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•Sportas. Lengvoji at-
letika. Futbolas. Pa-
saulio sporto naujienos
(p. 2, 8)
•Apie diktatūrą ir
trumpą atmintį (p. 3)
•B. Nainio skiltis (p. 3)
•Kartoju dar kartą (p.
4)
•Nė vienas nesigaili da-
lyvavęs XIII PLJ kong-
rese (b. d.) (p. 5)
•Atsiminimai (161) (p.
9)
•Keramikos ir tekstilės
,,prieglobstyje” (p. 10)
•Svetimon šalin išei-
nančių rauda (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) –
Teisingumo ministerija (TM) atsi-
sakė registruoti gruodžio pradžioje
įsteigtą naują ekspremjerės Kazimi-
ros Prunskienės vadovaujamą partiją
– Lietuvos liaudies sąjungą, kurią kai
kurie apžvalgininkai sieja su proru-
siškomis jėgomis.

Pasak TM atstovų, partijos įsta-
tai neatitiko Lietuvos įstatymų.

Partijos steigimo dokumentai
ministerijai gali būti pateikti pakar-
totinai, ministerijos sprendimas taip
pat gali būti skundžiamas teismui.
TM atstovų teigimu, priekaištų dėl
steigėjų skaičiaus ministerija partijai
neturėjo.

Vilnius, vasario 4 d. (BNS) –
2009 metais Europos Žmogaus Tei-
sių Teismas (EŽTT) gavo 261 skundą
prieš Lietuvą. Strasbūre įsikūręs
teismas pernai priėmė sprendimus 9-
iose bylose prieš Lietuvą, iš jų 8-iose
pripažindamas, kad Lietuva pažeidė
Europos žmogaus teisių konvenciją. 7
pažeidimai buvo pripažinti dėl per-
nelyg ilgos proceso trukmės.

Lyginant pernai ir užpernai me-

tus, 2009 m. EŽTT prieš Lietuvą pa-
duota 6 skundais daugiau nei 2008 m.
Prieš kitas Baltijos šalis – Latviją ir
Estiją – praėjusiais metais atitin-
kamai buvo paduoti 326 ir 204 nauji
nusiskundimai.

EŽTT kasmet pateikiama vis
daugiau skundų. Per 2009 m. teis-
mas gavo 57,100 naujų nusiskundi-
mų. Per 2008 m. EŽTT gavo 49,850
skundų, 2007 m. – 41,700.

Daugiau negu pusė skundų, šiuo
metu užregistruotų Teisme, yra pa-
duoti prieš 5 valstybes – Rusijos Fe-
deraciją, Turkiją, Rumuniją, Ukrai-
ną ir Italiją.

Pernai Teisme buvo išnagrinėta
iš viso apie 35,460 skundų, iš jų
33,060, tai yra apie 93 proc., buvo pa-
skelbti nepriimtinais arba išbraukti
iš bylų sąrašo.

A. Kubilius dalyvavo Maldos
pusryçiuose Washington, DC

Lietuva priskiriama prie ,,trapi¨” Europos šali¨
Vilnius, vasario 4 d. (BNS) –

Europa sunkiai atsigauna po ekono-
minės krizės, šiame regione išlieka
,,trapių” šalių, tarp jų – ir Lietuva,
teigia Jungtinių Amerikos Valstijų
Nacionalinės žvalgybos direktorius
Dennis Blair kalbėdamas apie 2010
metų grėsmes pasaulio ekonomikai.

Šalių pastangos sumažinti defi-
citą, S. Blair teigimu, tikriausiai su-

varžys išlaidas užsienio politikai ir
kariniam pasirengimui.

,,Bulgarija, Estija, Graikija,
Vengrija, Airija, Latvija, Lietuva ir
Rumunija išlieka trapios, o jei regio-
ne nebūtų išlaikytas stabilus valiutų
kursas euro atžvilgiu, tai sukeltų
naujų įtampų Europos bankams”, –
teigiama D. Blair metinėje grėsmių
įvertinimo ataskaitoje JAV žvalgybos

bendruomenei ir Senato žvalgybos
komitetui.

,,Žalingos finansinės įtakos rizi-
ka mažėja, bet dar nedingo. Dauguma
kylančių rinkos ekonomikos šalių at-
laikė krizę, tarptautiniai privačių in-
vesticijų srautai atsigauna, o Tarp-
tautinis valiutos fondas turi išteklių
įsikišti, jei to reikėtų. Vis dėlto keleto
šalių Nukelta į 6 psl.

Strasb∆ro teismas gavo 261 skundâ prieš Lietuvâ
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Atsisakyta registruoti
K. Prunskien∂s partijâ

Washington, DC, vasario 4 d.
(ELTA) – JAV viešintis ministras
pirmininkas Andrius Kubilius vasa-
rio 4 d. Washington, DC dalyvavo
Maldos pusryčiuose, kurie laikomi
galimybe politikams, verslininkams,
visuomenės veikėjams, jaunimui pa-
sidalyti savo mintimis ir įžvalgomis

su kitais žmonėmis apie Evangelijos
vertybes kasdieniame kiekvieno as-
mens gyvenime, visuomenėje, tarpu-
savio santykiuose.

Kaip garbės svečias šiuose Mal-
dos pusryčiuose dalyvavo ir Ispanijos
premjeras Jose Luis Rodriguez Za-
patero. Nukelta į 6 psl.

LR ministras pirmininkas Andrius Kubilius viešnagės Jungtinėse Valstijose
metu. LR Vyriausybės nuotr.

Vilnius, vasario
4 d. (ELTA) – Seime
lankėsi Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės
(PLB) atstovai. Seimo
pirmininkė Irena De-
gutienė priėmė Sei-
mo ir PLB komisijos
pirmininką nuo PLB
Vytą Maciūną ir ko-
misijos narę Birutę
Bublienę. Susitikimo
metu buvo aptarti
įvairūs išeivijos gy-
venimo klausimai.

Valdo Kopūsto
(ELTA) nuotr.
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Vasario 12 d. Vancouver
mieste, Kanadoje, prasidėsian-
čiose olimpinėse varžybose,
ypač šokių ant ledo rungtyse, iš-
vysime prancūzus, atstovaujan-
čius Italiją, ukrainiečius, čiuo-
žiančius už Bulgariją ir Vokietiją,
kanadietį – už Prancūziją, ame-
rikiečių porą – už Graikiją ir t. t.
JAV šokių ant ledo čiuožėjo Roc-
ky Marvel teigimu, šiais laikais
visokie deriniai sporte yra įma-
nomi. Bet ne Lietuvoje. Kaip ži-
nia, visai neseniai LR Prezidentė
atmetė JAV pilietės, triskart Lie-
tuvos šokių ant ledo čempionės
Katherine Copley, kuri čiuožia
poroje su lietuviu Deividu Stag-
niūnu, prašymą išimties tvarka
suteikti jai LR pilietybę. Sakoma,
jog sportas, olimpinės žaidynės
yra viena iš nedaugelio vietų,
kur sienos tarp skirtingų tautų,
valstybių išnyksta. Deja, tokia
sporto galia Lietuva nenorėjo ar
neišdrįso pasinaudoti.

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė

Kviečiame visus į lietuvių golfo turnyrą
2010 m. kovo 4–8 dienomis St. Petersburg Country Club 

rengiamas 10-asis kasmetinis atviras Floridos lietuvių golfo turnyras
Registracijos mokestis: iki vasario 20 d. – 90 dol., po vasario 20 d. – 100 dol. Dėl

išsamesnės informacijos kreipkitės į Al Karnavicius tel.: 727-895-4811, fax.:727-822-
2252 arba el. paštu ltconsulfl@bayprintonline.com

EDVARDAS ŠULAITIS

Neseniai savo 17-ąjį gimtadienį
atšventęs lietuvis sportininkas Lukas
Veržbickas (Verzbicas), kuris yra Or-
land Park (IL) prie Čikagos esančios
Carl Sandburg gimnazijos antrakur-
sis studentas, sausio 28-osios popietę
buvo maloniai nustebintas. 

Į  klasę, kur vyko literatūros pa-
moka, įžygiavo būrys žmonių. Nu-
traukus pamoką, Lukas buvo apdo-
vanotas didžiausiu įvertinimo ženklu
– žymeniu už geriausius pasirodymus
praėjusiais metais bėgimo, mokslo
bei kitose srityse, kurį jau 25 metus
skiria „Gatorade” bendrovė. 

Šie apdovanojimai kasmet yra
suteikiami geriausiems šešių  sporto
šakų JAV gimnazijų sportininkams
(berniukų ir mergaičių grupėse). Lu-
kas apdovanojimą gavo už atžymėji-
mą „cross country” („bėgimą per lau-
kus”). Lietuvis per visus 25 metus,
kai teikiamas šis apdovanojimas, iš
213 apdovanotųjų yra tik antras, ku-
riam šis prestižinis ženklas įteikia-
mas antraisiais studijų metais. Jam šį
atžymėjimą įteikė pirmasis šį ženklą
prieš 25 m. gavęs garsus amerikie-
tiškojo futbolo žaidėjas Jeff George,
kuris per 14 metų trukusią savo kar-
jerą yra numetęs kamuolį daugiau
kaip 27,000 jardų. Savo kalboje jis ge-
rai įvertino „Gatorade” bendrovės pas-
tangas padėti jauniesiems atletams.

Rašė amerikiečių spauda, 
interneto puslapiai, rodė 

televizijos stotys

Laimėtojo išrinkimu pasirūpino
„Gatorade” bendrovė, bendradar-
biaujanti su ESPN RISE žmonėmis,
kurie visus praėjusius metus sekė vi-
sų Amerikos moksleivių sportinius

pasirodymus ir išrinko geriausius iš
geriausių. Čia dėmesin buvo imami
jaunojo lietuvio pasiekimai „Nike”
uždarų patalpų bėgimo varžybose
Boston mieste, jo pergalės Illinois
gimnazijų „cross country” varžybose,
laimėjimas „Foot Locker” surengtose
lenktynėse San Diego, CA, taip pat
Luko sėkmė pasaulio duatlono varžy-
bose bei kitur. Visos šios pergalės iš-
vardytos spaudoje ir internete, tad
nesikartosime. Apie daugumą jų esa-
me jau anksčiau rašę ir šiame laik-
raštyje bei kitoje lietuviškoje spaudo-
je.

Iš Lietuvos atvyko 
prieš 9 metus

Dauguma amerikiečių žiniasklai-
dos pranešė, kad Lukas yra atvykęs iš
Lietuvos prieš 9 metus ir tuoj pat čia
pradėjo sportuoti, nes jo mama ir
patėvis Lietuvoje yra buvę žymūs
bėgikai. 

Rašoma, jog Lukui laimėti apdo-
vanojimą padėjo jo geri pažymiai
moksle (vidurkis 3,32). Taip pat
pažymima, kad vaikinas yra pasi-
šventęs Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio lietuvių katalikų misijos bendruo-
menės narys, be to, padeda kitiems
neeiliniams jaunuoliams triatlono
srityje, dalyvaudamas „Multisport
Medness Triathlono Club” veikloje. 

Pradėjo vaikščioti gana vėlai

Sausio 6 d. savo 17-ąjį gimtadienį
atšventęs lietuvis sportininkas, jo
motinos Rasos Veržbickienės (dabar
ji turi Bertulės pavardę) teigimu,
pradėjo vaikščioti gana vėlai. 

„Chicago Tribune” internetinia-
me puslapyje žurnalistas Jeff Vorva
rašo, kad Lukas pirmuosius žings-
nius pradėjo žengti sulaukęs beveik 2
metų, gyvendamas Lietuvoje. „Mes
pradėjome jaudintis. Praėjo daug
laiko, o jis nežingsniavo vienas”, –
pasakojo Luko mama žurnalistui. 

Tačiau prasidėjęs Luko vaikščio-
jimas ilgai nesitęsė. Berniukas dau-
giausia ne vaikščiojo, o bėgo. ,,Jis
bėgdavo, krisdavo ir vėl bėgdavo”, –
apie praeitį pasakojo Luko mama. O
žurnalistas nuo savęs prideda: „Verž-
bickas (Verzbicas) ir dabar bėga, tik
nekrenta taip dažnai.” 

Lukas ne tik bėga, jis per savaitę
nuplaukia 25,000 jardų, dviračiu nu-
važiuoja 100 kilometrų ir nubėga 50
mylių. Jo pagrindinis tikslas – tapti
geru triatlonininku ir patekti į 2012
m. olimpiadą Londone, o 2016 m. Rio
de Janeiro užlipti ant laimėtojų paky-
los. 

L. Veržbickui – „Gatorade”
apdovanojimas

LENGVOJI ATLETIKA

FUTBOLAS

Lukas Veržbickas

„Vilnius” laimėjo
lietuvių salės futbolo

turnyrą
Sausio 30 d. įvyko Čikagos lietu-

vių („Lituanicos”) futbolo salės čem-
pionato baigiamosios rungtynės, ku-
riose pergalę iškovojo „Vilniaus” ko-
manda, netikėtai dideliu – 9:2 –
rezultatu įveikusi savo aršiausius
varžovus – „Kauno” komandą. Lai-
mėtojams net 5 įvarčius pelnė Edvi-
nas Trinkūnas.

„Vilniaus” futbolininkai čempio-
nų vardus buvo iškovoję prieš dvejus
metus, o pernai pergalė atiteko
„Kauno” komandai. Tai jau buvo
ketvirtasis lietuvių salės futbolo čem-
pionatas. Pirmaisiais metais aukso
medaliais pasipuošė „Panevėžio” ko-
manda.

Rungtynėse dėl bronzinių apdo-
vanojimų „Pokerio klubas” sunkiai
5:4 įveikė „Šeduvą” („Šiaulius”). Bu-
vo žaidžiama ir dėl 5-tos vietos, ir čia
Nevėžis „nuskriaudė” „Legalus”.

Visi pirmenybiniai susitikimai
jau nuo rudens vyko „MegaPlex”
sporto komplekse, Homer Glen, IL.

Pirmenybių pabaiga vyko tą patį
šeštadienio vakarą „Kunigaikščių
užeigos” restorane. Čia buvo įteikta
įvairiausių apdovanojimų pasižy-
mėjusiems futbolininkams. Daugiau-
sia prizų (net 5) susižėrė E. Trinkū-
nas. Svarbiausias jo pasiekimas –
įmušė daugiausia įvarčių, net 16.
Tiek pat įvarčių pelnė ir  Gediminas
Butrimavičius, tik praėjusį rudenį
atvykęs iš Lietuvos.

Geriausio gynėjo apdovanojimas
atiteko Algiui Zuperkai. Taip pat pri-
zus gavo ir vyriausi bei jauniausieji
amžiumi futbolininkai. Vyriausiu
futbolininku pasirodė esąs Algis Šal-
kauskas (53 metų), o jauniausiu –
Laimono Bytauto sūnus Emilis (14
metų).

Pobūvyje visi buvo laimingi ir
linksmi: ir tie, kurie gavo apdovano-
jimus, ir be jų likusieji.

Šios pirmenybės tęsėsi truputį
daugiau negu 3 mėnesius, per visas
rungtynes buvo įmušta 250 įvarčių.
Daugiausia jų pelnė „Kauno” koman-
da (51), antroje vietoje liko „Nevėžis”
(46). Toliau eina „Šeduva”, „Šiau-
liai” – 44, „Legalai” ir „Pokerio klu-
bas” – po 39. Įdomu, kad čempionai –
„Vilnius” su 38 įvarčiais šiose pir-
menybėse buvo pati nerezultatyviau-
sia komanda.

Dar viena pergalė

„Lituanicos” vyrų komanda, ku-
ri ketvirtadienio vakarais žaidžia
tarptautinėje salės futbolo lygoje,
sausio 21 d. pasiekė ketvirtąją per-
galę iš eilės. Lietuviai įveikė „FC San
Luis” – 3:2.

Lietuvių komanda prieš tai buvo
įveikusi „Tomayo Financial (5:4),
„Highlanders” (7:1), FC „Euro”
(9:6).

Atrodo, kad „Lituanica” gali su-
griebti čempionų titulą su 1,000 dol.
laimikiu.

Edvardas Šulaitis
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ARTÙRAS RAÇAS

Lietuvos viešojoje erdvėje – savo-
tiška panika. Politologai, apžvalgi-
ninkai ir net filosofai, diplomuoti ir
be diplomų, skambina pavojaus var-
pais – į Lietuvą pamažu atslenka dik-
tatūra, kuri sunaikins paskutinius
demokratijos daigus ir pavers Lie-
tuvą totalitarine valstybe.

Beveik tokia pat, kaip Baltarusi-
joje, kur viską už visus sprendžia
,,batiuška” Aleksandr, arba kaip Ve-
nesuela, kurios prezidentas, anot vie-
nos apžvalgininkės, gyvena ,,lygia-
grečiame pasaulyje”. Tokiame pa-
čiame, kaip ir Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė, kuri, kaip ,,ba-
tiuška”, kapoja iškiliausias Lietuvos
politikos galvas (Povilas Malakaus-
kas, Mečys Laurinkus, Valteris Baliu-
konis, Rimantas Dagys, Vygaudas
Ušackas), gadina santykius su Lietu-
vos pagrindine strategine partnere ir,
žiūrėk, tuoj ims ir sugalvos nuvertin-
ti litą. Žodžiu, dangus griūva!

Bet ar iš tiesų griūva? O gal tie-
siog problema ta, kad dauguma tų
politologų, apžvalgininkų ir filosofų
yra tiesiog jauni žmonės, kurie ne-
prisimena gana trumpos (vos 20 me-
tų) nepriklausomos Lietuvos istori-
jos? O gal nenori arba dėl progresuo-
jančios Alzheimerio ligos yra nepa-
jėgūs jos prisiminti? Norėčiau jiems
visiems šiek tiek geranoriškai pagel-
bėti.

D. Grybauskaitė kapoja galvas?
Tikra tiesa. Ir, jei kam nors įdomi ma-
no subjektyvi nuomonė, visos tos
,,nukirstos” galvos to nusipelnė su
kaupu. Tačiau mano nuomonė šiuo
atveju visiškai nesvarbi, daug svar-
biau yra atsakyti į klausimą, ar D.
Grybauskaitė daro ką nors tokio, ko
nedarė ankstesni Lietuvos preziden-
tai.

Politologai ir apžvalgininkai štai
piktinasi, kad D. Grybauskaitė viešai
pareiškė nepasitikėjimą koalicinės
Vyriausybės nepartiniu ministru V.
Ušacku. Koks įžūlumas, kokia nepa-
garba! Bet juk nieko naujo.

1999 metais tuometinis prezi-
dentas Valdas Adamkus viešai pa-
reiškė nepasitikėjimą ne kokiu nors
nepartiniu ministru, o absoliučią
daugumą Seime turėjusios Vyriau-
sybės vadovu Gediminu Vagnoriumi.

Nepamenu, kad tada kas nors
būtų kalbėjęs apie diktatūrą ar
lyginęs V. Adamkų su Hugo Chavez,
Fidel Castro ar Aleksandr Lukašen-
ka. Ir G. Vagnorius, prieš tai pasitik-
rinęs savo vertinimus Seime, iš savo
posto pasitraukė.

Nekalbėjo ir metais anksčiau,
kai, cituojant Rimvydą Valatką, ,,iš
postų lėkė” net trys prezidentui ne-
įtikę ministrai. Nekalbėjo niekas apie
diktatūrą ir tada, kai buvo naikinama
Europos reikalų ministerija, nors
Laima Andrikienė tuo metu buvo
gana įtakinga valdančiosios partijos
atstovė.

Bet apžvalgininkai ir filosofai
kalba ne tik apie ,,kapojamas” mi-
nistrų galvas. Aimanuojama dėl P.
Malakausko, M. Laurinkaus ir dėl

Algimanto Valantino.

Žvilgtelėkime į praeitį. Prisimin-
kime, pavyzdžiui, tokį Valentiną Ju-
noką – mažą ir su kepure, kuriam
vadovaujant buvo patikrinti ,,Rubi-
con” seifai. Juose, jei pamenate, buvo
rasta nemažai grynųjų ir visokių
sąrašų su iniacialiais, labai prime-
nančiais, tuometinių politikų vardus
ir pavardes.

2004 metais tuometinis prezi-
dentas V. Adamkus išsikvietė V. Ju-
noką ir ,,prašė paaiškinti STT vado-
vo, ar susiklosčiusiomis sąlygomis V.
Junokas mato galimybę toliau eiti
savo pareigas”, V. Junokas iš pradžių
spyriojosi, bet po to nusprendė pasi-
traukti. Apie diktatūrą niekas ne-
kalbėjo.

Nekalbėjo apie ją niekas ir tada,
kad tas pats V. Adamkus skambino
tuometiniam generaliniam prokuro-
rui Antanui Klimavičiui ir klausinėjo
jo apie ,,Rubicon” bylą. Generalinis
tada prezidentą informavo, kad pe-
rėmė tos bylos tyrimą iš STT. O juk
tada prezidentas jau buvo Artūro
Zuoko – vieno iš pagrindinių ,,Rubi-
con” bylos veikėjų – atžalos krikš-
tatėviu. Jokių Hugų, Fidelių, Alek-
sandrų ar Vladimirų tada apžvalgi-
ninkai, politologai ir filosofai kaž-
kodėl neprisiminė.

Neprisiminė jie jų ir tada, kad V.
Adamkus jau minėtą A. Klimavičių
2005 metų viduryje, kai jo kadencija
dar tik buvo įpusėjusi, pasiūlė į
Aukščiausiojo Teismo teisėjus. Pikti
liežuviai tada kalbėjo, kad taip prezi-
dentas ,,civilizuotai” pašalino A. Kli-
mavičių iš generalinio prokuro pa-
reigų, užleisdamas vietą A. Valanti-
nui.

Niekas apie diktatūrą nekalbėjo
ir tada, kai V. Adamkus užsimanė
žūtbūt pašalinti Aukščiausiojo Teis-
mo pirmininką Vytautą Greičių ir net
tris kartus Seimui teikė dekretą dėl
jo atleidimo iš užimamų pareigų.

Buvo jauni ir nepatyrę? Galbūt.
O gal amnezija? Taip pat gali būti.
Bet yra vaistų: Lietuvos Respublikos
Konstitucija (VI skirsnis) ir google.lt.
Trumpas gydymo kursas, ir gal dings
noras šaukti, jog dangus griūva.
Tiesa, būna ligonių, kuriems sirgti
patinka. Tada, žinoma, jokie vaistai
jau nepadės.

Alfa.lt

APIE DIKTATŪRĄ IR
TRUMPĄ ATMINTĮ Kaip atsiliepti į

antausį iš Maskvos? 
BRONIUS NAINYS

Neerzinkime Rusijos – pirmieji naujos Lietuvos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės žodžiai žiniasklaidai, klausinėjusiai apie jos poli-
tiką buvusio mūsų krašto okupanto Rytų kaimyno atžvilgiu pir-

mosiomis jos prezidentavimo dienomis. Švelninkime savo šiurkštų žodin-
gumą, jeigu iš tikrųjų norime pasiekti susitarimą dėl atsiteisimo už oku-
pacijos padarytus nuostolius, aiškino ji tautai. Aštriomis kalbomis nelai-
mėsime nieko, patarė ji su šiuo klausimu susietiems Lietuvos politikams,
o ypač dėl to nuolat nerimaujančiai daliai visuomenės bei jai pritariančiai
dešiniųjų žiniasklaidai.

Atrodo, paklusome. Šių nuostolių mokėti Rusija dar nepasirengusi,
pritarė Prezidentei ir dabar jau buvęs Lietuvos užsienio politikos vykdy-
tojas, gana draugiškai Rusijai nusiteikęs ministras Vygaudas Ušackas.
Draugiškumui įrodyti svečius iš Maskvos net krepšinio žaidynėmis vaiši-
no. Pati Grybauskaitė net du kartus telefonu skambino Rusijos preziden-
tui Dmitrij Medvedev, draugiškais pokalbiais sudarydama progą jam vie-
šai prabilti apie besikeičiančią Lietuvos politiką Rusijos atžvilgiu. Malo-
nino į Lietuvą atvykusį jo globotinį Gudijos diktatorių Aleksandr Luka-
šenka, nekreipdama dėmesio į Lietuvos dešiniųjų palaikomą demokratiš-
kąją jo opoziciją. Pagaliau Lietuvos Prezidentė ryžosi žengti patį draugiš-
kiausią žingsnį, pakviesdama Rusijos prezidentą dalyvauti Lietuvos val-
stybės atkūrimo minėjime Kovo 11-ąją ir kartu atšvęsti sukaktuvinę dvi-
dešimtąją naujos nepriklausomybės šventę. Ir jeigu Medvedev kvietimą
priimtų, Lietuvos Prezidentė būtų jau neabejotina viešnia Maskvoje ge-
gužės 9-ąją, minint neva komunizmo pergalės prieš fašizmą 65-ąją sukak-
tį, patogiai pamiršdama, kad tą dieną buvo įtvirtinta Lietuvos okupacija ir
taip tėkšdama patvorin į lietuvių tautai paklususio buvusio prezidento
Valdo Adamkaus nusiteikimą. Kokios švelnesnės buvusio Lietuvos oku-
panto glostymo politikos bereikia? Ir kas iš to išėjo?

Sovietų Sąjungos paskiausio išpuolio, įvykdyto 1991 m. sausio 13-ąją,
per kurį buvo nužudyta keturiolika beginklių Lietuvos piliečių ir apie
1,000 liko sužeistų, minėjimui pasibaigus, Lietuvos Seimas priėmė rezoliu-
ciją, siūlančią Vyriausybei oficialiai kreiptis į Sovietų Sąjungos visų gėry-
bių bei blogybių paveldėtoją Rusiją, kviečiant ją pradėti aiškintis per tą
išpuolį nukentėjusiems atlyginimo klausimą. Klausimas ne naujas, jau ne
kartą keltas, tikroviškas, visais valstybiniais bei tarpvalstybiniais įstaty-
mais bei susitarimais pripažįstamas teisėtu, buvo tik pakartotas. Ir, anot
Prezidentės Grybauskaitės pageidavimo, atsargiai parinkta diplomatine
kalba: „Pradėti spręsti šį humanitarinį atlyginimo klausimą, kad iki 2011
metų sausio, dvidešimtųjų išpuolio metinių, reikalas būtų baigtas.” Ta-
čiau ir tokių žodžių užteko Maskvai sugriauti visą pusmetį, nuo pat prezi-
dentavimo pradžios jos statytą taikios politikos rūmą.

Rezoliucija ne tik absurdiška, bet ir neteisėta, nes nepriklausomos
Lietuvos valstybės 1991 m. sausio mėnesį dar net nebuvo, kirto antausį
Lietuvos Seimui Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Andrej
Nesterenka. Nebuvo, nes jos nepripažino nė viena užsienio valstybė, dar
ir tokia užuomina sutvirtino jis savo teiginį. Kokiu švelniu veiksmu Prezi-
dentė Grybauskaitė mums siūlys į tokią nesąmonę atsiliepti? Kaip ji pati
su tokia politika dorosis? Ar ir po tokio oficialaus Rusijos užsienio reikalų
ministerijos pareiškimo dar ir toliau ji lankstysis prieš Maskvą? Taip pat,
kaip darė iki šiol? Tikiu, kad ji žino apie politologo, mokslininko, Vilniaus
universiteto docento dr. Dainiaus Žalimo studiją „1991 m. Sausio Trylik-
toji Lietuvoje naujausių mokslinių tyrimų kontekste”, paskelbtą 2006 m.
Vilniaus pedagoginio universiteto mokslinių straipsnių serijos MSR rin-
kinyje, o taip pat ir anglų kalba – tarptautiniame mokslo leidinyje „Baltic
Yearbook of Internatioinal Law” (vol. 6, p. 293–343). O jeigu nežino, tai
turi su studija skubiai susipažinti. O susipažinusi kartu su atitinkamu
lydraščiu nusiųsti ją Medvedev. Taip pat kartu ir priminimą, kad kol Ru-
sijos užsienio reikalų ministerija neatšauks Nesterenka pareiškimo, kvie-
timas į Kovo 11-osios šventę Vilniuje negalioja.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimas, kad 1991 m. sausio
mėnesį nepriklausomos Lietuvos nebuvo, šiurkščiai pažeidžia jos dvišalę
sutartį su Lietuva, teigia dr. D. Žalimas. Pareiškimas taip pat prieštarau-
ja ir bendroms tarptautinėms teisės normoms, ypač toms, kurios kalba
apie neteisėtą okupaciją, užpuolimą, pareigą nepripažinti aneksijos, papil-
do savo teiginį mokslininkas. Tik ar išdrįs Lietuvos Prezidentė šio moks-
lininko įrodymais pasinaudoti ir atkirtį į Maskvos antausį sukurpti? Bet
jeigu ir taip, ar jis ką nors reikš?

Gal ne, o gal ir taip? Tačiau jis bent nieko nekainuos. Juk šis Neste-
renka išryškintas Rusijos vadovų nusiteikimas dėl Seimo rezoliucijos pa-
rodė, kad Lietuvos Prezidentės pradėta Maskvai nuolaidžiavimo politika
Lietuvai nieko gero nedavė. O Lukašenka iš jos net atvirai pasišaipė, liep-
damas Sausio 13-osios kaltininko Vladimir Uschopčik atidavimą Lietuvai
aiškintis prokurorų lygyje, ir tylėjo, kai šis skelbė bjaurų melą, kad prie
Televizijos bokšto į žmones šaudė ne jo ten nusiųsti tankai, bet patys
lietuviai iš bokšto vidaus, ir kad vadinamų „žuvusiųjų” kūnai buvo su-
vežti iš visos Lietuvos ir prie bokšto suguldyti. Štai su kokiais „draugais”
Rytų kaimynystėje reikalų turi Lietuva. Ar Lietuvos Prezidentei visa tai
dar nieko nepasako? Ar ji dar svarsto galimybę net į gegužės 9-osios iš-
kilmes Maskvoje vykti?

Alfa.lt

Bet ar iš tiesų [dangus]
griūva? O gal tiesiog prob-
lema ta, kad dauguma tų
politologų, apžvalgininkų
ir filosofų yra tiesiog jauni
žmonės, kurie neprisime-
na gana trumpos (vos 20
metų) nepriklausomos Lie-
tuvos istorijos? O gal ne-
nori arba dėl progresuo-
jančios Alzheimerio ligos
yra nepajėgūs jos prisi-
minti? 
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Pasižiūri kaimo žmogus į televi-
zoriuje gražiai atrodantį ir dar gra-
žiau kalbantį Lietuvos politiką ir ne-
bežino nė ką daryti – nusispjauti ar
nusikeikti. O gal taip sau visai pa-
prastai imti ir ranka numoti – tesiži-
no?

Politikai – tai žmonės, kurie yra
gražūs ir moka gražiai pakalbėti. Ki-
taip jų niekas į valdžią ir nerinktų.
Na, o tie, kurie dar negražūs ir nemo-
ka gražiai kalbėti, tie dar tik laukia
savo eilės: kai pagražės, kai išmoks,
tada juos žmonės ir išrinks.

Kad paprastam žmogui nereikė-
tų bergždžiai galvą kvaršinti, tuščius
šiaudus kuliančiųjų politikų kalbų
nagrinėti, sumanėme jiems padėti –
pakalbėti su kuriuo nors politiku ir
paprašyti atvirai ir nuoširdžiai pasi-
dalinti savo politine patirtimi ir at-
skleisti rinkėjams tiesą nors ir kokia
nemaloni ji būtų. Drebančia iš susi-
jaudinimo ir atsakomybės prieš rin-
kėjus (tikrai, tikrai!) širdimi ir tirtan-
čiais keliais nuvyko mūsų ypatingųjų
pavedimų korespondentas Juozas
Grevelda pas patį Lietuvos ministrą
pirmininką Andrių Kubilių ir pa-
prašė jį atverti širdį, paprastais ir
visiems suprantamais žodžiais at-
skleisti paslaptį bei pasakyti tiesą: ar
žmonės tikrai greitai gyvens geriau?

Pasikrapštė ponas premjeras pa-
kaušį, pažiūrėjo pro langą, paskui į
lubas ir šitaip prabilo:

A. K.: Kartoju dar kartą: 2010-
ųjų metų vasario 1-ąją dieną Lietu-
vos pensininkai gyvens geriau negu
2008-ųjų metų vasario 1-ąją.

Išgirdus tokią optimistinę gaidą
apie visų mūsų duris jau besibel-
džiančią rytdieną, šviesaus rytojaus
viltis sutvisko visomis vaivorykštės
spalvomis. Tačiau kipšas, visų abejo-
nių tėvas, svotas ir dėdė, kažkur pa-
sąmonėje vis dar laikėsi silpnai įsiki-
bęs ir pakuždėjo klastingą klausimą:

J. G. Jūsų vadovaujama vyriau-
sybė smarkiai nustekeno pensinin-
kus. Jūs ne tik sumažinote pensijas ir
atlyginimus, bet dar ir padidinote
pridėtos vertės mokestį, taip vadi-
namą „pėvėėmą”. Juk kaip tik pen-
sininkai daugiausia jį ir moka. Be to,
Jūs nė negalvojate, nei kaip, nei kada
grąžinsite žmonėms nusavintus jų
uždarbius ir pensijas, bet nesiruošia-
te nė pagalvoti, iš kur paimsite tam
lėšų, jeigu visuomenės protestai Jus
prirems prie sienos. Kaip Jūs pako-
mentuotumėte šią padėtį?

A. K.: Dar kartą kartoju: valsty-
bei atėjo sunkus metas, todėl reikia,
kad visi valstybės gyventojai bei vers-
lo subjektai solidariai prisidėtų prie
biudžeto skylių užkamšymo. O iš kur
vyriausybė paims pinigų, jeigu nenu-
gręš verslininkų ir pensininkų, ligo-

nių ir gydytojų, mokytojų ir mokslei-
vių? Ar Jūs kada nors susimąstėte,
kad valdžia, norėdama dalinti begalę
išmokų ir išmaldų, turi iš kur nors
tam sukaupti pinigų? O leiskite pas-
malsauti, gerbiamas kolega, iš kur
dar vyriausybė galėtų paimti pinigų?
Nuo ko Jūs patartumėte nurėžti,
kad, pavyzdžiui, paliktume neliestas
tas pensijas, kad tie nelemti pensi-
ninkai neburbuliuotų? O gal Jūs
manote, kad valstybę valdyti – tas
pat, ką nosį krapštyti?

J. G.: Ne, tikrai taip nemanau,
tačiau sutikite, kad paskelbusi, jog
bus pasirašytas Nacionalinis susitari-
mas, Jūsų vyriausybė įsipareigojo
derėtis su tais pačiais verslininkais ir
pensininkais, apie kuriuos Jūs ką tik
kalbėjote. Tuo tarpu verslininkai iš
vyriausybės gavo viską, ko norėjo, o
pensininkams parodėte špygą. Tai
kaip čia išeina? Kas čia per solidaru-
mas, jeigu Jūs jį primetėte prievar-
ta?

A. K.: Kartoju dar kartą: kas
norėjo, tas pasirašė, o kas nenorėjo,
tie visai be reikalo triukšmauja ir įne-
ša dar didesnę sumaištį į valstybės
gyvenimą ir kelia labai didelę grėsmę
valstybės, lito ir valdančiosios koalici-
jos tvirtumui. O opozicija to tik ir
telaukia, kad galėtų įkišti dar vieną
pagalį į sklandžiai riedančius valsty-
bės mašinos ratus. O gal ir kelis pa-
galius, kas ten juos žino. O žurnalis-
tai, kaip susitarę, tik dar labiau kaiti-
na atmosferą, lyg be jų man nebūtų
ką veikti.

J. G.: Kodėl Jūs vis sakote: kar-
toju dar kartą? Ar Jūs cituojate kurį
nors įžymų kurios nors valstybės vei-
kėją, ar norite tautai priminti kada
nors savo išsakytas mintis?

A. K.: Man nereikia skolintis

Iš politinės satyros ciklo ,,Seimo portretai”

minčių iš įžymių žmonių, nes aš pats
esu pakankamai įžymus. Galiu Jūs
užtikrinti, jog kito Andriaus Kubi-
liaus Lietuvoje nėra!

J. G.: Gal malonėtumėte pasida-
linti tomis mintimis su mūsų skaity-
tojais?

A. K.: Labai prašom. Štai Jums
pora išminties principų, kurių aš
šventai laikausi. Pirmas: aritmetika
yra aritmetika, jos negalima pakeisti.

Antras: Reikia kalbėti labai papras-
tais aritmetiniais skaičiais. Puikiai
suformuluota, tiesa?

J. G.: Nesiimu spręsti, mano spe-
cialybė žurnalistika. Tačiau ar Jums
pakanka elementarių aritmetikos
žinių, kad galėtumėte valdyti valsty-
bę? Juk Jūs esate fizikas, – ar fizikos
fakultete įgytos žinios Jūsų dabarti-
niame darbe Jums kiek nors pade-
da?

A. K.: O taip. Be abejo, padeda.
Kaip žinote, fizikai tyrinėja realiame
pasaulyje veikiančius dėsnius. Jie
juos atranda ir išreiškia formulėmis.
Pavyzdžiui, visi žino Einšteino for-
mulę: E = mc2. Dėsniai veikia taip
pat ir ekonomikoje, juos taip pat
reikia atrasti, ir tada bus galima
valdyti visą valstybę.

J. G.: Gal galėtumėte pateikti
kokį nors Jūsų atrastą ekonomikos
dėsnį?

A. K.: Kodėl ne, prašom: PVM =
21%. Paprasta, tiesa? O kas paprasta,
dažniausiai būna ir genialu. Matote,
kaip viskas lengva, kai viską žinai.

J. G.: Gerai, kai viską žinai. Ta-
čiau kodėl Jūs darote klaidas, dėl ku-
rių vėliau apgailestaujate ir atsipra-

šote tautos? 

A. K.: Jūs čia kažką painiojate.
Aš iš tikrųjų neseniai apgailestavau,
jog didžiausia mano klaida buvo ta,
kad aš nesugebėjau įtikinti opozici-
jos, jog mano vyriausybės priimti
sprendimai buvo vieninteliai teisingi,
kitaip tariant, genialūs. O atsiprašyti
man būtų buvę galima nebent tos
pačios nelemtos opozicijos, o ne tau-
tos, tačiau valdančioji koalicija opozi-
cijos atsiprašinėti iš principo negali,
nes tąsyk tektų su ja susikeisti
vietomis, o to daryti negalima iš dar
didesnio principo.

J. G.: Tačiau kai Jūs praeitoje
Seimo kadencijoje parėmėte Gedimi-
no Kirkilo vadovaujamą socdemų vy-
riausybę, Jūs viešai prisipažinote ir
atsiprašėte tautos, jog Kirkilas Jus
apgavo. Kodėl tad Jūs tuomet, kai
pasirodėte paikas ir neįžvelgėte, jog
susidėjote su sukčiumi, neprisiėmėte
atsakomybės – neatsistatydinote iš
partijos pirmininko pareigų ir nenus-
tojote daryti klaidų?

A. K.: Į šį Jūsų klausimą iš dalies
jau atsakiau: Andrius Kubilius Lietu-
voje, deja, yra tik vienas. Jeigu aš
atsistatydinčiau, pražūtų pati kon-
servatorių partija ir, ko gero, visa
Lietuva. Šiaip jau atsakomybės aš
nesikratau.

J. G.: O kaip tai pasireiškia prak-
tiškai?

A. K.: Kaip, kaip – tuo ir pasi-
reiškia, jog aš apie tai pareiškiu.

J. G.: Tai ir viskas?

A. K.: To ir pakanka – dar ir su
kaupu!

J. G.: Kaip Jūs vertinate finansų
analitikų ir opozicijos vertinimus, jog
Jūsų vyriausybė, padidinusi mokes-
čius, smulkiam ir vidutiniam verslui
užnėrė kilpą, nemažai jų privertė
bankrutuoti, dalis pasitraukė „į še-
šėlį”, o kai kurie verslininkai netgi
nusižudė?

A. K.: Na, kad nusižudė, be abe-
jo, liūdna, tačiau tai buvo jų sprendi-
mai. O dėl kitko tegaliu pasakyti tik
tiek, kad kai sutampa ir opozicijos, ir
žinovų nuomonė, neverta tikėti nei
vienais, nei kitais. Tokiais atvejais
išeitis viena: visiems susitelkti ir ne-
siduoti išmušamiems iš vėžių. Nėra
ko klausyti, ką kalba panikieriai.
Todėl aš jų ir neklausau.

J. G.: Netgi tuo atveju, jeigu
tiesa jų pusėje?

A. K.: Tiesa visada yra valdan-
čiosios koalicijos, šiuo atveju – mano
– pusėje.

J. G.: Ačiū už įdomų pokalbį ir
atvirą nuomonę.

KARTOJU DAR KARTĄ!

LR premjeras A. Kubilius.                                           R. Daukanto piešinys

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

,,Drauge” galima įsigyti
,,Lietuvių enciklopedijos”, 
išleistos Bostone atskirus

tomus. Vieno tomo 
kaina 10 dol. 

Tel.: 773-585-9500
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Nė vienas nesigaili dalyvavęs XIII PLJ kongrese 
XIII PLJ kongrese, vykusiame

Pietų Amerikoje nuo 2009 m. gruo-
džio 22 d. iki sausio 7 d., JAV atsto-
vavo 21 atstovas: Alexa Bobelytė,
Laima Bobelytė, Vita Bobelytė, Ado-
mas Daugirdas, Kęstutis Daugirdas,
Šarūnas Daugirdas, Sofija Degėsytė,
Simona Gajauskaitė, Rima Garsytė,
Agnė Jankauskaitė, Giedrė Kazlaus-
kaitė, Lina Kuliavaitė, Aras Mattis,
Daiva Mattytė, Kristina Mattienė,
Daina Rasutytė, Vita Reivydaitė,
Auksė Rimaitė, Vaiva Rimeikaitė,
Linas Vaitkus ir Aušra Venckutė; ir
du dalyviai – Mykas Degėsys ir Vera
Rankis. 

Jūsų dėmesiui kelių Kongrese
dalyvavusių JAV atstovų ir dalyvių
įspūdžiai.

G. Kazlauskaitė: ,,O lietuvių
diaspora – gal ji pati yra 
globalizacijos reiškinys?”

Tris savaites lietuvių jaunimas
gėrėjosi Argentina, Urugvajumi ir
Brazilija. Sužinojo apie lietuvišką
veiklą kitame žemyne, užmezgė svar-
bius ryšius ir spėjo kartu įspūdingai
sutikti Naujuosius metus.

Kas yra Pasaulio lietuvių jauni-
mo sąjunga (PLJS)? Tai organizacija,
siekianti suvienyti lietuvišką 16–35
metų amžiaus jaunimą, gyvenantį už
Lietuvos ribų. Jaunimo sąjunga kiek-
viename krašte veikia šalia kitų lietu-
viškų organizacijų, taip pat ruošia
kultūrinius bei akademinius rengi-
nius. 

Kas 4 metai įvyksta kongresai –
didieji sąjungos suvažiavimai. PLJS
kongresai turi ypatingą prasmę toms
šalims, kuriose mažiau lietuvių, jie
skatina veiklą, leidžia aptarti veiklos
pavyzdžius ir remti lietuvybės išlai-
kymo pastangas. Į Kongresus siun-
čiami atstovai iš kiekvieno krašto su
tikslu aptarti bendrus rūpesčius. 

Šį kartą Kongreso atstovai svars-
tė apie globalizaciją: kaip ji veikia
lietuvius, gyvenančius už Lietuvos ri-
bų, ir kokią įtaką ji turi organizacinei
veiklai. O lietuvių diaspora – gal ji
pati yra globalizacijos reiškinys?

JAV atstovai grįžo namo įkvėpti
lietuviškos dvasios, naujai pasiryžę
stiprinti veiklą savo miestuose, o taip
pat ir tarp miestų, valstijų bei šalių.
Šiuos tikslus įgyvendinti padės nau-
jai įsteigta PLJS atstovybė Lietuvo-
je. 

Kongreso metu buvo renkama
nauja PLJS valdyba ateinantiems 4
metams. Ją sudaro: Martynas Gauril-

čikas (Vokietija), Venantas Griciūnas
(Belgija), Juan Ignacio Forment Kal-
velis (Argentina), Giedrė Kazlauskai-
tė (JAV), Stasys Kuliavas (Kanada),
Kęstas Pikūnas (Anglija), Saulius Si-
monavičius (Kanada), Petras Vaičiū-
nas (Kanada) ir Nicolas Velo (Urug-
vajus); pirmininku išrinktas K. Pikū-
nas. 

Amerikos lietuvių jaunimas, no-
rintis įsijungti į šią veiklą, gali tai
padaryti per 2010 metų JAV LJS su-
važiavimą, vyksiantį Čikagoje kovo
12–14 d. Kitas PLJ kongresas įvyks
2013 metų vasarą Jungtinėje Kara-
lystėje. 

K. Daugirdas: ,,Kitas Kongresas
suburs dar stipresnę ir 

aktyvesnę Jaunimo sąjungą”

Nuostabu! Niekados nepamiršiu
šių [Kongrese sutiktų – Red.] lietu-
vių. Tik liūdna, kad būtent ši lietuvių
bendruomenėlė buvo vienkartinė.
Grįžtame į savo kampus, ir vėl prasi-
deda gyvenimas.

Man asmeniškai buvo įdomu da-
lyvauti Studijų dienose. Jau ilgai ne-
su dalyvavęs grupėje, kuri savo rei-
kalus tvarko pagal parlamentinę sis-
temą, tad reikėjo priprasti prie visų
siūlymų ir balsavimų. Atrodo, kad
naujai išrinkta valdyba planuoja to-
liau tobulinti statutą ir kongresų
taisykles, tad tikiuosi, kad ateityje
bus dar geriau.

Globalizacijos tema yra labai ak-
tuali, ir, manau, organizatoriai iš-
mintingai ją parinko. Ypač įdomi bu-
vo prof. Aleksandravičiaus paskaita.

Manau, kad jo požiūris į lietuvių
tautą ir išeivijos lietuvių identitetą
yra modernus ir tinkamas, ir galime
visi iš jo pasimokyti. Kitos paskaitos
apie globalizaciją man atrodė truputį
padrikos – aš asmeniškai neišgirdau
jokių išvadų, tik bendras mintis.

Labai laukiu būsimo Kongreso.
Kęstas Pikūnas per ateinančius me-
tus bus nuostabus  mūsų organizaci-
jos vadas, jaučiu, kad kitas Kongre-
sas suburs dar stipresnę ir aktyvesnę
Jaunimo sąjungą. Ir sutiksime dau-
giau Europos lietuvių, kurie yra labai
cool!

A. Venckutė: ,,JAV LJS turėtų
labiau įjungti naujus 

JAV imigrantus iš Lietuvos 
į savo veiklą”

Mano nuomone, šio Kongreso te-
mos buvo daug įdomesnės, nei aš įsi-
vaizdavau, nes jos tiesiogiai sprendė
mūsų ir pasaulio dabarties reikalus.
Kongrese dalyvavau su klausimu
,,Koks mūsų tikslas?”, į kurį buvo
atsakyta keletoje paskaitų. Buvau
nustebusi, kai sužinojau, kad Lie-
tuva turi vieną iš aukščiausių emig-
ruojančių žmonių skaičių pasaulyje.
Mano nuomone, LJS turėtų telkti
daugiau dėmesio priimant ir pade-
dant imigrantams, ir konkrečiai  JAV
LJS kaip nors turėtų labiau įjungti
naujus JAV imigrantus iš Lietuvos į
LJS  veiklą. 

Sužinojau, kad organizacijos turi
turėti pusiausvyrą tarp etninės ir vi-
suomeninės veiklos, nes jeigu yra
daugiau traukimo į vieną pusę, tai

gali mažinti dėmesį.
Niekad nepagalvojau, kad JAV

lietuvių kultūra turi savo ypatingą,
vienintelę būtį, kol neišgirdau pas-
kaitos apie diasporos kultūrą. Aš su-
vokiau ir daugiau pradėjau galvoti,
kad mes turime mišrią kultūrą –
Amerikos kultūrą, sujungtą su lietu-
viška kultūra. JAV lietuvių kultūra
nėra tik viena arba kita. Mes gy-
vename su dviem kultūromis kartu,
ir dėl to turėtumėme didžiuotis.

Galiausiai, buvo smagu matyti,
kad Kongresas veiksmingai panaudo-
jo globalizaciją ir technologiją (,,Sky-
pe”), kad galėtumėme susikalbėti su
nariais kitoje pasaulio pusėje. No-
rėčiau, kad LJS naudotų tokią prie-
monę ir švietime.

Bus daugiau.

Jūrų skautės.

Akimirka iš Kongreso – Pietų Amerikos atstovai.                       Nuotraukos iš Kristinos Mattienės šeimos albumo                
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Vilnius, vasario 4 d. (BNS) – Bu-
vęs sveikatos apsaugos viceministras
Artūras Skikas teismo posėdyje pripa-
žino savo kaltę dėl kyšio reikalavimo.

Teismo posėdyje A. Skikas sakė pi-
nigų prašęs Liberalų ir centro sąjungos
(LiC) Šilutės skyriaus naudai. Jis taip
pat pareiškė sutinkąs su kaltinama-
jame akte esančia nuostata, kad pinigų
reikalauta, jog būtų užtartas Naciona-
linio kraujo centro direktorius Vytenis
Kalibatas.

A. Skikas kaltinamas tuo, kad iš V.
Kalibato, kuris pripažintas nukentėju-
siuoju, tiesiogiai reikalavo duoti 20,000
–30,000 litų kyšį. Per ikiteisminį tyrimą
nustatyta, kad sausio 21 d. A. Skikas
priėmė sutartą pinigų sumą.

Kyšio, prokurorų teigimu, reika-
lauta už tai, kad tuometinis viceminist-
ras nereikalavo, jog Nacionalinio kraujo
centro direktoriui būtų skirta drausmi-
nė nuobauda, kaip to reikalavo Valsty-
bės kontrolė. Kyšis taip pat esą turėjo

užtikrinti, kad direktorius būtų užta-
riamas prieš Sveikatos apsaugos minis-
terijos vadovybę ir kad jis galėtų toliau
netrukdomai vadovauti viešajai įstai-
gai.

,,Prašiau galimybės paremti parti-
jos skyrių, bet to nesieju su pareigų iš-
saugojimu. Siekiau, kad tai būtų pada-
ryta oficialiai ir pavedimu, nes daviau
LiC rekvizitus”, – teigė teisme A. Ski-
kas, tuo metu buvęs LiC Šilutės sky-
riaus pirmininko pavaduotojas.

Vilniaus miesto 2-asis apylinkės
teismas sausio 22 d. leido A. Skiką su-
imti dviem savaitėms. Jam gresianti
griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas
iki 6 metų.

46 metų A. Skiką į Sveikatos ap-
saugos ministeriją delegavo Liberalų ir
centro sąjunga. Šios partijos atstovas A.
Čaplikas eina sveikatos apsaugos mi-
nistro pareigas. A. Skiko prašymu jo na-
rystė partijoje sustabdyta. A. Čaplikas
atleido A. Skiką iš viceministro pareigų.

Lietuva priskiriama prie ,,trapi¨” šali¨�  

Baigta leisti pirmoji ,,Mažosios
Lietuvos enciklopedija”

Naujasis ,,Lietuvos ryto” grup∂s 
vadovas žada didinti jos pelningumâ�  
Vilnius, vasario 4 d. (BNS) –

Naujasis bendrovės ,,Lietuvos rytas”
generalinis direktorius teigia gerin-
siąs grupės veiklą ir sieksiąs ją pada-
ryti pelningą.

,,Mūsų kryptis – išlaikyti užima-
mas vietas ir neprarasti augimo gali-
mybių. Ta kryptimi ir dirbsime.
Tobulumui ribų nėra, todėl reikia iš-
naudoti visas galimybes”, – sakė Gin-
tautas Mažeika, kuris nuo sausio pra-
džios dirbo ,,Lietuvos ryto” adminis-
tracijos direktoriumi. .

,,Kol kas nieko neieškome, bet
kažkokių pokyčių bus. Juk keičiasi ir
verslas, ir rinka, ir jo dalyvių požiū-
ris”, – sakė G. Mažeika.

Įmonės valdyba pritarė bendro-
vės vadovo ir vieno didžiausių savi-
ninkų Gedvydo Vainausko atsistaty-
dinimo pareiškimui. Bendrovės va-
dovo ir dienraščio ,,Lietuvos ryto” vy-
riausiojo redaktoriaus pareigybės at-
skirtos. G. Vainauskas lieka dienraš-
čio ,,Lietuvos rytas” vyriausiuoju re-
daktoriumi.

42 metų G. Mažeika yra vadova-
vęs bendrovėms ,,Leo LT”, Rytų
skirstomieji tinklai, draudimo įmonei
,,PZU Lietuva”.

34 proc. ,,Lietuvos ryto” akcijų
pernai už 20 mln. litų įsigijo banko

,,Snoras” antrinė bendrovė ,,Snoro
Media Investicijos”. ,,Snoras” tuomet
teigė, kad šia investicija tikimasi su-
stiprinti ,,Lietuvos ryto” finansinę
padėtį ir išplėsti veiklą, nepertvar-
kant grupės struktūros ir nedarant
įtakos jos valdymui.

Po sandorio G. Vainauskas valdo
25,5 proc., buvęs bendrovės direkto-
rius Vidmantas Strimaitis – 12,5
proc., vyriausiojo redaktoriaus pir-
masis pavaduotojas Algimantas Bud-
rys – 8,1 proc. akcijų.

2008 m. ,,Lietuvos rytas” patyrė
6,121 mln. litų nuostolių (2007 m. –
3,323 mln. litų pelno), bendrovės pa-
jamos buvo 169,219 mln. litų (161,981
mln. litų), vien pajamos iš spaustuvės –
121,855 mln. litų (110,428 mln. litų),
televizija patyrė 5,365 mln. litų
nuostolių. Bendrovės skolos 2008 m.
pabaigoje siekė 102 mln. litų.

,,Lietuvos ryto” grupė leidžia
dienraštį ,,Lietuvos rytas”, grupei
taip pat priklauso televizijos kanalas
,,’Lietuvos ryto’ televizija”, interneto
naujienų svetainė lrytas.lt, žurnalai
,,Ekstra”, ,,Ekstra mergina” ir ,,Mo-
ters savaitė”, dvi spaustuvės ir spau-
dos pristatymo tarnybos 20 didžiau-
sių Lietuvos miestų.

Nacionalinis diktantas nukeltas î pavasarî�

Viceministras pripažino savo kaltê�  

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA) –
Mokslo ir enciklopedijų leidybos cent-
ras baigė leisti keturių tomų ,,Mažąją
Lietuvos enciklopediją”.

Išeivijos ir Lietuvos specialistų
rengta pirmoji pasaulyje enciklopedi-
ja skirta Karaliaučiaus ir Klaipėdos
kraštų istorijai ir kultūrai. Prie šios
enciklopedijos beveik 15 metų dirbo
Mažosios Lietuvos enciklopedijos
rengimo grupė.

Išskirtinė šio leidinio svarba –
galimybė įamžinti nykstantį ar jau

prarastą lietuvininkų, prūsų kultūros
paveldą, turintį neįkainojamą vertę
ne tik lietuvių, baltų, bet ir visos Eu-
ropos kultūrai. Tai originali univer-
salioji regioninė enciklopedija, skiria-
ma visiems skaitytojams, kurie do-
misi Mažąja Lietuva, ypač – akade-
miniam jaunimui.

Mintį leisti ,,Mažosios Lietuvos
enciklopediją” (MLE) iškėlė Mažosios
Lietuvos fondo pirmininkas, kalbi-
ninkas profesorius Vilius Pėteraitis,
1996 m. vasarą viešėdamas Lietuvoje.
Tų pačių metų pabaigoje anuometė
Mokslo ir enciklopedijų leidykla pra-
dėjo parengiamuosius enciklopedijos
darbus.

Aktyviausi MLE rėmėjai ir talki-
ninkai – Pasaulio Mažosios Lietuvos
fondas (JAV, Kanada), Mažosios Lie-
tuvos rezistencinis sąjūdis, išeivijoje
gyvenantys Mažosios Lietuvos au-
tochtonai lietuvininkai, kiti lietuvy-
bės puoselėtojai.

Keturiuose MLE tomuose iš-
spausdinta daugiau kaip 10,000
straipsnių, paskelbta keli tūkstančiai
iliustracijų, tarp jų – daug retų archy-
vinių nuotraukų.

2000 m. išleistas I tomas (A–
Kar), jau tapęs bibliotegrafine rete-
nybe, 2003 m. – II tomas (Kas–Maž),
2006 m. – III tomas (Mec–Rag), 2009
m. pabaigoje pasirodė IV tomas (Rahn
–Žvižežeris). Enciklopedijos paskutinis
tomas jau pristatytas Vakarų Lietuvos
skaitytojams.

AAAAppppssssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee  wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, vasario 3 d. (BNS) – Ke-
lerius metus Lietuvoje ir užsienyje
sausio mėnesį vykęs Nacionalinis
diktantas dėl finansinių sunkumų
nukeltas į pavasarį.

,,Finansiniai rėmėjai, kurie bū-
davo kiekvienais metais, paskutinę
akimirką pasakė, kad negalės mums
padėti”, – sakė konkursą rengiančio
savaitraščio ,,Atgimimas” direktorė
Dalia Jankaitytė.

Pasak jos, šiemet Nacionalinį
diktantą parėmė bendrovė ,,Tele 2”,
kuri sutiko padengti apie pusę kon-
kurso išlaidų. Organizatorės teigimu,

vyksta derybos ir su kitais galimais
rėmėjais.

Penktą kartą rengiamas diktan-
tas turėtų įvykti kovo mėnesį.

Pernai diktantą rašė beveik
6,000 lietuvių visame pasaulyje. Jį ra-
šyti galima visose Lietuvos savival-
dybėse ir Lietuvos atstovybėse užsie-
nyje. Kai kuriose šalyse ambasados dėl
diktanto dirba ir naktį, nes jis rašomas
neatsižvelgiant į laiko skirtumą.

Nacionalinį diktantą organizuoja
savaitraštis ,,Atgimimas” bei Lietu-
vos nacionalinis radijas ir televizija.

Atkelta iš 1 psl.
ekonomikos išlieka pavojuje,
nepaisant gerėjan-čios tarptautinės
aplinkos”, – rašoma ataskaitoje.

D. Blair teigimu, 2010 m. bus pe-
reinamojo laikotarpio ekonomikos
politikoje metai, per kuriuos vyriau-
sybėms ir centriniams bankams teks
sunkus pasirinkimas – kada ekono-
mikoms atsigaunant nutraukti ska-
tinimo priemones.

Tokio nutraukimo klaidos, pasak
JAV pareigūno, gali tapti kliūtimis
ekonomikai atsigauti, ypač jei inflia-
cija ar politinis spaudimas sutelkti
biudžetus atsiras prieš tai, kai namų
ūkių vartojimas ir privačios inves-
ticijos ims vaidinti didesnį vaidmenį.

,,Iš geografinės perspektyvos

toks pavojus yra didžiausias Europo-
je, kur atsigavimas yra silpnas, o kai
kurios vyriausybės tikriausiai pradės
sutelkti savo biudžetus nepaisant
prastos ekonominės būklės. Finan-
sinė krizė padidino šalių biudžetų de-
ficitus, o pastangos juos sumažinti
tikriausiai gali apriboti Europos ir
Japonijos išlaidas užsienio politikai ir
jų pačių kariniam modernizavimui
bei pasirengimui”, – teigiama D.
Blair ataskaitoje.

Tarp užsienio uždavinių JAV pa-
reigūnas minėjo Afganistano stabili-
zavimo pastangų palaikymą, pagalbą
mažiau turtingoms šalims mažinant
anglies dvideginio emisijas, kovojant
su klimato atšilimu ir reaguojant į
humanitarines nelaimes.

Atkelta iš 1 psl.
Maldos pusryčių ištakos siekia

1942 metus, kai keletas Jungtinių
Valstijų Senato narių pradėjo nefor-
malius susitikimus, siekdami dalytis
Kristaus mokymo gyvybingumu ir
juo pagrįstu tarpusavio bendravimu.
1953 m. dalyvaujant JAV prezidentui
Dwigh D. Eisenhower įvyko pirmieji
nacionaliniai maldos pusryčiai. Per
tuos dešimtmečius Washington, DC
rengiamuose maldos pusryčiuose jau
dalyvavo per 3,800 svečių iš 180 pa-
saulio valstybių.

Vasario 4 d. surengtuose Maldos
pusryčiuose taip pat dalyvavo Lietu-
vos ambasadorius JAV Audrius Brūz-
ga ir Seimo narys Emanuelis Zingeris.

Po Maldos pusryčių premjeras A.
Kubilius mintimis apie Lietuvą pasi-
dalijo su JAV Atstovų Rūmų pirmi-

ninke Nancy Pelosi, kuri sakė, jog
apie Lietuvą žino daug iš labai gero
Lietuvos bičiulio – senatoriaus Ri-
chard Durbin.

N. Pelosi pasveikino premjerą A.
Kubilių su sėkmingai vykdoma eko-
nomine investicine diplomatija ir pa-
linkėjo visokeriopos sėkmės Lietuvai
ir jos žmonėms.

A. Kubilius tęsia viešnagę Jung-
tinėse Amerikos Valstijose. Premjero
ir jį lydinčios delegacijos darbotvar-
kėje – susitikimai su senatoriumi R.
Durbin, Tarptautinio valiutos fondo
valdančiojo direktoriaus pirmuoju
pavaduotoju John Lipsky, JAV Fede-
ralinės rezervų sistemos pirmininku
Ben Bernanke, Tarptautinio Res-
publikonų instituto prezidentu Lorne
Craner, JAV Iždo sekretoriumi Ti-
mothy Geithner. 

A. Kubilius dalyvavo Maldos pusryçiuose 



Irano pareigūnų pateiktą pasiūlymą
kelis JAV kalinamus Irano piliečius
iškeisti į Irane laikomus tris studen-
tus iš Amerikos, praneša BBC. H.
Clinton teigia, kad JAV piliečiai Ira-
ne nedelsiant turi būti paleisti į
laisvę dėl humanitarinių priežasčių.
Dieną prieš tai Irano prezidentas
Mahmoud Ahmadinejad patvirtino,
kad šiuo metu kaip tik vyksta dery-
bos su JAV dėl apsikeitimo sulaiky-
taisiais.

* * * 
JAV žvalgybos pareigūnas pa-

tvirtino, kad per 2010 m. sausio mė-
nesį vykusį raketų antpuolį žuvo
Talibano maištininkų Pakistane va-
das Hakimullah Mehsud, praneša
naujienų AP. Šis neoficialus patvirti-
nimas yra pirmoji JAV reakcija į pra-
nešimus apie Talibano vado žūtį.
Kaip teigia JAV žvalgybos pareigū-
nas, specialiosios tarnybos šiuo metu
tikrina informaciją, kurią teikia
įvykio liudininkai, ir tikslina raketų
antpuolio detales.

* * *
JAV valdžios atstovai pareiškė,

kad artimiausiu metu po 5 metų
pertraukos įvardins šalies ambasa-
dorių Sirijoje, pranešė Sirijos užsie-
nio reikalų ministras Walid Moallem.
,,JAV jau apsisprendė dėl ambasado-
riaus Sirijoje kandidatūros. Tai Ame-
rikos pasirinkimas, tačiau Sirija turi
teisę svarstyti siūlomą kandidatūrą”,
– Izraelio dienraščiui ,,Haaretz” sakė
Sirijos užsienio reikalų ministras.
Washington iš Damasko savo amba-
sadorių atšaukė 2005 m. vasarį po Li-
bano politiko Rafiq Hariri nužudy-
mo.

* * *
JAV prezidentas Barack Obama

nedalyvaus vasario 12 d. vyksiančia-
me Vancouver žiemos olimpinių
žaidynių atidaryme. Jame dalyvau-
siančiai Jungtinių Valstijų delegacijai
vadovaus viceprezidentas Joe Biden.
,,Obama praėjusių metų vasarį lan-
kėsi Ottawa. Dabar – viceprezidento
eilė”, – pranešė vienas Baltųjų rūmų
atstovų. 

* * *
Rengiamas veiksmų planas prieš

,,antsvorio epidemiją šioje šalyje”,
pareiškė Michelle Obama susitikime
su sveikatos sekretore Kathleen
Sebel ir Kongreso nariais. Problema
yra ,,išsprendžiama ir tai yra gera
žinia”, pabrėžė prezidento B. Obama
žmona. Tačiau ją esą būtina spręsti
visiems kartu. Naujausia statistika
rodo, kad nutukę JAV yra apie 10
proc. kūdikių ir vaikų bei 18 proc.
jaunimo. Kad ši tendencija būtų su-
stabdyta, būtina didinti ,,sveikų mo-
kyklų” skaičių, kalbėjo M. Obama.
Vaikams būtina sveikai maitintis ir
nuolat sportuoti. 

HESENAS
Vokietijoje sudužus amerikiečių

kariniam sraigtasparniui žuvo trys jo
įgulos nariai, praneša agentūra AFP.
,,Blackhawk UH-60” nelaimės prie-
žastys kol kas nežinomos. Policijos
duomenimis, sraigtasparnis nukrito
miškingame plote Heseno žemėje ir
užsiliepsnojo. Įvykį tirs JAV armijos
atstovai. Žuvę kariai tarnavo JAV
armijos bazėje Heidelberge.

KIJEVAS
Kandidatė į prezidento pareigas,

dabartinė Ukrainos ministrė pirmi-
ninkė Julija Tymošenko pareiškė pa-
siryžimą išvesti savo šalininkus į gat-
ves, jeigu prezidento rinkimų antras
ratas vyks, jos nuomone, nesąžinin-
gai. J. Tymošenko buvo viena inicia-
torių Oranžinės revoliucijos, leidu-
sios tada buvusiam opozicijos vado-
vui Viktor Juščenka nugalėti kovoje
dėl prezidento pareigų valdžios ats-
tovą, buvusį premjerą Viktor Janu-
kovyč, kurį varžovai kaltina masi-
niais klastojimais. Teismo sprendimu
surengtą trečiąjį rinkimų ratą V.
Janukovyč tada pralaimėjo.

MASKVA
Vienam aukštam Kremliaus pa-

tarėjui buvo nurodyta atsistatydinti
dėl Kaliningrado srityje vykusio
protesto prieš vyriausybę, kuriame
dalyvavo tūkstančiai žmonių, prane-
šė dienraštis ,,Vedomosti”. Rusijos
prezidento Dmitrij Medvedev pa-
tarėjo vidaus politikos klausimais
Oleg Matveičev buvo ,,paprašyta pa-
rašyti atsistatydinimo raštą”, –
dienraščiui sakė prezidento adminis-
tracijos šaltiniai.

* * *
Žmogaus teisių gynėjai ragina

išslaptinti sovietinius archyvus, su-
sijusius su ,,Katynės nusikaltimu” –
1940 m. Sovietų Sąjungoje sušaudy-
tais lenkų karininkais. Šių metų pa-
vasarį Katynės nusikaltimui sukan-
ka 70 metų. Paskelbta, kad Rusijos
premjeras Vladimir Putin pakvietė
Lenkijos premjerą Donald Tusk ba-
landį apsilankyti Katynėje.

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton šalies valdžios vardu atmetė

EUROPAIspanija: Europa turi parodyti
Washington, kad ji „yra“

Vilnius, vasario 4 d. (Delfi.lt) –
Nacionalinės žvalgybos direktorius
teigia, kad žvalgybos bendruomenė
gali nusitaikyti į amerikiečius, ke-
liančius teroristinę grėsmę, praneša
„ABS News”. Nacionalinės žvalgybos
direktorius gana tiesiogiai patvirtino,
kad JAV žvalgybos darbuotojai turi
įgaliojimą nusitaikyti į Amerikos
gyventojus, kurie kelia tiesioginę te-
roristinę grėsmę Jungtinėms Ameri-
kos Valstijoms, ir nužudyti juos.

„Mes imamės tiesioginių veiks-
mų prieš teroristus žvalgybos ben-
druomenėje, jei manome, kad tiesio-
giniai veiksmai apima amerikiečio
nužudymą, mes gausime tam konk-
retų leidimą”, – sakė Nacionalinės
žvalgybos direktorius Dennis Blair
šalies žvalgybos komitetui.

Atstovas Peter Hoekstra kalbėjo
šiuo klausimu vasario 4 d. vykusiame
svarstyme. „Nusitaikymas į ameri-
kiečius yra labai delikatus klausimas,
tačiau viešojoje srityje yra daugiau
informacijos, nei ta, kuria dalijamasi
su šiuo komitetu”, – teigė jis.

„Nėra aiškumo”, – teigė P. Hoe-
kstra, – „Kokios yra pagrindinės
nuostatos?”

„Tai amerikiečiai, kurie dalyvau-
ja grupės, bandančios mus užpulti,

veikloje arba kelia grėsmę kitiems
amerikiečiams. Tai yra vertinami
veiksniai, – paaiškino D. Blair, – Mes
nesitaikome į laisvai kalbančius žmo-
nes. Mes taikomės į juos, jei jie imasi
veiksmų, keliančių grėsmę amerikie-
čiams.”

Pasak JAV pareigūnų, JAV žval-
gybos ir karinių operacijų metu gali
būti taikomasi tik į nedidelį skaičių
amerikiečių. Teisines nuorodas nus-
tato nacionalinė saugumo taryba ir
teisingumo departamentas.

Praeityje JAV žudė užsienyje
gyvenančius amerikiečius, tačiau jie
buvo laikomi „atsitiktinėmis civilių
aukomis”. 2002 m. CŽV nužudė Ame-
rikoje gimusį Kamal Derwish, tero-
ristų grupuotės „Lackawanna 6”
narį. Vyriausybės teigimu, K. Der-
wish vairavo automobilį, kuriame bu-
vo kiti „al Qaeda” nariai.

2008 m. raketų puolimo metu So-
malyje žuvo amerikietis Ruben Shum-
pert, Seattl gyventojas, įtariamas
tuo, kad buvo radikalus islamistas. R.
Shumpert ieškojo federaliniai dar-
buotojai, kurie jį kaltino ginklų laiky-
mu ir pinigų padirbinėjimu. Jis suti-
ko pripažinti savo kaltę, tačiau pabė-
go iš šalies likus kelioms dienoms iki
nuosprendžio paskelbimo 2004 m.
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Pasaulio naujienos

RUSIJA

JAV

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) –
Europa turi parodyti Washington,
kad ji ,,yra” ir nebijo būti negirdima
tarptautinėje arenoje, pareiškė Euro-
pos Sąjungai (ES) pirmininkaujanti
Ispanija, kai JAV prezidentas Barack
Obama nusprendė neatvykti į numa-
tytą viršūnių susitikimą.

,,Turime parodyti savo draugams
Šiaurės Amerikoje, kad Europa egzis-
tuoja, kad sudėtingame pasaulyje
galėsime geriausiai ginti savo verty-
bes tik Europai ir Jungtinėms Vals-
tijoms žengiant koja kojon”, – sakė
Ispanijos užsienio reikalų ministras
Miguel Angel Moratinos, kalbėdamas
Europos Parlamento komitete Briu-
selyje.

,,Šių dienų Europa visuomet
pasirengusi gintis”, tačiau ji ,,netu-
rėtų bijoti G02”, pridūrė ministras,
turėdamas galvoje JAV ir Kiniją, ku-
rios ne visuomet linkusios girdėti tai,
ką sako senasis žemynas.

M. A. Moratinos, kurio šalis šį

pusmetį pirmininkauja ES, stengėsi
neteikti didelės reikšmės prezidento
B. Obama sprendimui nedalyvauti
gegužę numatytam Bendrijos ir JAV
viršūnių susitikime.

Nemažai apžvalgininkų šį JAV
vadovo žingsnį įvertino kaip įžei-
dimą, o kai kurie sakė, jog gali būti
dar blogiau ir Washington papras-
čiausiai neįdomu tai, ką nori pasakyti
Europa. Planuotas B. Obama apsi-
lankymas turėjo tapti Ispanijos pir-
mininkavimo Bendrijai darbotvarkės
viršūne.

M. A. Moratinos leido suprasti,
kad JAV prezidento sprendimas
nevykti į numatytą viršūnių susiti-
kimą gali turėti pasekmių ,,Gali būti
atidėtas naujos ambicingos tarpže-
myninės darbotvarkės įgyvendini-
mas”, – sakė Ispanijos diplomatijos
vadovas.

JAV administracijos aukšto ran-
go pareigūnas dėl susidariusios pa-
dėties netiesiogiai apkaltino pačią
Europą, užsimindamas, kad neaišku,
kas konkrečiai vadovauja Bendrijos
užsienio politikai.

Gruodį įsigaliojusia Lisabonos
sutartimi, pagal kurią buvo pert-
varkyta Bendrija, buvo įsteigtas dau-
giau galių turinčio ES užsienio poli-
tikos vadovo pareigos, kurios atiteko
britų baronienei Catherine Ashton.
Tačiau toliau galioja ir rotacinio
pirmininkavimo Bendrijai sistema.

JAV žvalgyba gali žudyti teroristus

M. A. Moratinos leido suprasti, kad
JAV prezidento sprendimas nevykti į
numatytą viršūnių susitikimą gali
turėti pasekmių. AFP/Scanpix nuotr.



8                         DRAUGAS, 2010 m. vasario 5 d., penktadienis

Australijoje pasibaigusiame pir-
majame šių metų didžiojo kirčio tur-
nyre nugalėtoju tapo Roger Federer. 

Šveicaras didžiojo kirčio varžy-
bas laimėjo jau 16-tą kartą ir yra tik
vienas iš šešių tenisininkų, iškovo-
jusių pergalę visose keturiose didžio-
jo kirčio varžybose. Šių metų ,,Aust-

ralian Open” turnyre jis baigiamosio-
se rungtynėse po įtemptos kovos 6-3,
6–4, 7–6 nugalėjo britą Andy Murray.
A. Murray į didžiojo kirčio baigiamą-
sias varžybas pateko antrą kartą.
2008-aisiais jis ,,US Open” pralai-
mėjo tam pačiam R. Federer. 

Pasibaigus varžyboms, A. Mur-
ray ATP vertinime pakilo į trečią-
ją vietą. Į antrąją vietą pakilo serbas
Novak Djokovic, o ispanas Rafael
Nadal nukrito į ketvirtąją vietą. Ir
toliau pirmoje vietoje išlieka R. Fe-
derer. 

Moterų varžybose nugalėtoja
tapo amerikietė Serena Williams. Ji
didžiojo kirčio varžybose jau yra lai-
mėjusi 12 kartų. S. Williams baigia-
mosiose varžybose 6–4, 3–6, 6–2 nu-
galėjo į sportą grįžusią belgę Justine
Henin.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

,,Australian Open” nugalėtoju 
tapo R. Federer 

JAV lengvosios atletikos žur-
nalas ,,Track and Field News” kas
dešimt metų išrenka geriausius de-
šimtmečio sportininkus. Tarp praėju-
sio dešimtmečio geriausiųjų yra ir
lietuvis. 

Lietuvos disko metikas Virgilijus
Alekna sąraše užėmė antrąją vietą.
Už ji geriau vertinamas Etiopijos bė-
gikas Kenenisa Bekele. Netikėtai už
lietuvio ketvirtoje vietoje liko Ja-
maikos sprinteris Usain Bolt. Tre-
čioje vietoje liko bėgikas Hicham El
Guerrouj iš Maroko. 

Iš moterų geriausia išrinkta
rusė Yelena Isinbayeva.

V. Alekna antras geriausias tarp praėjusio
dešimtmečio lengvaatlečių 

Galutinės NBA visų žvaigždžių rungtynių
komandų sudėtys 

Praėjusią savaitę buvo paskelb-
tos galutinės NBA visų žvaigždžių
rungtynių komandų sudėtys. 

Tarp rytų konferencijos žaidė-
jų išrinkti net keturi žaidėjai, pir-
mą kartą žaisiantys visų žvaigž-
džių rungtynėse. Tai: Chicago ,,Bulls”
krepšininkas Derrick Rose, Boston
,,Celtics” žaidėjas Rajon Rondo, At-
lanta ,,Hawks” žaidėjas Al Horford
bei Charlotte ,,Bobcats” žvaigždė
Gerald Wallace. Pastarasis yra pirma-
sis žaidėjas ,,Bobcats” istorijoje,
žaisiantis visų žvaigždžių rungty-
nėse. Rytų konferencijos atsarginių
žaidėjų sudėtį dar papildys Joe
Johnson, Paul Pierce ir Chris Bosh.
Kaip anksčiau minėjome, rytų kon-
ferencijos pradiniame penketuke žais
Allen Iverson, Dwyane Wade, LeBron
James, Kevin Garnett ir Dwight
Howard. 

Vakarų konferencijoje prie pra-
diniame penketuke rungtynes pra-
dedančių žaidėjų prisijungs trys, pir-

mą kartą visų žvaigždžių rungtynėse
žaisiantys krepšininkai: Deron Wil-
liams iš Utah ,,Jazz”, Kevin Durant
iš Oklahoma ,,City Thunder” ir Zach
Randolph iš Memphis ,,Grizzlies”.
Komandą taip pat papildys Chris
Paul, Brandon Roy, Dirk Nowitzki ir
Pau Gasol. Pradiniame penketuke
žais Steve Nash, Kobe Bryant,
Carmelo Anthony, Tim Duncan ir
Amar’e Stoudemire. 

NBA visų žvaigždžių rungtynės
vyks Dalas mieste vasario 14 dieną.

Virgilijus Alekna.

Adam Rippon.Mao Asada.

,,Four Continents” varžybas 
laimėjo M. Asada 

Iš moterų geriausiai pasirodžiusi
japonė Mao Asada laimėjo aukso
medalį Pietų Korėjoje vykusiose
,,Four Continents” dailiojo čiuožimo
varžybose. 

Antroje vietoje liko kita japonė
Akiko Suzuki. Ji po trumposios pro-
gramos buvo užėmusi pirmąją vietą,
bet po ilgosios programos nusileido
2008-ųjų planetos nugalėtojai M.
Asada. Bronzos medalį iškovojo tik
11-oje vietoje JAV nugalėtoja buvusi
Caroline Zhang. 

Iš vyrų aukso medalį iškovojo
praėjusių dviejų pasaulio jaunimo
varžybų nugalėtojas Adam Rippon.
Jis po trumposios programos buvo
užėmęs tik 7-tą vietą. Sidabro medalį
laimėjo japonas Tatsuki Machida.

Trečiu liko kanadietis Kevin Rey-
nolds. 

Iš porų aukso medalius iškovojo
Kinijos sportininkai: triskart pasau-
lio vicečempionai ir 2006-ųjų metų
olimpiniai vicečempionai Zhang Dan
ir Zhang Hao. Antrą vietą laimėjo
amerikiečiai Keauna McLaughlin ir
Rockne Brubaker. Bronzos medalius
laimėjo kanadiečiai Meagan Duhamel
ir Craig Buntin. 

Šokių ant ledo varžybose aukso ir
sidabro medalius iškovojo kanadie-
čiai. Auksą laimėjo Kaitlyn Weaver ir
Andrew Poje, o sidabrą – Allie Hann-
McCurdy ir Michael Coreno. Treti
liko amerikiečiai Madison ir Keiffer
Hubbell.

M. Jurgilas atvyko į JAV
EDVARDAS ŠULAITIS

1988 metais Šilutėje gimęs Mar-
tynas Jurgilas anksčiau buvo pamė-
gęs krepšinį, kuriam atsidavė visa sa-
vo širdimi. Vėliau, studijuodamas Lie-
tuvos kūno kultūros akademijoje, jis
susidomėjo bėgimu, konkrečiai –
sprintu, ir tapo vienu pajėgiausių
trumpų atstumą bėgiku Lietuvoje.
Pasiekęs gerų rezultatų praėjusių
metų kovo mėnesį, vaikinas dalyvavo
Europos uždarų patalpų čempionate
Turine. 

Tačiau Martynui atrodė, kad Lie-
tuvoje nėra progų tobulėti. Todėl nu-
tarė vykti į JAV – University of Kan-
sas, kuriame studijuoja ir sportuoja
dar vienas Lietuvos lengvaatletis –
daugiakovininkas Mantas Šilkaus-
kas. 

Kaip rašo Lietuvoje leidžiamas
„Sporto” laikraštis, dabar šiuos abu
Lietuvos rinktinės narius treniruos
Cliff Rovelto, kuris anksčiau dirbo ir
su olimpine čempione Austra Skujyte
bei Dariumi Draudvila. Tarp jo auk-
lėtinių yra ir pasižymėjusių amerikie-
čių. 

Reikia paminėti, kad šio univer-
siteto trenerių komandoje darbuojasi
ir buvusi sprinterė Agnė Visockaitė-
Eggerth, kuriai dar iki šiol priklauso
Lietuvos 100 ir 200 metrų bėgimo re-
kordai. 

21-erių kaunietis M. Jurgilas dėl
nedidelių traumų turėjo praleisti be-
veik visą praėjusių metų vasaros se-
zoną. Jo geriausias rezultatas 100 m
atstume buvo 10,41 sek., o 60 m –
6,68 sek. 

Lietuvis nesigaili atvykęs į JAV ir
sako: „Ir moksle, ir sporte viską sten-
giuosi daryti maksimaliai.” Jis pažy-
mi: „Jei stigs laiko sportui, mažiau
dėmesio skirsiu mokslams ir atvirkš-
čiai. Bet kokiu atveju vasaras leisiu
Lietuvoje.” 

Išvyko į JAV nežiniomis

Pacituosime ilgesnę ištrauką iš
„Sporto” leidinio, kuriame rašoma
apie M. Jurgilą. „Neleisk savo baimei
stovėti tavo svajonių kelyje, net jei ta-
vo didžiausia svajonė kartu yra ir ta-
vo didžiausia baimė”, – kiek anksčiau

mįslingai yra sakęs Martynas. Pana-
šu, kad šių jo žodžių prasmė paaiš-
kėjo, mat apie jo apsisprendimą Lie-
tuvos lengvosios atletikos visuomenė
sužinojo tik po įvykusio fakto. 

Lietuvos lengvosios atletikos fe-
deracijos generalinė sekretorė Nijolė
Medvedeva padėtį pakomentavo taip:
,,Mes nesame sportininkų darbdaviai
ir negalime uždrausti jiems rinktis
prioritetų. Tačiau tokio atvejo neto-
leruojame, mat turime daugybę pa-
vyzdžių, kad į JAV išvykę lengvaatle-
čiai tiesiog dingsta, nors sportininkai
turi gerokai palankesnes sąlygas, pa-
lankesnius orus nei Lietuvoje. Vie-
nintelis geras pavyzdys yra Austros
Skujytės atvejis, tačiau jis yra vienin-
telis. Universitetuose studijuojantys
sportininkai atstovauja tik savo mok-
slo įstaigai, o ten pagrindinis sezonas
prasideda iš karto po Naujųjų metų,
tad vasarai grįžę į Lietuvą jie jau bū-
na pavargę ir pagrindiniams sezono
startams ruoštis būna labai sunku.
Kalbėdama su Martynu palinkėjau
jam, jog tai būtų išimtis iš pastarosios
taisyklės. Suvokiame padėtį kur kas
giliau – mūsų šalies sporto politika
yra tokia, kokia yra, ir tai yra būtent
jos pasekmė.” 

Norisi palinkėti kuo geriausios
sėkmės Martynui Dėdės Siamo žemė-
je, viliantis, kad jis čia taps tikrai pa-
jėgiu sprinteriu ir bus žinomas tarp-
tautiniu mastu.

Sprinteris M. Jurgilas studijuos ir
sportuos Amerikoje.

LENGVOJI ATLETIKA
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, 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,, MM..DD..
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

,,Drauge” galima įsigyti puošnius vestuvinius 
pakvietimus. Tel.: 773-585-9500

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

Margumynai

Viešbučių verslą pradėjo itin
neraminti tokių internetinių tinkla-
lapių kaip „TripAdvisor” įtaka jų var-
dui, – praneša dienraštis „The In-
dependent”.

Kantrybės taurę, pasirodo, per-
pildė šio keliautojams skirto tinklala-
pio sudarytas „Purviniausių Europos
viešbučių sąrašas”. Anot į sąrašą pa-
tekusių viešbučių savininkų, jis vi-
siškai sužlugdė jų verslą.

Pasak Britų svetingumo sąjungos
vadovo Bob Koton, viešbučiai visoje
Europoje šiuo metu siekia įtikinti
Europos Komisiją peržiūrėti tokių
interneto svetainių veiklą prižiūrin-
čias taisykles. Norima įsitikinti, kad

nusiskundimus viešbučiams rašė
tikri svečiai, o ne varžovai.

Bent vienas „Purviniausių Euro-
pos viešbučių sąraše” atsidūręs vieš-
butis žurnalistams sakė ketinantis
paduoti „TripAdvisor” į teismą. Ieš-
kinyje bus remiamasi argumentu, jog
domėn buvo paimti pasenę svečių nu-
siskundimai, parašyti gerokai prieš
viešbučio atnaujinimą.

Kitas į sąrašą patekęs Londono
viešbutis tarėsi sulaukęs daugybės
užsakymų panaikinimų po to, kai jo
vardas buvo paviešintas minėtame
sąraše.

,,The Independent”
Balsas.lt

Sąrašas užrūstino verslininkus

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 161

* * *
Be minėtų lietuvių Suksukane,

kaip, beje, ir kituose lageriuose, teko
sutikti daug įvairių tautybių bei
skirtingo likimo žmonių. Nuo kišen-
vagių  (,,blatnyje”) iki  ,,urkų”, ,,ban-
derovcų” (taip čekistai ir vagys vadi-
no politkalinius iš Vakarų Ukrainos),
ir net prokurorų.

Šiame lageryje kalėjo ir toks įdo-
mus, kokių 75 metų amžiaus žmogus
Fiodor Ivanovič (pavardės neprisi-
menu). Visi kaliniai jį vadino tiesiog –
Diadia Fedia. Lageriuose jis sėdėjo
jau nuo tų laikų, kai Stalino parėdy-
mu buvo nušautas žymus Leningrado
komunistų partijos atstovas – S. Ki-
rovas. Iki tada Fiodor Ivanovič buvo
,,Glavnyj Prokuror Dalnevostočnoj
železnoj dorogi” (Vyriausias Tolimų-
jų Rytų geležinkelio prokuroras).
Diadia Fedia išsiskyrė iš kitų kalinių
ne vien savo garbingu amžiumi, bet ir
akivaizdžiu invalidumu. Jis buvo be
dešinės rankos plaštakos. Neiškentęs
nuolatinės įtampos dėl beribio smur-
to (,,proizvol”), maisto stokos bei ali-
nančio darbo Kolymos kasyklose, Fio-
dor Ivanovič nelaukė, kol jį išgabens
į Brolių kapus. Jis pats sumanė pa-
sitraukti į ,,užtarnautą poilsį”.
Vienoje anglių šachtoje, dirbdamas
giliai po žeme, jis su savo ,,napar-
niku” atsitiktinai užtiko nesprogusį
sprogdiklį, kuriuos civiliai kalnaka-
siai naudojo anglius sprogdiniti.
Jiedu su porininku įdėjo rastą kap-
sulę tarp delnų, susirišo savo dešinės
rankas ir uždegė bikfordo virvelę...
Taip Diadia Fedia kartu su draugu
pakliuvo į ,,OP” ir tapę invalidais iš-
liko gyvi.

Šis buvęs prokuroras turėjo daug
gerų pažįstamų ir ryšių su Maskvos
teisininkais bei aukštais sovietinės
nomenklatūros valdininkais. Gudriai
išnaudodamas savo profesinius suge-
bėjimus, patirtį bei pažintis jis nuolat
rašydavo įvairius raštus valdžiai,
reikalaudamas peržiūrėti jo bylą. Bet
Fiodor Ivanovič niekados negaudavo
atsakymų. Bet kurio lagerio adminis-
tracijai jis visuomet buvo kaip kokia
rakštis užpakalyje. Todėl čekistai
buvusį prokurorą ir laikė nugrūdę į
Suksukaną, nes šis lageris buvo ato-
kiausiai nuo kitų ir į jį retai kada
užsukdavo kokie nors Gulago inspek-
toriai. Būdamas invalidu, jis visą lai-
ką dirbo Suksukano valgykloje ve-
dėju.

Žinodami Dėdės Fedios teisinius
sugebėjimus, į jį dažnai kreipdavosi
kiti, daugiausia rusų tautybės kali-
niai, prašydami ,,gramatnai” parašyti
visokius pasigailėjimo (,,o pamilo-
vaniji”) ar panašius raštus. Jis minti-
nai žinojo visų pagrindinių Maskvos
teisinių žinybų adresus. Ir puikiau-
siai rašė kairia ranka.

Aš jokių ,,pasigailėjimų” prašy-
mų ar atgailavimų okupantams ne-
rašiau ir nesiruošiau rašyti. Nesijau-
čiau išdavęs nei savo tėvynės, nei sa-
vo tautos. Bet vieną kartą irgi ryžausi
prašyti nedidelės Dėdės Fedios pas-
laugos.

Kalėdamas Kolymoje aš kelis
kartus rašiau laiškus giminėms į oku-
puotą Lietuvą, daugiausia į Servitutų
gatvę Kaune, kur gyveno mano teta
Emilija Diržienė ir sesuo Irena. Labai

norėjau sužinoti apie savo šeimos:
mamos, brolių ir seserų –  likimą. Per
tuos ilgus kalinimo metus nesulaukęs
jokio atsakymo, maniau, kad gražius
Diržių namus Aukštuose Šančiuose
pasisavino bolševikai, o šeimininkus
ištrėmė ar dar blogiau.

Diadia Fedia man davė kažkokio
Sovietų Sąjungos Centrinio adresų
biuro adresą Maskvoje ir patarė, kaip
parašyti prašymą apie savo giminių
paiešką visoje Sovietijoje (,,vsesaj-
uzny rozysk”). Aš taip ir padariau. Po
kokio mėnesio iš šios kontoros gavau
oficialų atsakymą, kad tokiu ir tokiu
adresu mano paieškomi piliečiai ne-
gyvena. Šis atsakymas mane labai
nuliūdino, nes po jo gavimo buvau įsi-
tikinęs, kad mano tetos šeima ir se-
suo geriausiu atveju yra ištremta į
Sibirą.

Iš tikrųjų tai buvo gryniausias
sovietinis melas, kokį tik buvo galima
sugalvoti. Mano teta ir sesuo visą tą
laiką kuo ramiausiai gyveno Servitu-
tų gatvėje Kaune.

* * *
Kaip ir visi Gulago kaliniai, Di-

dia Fedia su džiugesiu sutiko žinią
apie Stalino mirtį. Po kokių dviejų
mėnesių po šios labai lauktos nau-
jienos Fiodor Ivanovič atėjo kita, dar
džiugesnė. Suksukano lagerio vir-
šininkas jį išsikvietė į administracijos
baraką ir iškilmingai įteikė oficialų
laišką – atsakymą iš Maskvos proku-
ratūros. Ant didoko užantspauduoto
paketo buvo užrašyta, kad jį adre-
satui privalu įteikti asmeniškai į
rankas. Lagerio viršininkas labai
norėjo, kad Diadia Fedia paketą at-
plėštų jo akivaizdoje, bet žmogus,
iškalėjęs Gulage daugiau nei 25 me-
tus, iš čekistų patyręs tiek skausmo ir
pažeminimo, ramiai atsakė:

– Pirmiausia leiskite man asme-
niškai, kaip čia ir parašyta, susipa-
žinti su šio paketo turiniu, – ir oriai
išėjo iš administracijos barako į savo
valgyklą.

Tame svarbiame pakete buvo
tikra ,,bomba’’ – visiška reabilitacija
bei sovietinės centrinės prokuratūros
išduotas oficialus Fiodor Ivanovič
paskyrimas į prokuroro postą Koly-
mos lagerių priežiūrai ir įgaliojimas
ištirti lagerių viršininkų piktnau-
džiavimo valdžia faktus.

Ši žinia žaibu apskriejo visą la-
gerį ir mums visiems suteikė daug
pasididžiavimo, džiaugsmo ir vil-
ties.

Po poros dienų atvažiavo rusiš-
kas džipas ir išsivežė Diadia Fedia,
berods, į Seimčaną. Atsisveikindamas
jis pažadėjo, kad greitu laiku ir mes
visi išeisime į išsvajotą laisvę.

Šiame lageryje man likimas lėmė
gerą gyvenimą, palyginti su kitais bu-
vusiais.

Nors mus, kaip įprasta, tebesau-
gojo ginkluota čekistų sargyba, skai-
čiuodavo rytais bei vakarais, Suksu-
kano režimas, buvo gana švelnus.
Vieną vasaros dieną, praėjus apie 4
mėnesiams po Stalino nustipimo,
mums pranešė, kad visas lageris per-
kraustomas į kitą vietą, nes čia jau
baigėsi iškasenų ištekliai.

Bus daugiau.

www.draugas.org

Žemėlapis rodo, kaip išvengti mafijos
Vokiečių turistai nuo šiol galės

įsigyti Sicilijos sostinės Palermo že-
mėlapį, kuriame yra vaizduojamos
duoklę mafijai atsisakančios mokėti
parduotuvės.

Anot Vokietijos ambasadoriaus
Michael Steiner, jo šalis turistinį
žemėlapį finansuoti sutiko, nes „vo-
kiečiai yra didžiausia turistų grupė
Sicilijoje tiek turistų skaičių, tiek
išleidžiamų pinigų atžvilgiu”.

„Turistinis žemėlapis yra skirtas
palermiečiams, mylintiems savo
miestą ir čia viešintiems vokiečiams,
kurie atsisako remti mafijos vieš-

patavimą”, – buvo teigiama ofi-
cialiame leidinio pristatyme.

Žemėlapį išleido „Addiopizzo”
(sudie lupikavimui – lt.) organizacija,
kuri save įvardija kaip „atvirą ju-
dėjimą”, kurį sudaro parduotuvių
savininkai ir pirkėjai, kurie mano, jog
„žmonės, mokantys duoklę mafijai,
praranda orumą”.

Šis šūkis pirmą kartą Palermo
mieste pasirodė 2004 m. ir išsyk susi-
laukė didžiulio verslininkų ir papras-
tų žmonių pritarimo. Reketu visoje
saloje užsiima garsioji „Cosa Nostra”
mafija.                               Balsas.lt

Rusija stato ledo viešbutį
Bemaž 150 statybininkų, ledo

skulptorių ir architektų Rusijos Ar-
changelsko srityje stato pirmąjį šaly-
je ledo viešbutį. Jį atidaryti planuoja-
ma vasario 14-ąją.

Pranešama, kad neįprastas vieš-
butis, kurio statybai prireikė 3,000
kubinių metrų sniego ir 500 kubinių
metrų ledo, turės devynis kambarius,
kuriuose laikysis nulinė tempera-
tūra. Apsistoti čia išdrįsusiems sve-
čiams bus išdalinami miegmaišiai.
Viešbučio vidus tuo tarpu bus puošia-

mas sniego ir ledo skulptūrėlėmis.
Lediniame viešbutyje dar pla-

nuojama įrengti parodų salę, 70-ies
vietų kino salę, sporto salę, barą ir
vestuvių salę, kur poros galės ištarti
amžinuosius-šaltuosius įžadus.

Viešbučio sumanytojai tikisi, kad
jis veiks bent jau iki kovo 30-osios
dienos. Jei projektas bus nusisekęs,
neatmetama galimybė, kad Rusijoje
kitais metais išdygs dar vienas ledo
viešbutis. 

Balsas.lt
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Keramikos ir tekstilės
,,prieglobstyje”

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Vasario 12 d., penktadienį, 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
cen tre (5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636) vyks keramikės So -
natos Kazimieraitienės ir teksti -
lininkės Raimondos Daras jungti nės
pa rodos ,,Prieglobstis” atidarymas.
Noriu supažindinti mūsų skaitytojus
su jaunomis, žaviomis jaunosiomis
menininkėmis.

,,Esu ‘užsispyręs žemaitis’. Kokį
darbą besugalvočiau, atlieku iki galo,
turiu beprotišką kantrybę, didelę
vaizduotę, o humoro jausmas man
duo da stiprybės”, – apie save sako
tekstilininkė Raimonda Daras. 

Gimusi ir augusi Klaipėdoje, čia
1978 metais baigusi Klaipėdos 9-ąją
vidurinę mokyklą, Raimonda tais pa -
čiais metais įstojo mokytis į Šiaulių
pe dagoginio instituto (dabar univer -
si  tetas), Dailės fa kultetą. Jau insti-
tute pasireiškė jos noras kurti gobe-
lenus. Dar būdama studente ji daly-
vavo mokslinėse konferencijose. At -
ro dė viskas buvo aišku – diplominiam
darbui ji aus gobeleną, bet... pasi rin -
ko naują techniką – fres ką. Baigusi
mokslus pagal pasky rimą išvažiavo
dirbti į Kauną. Čia užtruko ištisus 15
metų – Kauno  4-oje profesinėje mo -
kykloje dirbo braižybos mo kytoja, o
visą savo laisvalaikį  skyrė kūrybai,
audė gobelenus. 1996 m. įsidrąsino ir
nutarė dalyvauti Vil niuje vykusioje
Respublikinėje teksti lės parodoje. Į
parodą buvo priimti 2 jos gobelenai. 

Kūrybinis darbas baigėsi, kai rei -
kėjo užauginti tris vaikus, tačiau at -
vykus į Ame riką vėl atsirado noras ir
galimybės kurti toliau.

Šiuo metu dailininkė gyvena
Glen  coe kaimelyje, IL, pas Ann Rad -
vila-Grimmer, garsiąją Radvilų pali -
kuonę, apie kurią rašė ir lietuviška
spauda. ,,Mano dideliam džiaugs mui
– tai nuostabus žmogus ir draugas.
Mes viena kitai padedam gyventi – aš
jai visą buitį tvarkau, o ji man duoda
profesinius patarimus kuriant gobe-
lenus. Ann Radvila-Grimmer yra bai -
gusi Čikagos Dailės institutą ir lais-
valaikiu užsiiminėjo tapyba. Jos na -
mai pilni tapybos darbų. Taip dvie se
ir leidžiame nuostabų kūrybinį  lai -
ką”, – sako dailininkė. 

R. Daras 2008 m. tapo ,,659 Ga l -

le ry”, esančios Glencoe, IL, nare, su
savo gobelenais dalyvavo toje galeri-
joje suruoštoje parodoje ,,The Mind’s”.
,,Savo kilimuose aš sten giuo si rasti
psichologinių temų”, – sako apie savo
kūrybą R. Daras. Čiurlionio galerijoje
jos darbai bus rodomi pirmą kartą.  

Kitą šios parodos dalyvę – Sonatą
Kazimieraitienę – čikagiečiai meno
my  lėtojai jau pažįsta. Apie ją ne kartą
rašė ne tik lietuviška spauda, bet ir
ame rikiečių laikraščiai. Prieš gerą
pusmetį Sonata dalyvavo jungtinėje
parodoje ,,The Mary-Frances and Bill
Veeck” galerijoje, esančioje Catholic
Theological Union Academic and
Con  ference centre Čikagoje. S. Kazi -
mieraitienės keraminiais pano pa -
puoš  tos naujai atremontuoto Palos
Hills, IL bibliotekos pastato sienos. 

,,Dirbdama su moliu mėgstu be -
sikeičiančią jo substanciją, kaskart
at  sirandančias (arba išnykstančias)
šios medžiagos savybes, kurios su tei -
kia daug įvarovės pačiam procesui.
Ta čiau kai molis išdega, nebelieka jo -
kios galimybės ką nors pakeisti, ir
visi ‘pėdsakai’ lieka įamžinti negrįž-
tamai. Manęs tai nebaugina ir neap-
sunkina, tačiau verčia stebėti, klau -
sytis ir ieškoti atsakymų. Molis – gy -
vas organizmas ir turi savo ‘prog -
ramą’, pa gal kurią keičiasi jo būsena.
Mane žavi šios medžiagos natūra -
lumas ir aš stengiuosi tai parodyti sa -
vo dar buo se. Man patinka žinoti, kad
aš taip pat esu vienas komponentų,
kad galutinis rezultatas nepriklauso
nuo mano vienos pastangų. Molis,
gla zūra ir degimo procesas yra ly -
giaverčiai (ar net svarbesni) žaidimo
dalyviai”, – pasakoja apie savo meilę
dirbti su moliu keramikė Sonata.

Lietuvoje Sonata studijavo dizai -
ną ir dirbo šioje srityje. Atvykusi į
JAV ji visiškai atsitiktinai pateko į
meno klasę, kur savanoriai padėjo
kurti keramikinį pano mokyklos sie -
nai. Sonatai patiko dirbti su moliu ir
ji pradėjo mokytis šio meno pas lap čių
pas keramikę Corinne Peterson.

,,Susižavėjimas plytelėmis ir pa -
no kūrimas yra logiškas mano ank s -
tesnės patirties interjero ir grafikos
di zaino srityje tęsinys. Kurdama ke -
ra mikos darbus, galiu rasti pusiau s -
vyrą tarp funkcijos ir dekoratyvu-
mo”, – sako S. Kazimieraitienė, viena
iš nedaugelio kūrėjų pragy ve nan ti iš
meno.

Kviečiame visus meno mylėtojus
į parodos atidarymą, kur ne tik
pabūsite šiltame tekstilės ir kera -
mikos darbų ,,prieglobstyje”, bet ir
arčiau susipažinsite su talentingomis
menininkėmis. 

Svetimon šalin 
išeinančių rauda

PETRAS PETRUTIS

Praėjusių metų vasarą choras
„Jauna muzika” Vilniuje atliko JAV
gimusio, augusio ir išsimokslinusio
Charles Halka operos „Julius” iš -
trauką „Dipukų rauda”. Atlikimas
su silaukė teigiamų atsiliepimų. Au -
torius šią operą sukūrė atsidėkoda -
mas savo Lietuvoje gimusiai motinai
už ilgametę globą ir nesibaigiantį
rūpestį.

Prof. Osvaldo Balakausko žo  -
džiais: „Halka yra labai kūrybingas,
perspektyvus, subtilaus braižo kom-
pozitorius.” Pasak „Jauna muzika”
meno vadovo Vaclovo Augustino:
„kū rinys ‘Dipukų rauda’ sulaukė
didelės sėkmės. Kompozitorius gerai
jaučia choro specifiką. Viskas pato-
giai ir logiškai. Kūrinys stilistiškai
vientisas. Labai korektiškai vartoja-
ma lietuvių kalba – niekur nepažei-
džiama. Teisingas kirčiavimas. Nuo -
lat išlaikomas glaudus ryšys tarp mu -
zikos ir literatūrinio teksto, gerai
kontroliuojama kūrinio dramaturgi-
ja, emociškai ir įtaigiai atspindėta
‘Di pukų rauda’.”

„Dipukų raudos” atlikimą ati-
džiai stebėjęs instrumentalistas Rai-
mundas Jasiukaitis pareiškė: „Besi-
klausant man padarė įspūdį kūrinio
įtaigumas ir iliustratyvumas. Kūri -
nys privertė dar sykį permąstyti pra -
ėjusiame amžiuje mūsų tautą išti -
kusią dramą”...

Operos premjera vyks š. m. kovo
23 d. Vilniuje, trečiajame NOA (The
New Opera Action Festival) festivaly-
je. Premjerą diriguos Jeronimo Ka-
činsko jaunųjų dirigentų konkurso
Klaipėdoje nugalėtojas Ričardas Šu-
mila.

Jau yra žinomi ir operos „Julius”
solistai. Tai yra sparčiai kylanti  25-
metė Ona Kolobovaitė (soprano) ir
Čikagoje girdėtas kaunietis tenoras
26-metis Tomas Pavilionis.

O. Kolobovaitė atliks Adelinos
vaidmenį. Charles Halka teigimu,

opera yra pavadinta  Charles  senelio
(motinos tėvo) Juliaus vardu. Charles
močiutė buvo krikštyta Adelinos
vardu. Močiutė, girdi, buvo labai švel-
ni. Tačiau kompozitoriaus žo džiais, ji
buvo pagrindinė šeimos ašis. Šeima,
jos nuomonės vedina, iš Vokietijos
per sikėlė į JAV.

,,Operos verge” penkių ,,Dainų
dainelės” konkursų laureatė Ona
Kolo bovaitė tapo prieš septynerius
metus. Šiandien ji operą vadina savo
pašaukimu ir stebuklu, kurį publikai
nori dovanoti ir teatrų scenose.
Solistė O. Kolobovaitė neseniai už -
ėmė pirmąją vietą Lietuvos TV (LTV)
projekte „Triumfo arka”, sėkmingai
dalyvaja operų spektakliuose ir ruo-
šiasi atsakingam Adelinos vaidme-
niui.

„Juliaus” operoje pagrindinę
Juliaus partiją dainuos tenoras To -
mas Pavilionis. 2009 m.  Jis – Stasio
Baro vokalistų konkurso laureatas
(2009 m.), beje, girdėtas ir Lietuvių
Operos Čikagoje pastatymuose, daly-
vavęs naujosios ope ros festivalyje
NOA 2008 m., LTV projekte „Trium -
fo arka” (2008) bei kituose muziki-
niuose projektuo se. Taipogi jis yra
dainavęs Vilniuje Verdi „Tra viata”,
Puccini „Giani Schicci”, Flo tov „Mar-
ta” ir kt. spektakliuose.

Negalima praleisti ir sėkmingai
operos libretą parašiusios Marijos
Simonos Šimolynaitės.

Charles Halka, operos „Julius”
autorius, praėjusią vasarą lankėsi
Čikagoje ir čia veikiančiame Litua -
nistikos tyrimo ir studijų centro ar -
chyve rinko medžiagą apie išvietin-
tųjų stovyklose gyvenusią motiną.
Pasinaudodamas Fulbright stipendija
buvo išvykęs studijoms į Vilnių. Da -
bar, sugrįžęs į JAV, rengiasi muzikos
daktaro laipsniui. 

Jis stengsis dalyvauti operos
„Julius” premjeroje. Ar teks šią operą
pamatyti Čikagoje, Lietuvių Operos
repertuare, nelengvai atsakomas
klau simas.

Sieninį pano ,,It’s All about Move-
ment.....” Sonata Kazimieraitienė su-
kūrė kartu su dailininke Caro lyn
Elaine.    www.images.google.com

Raimondos Daras austas kilimas.

Juliaus vaidmens atlikėjas Tomas
Pavilionis.

Ona Kolobovaitė operoje ,,Julius”
atliks Adelinos vaidmenį.

Brone Stockus, gyvenanti Los Angeles, CA, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Romas  Viskanta, gyvenantis West Lafayette, IN, pratęsė laik-
raščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Labai ačiū.

Elena Blavesciunas, gyvenanti Rochester, NY, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.
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Mūsų broliui ir dėdei
A † A

dr. VACIUI ŠAULIUI

iškeliavus į Amžinybę, jo žmonai dr. AUGUSTAI, dukrai
dr. AUGUSTAI, sūnui diplomatui  DOVUI, sūnui Morkui
bei jų šeimoms, kartu liūdėdami išreiškiame gilią užuo-
jautą.

Antanas Šaulys
Dalia Šaulytė

Vacys,  Viktorija, Aras, Linas, Žibutė Šauliai

10 VIETŲ, KUR ARBATĄ
GERTI GERA 

Arbata daugeliui tapo neatsieja-
ma gyvenimo dalimi. Tačiau ar dar
yra vietų, kur kasdieniniu gėrimu
galima mėgautis netradiciškai? „The
Lonely Planet” kelionių vadovas
sako, kad tikrai taip. Naujausiame
sąraše jis pateikia dešimt vietovių,
kur arbatą gerti vis dar gera.

1. Londonas, Anglija

„Ponios, pasiruoškite sukneles,
džentelmenai – pasitaisykite kakla-
raiščius”, – rašo „The Lonely Planet”
kelionių vadovas, pristatydamas ge-
riausią vietą pasaulyje gerti arbatą.
Popietės arbatėlės „Ritz” viešbutyje
yra įstabus formalumas: sidabriniai
arbatiniai ir kiniškas porcelianas
žaviai skambčioja ketvirtą valandą
popiet stiklinių terasos skliautų fone.

Tiesa, ši arbatos gėrimo ceremo-
nija yra brangi ir išskirtinė. „Rintz”
viešbutis arbatą tiekė tokioms įžymy-
bėms kaip karaliui Edvardui VII-
ajam ar Charlie Chaplin. Jei jus varžo
biudžetas, rinkitės jaukią arbatinę
vienoje iš šurmuliuojančio Londono
gatvių, kur nevaržys aprangos kodas.
Nusivilti neteks. Anglų arbatos iš-
skirtinis bruožas – arbata su pienu.

2. Transiberijos traukinys,
Rusija/Vidurio Azija

Epinė kelionė iš Maskvos į Bei-
jing (Pekiną) trunka šešias dienas.
Geriausias būdas ją praleisti – garuo-
jant samovarui bandant susidraugau-
ti su bendrakeleiviais, nesvarbu, ar
tai būtų rusų verslininkai, mongolų
prekeiviai, ar budistų vienuoliai. Sa-
movaras yra daugiau nei milžiniškas
arbatos virdulys, jis – neatsiejama
rusų kultūros dalis. Rusų kalboje
netgi egzistuoja posakis „prisėsti prie
samovaro”, reiškiantis valandų va-
landas trunkantį kalbėjimąsi prie
karšto, piktąsias Sibiro dvasias iš-
vaikančio arbatos puodelio.

3. Paragvajus, Urugvajus,
Argentina

Tradicinį Lotynų Amerikos gėri-
mą matę geria visi: nuo miestiečių iki
buivolus po pampas gainiojančių
kaubojų. Ji yra pagaminama sausus
„yerbos” (paragvajinio bugienio)
lapus užpilant karštu vandeniu. Anot
vietinių, į žemę matę atnešė mėnulio
deivė, atsidėkodama žmonėms už
išgelbėjimą nuo jaguaro nasrų.

Norint pasimėgauti tradicine
arbata, prireiks dviejų dalykų: iš
moliūgo pagaminto indelio (guampa)
ir sidabrinio vamzdelio (bombilla).

Šis malonaus skonio kofeino užtaisas
leis jodinėti ar varyti galvijus nors ir
visą naktį.

4. Juejang prefektūra, Kinija

Nuo tada, kai arbatos lapas neva
įkrito į imperatoriaus Šenongo karšto
vandens puodelį 2700 m. pr. m. e.,
kinai liaupsino arbatos medicinines
ir socialines savybes. Geriausia vieta
ja pasimėgauti – bambukų atolas
Dongtingo ežere, įsikūrusiame šalia
Juejang miesto pietvakarių Kinijoje.
Šis atolas yra tapęs namais ne tik
unikaliai auksinių vėžlių rūšiai, bet ir
taip vadinamai „sidabrinės adatėlės”
(baltajai) arbatai.

Baltoji arbata pasižymi švelniu
kvapu, sugeriančiu aplinkinius kva-
pus. Dėl šios priežasties arbatos
rinkėjams net draudžiama valgyti
svogūną, česnaką ar aštrius priesko-
nius – baiminamasi, kad tokie kvapai
gali pražudyti originalų arbatos kva-
pą. Kinai, beje „sidabrinės adatėlės”
arbatos į pasaulinę rinką pateikia
ribotą kiekį.

5. Sacharos dykuma

Šioje Šiaurės Afrikos dykumoje
nebūna „greito puodelio arbatos”.
Vietiniams klajokliais arbatos gėri-
mas reikalauja kantrybės ir atsidavi-
mo. Kiekvienas prisėdimas vyksta
bent trimis ratais. „Pirmas yra stip-
rus kaip meilė, antras – kartus it gy-
venimas, o trečias – saldus kaip pati
mirtis”, – sako jie.

Arbatos gėrimas kilimais nusags-
tytose palapinėse nėra skirtas vien
troškuliui malšinti. Juo čia yra mez-
gamos draugystės, tvarkomi verslo
reikalai. Taigi, su puodeliu rankose
atsipūskite po Mauritanijos datu-
lėmis Terdžit oazėje arba ieškote
tradicinių arbatdarių smėlio jūroje
Gate (Libija), – pataria „The Lonely
Planet”. Tiesa, prieš tai neužmirškite

įsitikinti, kad arbatos gėrimo cere-
monijai palikote užtektinai laiko.

6. Udžis, Japonija

Senovinis, šventyklomis nusėtas
Udžis – pati tikriausia Japonijos ar-
batos sostinė. Žalioji arbata čia ge-
riama visur. Tam, kad deramai su-
prastumėte jos reikšmę, žinovai pata-
ria sudalyvauti tradicinėje  „cha-
noyu” ceremonijoje. Mažame, tata-
miu (japoniška grindų danga  deng-
tame kambarėlyje, tradicinėje arba-
tinėje, kimono vilkinčios japonės
arbatą jums patieks su „išstudijuotu

formalumu”. „Chanoyu” rituale sub-
tilus gėrimo pilimas į dailų puodelį ir
perdėta pagarba arbatai iš geriančio-
jo pusės – yra du dalykai svarbesni už
pačią žaliąją arbatą.

7. Inkų keliai, Peru

Esate daugiau nei keturių šimtų
metrų aukštyje ir įspūdingų viršukal-
nių apsuptyje gaudote kvapą. Iki
inkų pasididžiavimo Machu Picchu –
dar toli. Viskas, ko reikia – koka ar-
bata. Ši Anduose verdama arbata
skonio konkurso tikrai nelaimi, ta-
čiau plikyti tikrojo kokainmedžio la-
pai, iš ko arbata ir pagaminta, padeda
kūnui geriau įsisavinti deguonį.

8. Bostonas, JAV

1773 m. įtūžusi minia Bostone
apsupo tris britų laivus ir už borto
pasiuntė visą vertingą krovinį – 24
mln. arbatos puodelių. Šiuo metu
vienoje iš gatvių sandūrų galima rasti
specialią peštynėms skirtą lentą. O
arbatos patariama atsigerti senajame
„Old South Meeting House” arba
Mings turguje – kinų turgavietėje
galima įsigyti šimtus arbatos rūšių,
gydančių nuo visokiausių ligų.  

9. Dardžilingas, Indija

Dardžilingas – Indijos šiaurės
rytų miestas, įsikūręs Himalajų
papėdėje, tarp Nepalo ir Butano. Čia
gaminama viena brangiausių ir la-
biausiai gurmanų vertinamų „Dar-
jeeling” arbatos rūšis. Ji išsiskiria
švelniu muskato skoniu ir puikiu
kvapu. Geriausias metas apsilankyti
– nuo balandžio iki lapkričio, kai ar-
bata yra skinama. Tuomet, rodosi,
visas miestas paskęsta žaliuose jos
lapuose. Akis į akį su arbatos kultūra
supa-žindins specialiai šio gėrimo
mylėtojams rengiamos išvykos po
plantacijas.

10. Kalnų regionas, Šri Lanka

Važiuodami po centrinės Šri Lan-
kos aukštumas, išsivysite nesibai-
giančią žalumą su kur ne kur įsiter-
piančiomis, sariu dėvinčiomis arbatos
skynėjomis. Šri Lankoje arbatos
plantacijos puoselėjamos nuo XIX a.
pabaigos, o šiuo metu turistai yra vi-
liojami dar ir prabangiais golfo kor-
tais ar dviračių keliais.

,,Reuters” 
Balsas.lt

Darbuotoja Šri Lankos arbatos plantacijoje.

Samovarui net statomi paminklai.

Arbatos skynėja Dardžilinge.
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�Vasario 6 d., šeštadienį, po 4
val. p. p. šv. Mi šių Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapijos salėje vyks
klebono Antano Markaus 60-mečio ir
jo kunigystės 30-mečio sukakčių pa-
mi nėjimas. Apie savo dalyvavimą
prašome pranešti parapijos raštinės
tel.: 773-776-4600 arba tel.: 708-337-
0193 (Mary Beth).

�Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyriaus iškilminga sueiga
įvyks š. m. vasario 6 d. 2:30 val. p. p.
Pa saulio lietuvių centre, Lemont,
apati nė je valgyklos salėje. Dalyvau -
jame uni  formuoti.

�Pasaulio lietuvių centras visus
kviečia į metinį pokylį ,,Viduramžių
puota”, kuris vyks vasario 6 d. 6 val.
v. Programoje dalyvauja: ,,Dance -
Duo”, ,,Gabija” ir ,,Cigarai”. Visus
vai   šins restoranas ,,Kunigaikščių už -
eiga”. 

�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 bus skaitomas
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
metinis veik los ataskaitinis praneši-
mas. Po pie tės pradžia – 12:30 val. p.
p. Daugiau informacijos rasite tink la -
lapyje www. childgate.org arba pa ra -
šę el. pašto adresu:  

vvm@childgate.org

�Mažosios Lietuvos Lietuvių
drau gija kviečia į tradicinį ,,Šiupinio”
pokylį, kuris įvyks šeštadienį, vasario
13 d., Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejaus (6500 S. Pulaski Rd., Chic ago,
IL 60629) Gin taro salėje. Pra džia 6
val. v. Programą atliks solistė Nida
Grigalavičiūtė, akompanuos Man i -
girdas Motekaitis. Vaka rienė, šokiai,
gros Algimantas Bar niš kis. Už sa ky -
mus priima Ramūnas Bun tinas tel.:
630-969-1316. Kaina – 35 dol. (užsi -
sakius vietas iš anksto). Perkant bi -
lie tus prie įėjimo durų – 40 dol. 

�Lietuvių es tra dos atlikėjas, bu -
vęs grupės ,,Naktinės personos” so -
listas Alanas Chošnau vasario  13 d.,
šeš ta dienį, 9 val. v. koncertuos ,,Bun -
keryje”, 8900 S. Archer Rd., Willow
Springs, IL. Daugiau informacijos
gauti ir vietas užsisakyti galite tel.:
630-464-5000. Pakvietimus užsisa -
kyti galite tel.: 708-839-1000. 

�Cicero LB apylinkės valdyba
Vasario 16-osios minėjimą pradės
vėliavos pakėlimu vasario 16 d., ant-
radienį, 11 val. r. Cicero miesto „Com-
munity Center” patalpose (2250 S.
49th  Ave.). Vėliavą pakels Jū ros šau-
liai, vadovaujant Juozui Mi kuliui.
Vėliavos pakėlimo šventėje dalyvaus
miesto prezidentas Larry Dominick
ir kiti miesto pareigūnai, Šv. Antano
parapijos klebonas Sergio Solis, LR
generalinė kon sulė Skaistė Aniulie-
nė. Iškilmes ves buvęs miesto mokes-
čių specialistas, geras lietuvių bičiulis
John Kociolko.

�Kun. Gin taras Jonikas iš Det -
roit atvyksta vesti Susikaupimo šeš-
tadienį, vasario 27 d., Atei tininkų na -
muose, 1380 Castlewood Dr., Le -
mont, IL. Pradžia – 9 val. r. Renginį
globoja Akade mi nis skautų sąjūdis ir
Atei tininkų na mų valdyba. Regist -
ruotis prašome pas Vi dą Maleiškienę
tel.: 630-257-8087 arba el. paštu:

vidajonas@sbcglobal.net

�Vasario 21 d. 1:30 val. p.p.  Bos -
ton Lietuvių piliečių klube vyks Lie -
tuvos Nepriklausomybės minėjimas.
Programos I dalis: Nepriklausomybės
Aktų skaitymas ir pranešimas ,,Stu -
dentų ir moksleivių stažuotės Lie -
tuvoje” (pranešėja – JAV LB KV vice -
pirmininkė Birutė Bublienė. II dalis:
Koncertuoja žymūs Lietuvos atlikėjai
balerina Eglė Špokaitė, Fulbright
stipendininkas  smuiki nin kas Marty -
nas Švėgžda von Bekker, baleto šokė-
jas Martynas Rimeikis ir bostonietė
pianistė Ginta Bistras. 

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IŠ ARTI IR TOLI... ,,Li thuanian Heritage”
Pasirodė sausio-vasario mėn.

,,Li thuanian Heritage” numeris. Ja-
me skaitytojai ras ne tik naujausias
žinias iš Lietuvos, bet ir įdomių
straipsnių pasiskaitymui.

Raimundas M. Lapas skaityto-
jams pasakoja Jievutės Paulekiūtės,
ge riau ži nomos kaip Bobo Rockefel-
ler, gyvenimo istoriją. John Chernos-
ki nukels skaitytojus į prieškarinę
Lietuvą ir pa sakos apie litvakus, gy-
venusius Kau ne. Al Karaška savo
straipsnyje ,,Between two Dynasties”
dar kartą žvelgia į Lie tuvos istoriją, o
Jo Dereske savo straipsniu ,,A Lib-
rarian in Lithuania” grąžina mus į
dabartinę Lietuvą ir pa sakoja apie
savo apsilankymą Lietuvos biblio-
tekose.

Ar tikrai kugelis ir cepelinai yra
lietuviški patiekalai, sužinosite per-
s kaitę Jolantos Bagurskienės straip-
snį ,,The Lithuanian Kitchen – as
seen by others”.

Asmeniškai aš visada su malonu-
mu skaitau Jenn Virškus straipsnius.
Šį kartą apie sportą, mokslą ir... ce-
pelinus žurnalistė kalbasi su jauna
slidininke iš Lietuvos Ieva Januš ke -
vičiūte.

,,Lithuanian Heritage” knygų
lentynoje – knyga albumas ,,Lietuvių
kul tūrinis paveldas Amerikoje”.

Kulinarijos kampelis šį kartą su -

domins smaližius – jame rasite lietu-
viškų desertų receptus.

Žurnalo fotogalerijoje nuostabūs
žiemos vaizdai iš Lietuvos – ,,Ir kokia
žiema be sniego?”

Žurnalas išeina 6 kartus per me -
tus. Jį galima užsiprenumeruoti, pre -
numeratos kaina metams – 29.95 dol. 

Žurnalą nusipirkti galite ir
,,Drau go” knygynėlyje. Kaina – 4.95
dol. Prieš perkant prašome paskam-
binti admi nistracijai tel.: 773-585-
9500. 

Paruošė L. A.

Vasario 5 d. Alex Gallery, 2106 R St., NW, Washington, DC 20008, 6 val. v.
bus atidaryta didžiulė šiuolaikinių lietuvių dailininkų vaizduojamoji paroda
,,Lietuviškas sezonas”. Parodoje 30 autorių rodo per 70 darbų. Parodoje bus
rodomi akvarelės, grafikos, skulptūros, tapybos, tekstilės darbai. 

Paroda kartu su Alex Gallery ruošia Vilniaus galerija ,,Arka”. Parodos
atidaryme dalyvaus šios galerijos direktorė grafikė Dovilė Tomkutė. 

Tai pirmoji tokia didelė paroda iš Lietuvos amerikiečių galerijoje
Washington.

Paroda tęsis iki kovo 31 d. Tel. pasiteiravimui: 202-667-2599.

Parodos plakatas.

Kun. Gin taras Jonikas
Jono Urbono nuotr.

SU ŠIMTINE Į ANTRĄSU ŠIMTINE Į ANTRĄ
,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ!,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ!

Aukokime Draugo fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių
ir kt. – progomis. Įamžinkime savo artimuo-
sius DRAUGO  FONDE.

,,Draugas” išaugino mūsų organizacijas, mokyklas, fondus.
,,Draugas” informuoja apie mūsų Lietuvių Bendruomenės veiklą.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose.
DF aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas

Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

PAGRINDINIS LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

PASKELBIMO MINĖJIMAS
įvyks sekmadienį, 

vasario 14 d. 2 val. p. p. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 

5620 S. Cla remont Ave., 
Chicago,  IL 60636 

Šis minėjimas yra seniausias Čikago-
je ir yra tradicinis bendras lietuvių organi-
zacijų ruošiamas renginys. Pagrindiniu
kalbėtoju bus lietuvių kultūros komenta-
torius, žurnalistas Stasys Goštautas iš
Boston. Meninę programą atliks Lietuvių
Operos Čikagoje choras. Pa rodykime
savo tautinį solidarumą ir dalyvaukime
šiame minėjime. Minėjimą koordinuoja ir
visus kviečia Amerikos Lietuvių Taryba ir
ją suda rančios organizacijos.


