knygų mugėje, buvo pa-
talpintos nacionaliniame Lietuvos
leidėjų sąjungos stende, atskirų Lie-
tuvos leidyklų bei Pasaulio gražiau-
sių knygų konkurso stenduose.

Dailininkas 1973–1978 m. studi-
javo Valstybiniame dailės institute,

1982–1993 m. dirbo ,,Mokslo” leidyk-
loje meniniu redaktoriumi. Nuo 1984
m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos
narys, nuo 2005 m. – Lietuvos foto-
menininkų sąjungos narys.

E. Karpavičius apipavidalino spe-
cializuotus fotografijų albumus ,,A.
Sutkus. Fotografijos”, ,,A. Kunčius.
Tolių vaizdai” ir meno knygas – ,,Va-
lentinas Antanavičius”, ,,Antanas
Mončys”, ,,Leonas Strioga”, ,,Petras
Repšys” ir kt. Pastarieji albumai Lie-
tuvos knygų meno konkurse apdova-
noti kaip gražiausios metų knygos. 

Moldovos universitete atidaryta 
Lietuvos auditorija

„airBaltic“ vasaros tvarkaraštyje – 
13 tiesioginiû krypçiû iš Vilniaus

Vilnius, sausio 27 d. (ELTA) –
Signatarų namuose Vilniuje prista-
tyta Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo 20-mečiui skirta knyga ,,Ke-
lias į Nepriklausomybę: Lietuvos Są-
jūdis 1988–1991”.

Knygos sudarytojai – Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės
grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos
narys profesorius Bronius Genzelis ir
Seimo Parlamentarizmo istorijos ir
atminimo įamžinimo skyriaus vedėja
Angonita Rupšytė.

Buvęs Sąjūdžio Tarybos pirmi-
ninkas Vytautas Landsbergis knygos
įvadiniame žodyje ,,Sąjūdžio tiesa:
Lietuvos teisė būti” rašo: ,,Sąjūdin
susitelkė daug grupių su savomis ini-
ciatyvomis, pasipriešinimo ir gelbėji-
mo programomis. Generalinė progra-
ma – kitoks, nesovietinis žmonių po-
žiūris į gyvenimą – nebuvo atkakliai
skelbiama, lyg ir savaime aiški, jau
vykdoma. Vis dėlto ji pasirodė sun-
kiausia, nė ligi šiol neįvykdyta. Bet
vienas principas, tikslas ir būdas
švietė aiškiai kaip ryto saulė – tai
laisvė. Laisvė būti savimi – ir žmogui,
ir tautai. Laisvė rinktis kelius ir pa-
čiam, ir pačiai Lietuvai kurti savo būvį.
Toks buvo sykiu ir tikslas, ir būdas.”

Knygos ,,Kelias į Nepriklauso-
mybę: Lietuvos Sąjūdis 1988–1991”
autoriai pirmą kartą surinko ir suda-
rė abėcėlinį aktyvių Sąjūdžio dalyvių
ir talkininkų sąvadą, pateikė Sąjū-
džio organizacinę struktūrą mies-
tuose bei rajonuose.

Leidinys gausiai iliustruotas is-
torinių įvykių nuotraukomis, spaus-
dinami slaptųjų archyvų dokumen-
tai. Kuriant knygą aktyviai dalyvavo
Sąjūdžio dalyviai, politikai, valstybės
veikėjai, įvairių kartų istorikai. 

Vilnius, sausio 27 d. (Lietu-
viams.com) – Vilniaus oro uoste ke-
leivių registracijos metu jaunuolis pa-
juokavo turintis bombą. Lėktuvas iš-
skrido laiku ir be nesklandumų, ta-
čiau be prasto juokautojo, praneša
Vilniaus policija.

Sausio 26 d. Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Vil-
niaus miesto antrojo policijos komisa-
riato oro uosto poskyris gavo Vilniaus
oro uosto Aviacijos saugumo departa-
mento keleivių patikros tarnybos
pranešimą, kad atliekant keleivio,
Lietuvos piliečio A. M. (gim. 1991 m.)
patikrą į skrydį Nr. EI 0979 ((bend-
rovės „Aer Lingus” skrydis į Londo-
ną), šis jaunuolis pajuokavo, kad turi

bombą. Atlikus A. M. ir jo bagažo pa-
tikrą nebuvo aptikta jokių sprogme-
nų, tačiau lėktuvo vado sprendimu A.
M. nebuvo leista išskristi. 

Į įvykio vietą specialiosios tarny-
bos neiškviestos, oro uosto darbas ne-
buvo sutrikęs. Nors A. M. negresia
teisinė atsakomybė dėl šio įvykio. Po-
licija primena, kad pačių keleivių
saugumui užtikrinti priimtos taisyk-
lės ir viešąjį saugumą užtikrinančių
tarnybų budrumas kitiems panašiai
pajuokauti ar išsišokti linkusiems
lems tą patį, ką patyrė A. M. – gali-
mybę žvilgsniu palydėti kylantį lėk-
tuvą ir permąstyti žlugusius kelionės
planus. 

Lietuvos leidèjai atsisako dalyvauti
Pasaulio knygû sostinès projekte

Vilnius, sausio 27 d. (ELTA) –
Lietuvos knygų leidėjų nuomone,
projektas ,,Vilnius – Pasaulio knygų
sostinė” 2012 metais būtų ne laiku ir
net juokingas, todėl atsisako dalyvau-
ti jį rengiant ir tikisi, kad per arti-
miausius 5 metus Lietuva pakeis po-
žiūrį į lietuvių autorių ir knygą.

Lietuvos leidėjų sąjungos  pa-
reiškime dėl Pasaulio knygų sostinės
projekto teigiama, kad per pastaruo-
sius 2 metus Lietuvoje knygų leidy-
bai, lietuvių autoriams, bibliotekoms,
raštijos paveldo, literatūros ir kalbos
institutams, mokyklų aprūpinimui
vadovėliais, lietuvių literatūros sklai-
dai ir spaudos pramonei buvo suduoti
lemtingi smūgiai, nuo kurių ši sritis
ilgai neatsigaus.

,,Spėjame, kad Vilniaus miesto
savivaldybė, planuodama teikti pa-
raišką garbingam Pasaulio knygų
sostinės statusui gauti, nėra deramai
susipažinusi su knygų leidybą ir lie-
tuvių autorius žlugdančia valstybės
politika. Tuo tarpu padėtį Lietuvoje
puikiai žino ir pastangas išgyventi
atidžiai stebi garbios tarptautinės
organizacijos, glaudžiai bendradar-

biaujančios su UNESCO svarstant
įvairių šalių paraiškas.

Tikėtina, kad šalies ekonominės
padėtis pagerės iki 2012 m. Tačiau
nacionaliniai projektai, tokie kaip
’Vilnius – Europos kultūros sostinė’
ar planuojamas ,’Vilnius – Pasaulio
knygų sostinė’, mokesčių mokėto-
jams kainuoja milijonus. Knygų lei-
dėjų įsitikinimu, surinktus mokes-
čius valstybė pirmiausia turėtų skirti
valstybinėms kultūros rėmimo prog-
ramoms, bibliotekų fondams ir vado-
vėlių leidybai, lietuvių autorių kūry-
bos ir vertimų programoms atgaivin-
ti, sėkmingiems projektams, tokiems
kaip tarptautinė Vilniaus knygų mu-
gė, literatūros ir poezijos festivaliai, o
ne naujam ‘fasadiniam’ renginiui or-
ganizuoti”, – rašoma Lietuvos leidėjų
sąjungos pareiškime.

Pasaulio knygų sostinės vardą,
kurį suteikia Jungtinių Tautų Švieti-
mo, mokslo ir kultūros organizacija
(UNESCO), 2012 m. galėtų pelnyti
Vilnius ir Kaunas. Abu miestai iki ko-
vo 31 d. UNESCO atstovams Lietu-
voje turi pateikti bendrą paraišką.

Lietuvos Sąjūdžio knyga. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

A. a. dailininkas E. Karpavičius. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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radijas. Aukščiausiojo Teismo vyriau-
sioji teisėja Dorit Beinisch po to įvy-
kio buvo išvežta į ligoninę. Praneša-
ma, kad tas vyras paleido abu batus
iš teismo salės galo, sušukęs: ,,Tu ko-
rumpuota!” Tai įvyko teismui nag-
rinėjant bylą dėl leidimo vartoti ma-
rihuaną gydymo tikslais.  Apsaugi-
ninkai sutramdė užpuoliką ir iškvie-
tė policija, kuri šį suėmė. 

SEULAS
Šiaurės Korėja iššovė daugiau

nei 80 artilerijos sviedinių į jūrą ne-
toli ginčijamos jūrinės sienos su Pie-
tų Korėja. Seulo pajėgos atsakė įspė-
jamaisiais šūviais, pranešė pareigū-
nai. Pchenjanas nepaisė griežtų Pie-
tų Korėjos prieštaravimų ir pareiškė
turintis visas teises surengti kasme-
tines artilerijos šaudymo pratybas,
naudojant kovinius šaudmenis, taip
pat pažadėjo tęsti tokius mokymus.
Per tuos įvykius žmonės nenukentėjo. 

AUDŽA
Dešimtys irakiečių buvo susirin-

kę prie kapo, kuriame buvo palaido-
tas ,,Cheminis Ali” – liūdnai pagar-
sėjęs buvusio Irako diktatoriaus Sad-
dam Hussein pusbrolis ir jo paranki-
nis, nubaustas mirtimi už kovinių
dujų panaudojimą prieš tūkstančius
kurdų 1988 m., pranešė naujienų
agentūros AFP žurnalistas. Ali Has-
san al Majid, labiau žinomas savo
pravarde, buvo pakartas sausio 25 d.
už nusikaltimus, įvykdytus vadovau-
jant Saddam Hussein. 

NEW YORK
Afganistanui bus nubraukta 1,6

mlrd. dolerių skolų. Apie tai paskelbė
Tarptautini valiutos fondas (TVF) ir
Pasaulio bankas. Afganistanas esą
įvykdė būtinas pertvarkas, kad tarp-
tautinės skolos šaliai būtų dovano-
tos. Atitinkamas pareiškimas pa-
skelbtas likus dviems dienoms iki
Londone vyksiančios tarptautinės
Afganistano klausimams skirtos kon-
ferencijos. Joje bus aptariama nauja
strategija Afganistane.

LOS ANGELES
Praėjusią savaitę vykusio ren-

ginio ,,Haičio viltis dabar” (Hope for
Haiti Now) organizatoriai pranešė,
kad jiems pavyko surinkti 61 mln.
JAV dolerių (150 mln. litų) nuken-
tėjusiesiems per žemės drebėjimą
Haityje. Dvi valandas trukusią pa-
ramos akciją, kurią remia aktorius
George Clooney ir iš Haičio kilęs re-
peris Wyclef Jean, Jungtinėse Valsti-
jose žiūrėjo 24 mln. žmonių. Joje da-
lyvavusios garsenybės koncertavo,
pasakojo didvyriškas istorijas ir tele-
fonu priiminėjo aukojamus pinigus.

Pasaulio naujienos

VATIKANAS
Velionis popiežius Jonas Paulius

II du kartus buvo pareiškęs, jog yra
pasiruošęs pasitraukti iš pareigų, jei-
gu sunki liga neleis jam eiti apašta-
liškųjų pareigų. Kaip rašo lenkų
dienraštis ,,Gazeta Wyborcza”, iki
šiol tai buvo Vatikano paslaptis. 1994
m. 74 metų Jonas Paulius II laiške
kardinolams nurodė, jog sekdamas
popiežiaus Pauliaus VI pavyzdžiu,
,,pasilieka teisę pasitraukti iš Romos
vyskupo pareigų ligos, kuri būtų pri-
pažinta nepagydoma ir neleidžianti
jam vykdyti šv. Petro vietininko mi-
sijos, atveju”.

ROMA
Italija ketina sekti Prancūzijos

pavyzdžiu ir diskutuoti dėl visą mo-
ters kūną dengiančių rūbų uždraudi-
mo. Būtina uždrausti dėvėti burkas
ar nikabus, kai nepridengtos lieka tik
moters akys, interviu dienraščiui ,,La
Stampa” pareiškė Italijos moterų
reikalų ministrė Mara Carfagna.
Ministrės įsitikinimu, musulmonams
neturėtų būti suteikiama Italijos pi-
lietybė, jei jie verčia moteris dėvėti
veido uždangalus.

BELFASTAS
Didžiosios Britanijos ir Airijos

vyriausybės davė Šiaurės Airijos
politinėms jėgoms laiko iki sausio 29
d., kad susitartų dėl valdžios pasida-
lijimo, pranešė ministras pirminin-
kas Gordon Brown. Kartu su Airijos
premjeru Brian Cowen Britanijos
vyriausybės vadovas nuo šios savai-
tės pradžios stengėsi, kad pagrin-
dinės Šiaurės Airijos politinės parti-
jos – ,,Sinn Fein” ir demokratai jun-
jonistai pagaliau susitartų.

KOLOMBAS
Šri Lankos prezidentas Mahinda

Rajapaksa iškovojo įspūdingą pergalę
rinkimuose ir neatidavė po niokojan-
čio pilietinio karo mėginančios atsi-
gauti šalies vairo buvusiam armijos
vadui, pranešė Šri Lankos valstybinė
televizija. Suskaičiavus balsus paaiš-
kėjo, kad M. Rajapaksa įveikė savo
pagrindinį varžovą – atsargos gene-
rolą Sarath Fonsek.

JERUZALĖ
Nežinomas vyras sviedė savo

sportinius batelius į Izraelio Aukš-
čiausiojo Teismo vyriausiąją teisėją, o
vienas iš batų pataikė jai į tarpuakį ir
pargriovė nuo kėdės, pranešė Izraelio

EUROPA

JAV

Vilnius, sausio 27 d. (Bernar-
dinai.lt) – Pagalba Haičiui ir finan-
sinių paslaugų sritis – tokie vakar
prasidėjusio Davoso forumo slaptažo-
džiai. Ko tikėtis iš Pasaulio ekonomi-
kos forumo, jau 40 kartą matuosian-
čio pasaulio ekonomikos tempera-
tūrą?

Kasmet Šveicarijos žiemos ku-
rorte Davose tvyro vis kitos nuotai-
kos. Prieš keletą metų milijardieriai
ir valstybių vadovai buvo pasiryžę
rizikuoti viskuo, ką turi, jei tik tai
duos ekonominės naudos. Pernai Da-
vosas diskutavo apie žinomas ben-
droves ar bankus nušlavusią ir dau-
gelį Vakarų valstybių prislėgusią kri-
zę. Šiemet šūkiu ,,Pergalvoti, pert-
varkyti, perstatyti” Davosas kviečia į
šalį nustumti rinkos jėgų valdomą
ekonomiką ir pertvarkyti finansinių
paslaugų sritį ir pasaulinę prekybą. 

,,Pasaulinis sunkmetis tam tikra
prasme pakirto keletą metų Davose
tvyrojusią euforiją dėl globalizacijos.
Tikiuosi, bus rimtesnių bandymų
kurti harmoningą nuomonę, apsvars-
tant ne tik naudą, bet ir riziką”, –
sakė Nobelio prizo laimėtojas ekono-
mistas Joseph Stiglitz.

360 dienų per metus Davosas tė-
ra turistų pamėgtas slidinėjimo ku-
rortas, kurį dar XX amžiaus pradžio-
je knygoje ,,Užburtas kalnas” aprašė
Thom Mann. Tačiau šiandien čia
neišvysite nė vieno žioplinėjančio
turisto. Penkioms dienoms Šveicari-
jos miestą užkariavo per 2,500 pa-
saulio politikų ir verslininkų, pusė
tūkstančio žiniasklaidos atstovų.
Sausakimšame kurorte bus galima
sutikti 55 valstybių galvas, didžiau-
sių bendrovių  vadovus ir šiemet į Da-
vosą grįžusius JAV bankininkus, ku-
rie pernai susigūžę nuo krizės kirčių
lindėjo Wall street.

Į Davosą atkeliaus gana negausi
JAV prezidento Barack Obama atsto-
vų delegacija. JAV valstybės vadovo
darbotvarkėje pirmenybė teikiama
vidaus reikalams: sveikatos apsaugos
pertvarkai, didėjančiam nedarbui ir
metiniam pranešimui.

Ankstesnio JAV prezidento Bill
Clinton pranešime taip pat vyraus ne
pasaulinė ekonomika, o kvietimas
prisidėti prie pagalbos Haičiui idė-
jomis ir pinigais.

Specialistai pastebi, kad Davosas
puikiausiai atspindi ir besikeičiančią
galių pusiausvyrą pasaulyje. Vis dau-
giau dėmesio Pasauliniame ekonomi-
kos forume skiriama besivystančių
valstybių ir greitai augančių ekono-
mikų problemoms. Šiais metais į Švei-
cariją atvyksta kaip niekada gausus
Azijos atstovų būrys.

Deja, Lietuvos atstovų Davose
nebus. Siunčiant kvietimus pavasarį
dabartinė šalies prezidentė Dalia
Grybauskaitė dar tik kovojo dėl
aukščiausių pareigų. Kvietimo nega-
vo ir premjeras Andrius Kubilius.

Davose – apmâstymû metas

Ženeva, sausio 27 d. (,,Reuters”/
BNS) – Daugelis pasaulio šalių, tarp
jų Rusija, Jungtinės Valstijos, Alžy-
ras, Kinija, Egiptas ir Sudanas, per
pastaruosius 10 metų toliau pažeidi-
nėjo žmogaus teises, pagrobdamos ir
laikydamos slaptuose kalėjimuose
opozicijos atstovus ir įtariamuosius
teroristine veikla, sakoma paskelbta-
me Jungtinių Tautų (JT) pranešime.

JT paskelbė sąrašą, kuriame nu-
rodyta keliasdešimt šalių-pažeidėjų.

,,Slaptas laikymas kalėjimuose
kovojant su terorizmu tebėra rimta
pasaulinio masto problema”, – sako-
ma 226 puslapių ataskaitoje, kurią
parengė 4 nepriklausomi JT specia-
listai, metus laiko nagrinėję duome-
nis apie lėktuvų skrydžius ir ap-
klausę buvusius kalinius. Ataskaita
bus pristatyta JT Žmogaus teisių
tarybai kovo mėnesyje.

Specialistų nuomone, kaltinin-
kus laikas patraukti atsakomybėn, o
aukoms ir jų giminaičiams reikia
išmokėti žalos atlyginimą. Tikrasis
slaptų kalėjimų tikslas yra nuslėpti
tą faktą, kad kaliniai buvo kankinami
arba žeminami siekiant gauti infor-
macijos, arba siekiant priversti juos
tylėti, sakoma dokumente.

Pasak specialistų, Ženevos kon-
vencijos draudžia slaptus kalėjimus.
Niekuo negalima pateisinti slapto
įtariamųjų įkalinimo – nei nepapras-
tąja padėtimi šalyje, nei ginkluotu
konfliktu, nurodo ataskaitos auto-

riai. ,,Nepaisant aiškaus uždraudimo,
slapti kalėjimai veikia po visą pasaulį
prisidengus kova su terorizmu", –
sakoma ataskaitoje.

Po išpuolių New York ir Wa-
shington, DC 2001 m. rugsėjo 11 d.
JAV prezidentas George W. Bush
paskelbė pasaulinį karą su terorizmu
ir davė nurodymą pastatyti kalėjimą
prie JAV karinės bazės Guantaname
Kuboje ir kitus kalėjimus žmonėms,
kurie kaltinami sąsajomis su islamis-
tinės organizacijos ,,al-Qaeda” ir Ta-
libano judėjimo veikla.

Prasidėjus karui Afganistane ir
Irake, kaliniams buvo uždrausta ben-
drauti su šeimomis, jiems buvo atim-
ta teisė į teismo procesą ir gynybą
teisme. Daugelis Centrinės žvalgybos
valdybos (CŽV) sulaikytų žmonių
buvo perduota į Etiopijos, Džibučio,
Egipto, Jordanijos, Maroko, Pakis-
tano ir Sirijos kalėjimus. Kai kurie
buvo nugabenti į Jungtinių Valstijų
sąjungininkių – Lenkijos, Tailando ir
Rumunijos izoliatorius, sakoma atas-
kaitoje.

,,CŽV susijusi su sulaikymu ir
kalinių perdavimu, taip pat klausimų
tiems, kurie laikomi užsienio valsty-
bių kalėjimuose, sąrašo sudarymu”, –
sakoma ataskaitoje.

,,Lygiai taip pat sunku sužinoti
ką nors apie žmones, laikomus kalė-
jimuose kitų šalių, pirmiausia Di-
džiosios Britanijos ir Kanados, prašy-
mu”, – sakoma ataskaitoje. 

JT rado slaptû kalèjimû 
visame pasaulyje

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

Deja, Lietuvos atstovų Davose nebus.
EPA nuotr.
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ARBATA – SKANU 
IR SVEIKA

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

Šeimininkės
patarimai

Tikroji, arbatžolių arbata, atsira-
do labai seniai, prieš maždaug 5000
metų Kinijoje. O šiaip visokių žolelių,
medienos drožinių, šakniavaisių ar
uogų arbatas žmonės pradėjo gerti
dar anksčiau, vos tik išmokę vandenį
užsivirinti. Senovės žmonės pradėjo
pažinti kiekvienos žolelės gydomąją
galią, kiekvienos užplikytos medienos
ar bet kokių uogų teigiamą ir neigia-
mą poveikį. Karštoje klimato zonoje
gyvenantys žmonės pajuto, kad troš-
kulį geriausiai malšina karšti gėri-
mai, kaip arbata ar kava. Taip per
amžius Vidurinėje Azijoje beduinai
dykumose gėrė ir geria tik karštus
gėrimus.

Anksčiau plačiausiai buvo papli-
tusi juodoji arbata, o dabar, kai par-
duotuvės stebina įvairiausių rūšių
arbatos gausa, galime teigti, kad ža-
lioji arbata populiarumui nenusilei-
džia, net ir lenkia juodąją. Tad kurios
rūšies arbata – žalioji ar juodoji – ver-
tingesnė?

Žinovų teigimu, žaliojoje arbatoje
yra daugiau vertingesnių medžiagų,
nes ji mažiau fermentuota. Joje iš-
lieka daugiau įvairios medžiagos: vi-
taminų, mikroelemenų. Tačiau no-
rint išlaikyti visas žaliosios arbatos
savybes, labai svarbu ją tinkamai
paruošti. Juodoji arbata – kur kas la-
biau fermentuota, jos gamybos pro-
cese vartojamas karštas oras, tad joje
vertingų medžiagų gerokai mažiau.
Pagal žinovus, juodoji arbata daugiau
tinka šaltuosiuose kraštuose ir šal-
tuoju metų laiku, nes ji geriau šildo.

Tiek juodoji, tiek žalioji arbata
yra nurenkama nuo to paties kininio
arbatmedžio – arbatmedinių šeimos
visažalio krūmo ar nedidelio medžio.
Skiriasi tik jų gamybos būdai.

Arbatų paruošimo 
būdai

Neretai žmonės nesigilina, ko-
kios rūšies arbata gaivinsis, ir jas abi
ruošia vienodai. Dažniausiai žmonės į
arbatas žiūri, kaip į kokį gėrimą, ir
nesirūpina dėl teisingo jos paruoši-
mo. Tačiau arbatmedis yra unikalus
augalas, turintis labai daug reikalin-
gų žmogui medžiagų, jo poveikis gali
būti tiek tonizuojamasis, tiek atpalai-
duojamasis – priklausomai nuo arba-
tos paruošimo ir pateikimo.

Pasirodo, žaliosios ir juodosios
arbatų paruošimo būdai skiriasi.
Svarbiausias dalykas ruošiant arbatą
yra vanduo. Reikia žinoti, kad žaliąją
arbatą reikia ruošti iki 70 laipsnių
(ne verdančiu) atvėsintu vandeniu, o
juodoji arbata ruošiama karštame (95
laipsnių) vandenyje. Be to, šviežią ža-
liąją arbatą galima užpilti daug kar-
tų, priklausomai nuo jos kokybės.
Dar geriau, jei arbatą plikote ne van-
dentiekio, o šaltinio vandeniu. Arba-
tos kvapas atsiskleis geriau, jei indus,
kuriuose ruošite arbatą, prieš tai
pakaitinsite. Beje, negalima ilgai lai-
kyti užplikytos arbatos – priklauso-
mai nuo rūšies ir kokybės, užtenka

plikyti 2–4 minutes.
Karštomis vasaros dienomis spe-

cialistai pataria troškuliui malšinti
žaliąją arba baltąją arbatą, užplikant
jas kiek atvėsintu vandeniu. Jas gerti
patariama iš platesnių indų (pialų).
Kokybiškos geros arbatos netinka
gerinti įvairiausiais priedais, jie ją tik
sugadintų.

Kokią arbatą pirkti?

Parduotuvėse galima įsigyti įvai-
riai supakuotos arbatos – dežutėse
supakuotų arbatžolių, arbatžolių
vienkartiniuose pakeliuose, sveria-
mos arbatos, bet jos rasime tik spe-
cialiose arbatos parduotuvėse. Tad
kuri arbata geresnė?

Pati prasčiausia arbata būna su-
pilstyta į vienkartinius pakelius: į
juos daugiausia patenka arbatžolių
lapelių dulkių, nekokybiškų lapelių,
likusių perrūšiavus žaliavą. Vien pa-
ėmus tokį pakelį į rankas ir truputį
pakračius, pamatysime, kaip iš jo pa-
birs dulkės. Todėl geriausiai tinka
pirkti nesupakuotą arbatą, o pati ge-
riausia yra sveriama palaida arbata.
Tada mes matome, kokios ji spalvos,
ar arbatžolės yra lengvos, ar junta-
mas jų kvapas, ar yra purios, nesu-
plėkusios, išvaizdžios. Šie požymiai
daugiausiai skirtini baltąjai ir žaliąjai
arbatai, nes jos yra mažiau gavusios
karšto oro.

Dar egzistuoja presuota arbata
plytelėse. Ji yra labai vertinga ir
gera, jos gamybos technologija leidžia
išsaugoti gerąsias žaliavos savybes.
Tokia arbata populiari Vidurinėje
Azijoje, Šiaurės Kaukaze, Lietuvoje ir
kt. kraštuose. Tiktai niekada nepjau-
kime arbatžolių plytelės skersai, jos
sluoksnį visai nesunku atskirti.

Kad ir kokios arbatos įsigytu-
mėte, turite atsiminti, kad netinka-
mai laikydami namuose, galite ją su-
gadinti. Arbatą reikia laikyti uždary-
tą, kad į indą nepatektų jokių kvapų,
nes kokybiška arbata pritraukia
pašalinių kvapų. Taip pat patartina
arbatą laikyti taip, kad ji galėtų
kvėpuoti: moliniuose indeliuose, kar-
toninėse dėžutėse ir pan. Arbatos
ilgai laikyti neverta, nes ji sensta,
ypač baltosios ir žaliosios.

Arbata gydo

Arbata ne tik gerai malšina troš-
kulį, bet ir turi gydomųjų savybių. Ji
yra geras organizmo stimuliatorius,
nes joje yra kofeino, ji gerina mąsty-
mą, nuotaiką, atmintį, mažina nuo-
vargį, didina darbingumį bei fizinį
protinį aktyvumą. Arbata taip pat
skatina širdies veiklą, gerina šlapimo
išsiskyrimą, didina arterinį kraujo-
spūdį, stiprina kraujagyslių sieneles.
Ji palengvina migrenos priepuolius,
ją patariama gerti esant depresijai,
hipotonijai (sumažėjusiam kraujos-
pūdžiui), pablogėjus atminčiai, ser-
gant virškinimo sistemos ligomis. Ar-
bata naudojama ir kompresams nuo
nudegimų saulėje. 

Arbata, ypač žalioji, labai palan-
kiai veikia virškinimo sistemą, nes
sugeba sugerti kenksmingas organiz-
mui medžiagas, sutraukia žarnyno
gleivinę, gerina žarnyno tonusą. Ža-
lioji arbata taip pat stabdo viduriavi-
mą, todėl vartotina apsinuodijus ir
sergant įvairiomis žarnyno ligomis.
Dėl žaliosios arbatos naudingumo
nekyla abejonių, nes joje, kaip ir cit-
rusiniuose vaisiuose, yra daug kate-
chinų, kurie stiprina kapiliarus.

Gydymasis vaistažolėmis

Lietuvių liaudies medicina žinojo
daugybę priemonių, kuriomis labai
tikėjo. Tačiau didžiausia reikšmė
skirta gydymui vaistažolėmis. Tai bu-
vo racionalus, šimtmečių patirtimi iš-
bandytas gydymo būdas. Nuo perša-
limo, gripo, slogos, plaučių uždegimo
gerdavo aviečių lapų ir šakelių, liep-
žiedžių arbatas. Ramunėlės, jona-
žolės, čiobreliai ir kitos vaistažolės
buvo vadinamos vaistais nuo šimto li-
gų. Nemigą gydydavo aguonų galvu-
čių nuoviru, krapų arbata, valerijonų
šaknimis. Gydymui dažnai buvo var-
tojami vyšnių, obelų, raudonųjų bijū-
nų žiedai, beržo lapai, pušų ir eglių
spygliai, kadagių šaknys. Daugelis
miško augalų taip pat buvo vartojami
įvairioms ligoms gydyti. Tai mėlynės,
bruknių ir arkliauogių lapai, valeri-
jono šaknys, ąžuolo žievė ir daugelis
kitų. Dažniausiai ruošiami mišiniai,
nes jų gydomasis poveikis būdavo
žymiai pastebimesnis. Pastaraisiais
dešimtmečiais mokslininkai ypač
pradėjo domėtis vaistiniais augalais.
Vaistų pramonė apie 80 proc. vaistų
gamina iš augalų. Vargu ar rasime
žmonių, kurie netikėtų vaistažolių
galia, tik visa bėda, kad gydymasis
vaistažolėmis trunka ilgesnį laiką,
tam reikia daugiau pasiruošimo, dar-
bo, o gydytis vaistais daug papras-
čiau.

Paprastasis apynys (Hop)

Daugiametinis vijoklinis, žolinis
augalas. Auga lapuočių bei mišriuose
miškuose ir krūmuose, derlingame
dirvožemyje. Paplitęs visoje Lietuvo-
je. 

Apynys medicinoje vartojamas
labai seniai. Dar VIII a. juo gydytos
nervų ir kai kurios kitos ligos. Vais-
tinė žaliava – spurgai, kuriuose yra
lupulino, kuris susideda iš dervų,
karčiųjų medžiagų, eterinio aliejaus,
raugų, organinių medžiagų ir kt.

Apynių spurgų preparatai rami-
namai veikia centrinę nervų sistemą,
jie gerai tinka nuo nemigos. Apynių
spurgų kišdavo į pagalvėles, kad ne-

migo kankinamas žmogus galėtų už-
migti.

Gydant nervinius negalavimus ir
nemigą apyniai buvo vartojami su
vaistiniais valerijonais. Susmulkintą
aukštą apynių spurgų užpilkite puo-
deliu verdančio vandens ir 5–10 mi-
nučių pašildykite ant silpnos ugnies.
Po 20 minučių nukoškite. Visą užpilą
išgerkite vakare. Tai senas liaudies
medicinos migdomasis užpilas.

Paprastasis čiobrelis 
(Thyme)

Daugiametis žolinis augalas, au-
gantis sausuose pušynuose, šlaituose.
Buvo gerai žinomas antikos laikais.
Jį gerai žinojo senovės germanų,
baltų, slavų gentys.

Vaistams vartojama čiobrelio žo-
lė. Joje yra eterinio aliejaus, minera-
linių medžiagų, vitaminų, flavonoidų
ir kt. Čiobrelio žolė – veiksminga
priemonė nuo daugelio ligų. Jo nuovi-
rais, arbatomis gydoma nervų ligos,
stresas, gili depresija.

Sergant depresija

Šaukštą susmulkintų valerijono
šaknų ir šaukštą čiobrelio žolės už-
pilkite vienu ir pusės puoduko ver-
dančio vandens. Po valandos antpilą
nukoškite. Gerkite šiltą 3 kartus per
dieną, po 0,5 puoduko. Po 10 dienų
darykite pertrauką.

Čiobrelių žolės sumaišytos kartu
su valerijono šaknimis ir raktažolės
žolėmis, užplikytos karštu vandeniu,
antpilu gydoma migrena ir stiprūs
galvos skausmai.

Erškėtuogių (Blackthorn) 
arbata

Knygose apie fitoterapiją (gydy-
mą augalais) erškėtis dar vadinamas
,,Damasko rože”, ,,cinamono rože”.
Be abejo, erškėtuogės išsiskiria iš
kitų vaisių – jose yra ypač daug vita-
mino C (5 kartus daugiau nei cit-
rusiniuose vaisiuose). Erškėtuogių
gėrimą gerti, ypač sveika žiemą ir
pavasarį, kai esame pavargę, kai
sirgdami karščiuojame – organizmas
lengviau įveikia ligą.

Nuo seno žinome, kad erškėt-
uogės turi tulžį varančių savybių; jos
gydo skorbutą, sklerozę, didina orga-
nizmo atsparumą infekcinėms li-
goms.

Erškėtuogių ir džiovintų juo-
dųjų serbentų arbata: vieną šaukš-
tą mišinio užpilkite puodeliu verdan-
čio vandens, duokite pritraukti vieną
valandą. Gerkite po 0,5 puodelio 3–4
kartus per dieną.

Vienas šaukštas vidutinio dydžio
erškėtuogių, virtų puodelyje vandens
– visos paros vitamino C norma. Ne-
išmeskite erškėtuogių, nusunkę mar-
lę, išgerkite nuovirą. O iš erškėtuogių
galima pasidaryti košelę, kuri puikiai
valo žarnyną. Pvz. pusę puodelio
erškėtuogių, sumalkime kavamale ir
užpilkime šiltu distiliuotu vandeniu
(iki grietinės tirštumo). Leisti pri-
traukti 2–3 valandas. Į košelę įdėki-
me arbatinį šaukštelį medaus. Kitu
sykiu valgykite šviežius arba džiovin-
tus vaisius, išmirkytus distiliuotame
vandenyje. Vietoj distiliuoto vandens
galima vartoti ir virintą, bet poveikis
bus mažesnis.

Parengta pagal liaudies mediciną

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

Tel. 773-585-9500



DRAUGAS,  2010 m. sausio 28 d., ketvirtadienis                     9

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. 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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savaitgalius, klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 156

SEIMČIAN
(1951.05?–1951.08?)

Kai Ugolj Elgeno vartai ir ,,čis-
tokolai’’ pasiliko tolumoje, vienas iš
ginkluotų sargybinių kreipėsi į mane:

– Ei slyš, ty, bliatj, snimaj eti
nomera nachuj. Bolše tebe oni nie
ponadabitsa. (Tu nusiplėšk  tuos savo
numerius, nes daugiau tau jų ne-
prireiks).

Dirbant įvairų darbą anglių ka-
sykloje ir prie elektrinės, tie berla-
giniai numeriai greitai susitepdavo, o
pajuodę susiliedavo su pilka kalinių
apranga. Todėl Elgeno administracija
gana dažnai išduodavo naujas, šva-
riai baltas skiautes su ryškiais juo-
dais numeriais. Taip jau sutapo, kad
visi mano numeriai buvo neseniai pa-
keisti. ,,Emblemos’’ su rusišku užra-
šu ,,S-733’’ (manasis lagerinis vardas
bei pavardė) dabar švytėjo visu gra-
žumu.

Aš nelabai tikėjau, kad mane vie-
ną vežtų į kitą ,,pataisos darbų la-
gerį”, nes laikiau save jau ,,nebepa-
taisomu” ,,liaudies priešu”. Maniau
ir NKVD mane tokiu seniai pripaži-
no. Todėl pasiūlymas nusiplėšti nu-
merius man pasirodė labai įtartinas.
Na, jau ne, pagalvojau, nusiplėšiu nu-
merius, o mane sušaudys, kaip, at-
seit, bandžiusį pabėgti kalinį. Arba
nudės ir paliks, kaip niekam neži-
nomą, ,,neatpažintą” lavoną. Medžia-
gos skiautės su užrašu ,,C-733’’ pri-
siūtos ant drabužių tuomet man at-
rodė vienintelis šiaudas, už kurio dar
galėčiau išsilaikyti šiame pasaulyje.

– Ničevo. Možete rastrelivat i s
nomerami. Oni vam niepomiešajut
(Niekis. Galite sušaudyti ir su nume-
riais. Jie jums nesutrukdys), – mėgi-
nau juokauti su likimu. Kaip tik
artėjome prie kalinių kapinių, kur
matėsi gausybė nedidelių kauburėlių,
su dar styrančiais mediniais kuole-
liais, ant kurių juodais dažais buvo
įrašyti gulaginiai numeriai. Ten jau
seniai ilsėjosi ir Škotijos karys, ir
Broz Tito adjutantas Branko Marko-
vič, ir du kauniškiai moksleiviai bei
šimtai, tūkstančiai kitų žmonių, apie
kurių likimą niekas jau nesužinos ir
neparašys. Nei vardų, nei pavardžių.
Važiuojant pro šią vietą virpėjo visas
mano kūnas. Nejau čia bus paskutinė
mano kelionės stotelė, pažymėta kuo-
leliu su numeriu ,,S-733’’, kuris, lai-
kui bėgant, pranyks, kaip ir tie
kauburėliai.

– Cha, cha, cha!, – nusižvengė
čekistai. – Nu ty dajioš, bliatj! Tebia
by niepovezli, bliatj, mašynoj tak
daleko rastrelivatj, nachuj. Bratskaja
magila že riadom. (Tavęs nebūtų taip
toli vežę mašina, nes Brolių kapai čia
pat, prie lagerio).

Aš negalėjau patikėti, kad dėl
manęs vieno siųstų sunkvežimį net
su trimis čekistais. Enkavėdistai
mėgino ,,juokauti’’, kad dar, atseit,
nepribrendo reikalas mane šaudyti.

– Su šitais numeriais tu išgąsdin-
si visus kalinius lagerio, į kurį tave
vežame, – mėgino perkalbėti, bet aš
sėdėjau apsimetinėdamas, kad visai
nesiklausau jų kalbų, ir tik žiūriu į
tolimas Kolymos kalvas (,,sopki’’).
Sargybiniai, pajutę, kad nesu pasi-
rengęs patikėti jų gera valia ir pasi-
duoti įtikinėjimams, paliko mane ra-
mybėje. Tik nuvažiavus nuo Brolių
kapų geroką kelio atkarpą, aš su

palengvėjimu atsidusau, ir jau pradė-
jau tikėti, kad galbūt mane tikrai į
kitą lagerį perkelia.

* * *
Po kelių valandų kratymosi pa-

siekiau persiuntimo lagerį Seimčian.
Privažiuojant sunkvežimiui prie

vartų, visų pirma mane nustebino,
kad šis lageris labai skiriasi nuo to, iš
kurio mane atvežė. Kaip ir kiekvie-
nas lageris, jis turėjo 4 sargybos
bokštelius (,,vyški’’). Bet šis buvo
aptvertas tik vienos eilės spygliuotos
vielos tvora. Pro aukštą tvorą viskas,
kaip ant delno, matėsi, kas dedasi
zonoje: ir barakai, ir lagerio aikštė.
Už spygliuoto aptvaro kaliniai galėjo
laisvai vaikščioti po zoną bei iš ba-
rakų į barakus.

Sunkvežimiui sustojus, pirmiau-
sia pamačiau laisvai slampinėjančią
grupelę apiplyšusių, murzinų, jaunų
16–17 metų amžiaus vaikėzų su iš-
blyškusiais veidais. Kai mane išlai-
pino, du trys iš tų vaikigalių pasileido
bėgti į barakus, matyt, norėdami
pranešti apie naujo ,,gyventojo”
atvykimą. Mačiau, kaip iš barakų
link vachtos palengva ateina daugiau
paauglių (,,špana’’) ir vyresnio am-
žiaus kalinių. Bet kai jie pamatė, kad
iš sunkvežimio išlipu tik aš vienas,
didesnė dalis jų apsisuko ir sugrįžo į
barakus. Prie vartų pasiliko tik keli,
daugiausia ,,malaletki” (mažvaikiai),
kurie išpūtę akis spoksojo į mane ir
kažką tarpusavyje kalbėjosi. Išlaipinę
iš sunkvežimio, sargybiniai vėl man
geruoju patarė nusiplėšti numerius.

– Aš juos nusiplėšiu vėliau, kai
pateksiu į zoną, – atsakiau, ir jie ne-
prieštaravo. Kai iš kabinos išlipęs
vyresnysis čekistas pamatė, kad aš
dar tebesu su numeriais, griežtai įsa-
kė man tučtuojau viską nudraskyti.
Bet aš ramiai, bet tvirtai pakartojau
tą patį, ką tik ką buvau atsakęs sar-
gybiniams.

Kai tik mane įvedė į vartų
,,vachtą”’ – būdelę, pirmiausia tie
patys sargybiniai įnirtingai pripuolė
nuplėšinėti mano berlaginius ,,žy-
meklius”, esančius ant viršutinių
drabužių. Po to, atlikę pridavimo ce-
remoniją, jie pasišalino. Kaip vėliau
sužinojau, mane palikę Seimčiano
persiuntimo lageryje (,,peresyločnyj
punkt”), jie iš čia į Elgeną išsivežė 15
kalinių. Dėl to mūsų vyrai juokavo,
kad aš toks ,,pavojingas” ,,liaudies
priešas”, kad mane čekistai iškeitė
net į 15 kriminalinių nusikaltėlių.

Vietiniai enkavėdistai sutikrino
tapatybę pagal bylos duomenis bei,
padarę kratą, liepė pirmiausia eiti į
valgyklą, kur vienas gausiu pietus,
nes lageryje visi jau buvo papietavę.
Vėliau sakė ateis kažkoks ,,starosta’’
(seniūnas) ir nuves į baraką.

Kai tik įžengiau į zoną, mane
tuojau apspito tie jauni apskurę ka-
liniai, kurie buriavosi prie vachtos.
Matėsi, kad jie iš kriminalinio, kišen-
vagių pasaulio. Tarp jų buvo ir keli
vyresnio amžiaus vyrai. Išsprogdinę
akis, jie vienas per kitą pradėjo klau-
sinėti tradicinių lagerio klausimų
naujokams: ,,Iš kur?” ,,Už ką?” ,,Pa-
gal kokį straipsnį?’’ ir taip toliau, ir
panašiai.

Kai atsakiau, kad esu nubaustas
pagal 58-tą straipsnį, daugelio entu-
ziazmas staiga atšalo, ir jie atsi-
traukė nuo manęs, kaip nuo kokio
raupsuotojo.                Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
– Žiūriu gana atsargiai. Taip,

mes dabar remsime tuos grįžtančius,
o pensininkams mažinsime pensijas.
Bijau, kad taip gali būti supriešinama
visuomenė. Matau realų ir paprastą
sprendimą. Verslininkams pradeda
trūkti kvalifikuotų specialistų, tegul
valdžia sukuria sąlygas tokias, kad
verslui būtų palanku ir įmanoma
samdyti iš užsienio grįžtančius pro-
tus. Kaip airiai padarė. Čia yra verslo
ir rinkos dalykas.

– Universitetų ir aukštojo
mokslo vizija Lietuvoje? 

– Universitetų ir studentų skai-
čius turi iš esmės sumažėti. Profeso-
riaus vardas turi skambėti mažiau-
siai kaip valstybinės premijos laure-
ato. Universitetą baigę žmonės turi
turėti vertę rinkoje. Diplomas turi
būti brangus, sunkiai pasiekiamas.
Brangus net ir pinigais. Tačiau pir-
miausia žmogui, turinčiam diplomą,
reikia atgauti prarastą vertę visuo-
menėje. Jei savo mokslu sugebi įro-
dyti, jog esi vertybė, ne tik kad neturi
mokėti, bet tau turi mokėti. O jei
šiaip sau mokaisi ir turi pinigų, uni-
versitetas ir valstybė privalo išmokti
tuos pinigus iš tavęs paimti.

– Kokie yra būdai grąžinti
aukštajam mokslui gerą vardą?
Ar tai įmanoma? 

– Man keista, kad švietimą bando
reformuoti žmonės iš pačios švietimo
sistemos. Nieko iš to niekada nebus.

Niekas negali sutvarkyti sistemos,
būdamas pačioje sistemoje. Pirmas
veiksmas – sistemą reikia pradėti
tvarkyti iš išorės. Universitetas yra
valstybėje. Isteriškos kalbos apie
autonomiją reiškia tik tiek: neliesk
mūsų, mes patys susitvarkysime.
Taip neteisinga. Vadybiniu požiūriu,
sistemą turi tvarkyti ne pati sistema.
Antra, reikia valstybiniu lygiu susi-
tarti, ko mes siekiame. Kad kiekvie-
nam būtų atviras kelias į universi-
tetą? Tai nesąmonė. Aš galiu norėti
būti astronautu, tačiau mano galimy-
bės man to neleidžia. Ir su tuo teks
susitaikyti. Reikia susitarti, kiek turi
būti profesinio parengimo, kiek mo-
kytis kolegijose ir t. t. Patys žmonės
niekada neatsisakys savo postų, savo
atlyginimų ir stengsis pasinaudoti
esama padėtimi.

(...)

– Būdamas dvyliktokas, kur
pasirinktumėte studijas: Lietu-
voje ar svetur?

– Aš daryčiau taip. Metus studi-
juočiau Lietuvoje, o paskui – dvejus
užsienyje. Tada daryčiau tam tikras
išvadas. Bet labiausiai man keista,
kodėl žmonės nustojo šnekėti apie
ilgesį. Gal gėdijasi? Man ne gėda, bū-
damas užsienyje, aš pasiilgstu visko.
Negali būti, kad aš toks vienas. Ne-
tikiu.

Sutrumpinta

Kalbino Tautvydas Lukaševičius
Bernardinai.lt

B. BURGIS: „ŽMOGUI, TURINČIAM
DIPLOMĄ...
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AR ,,MARGUČIO II” BALSAS
GREITAI  NUTILS?

MARIJA REMIENÈ

Prieš prasidedant Naujiesiems
metams, pagal šio krašto įstatymus,
kiekvienos organizacijos vadovybė
pateikia apyskaitą nariams ir visuo -
menei apie savo veiklą. Seniausia
lietuviška radijo programa Amerikoje
,,Margutis II” taip pat laikosi tos
taisyklės. Tad sausio 21 d. jo valdyba
susirinko pasėdžiui.

Posėdžiui pirmininkavo valdybos
pirmininkė Marija Remienė, kuri
susirinkusiems išdalijo 2009 m. paja -
mų ir išlaidų apyskaitos kopiją.
,,Margučio II” pajamas sudaro: aukos
– 19,299 dol., Lietuvių Fondo parama
– 5,000 dol., lėšos už skelbimus –
21,299 dol., lėšos už mirties pra ne -
šimų skelbimus  – 8,010 dol., banko
palūka nos – 550,31 dol. Viso 2009 m.
pajamų gauta 53,974.31 dol.

Išlaidos sudaro: mokestis WCEV
radijo stočiai – 37,700 dol., mokestis
už AT&T  telefoną – 2,780.14 dol.,
įva rios išlaidos (vajaus laiškai, paš-
tas) – 1,441.91 dol., programų vedė-
jams išmokėta 15,685 dol. Viso išlai -
dų 2009 m. buvo 57,607.13 dol. Ban -
ko sąskaitoje liko 1,253.53 dol. Ar
įmanoma, turint tiek pinigų, toliau
tęsti radijo programą?  Ne, neįmano -
ma, nes kas mėnesį išlaidos siekia
apie 5,000 dol.

Lyginant su praėjusių keletos
metų apyskaitomis, išlaidos nepasi -
keitė. Skaičiai liko panašūs. Tačiau
smarkiai sumažėjo aukos ir pajamos
už skelbimus. Praėjusiais metais savo
reklamas nutraukė Lietuvių Fondas,
Frank Zapolio draudimo agentūra,
,,Balzekas Motor” ir Gaidas-Daimid
lai dotuvių namai. Naujų skelbimų
neįmanoma gauti, nors valdyba deda
įvairias pastangas. Prisikalbinti vers -
lininkus skelbtis ,,Margutyje II” ne-
pa vyksta. Tiesa, padidėjo pajamos už
mirties pranešimus, bet sumažėjo
aukų – retėja  ,,Margučio II” rėmėjų
karta. 

Laidos steigėjas muzikas Anta -
nas Vanagaitis lietuvišką žodį ir dai -
ną į eterį išleido 1932 m., pavadinda -
mas laidą ,,Margučiu”. ,,Margutis”
bū rė pirmuosius lietuvius emigran-
tus, vėliau būrė ir po Antrojo Pasau -
linio karo atvykusius tremtinius – ,,di -
pukus”. ,,Margutis” suvaidino svarbų
vaidmenį ne tik Čikagos, bet ir visos
Amerikos lietuvių veikloje. ,,Dipu -
kai” natūraliai įsiliejo į ,,Margučio”
organizaciją, jį rėmė ir jo klausėsi.
Apgailestaujame, kad jų atžalos nese-
ka tėvų pėdomis. Nesiklauso ,,Mar -
gu čio II” ir tūkstančiai naujų tautie -
čių, atvykusių į Čikagos apylinkę.

Dalyvavimas lietuviškame gyvenime,
lietuviškų laikraščių skaitymas ne -
reiškia ,,geto” gyvenimo. Atbuko
jausmai kultūrininkams, mažėja įsi-
pareigojimai bei domėjimasis gimtąja
kalba ir daina. Visa tai atsiliepia mū -
sų senosioms organizacijoms. 

Kiekviena kultūrinė organizacija
ar leidinys – tai mūsų tautos kultūros
dalis, tai mūsų išeivijos archyvo da -
lelė, praeities atspindys. Uždarome
bažnyčias, nes jos liko tuščios, ne -
lankomos. Užsidarė ne viena lietuviš-
ka radijo laida, o dabar mūsų akyse
nyksta ir seniausia lietuviška radijo
laida ,,Margutis”. Prarasime ,,Mar -
gu tį”, prarasime paskutinį ryšį su bu -
vusiomis kartomis.

Dabartinę ,,Margučio II” radijo
laidos valdybą sudaro pirmininkė
Ma rija Remienė ir nariai: Salomėja
Daulienė, Evelyna Oželienė, Vaclovas
Momkus, Alina Vadeišienė ir Jurgis
Vidžiūnas. Valdyba nuoširdžiai dėko-
ja visiems radijo laidos rėmėjams ir
ypač organizacijoms, kurios gausio -
mis aukomis sveikino ,,Margutį II”
Šventų Kalėdų proga. Taipogi valdy-
ba dėkoja programų vedėjams, kurie
kiekvieną vakarą gerai ir įdomiai pa -
ruošia programas. Daugeliui klausy-
tojų ,,Margučio II” radijo laidos yra
tikra atgaiva, ypač tiems,  kurie jau
nebegali skaityti laikraščių.

Kad ,,Margutis II” toliau gy -
vuotų, reikalingos lėšos. Laukiame
me cenatų. Aukas siųsti: Margutis II,
2711 W. 72st St., Chicago, IL 60629. 

Nepraraskime ,,Margučio II”, kol
jis dar ,,rieda”.

Užsienio lietuviai kviečiami 
į vasaros kursus 

Vytauto Didžiojo universitetas ir
Lietuvių išeivijos institutas kviečia
už Lietuvos ribų gyvenančius lietu-
vius į vasaros kursus „Refresh in
Lithuania”, kurie vyks 2010 m. liepos
5–16 dienomis Kaune.

VDU vasaros kursai – tai visus
pa saulyje išsibarsčiusius lietuvius, o
ypač jaunimą jungianti idėja, kurios
tikslas yra išlaikyti išsisklaidžiusios
tautos dalies ryšį su Tėvyne bei su -
pažindinti su šiuolaikine Lietuva.

2010 m. liepą vyksiantys kursai
yra skirti studentiško amžiaus lietu-
vių diasporos atstovams, norintiems
palaikyti glaudesnius ryšius su Lietu -
va, besidomintiems lietuvių kalba,
Lie tuvos kultūra ir istorija, šalies
socialine, ekonomine bei politine
padėtimi.

VDU vasaros kursų globėja –
Lietuvos Respublikos Seimo pirmi -
nin kė Irena Degutienė.

Programa
Vasaros kursų metu numatomos

šios veiklos:
1. Lietuvos ir išeivijos istorijos,

Lie tuvos kultūros ir meno paskaitos,
diskusijų klubai.

2. Lietuvių kalbos praktika, kal-
bos kultūra, šiuolaikinės lietuvių kal-
bos vartojimo įgūdžių tobulinimas.

3. Kultūrinė, pažintinė veikla
(mu ziejai, ekskursijos, meno rengi -
niai).

4. Pažintis su Seimo, Vyriausybės
bei kitų vyriausybinių ir nevyriausy-
binių organizacijų darbu.

5. Pažintis su Vytauto Didžiojo
uni versiteto studijų programomis bei
bendruomene.

Personalas
Vasaros kursus organizuoja

VDU, Lietuvių išeivijos instituto bei

kitų institucijų darbuotojai. Daugelis
jų turi pedagoginės ir vasaros stovyk-
lų instruktorių patirties, yra kvalifi -
kuoti pažintinių ekskursijų vadovai.
Kursuose dirbs Egidijus Aleksandra -
vičius, Daiva Kuzmickaitė, Vida Bag -
donavičienė, Mykolas Drunga, Daiva
Dapkutė ir kiti.

Diplomai
Visiems dalyviams bus išduoti

VDU vasaros kursų diplomai.

Registracija
Registruotis į kursus kviečiami

asmenys nuo 18 metų. Užsiregist ruo -
ti galima elektroniniu paštu, atsiun -
čiant užpildytą dalyvio anketą iki
balandžio 1 d.

Kainos
Kursų kaina vienam žmogui –

1,800 Lt (523 EUR).
Į šią kainą įskaičiuota: dalyvių

apgyvendinimas, dalinis dalyvių mai-
tinimas (atidarymo, uždarymo vaka -
rienės, maitinimas ekskursijų metu),
transporto išlaidos (Kauno viešojo
transporto dviejų savaičių bilietai,
au tobuso nuoma ekskursijoms), išlai-
dos akademinei ir kultūrinei progra-
mai.

Išsamesnę informaciją rasite
internete adresu www.iseivijosin-
stitutas.lt/index.php?cid=664.

Daugiau informacijos teikia: Vi -
da Bagdonavičienė, tel.: +370 679
71289; Ingrida Celešiūtė, tel.: +370
671 94589; +370 37 327 839

El. paštas pla@isc.vdu.lt
Lietuvių išeivijos institutas, S.

Daukanto g. 25, 44249, Kaunas, Lie-
tuva.

VDU info

2009 m. Vasaros kursų dalyviai.                                       Balsas.lt nuotr.

Radijo laidos ,,Margutis” steigėjas
Antanas Vanagaitis                                       

Smagu Didžbalių šeimai
Montessori mokykloje 
,,Žiburė lis”, 
kuri veikia Pasaulio lietuvių 
centre, Le mont, IL. 

Priimami vaikai nuo 3 iki 6 metų.
Atvirų durų diena šioje 
mokykloje vyks pirma die nį,
vasario 22 d. nuo 9–11 val. r. 

Re gistracija 2010–2011 mokslo
me tams prasidės šeštadienį,
kovo 6 d. Daugiau informacijos
rasite tin klalapyje 
www.ziburelis.org arba  
sužinosite paskambinę 
tel.: 630-257-8891.

Irena Mickunas, gyvenan-
ti Centerville, MA, užsisakė
„Draugą” skaityti dar metams.
Kartu su prenumeratos mokesčiu
atsiuntė ir 50 dol. auką. Labai ačiū.

Jolanta  A. Peckus, gyve-
nanti Northfield, IL, užsiprenu-
meravo „Draugą” metams ir kar-
tu paaukojo dosnią 100 dol. auką.
Labai ačiū, kad mus skaitote ir
dosniai remiate.

Saulius V. Kuprys gyvenan-
tis Riverside, IL, pratęsė „Drau-
go” metinę prenumeratą ir paau-
kojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.
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Margumynai

Vokietijoje rasti senovės karalienės palaikai
Vokietijoje rasti palaikai, kaip

manoma, priklausantys vienai seno-
vės karalienei, kurią tikriausiai sieja
giminystė su Anglijos karališkąja gi-
mine, pranešė archeologijos žinovai.

Vokietijos šiaurinio miesto Mag-
deburgo katedros vienoje kriptoje
rasti į šilką susupti puikiai išsilaikę
griaučiai tikriausiai priklauso kara-
lienei Editai, Anglijos karaliaus Al-
fredo Didžiojo vaikaitei. Tie kaulai
buvo rasti 2008 metais, vykdant pla-
tesnį Magdeburgo katedros tyrimo
projektą, sakė profesorius Mark Hor-
ton iš Bristolio universiteto archeo-
logijos ir Antropologijos departamen-
to Anglijos pietvakariuose.

Edita buvo anglosaksų karaliaus
Atelstano sesuo ir Alfredo Didžiojo
vaikaitė. 929 metais ji buvo sutuokta
su pirmuoju Šventosios Romos impe-
rijos imperatoriumi Otonu I Didžiuo-

ju. Edita susilaukė trijų vaikų ir mirė
946 metais, būdama 36 metų.

Jeigu būtų patvirtinta, kad Mag-
deburge rasti kaulai priklauso kara-
lienei Editai, jie būtų seniausiai žino-
mi išlikę Anglijos karališkosios gi-
minės palaikai.

Jos brolį Atelstaną daugelis ži-
novų laiko pirmuoju Anglijos karaliu-
mi, kuris suvienijo įvairias saksų ir
keltų karalystes po Brunanburo mū-
šio 937 metais. ,,Dar nesame visiškai
tikri, ar tai Edita, nors visi moksli-
niai duomenys tai patvirtina, – sakė
Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemės
senovės istorijos muziejaus darbuoto-
jas Harald Meller. ,,Jeigu sugebėtume
įrodyti, jog ji iš tiesų Edita, tai būtų
vienas iš labiausiai jaudinamų istori-
jos atradimų pastaraisiais metais”, –
savo ruožtu pridūrė M. Horton.

BNS

Atkelta iš 2 psl. autorinius me-
džio-vario-gintaro meno dirbinius, o
juos pardavus, surinktus pinigus pa-
skyrė kaip savo auką GLM gyvavimui
paremti. Nuoširdžiai dėkojame už to-
kias vertingas Jūsų aukas ir mums
parodytą nuoširdumą, suteiktą para-
mą.

Vaikai pakvietė į spektaklį

Na, o tuo metu pilnoje Didžiojoje
Libertyville Civic Center salėje vyko
GLM mokinukų paruoštas spektaklis
„Kalėdos miške”. Vaidinime dalyvavo
visi mokyklos mokinukai nuo darže-
lio iki 6 klasės, mokytojos ir net tė-
veliai. Tėvų komiteto pirmininkei B.
Ivanauskienei teko ypatingas vaid-
muo – ji buvo spektaklį jungiantis
personažas – Baltoji karalienė Žiema.
Vaikučiai, pasipuošę gražiausiomis
kaukėmis, spektaklyje ir dainavo, ir
šoko, ir eilėraščius deklamavo. Ant-
rosios klasės mokiniai, paruošti mo-
kytojos A. Marciulevičienės, visiems
susirinkusiems išsakė gražius, pras-
mingus Kalėdoms ir Naujiesiems
metams skirtus linkėjimus. Gražus
tai buvo pasirodymas. 

Šventinę programą paruošė GLM
mokytoja Asta Buračaitė, jai mielai
talkino mokytojos J. Gonta, J. Kuzne-
cova, D. Jasmanta, L. Juškelytė, A.
Štarienė, G. Šerniuvienė, A. Marciu-
levičienė, R. Ruočkutė, V. Rutkaus-
kienė. O dvasinio auklėjimo mokyto-
jas kun. G. Jankūnas, sveikindamas
su šventėmis, kalbėjo ir apie tikrąją
šv. Kalėdų prasmę, priminė, kad ste-
buklus daro ne Kalėdų seneliai, o
Dievas.  Jis taip pat į šventę atnešė
savo paties pašventintų kalėdaičių,
kuriuos norintieji įsigijo prie šventėje
įrengto GLM stalo.

Kokios Kalėdos be dovanų?

Po spektaklio vaikučius aplankė
snieguolė ir visų labai laukiamas Ka-
lėdų senelis su pilnu maišu dovanų.
Dovanų jis atvežė ne tik 54 Gedimino

mokyklos mokinukams, bet ir 24
Waukegan/Lake County apylinkės
mažiesiems lietuviukams, norėju-
siems susitikti ir pabendrauti su Ka-
lėdų seneliu. Kol Senelis su vaiku-
čiais šoko, dainavo, minė mįsles ir
dalijo dovanas, GLM tėveliai suspėjo
šventės dalyviams paruošti vaišes.

Čia pat pakvipus lietuviškiems cepe-
linams, nusitęsė jų paragauti norin-
čiųjų eilutė. 

Cepelinus šiais metais mums pa-
gamino ,,Shtram’s Deli”, o jų pris-
tatymu į šventę pasirūpino Remigijus
ir Mantas Ivanauskai. Virtuvėje
vaišinant svečius talkino I. Bastienė,
G. Ramanauskaitė. Dėkojame ,,Sht-
ram’s Deli” už skanius cepelinus ir
mokyklai įteiktą auką. Kaip ir kiek-
vienais metais, GLM šventėje sulau-
kė kalėdinių dovanų. Mokyklą savo
aukomis parėmė G. Damašius, E.
Skališius, M. Colsman, Ž. Pitkienė, o
Waukegan Lake County apylinkė
švenčių proga paskyrė  100 dol. auką
mokyklai.

Ne paskutinėje vietoje –
padėka

O kad ši šventė įvyktų ir sėkmin-
gai būtų suorganizuota, prisidėjo
daug rankų ir daug šaunių talkinin-
kų. Tėvų k-to pirm. B. Ivanauskienė
nesigailėjo nei laiko, nei sveikatos,
organizuodama, telkdama gerada-
rius, pagalbininkus ir talkininkus.
Pati visur suspėdavo pagelbėti, patar-
ti, pirštą reikiamoje vietoje prikišti,
kai trūko pagalbos. Malonu, kad jai
talkino ne tik tėvų komiteto tėveliai,
bet ir atskiros šeimos. Nuoširdus ačiū
šauniems talkininkams: V. Eidukevi-
čienei, Algiui ir Vytautui Rutkaus-
kams, Remigijui ir Mantui Ivanaus-
kams, Giedrei Ramanauskaitei, J.
Kuznecovai, D. Evans, A. Makris, I.
Cantero, A. Jasmantui ir daugeliui
kitų, padėjusių šią šventę organizuoti
ir vesti.

Na, o žvelgiant į Naujuosius
2010-sius metus norisi tikėtis, kad jie
bus ne mažiau įdomūs ir turiningi.
Pradėdami Naujus metus su geru nu-
siteikimu GLM sveikina ir linki vi-
siems gerų metų ir dėkoja mokyklą
remiantiems geradariams, globėjams
ir rėmėjams, ypač Lietuvių Fondui,
JAV LB Švietimo tarybai, Wauke-
gan Lake County apylinkei už nuo-
latinę mokyklai teikiamą pagalbą ir
aukas.

LIBERTYVILLE, IL

2009-ius metus palydėjus, 
gražias akimirkas GLM prisiminus

Dana Vanagūnas GLM padovanojo
gražiausius, savo rankomis sukurtus
papuošalus eglutei. 

Tautodailininkas dr. Romas Povilaitis,
paremdamas GLM, paskyrė savo
autorinius vario, medžio ir gintaro
sukurtus meninius dirbinius. 

Manto Ivanausko ir Beatos
Ivanauskienės nuotraukos

Mūsų uoliam nariui
A † A

inž. LIUDUI KIRKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai IRENAI,
sūnums, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir
Architektų sąjunga

Mūsų mielam draugui
A † A

LIUDUI KIRKUI

staiga iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai IRENAI,
sūnums SAULIUI, VYTAUTUI ir ALGIRDUI bei jų
šeimoms ir kitiems artimiesiems, kartu liūdėdami,
gilią užuojautą reiškiame.

Severina ir Nardis Juškai
Roma ir Viktoras Masčiai

Janina  Šalnienė
Aldona ir Vytautas Urbai

Pirmą kartą per ketverius metus 
užšalo Rygos įlanka

Pirmą kartą per pastaruosius
ketverius metus visą Rygos įlanką
dengia ledas, praneša Švedijos meteo-
rologijos ir hidrologijos institutas.

Sausio 26 d. ledo storis įlankoje
buvo nuo 5 iki 15 centimetrų. Kai kur
ledas suskilęs, neužšalusių plotų taip
pat yra laivų kelyje.

Pastarąjį kartą įlanką dengė le-
das 2006 metų žiemos pabaigoje ir
pavasario pradžioje. Tų metų kovo
pabaigoje ledo storis Rygos įlankoje

siekė 40 centimetrų. O štai pernai
tuo metu ledo Rygos įlankoje iš viso
nebuvo, vandens temperatūra siekė
+2 laipsnius.

Pakrantėje šiais metais gali su-
sidaryti ledų sangrūdos.

Parnu įlankoje ledo storis siekia
40 centimetrų. Visiškai užšalo ir Suo-
mijos įlanka, kurioje ledo storis svy-
ruoja nuo 5 iki 40 centimetrų. Ten
dirba 11 ledlaužių iš Suomijos, Rusi-
jos ir Estijos.                            BNS

Kretingoje gyvenanti Stanislava
Viskontienė gali patekti į Lietuvos
rekordų knygą: jos adatomis numegz-
tos kumštinės pirštinės – mažesnės
negu dviejų centimetrų, praneša „Pa-
jūrio naujienos”. Iki šiol užregistruo-
tos mažiausios kumštinės pirštinės

yra 2,2 cm ilgio ir 0,86 cm pločio. Jos
numegztos virbalais kaunietės tauto-
dailininkės Raisos Valdajevaitės. S.
Viskontienė miniatiūrines pirštines
ir kojines adatomis pradėjo megzti
tremtyje Sibire, kur ji buvo išsiųsta
kaip politinė kalinė.              Delfi.lt

Adatomis numegztos pirštinės gali patekti į
Lietuvos rekordų knygą
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�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės sausio 31 d.
tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje maloniai visus
kviečia į Jaunimo centro kavinę pa -
skanauti mielinių blynų su obuolių
ko še. Savo apsilankymu paremsite
Jau nimo centrą.

�Vasario 7 d., sekmadienį, Pa -
sau lio lietuvių centro didžiojoje salėje
(14911 127th St., Lemont, IL) po 11
val. r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje vyks organizaci-
jos ,,Vaiko vartai į mokslą” metinis
veik los aptarimas. Po pie tės pradžia –
12:30 val. p. p. Dau giau informacijos
rasite tinklalapyje www.childgate.
org arba parašę el. pašto adresu:
vvm@childgate.org

�Vasario 13 d., šeštadienį, Bal ze -
ko lietuvių kultūros muziejaus Gin -
taro salėje vyks tradicinis Čikagos
Ma žosios Lietuvos lietuvių draugijos
ruošiamas ,,Šiupinys”. Meninę prog -
ra mą atliks solistė Nida Griga la vi -
čiūtė, akompanuos pianistas Ma ni -
girdas Motekaitis. Po vakarienės vi -
sus šokti kvies Algimanto Barniš kio
orkestras. Pradžia 6 val. v. Vie tas už -
sisakyti galite tel.: 630-969-1316 (Ra -
mū nas Buntinas).

�JAV LB Krašto valdybos kultū -
ros taryba ir Vidurio Vakarų apygar-
da 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 -
bei – 92”. Koncerte dalyvaus Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro
žvaigždės – balerina Eglė Špokaitė ir
jos partneris Martynas Rimeikis,
smui  kininkas Martynas Švėgž da 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.

�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

�Į JAV atvyksta lietuvių es tra -
dos atlikėjas, buvęs grupės ,,Naktinės
personos” solistas Alanas Chošnau.
Jo koncertas įvyks vasario  20 d., šeš -
ta dienį, 8 val. v. Lenkų kul tūros
fondo salėje (177 Broadway, Clark,
NJ 07066). Veiks baras, bus lietuviš -
kų gėrimų ir už kandžių. Visus kvie -
čia me atvykti. Daugiau informacijos
– tel.: 732-713-5108 (Žilvi nas)

�Lietuvos Nepriklausomybės
šven tės minėjimas Lietuvių namuose
(Lithuanian Music Hall, 2715 E.
Allegheny Ave., Philadelphia, PA
19134) vyks vasario 14 d., sekmadie -
nį. Meninę programą atliks žinomi
Lietuvos atlikėjai. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Spaudos apžvalga 
IŠ ARTI IR TOLI...

Gausus Čikagos lietuvių būrys
dalyvavo  Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio tridienio pamaldose Švč. Mer -
ge lės Marijos Gimimo parapijos baž -
nyčioje (Marquette Park). Tridienio
pa maldos vyko  sausio 22–24 die no -
mis.

Tridienio pamaldos prasidėjo
pen ktadienį, sausio 22 d. Šv. Mišias
aukojo  Švč. Mergelės Marijos Gimi -
mo bažnyčios klebonas kun. Anta nas
Markus. Šeštadienį, sausio 23 d., šv.
Mišias aukojo kun. dr. Kęstutis Tri -
makas. Sekmadienį, sausio 24 d., šv.
Mišias koncelebravo kunigai dr. K.
Trimakas, A. Markus, Gediminas
Jan kūnas. 

Nuotraukoje: Tridienio sekma-
dienio pamaldų dalyviai. Priekyje –
jūrų šauliai. 

Jono Kuprio nuotr.

,,Ateitis”

Vasario 6 d., šeštadienį, 
po 4 val. p. p. šv. Mi šių 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje 
vyks klebono 

ANTANO MARKAUS 
60-mečio ir 

jo kunigystės 30-mečio sukakčių pami nėjimas.

Apie savo dalyvavimą prašome pranešti parapijos raštinės tel.: 773-776-
4600 arba tel.: 708-337-0193 (Mary Beth)

Nuo ,,Ateities” Nr. 9 viršelio į
mus žvelgia jaunoji ateitininkė Nida
Aleksaitė, o pačiame žurnale – aktua -
lūs pamąstymai apie šiandieninius
ateitininkus ir jų veiklą.

Petras Plumpa kviečia atsakyti,
,,Ar Kristus – mūsų Karalius?” Jis
kelia klausimą, ar ateitis perkelia
žmones į praeitį, ar tai, ką ateiti nin -
kai deklaravo Lietuvoje prieš 20
metų atkuriant ateitininkiją, aktualu
šiandien?

Bronius Krivickas žuvo už mūsų
laisvę. Aldona Žemaitytė savo straip-
snyje ,,Tiktai mirtis alsavo šalia”
teigia, kad ateitininko, literato, mo -
kytojo B. Krivicko ,,ginklas buvo
žodis”. 

Leidinyje galėsite paskaityti apie
tai, ką mąsto skautai ir ateiti ninkai
apie neformalųjį ugdymą, o mintys
apie esamą ateitininkų būklę Vil -
niaus krašte, Studentų ateitininkų
sąjungoje privers susimąs tyti. Vincas
Kolyčius kalba apie artėjantį atei-
tininkijos šimtmetį, jos praeitį, da-
bartį ir ateitį.

Gintarė Raugalytė prisimena
gražią dienraščio ,,Draugas” sukaktį.
Su Vaidotu A. Vaičaičiu pakeliausime
po Kinijos sostinę. Leidinio pusla -

piuose pristatoma Tatjanos Macei -
nie nės knyga ,,Išmintis, gimusi kan -
čioje” apie Antano Maceinos gyveni -
mą ir kūrybą.

Žurnale skelbiamas piešinių ir
rašinių konkursas moksleiviams
,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių
istorija” ir Ateitininkijos 100-mečio
dainos konkursas.

Taigi, paėmę į rankas žurnalą,
tik  rai nenuobodžiausite.  Jį galite įsi-
gyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 5
dol.

Paruošė L. A.

,,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

Alanas Chošnau
delfi.lt nuotr.


