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Nacionalinio saugumo problemoms
sprêsti trùksta politinès valios

Vilnius, vasario 24 d. (Presi-
dent.lt) – Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė priėmė su
darbo vizitu Lietuvoje viešintį Pran-
cūzijos Europos reikalų ministrą
Pierre Lellouche.

Prancūzijos Europos reikalų mi-
nistras perdavė Lietuvos vadovei
Prancūzijos prezidento Nicolas Sar-
cozy linkėjimus.

Pasak ministro P. Lellouche, vie-
nas svarbiausių jo susitikimo su pre-
zidente tikslų – tartis su Prancūzijos
strategine partnere Lietuva dėl galimo
Prancūzijos ketinimo parduoti „Mist-
ral” klasės tipo karo laivą Rusijai.

Prancūzijos ministras sakė pre-
zidentei, jog Prancūzija nėra gavusi
oficialaus Rusijos prašymo parduoti
„Mistral” laivą ir patikino, kad jei
toks sandoris ir įvyktų, šis laivas Ru-
sijai būtų parduotas kaip civilinis lai-
vas, be jokios karinės įrangos.

Prezidentė D. Grybauskaitė pri-
ėmė domėn Prancūzijos Europos rei-
kalų ministro paaiškinimus, pabrėž-
dama politinių pasitarimų su strate-
giniais partneriais svarbą.

D. Grybauskaitė padėkojo už
šiuo metu Prancūzijos vykdomą Bal-
tijos šalių oro erdvės NATO budėjimo
misiją.

Vilnius, vasario 24 d. (Presi-
dent.lt) – Su Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komiteto (NSGK)
nariais prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė aptarė valstybės saugumui ky-
lančias grėsmes ir neatidėliotinas
priemones, kurių būtina imtis šalies
gyventojų saugumui užtikrinti.

Nacionaliniam saugumui kylan-

čių grėsmių sąrašą prezidentės vado-
vaujama Valstybės gynimo taryba
svarstė prieš mėnesį. Kad valstybė bū-
tų pasirengusi tinkamai jas atremti,
būtina politinė valia ir sutarimas.

Pirmiausia, pasak prezidentės,
būtina pertvarkyti šalies žvalgybos
tarnybas ir sustiprinti jų veiklos val-
dymą. Šalies vadovės siūlymu jau pa-

rengta Žvalgybos koordinavimo ir
kontrolės stiprinimo programa ir ren-
giamos Žvalgybos įstatymo pataisos,
pagal kurias žvalgybos tarnyboms
bus nustatyti žvalgybinės informaci-
jos poreikiai, suformuluotos aiškios
užduotys ir veiklos tikslai bei api-
brėžta jų veiklos vertinimo sistema.

Nukelta į 6 psl.

Tikimasi, kad
JAV Kongresas

paminès Lietuvos
nepriklausomybès
atkùrimo jubiliejû

Prancùzija tariasi su Lietuva
d∂l strategini¨ klausimû

Ryga, vasario 24 d. (BNS) –
Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų
ministerijų (URM) specialistai arti-
miausioje ateityje svarstys bendrų
diplomatinių misijų užsienyje įkūri-

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) –
JAV Kongresas Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo 20-metį gali pa-
žymėti specialia rezoliucija.

Ženklų, kad JAV Kongresas iš-
skirtinai paminės Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimo jubiliejų, su-
laukė Washington, DC prieš kelias
savaites viešėjęs išrinktasis Seimo
Užsienio reikalų komiteto (URK) pir-
mininkas Emanuelis Zingeris, rašo
dienraštis ,,Lietuvos žinios”.

Kongresas specialia rezoliucija
Lietuvą pasveikino prieš dešimt me-
tų, 2000-aisiais, Lietuvai minint de-
šimtąsias nepriklausomybės atkūri-
mo metines. Dokumente buvo pa-
brėžtas vadovaujantis Lietuvos vaid-
muo griaunant sovietinę sistemą.

,,1990 m. kovo 11 d. deklaracija
dėl Lietuvos Respublikos visiško su-
verenumo ir nepriklausomybės atkū-
rimo išardė buvusią Sovietų Sąjun-
gą”, – skelbė Kongreso rezoliucija.

Seimo URK pirmininkas E. Zin-
geris viliasi, kad JAV ir šiemet ne
mažiau reikšmingai paminės Lietu-
vos išsilaisvinimo jubiliejų. Tokių vil-
čių jis turi po apsilankymo Jungtinė-
se Valstijose, kur susitiko su keliais
Kongreso nariais.

,,Tikimės, kad mūsų draugai
reikšmingai pakalbės, kaip ir prieš
dešimt metų”, – dienraščiui sakė ko-
miteto pirmininkas E. Zingeris.

Prezidentė D. Grybauskaitė priėmė
Prancūzijos valstybės sekretorių ES
reikalams P. Lellouche. ELTOS nuotr.

Lietuva ir Latvija svarstys bendr¨
diplomatiniû atstovybiû užsienyje galimybê
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mo galimybę, pareiškė Latvijos už-
sienio reikalų ministras Maris Rieks-
tins po susitikimo Rygoje su kolega iš
Lietuvos Audroniu Ažubaliu.

Anot M. Riekstins, su Lietuvos

užsienio reikalų ministru jis aptarė
dvišalio diplomatinio bendradarbiavi-
mo galimybes ir susitarė per kelis ar-
timiausius mėnesius atlikti finansi-
nius skaičiavimus ir įvertinti galimy-
bę steigti bendras ambasadas.

Šiemet Egipte pradėjusi veikti
bendra Latvijos ir Estijos diplomati-
nė atstovybė yra geras tokio bendra-
darbiavimo pavyzdys, sakė Latvijos
URM vadovas.

Ministrų susitikime taip pat
buvo kalbėta apie galimybę kreiptis į
Estiją su pasiūlymu organizuoti ir tri-
šales diplomatines misijas užsienyje.

Vis dėlto M. Riekstins kol kas ne-
nurodė šalių, kuriose galima būtų
steigti tokias bendras trišales amba-
sadas. Spaudos atstovams jis sakė ap-
taręs šį siūlymą su A. Ažubaliu, ta-
čiau pridūrė, kad kalbėti apie konk-
rečias šalis, negavus specialistų išva-
dų, dar anksti. Sprendimas dėl bend-
rų ambasadų steigimo turėtų būti
priimtas pavasarį, sakė Latvijos dip-
lomatijos vadovas.

Viešėdamas Rygoje Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis (k.)
susitiko su Latvijos diplomatijos vadovu Maris Riekstins. AFI nuotr.
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Redakcijos žodis

Ką tik pasibaigusioje jau
vienuoliktoje Vilniaus knygų
mugėje (apie ją šios dienos
„Drauge” plačiau rašo redak-
torė Laima Apanavičienė) savo
klausimų-atsakymų knygelę
vaikams ,,Kaip atrodo dvasios?”
pristatė jau beveik trečius me-
tus Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misijoje, Lemont, dirban-
tis tėvas Antanas Saulaitis, SJ.
Lietuvoje svečias buvo jau ilgai
lauktas. Tą rodo kone kiekvieną
dieną Lietuvos žiniasklaidoje
apie tėvą Saulaitį pasirodanti
žinutė, pokalbis, straipsnis. Bet
ypač tėvo Antano laukė vaikai,
kurie per knygos pristatymą
kunigo klausė labai rimtų klau-
simų: ,,Ar Dievas pavargsta nuo
mūsų prašymų?”; ,,Ar kunigai
irgi margina margučius?”; ,,Ar
gerai eiti į bažnyčią todėl, kad
močiutė už tai sumoka?” O ar
mes žinome atsakymus? Jei ne,
sulaukę tėvo Antano sugrįžimo,
būtinai jo paklauskite.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Tradicija tęsiasi
MEÇYS ŠILKAITIS

Buvo laikai, kai tautinių šokių
grupė ,,Audra” ruošdavo įspūdingus
užgavėnių balius su linksma progra-
ma, spalvingais rūbais, kaukėmis ir
tradicine dešrų, kopūstų kugelio ir
vyno vakariene. Vieniems persikėlus
gyventi kitur ar palikus šį žemiškąjį
pasaulį, kitiems jau trūkstant jėgų,
,,Audra” baigė savo veiklą. Tačiau tos
grupės likučiai nutarė tęsti tradiciją
ir šiemet suruošė nors ne tokį didin-
gą, tačiau labai linksmą vakarą. Ori-
ginalių kaukių ir rūbų buvo ne per
daugiausiai, tačiau parado metu buvo
įteiktos trys premijos: ,,Renesanso
porai”, ,,Karalienei Elžbietai” ir
,,Kleopatrai” su ilgais žaliais plau-
kais, papuoštais povo plunksnomis.

Klubo salė net iki pat durų buvo
pripildyta vietinių ir svečių iš dauge-
lio šiaurinių valstijų, kurie čia lanko
savo giminaičius ar šiaip atostogauja
žiemos metu. ,,Audros” vardu vakarą
pradėjo Aldona Česnaitė, pastebėda-
ma, kad jokia programa nėra paruoš-
ta, tačiau užtikrino gerą vakarienę ir
gerą nuotaiką. Ji iškvietė grupę vyrų,
kurie su baltomis prijuostėmis ir
aukštomis virėjų kepurėmis, išklausę
,,instrukcijas” iš vyriausiojo ,,šefo”,
griebėsi darbo. Vieni dalijo vyno bu-
telius, kiti iš virtuvės mikliai nešė di-

deles lėkštes garuojančių kopūstų ir
dešrų, kitų lėkštės puikavosi kugelio
,,kalnais”. Prasidėjo vakarienė su ati-
tinkamais tostais prie kiekvieno sta-
lo.

Pasibaigus vakarienei, ,,Cart-
hy’s” orkestras pradėjo šokius su ro-
žių tango. Ta, Silezijos vokiečių ,,Cat-
hy’s” kapela, susidedanti iš akorde-
ono, saksofono ir didelės triūbos, dau-
giausiai groja 40–50 metų melodijas.
O kas iš mūsų jų nepažįsta? Visi jun-
gėsi, kiek kas įmanė. Šokdami, vieni
patyliai niūniuoja melodijas, kiti gar-
siau bando pritarti, treti – lyg užsis-
vajoję žiūri į lubas. O didžioji triūba

nenuilstamai ir tiksliai duoda taktą.
Pirmosios pertraukos metu lote-

rijos būdu buvo dalijamos dovanos.
Loteriją, padedant keletai buvusių
šokėjų, vedė irgi Aldona. Antrosios
pertraukos metu, daliai žmonių išė-
jus į namus, gana didelė grupė liku-
siųjų susispietė dainai. Ir dainavo,
kiek plaučiai leido. Tik kartais būda-
vo bėda, kad po poros posmų kai ku-
rie jau nebeprisimindavo sekusių
žodžių, tad griebdavosi kitos dainos.

Užgavėnės buvo atšvęstos pui-
kiai ir linksmai. Jei dar liks ,,Audros”
likučių, linkime jiems ir kitais metais
suruošti panašų vakarėlį.

M. Šilkaičio nuotr.

Trumpos Omaha lietuvių apylinkės žinutės
Vasario 16-osios šventė

Šių metų Vasario 16 dienos minė-
jimas prasidėjo 9 val. r. šv. Mišiomis,
kurias atnašavo kunigas Samuel Rus-
sell, President Conception Abbey.
Mišiose giedojo choras „Rambynas”.
Po Mišių minėjimas tęsėsi salėje.
Minėjimo prelegentas buvo kun. Rus-
sell, kuris kalba gražiai lietuviškai,
mat jis kas metai važiuoja į Lietuvą,
Telšių vyskupiją, kur ruošia seminar-
istus.

Omaha Lietuvių Bendruomenės
valdyba širdingai dėkoja prisidėju-
siems prie šventės ir visiems apsi-
lankiusiems joje.

Šv. Antano bažnyčia

Tai pirmosios lietuvių kartos
Omaha statinys. Vėliau visos kitos
išeivių kartos glaudėsi prie šios baž-
nyčios. Laikas bėga ir antroji karta
jau praretėjo. Bet darbščių parapi-
jiečių ir palankaus klebono dėka, Šv.

Antano parapija dar gyvuoja. Kaip
ilgai, tik Dievas žino. Gražiai, abiem
kalbomis yra leidžiamas bažnyčios
laikraštukas, tai padėka Irenai Šar-
kaitei. O choras „Rambynas”, nors ir
paseno, ir praretėjo, jausdamas šven-
tą pareigą savo bažnyčiai, šv. Mišias
paįvairina lietuviškomis giesmėmis.
Dėkojame jiems už įdėtą darbą ir lin-
kime daug sveikatos ir kantrybės.

Sava lietuviška kepykla

Omaha lietuviai džiaugiasi, turė-
dami lietuvišką kepyklą (Lithuanian
Bakery 1-402-733-2635) su puikia lie-
tuviška rugine duona ir daug skanių
kepsnių. Ypatingai yra populiarūs
„Napoleonai”, kurie siunčiami po
visą plačiąją Ameriką ir Kanadą.

Kepykla yra lietuviško judėjimo
centras. Šiais metais Vasario 16-osios
proga kepykla pavaišino visus ska-
niais užkandžiais. Širdingai dėkoja-
me jiems, linkime daug sveikatos, o
gerb. Mickevičienei ir sūnums sėk-

mingo verslo.

Šokių grupė ,,Rambynas”

Omaha vyresnė karta džiaugiasi,
matydama scenoje mūsų augančią
kartą. Ir šįmet ji gražiai pašoko Va-
sario 16-osios proga. Ačiū jų vado-
vams.

Choras „Rambynas” minėjimo
proga šokėjams padainavo ir kelias
širdį graudinančias dainas. Dėkoja-
me, kad prisidėjo prie minėjimo.

Retėja mūsų kolonijos gretos

Neseniai mirė ilgametis parapi-
jos narys Vytautas Buškevičius.

Šiais metais netikėtai mirė Kaz-
lauskienė, ilgametė Lietuvių Bend-
ruomenės narė. Ji drauge su vyru
užaugino sūnų Vytautą, dukras Sil-
viją, Violetą, daug anūkų.

Parengė
Algimantas Antanėlis
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PAUL KRUGMAN

Pastaruoju metu pasaulio eko-
nomikos ir finansų naujienų skiltyse
vyrauja informacija apie nepavydė-
tiną Graikijos bei kai kurių kitų
Europos šalių ekonominę padėtį. Ir
tai tikrai ne be pagrindo.

Tačiau mane nuoširdžiai stebina,
kad tose naujienose pabrėžiamas vien
tik europinių skolų ir biudžeto defici-
to klausimas, taip duodant suprasti,
jog visos problemos kilo tik dėl perdė-
to šalių vyriausybių išlaidumo. Maža
to, taip tarsi ne tik mėginama paska-
tinti mus pačius itin akylai stebėti
įsiskolinimus bei biudžeto deficito
mastą, bet sudaroma nuomonė, jog
valstybinių išlaidų didinti šiukštu
negalima, net ir esant labai aukštam
nedarbo lygiui, o Graikija visada pris-
tatoma kaip pavyzdys to, kas gali nu-
tikti, jei šio draudimo nesilaikysi-
me.

Tiesą sakant, vargu ar mokesčių
drausmės nesilaikymas yra vienin-
telė bei pagrindinė Europą ištikusių
ekonominių problemų priežastis.
Nors, žinoma, negalima užsimerkti
prieš tai, kad Graikijos vyriausybė
tikrai elgėsi labai neatsakingai. Ta-
čiau ar nėra taip, kad dėl visos šios
eurozonoje kilusios sumaišties kal-
čiausias ne politikų išlaidumas, bet
veikiau beribė šalių politinio elito
arogancija. Omenyje turiu tuos poli-
tikus, kurie taip stengėsi, kad Euro-
poje būtų kuo greičiau įvesta bendra
valiuta, kad nekreipė dėmesio į tai,
jog žemynas tam dar toli gražu nebu-
vo pasiruošęs.

Štai kad ir Ispanijos pavyzdys. Ši
šalis prieš prasidedant krizei vykdė
ganėtinai pavyzdingą mokesčių poli-
tiką. Jos skola sudarė 43 proc. ben-
drojo vidaus produkto (BVP) (paly-
ginimui – Vokietijos skola siekė 66
proc. BVP), biudžeto įplaukos viršijo
išlaidas, o bankų srities reguliavimas
taip pat galėjo būti pavadintas tiesiog
pavyzdingu. Europos pietuose esanti
Ispanija savo puikiais orais ir smėlė-
tais paplūdimiais kaip magnetas
traukė nekilnojamojo turto versli-
ninkus, ir šalyje greitai prasidėjo ne-
kilnojamojo turto karštligė. Naujos ir
brangios bei labai sparčios statybos
daugiausia buvo finansuojamos iš
užsienio kapitalo investicijų.

Tokios ekonominės politikos re-
zultatas buvo spartus ekonomikos
pakilimas, lydimas spartaus infliaci-
jos augimo. Nuo 2000 iki 2008 metų
Ispanijoje gaminamų prekių bei tei-
kiamų paslaugų kainos išaugo 35
proc. Tuo tarpu Vokietijoje kainų ki-
limas buvo trigubai lėtesnis ir per šį
laikotarpį siekė 10 proc. Dėl augančių
kaštų ispaniškų prekių eksportas
darėsi vis nekonkurencingesnis, bet
ekonomiką gelbėjo naujų darbo vietų
kūrimas, kurį užtikrino statybos.

Tačiau nekilnojamojo turto bur-
bulas sprogo. Nedarbo lygis staiga
pašoko į neregėtas aukštumas, o biu-
džete atsivėrė didžiulės skylės. Nors
kai kas bando sakyti ir kitaip, bet aki-

vaizdu, kad tokia padėtis – tai visų
Ispanijos ekonomiką ištikusių prob-
lemų rezultatas, o ne pirminė prie-
žastis.

Gaila, tačiau nėra jau tiek daug
priemonių, kurių Ispanijos vyriausy-
bė dabar galėtų griebtis, bandydama
pagerinti padėtį. Pagrindinė šalies
ekonominė problema yra ta, kad
infliacija tapo beveik nevaldoma paly-
ginti su kitomis Europos šalimis.
Tačiau jei šalis vis dar turėtų savo
senąją valiutą pesetą, kilusias proble-
mas ji galėtų mėginti spręsti mažin-
dama savo valiutos vertę kitų Euro-
pos valiutų atžvilgiu. Tačiau savos
valiutos šalis nebeturi, o tai reiškia,
kad konkurencingumą atkurti įma-
noma tik sunkiai ir lėtai iriantis link
defliacijos.

Jei Ispanija būtų ne Europos
šalis, bet JAV valstija, drįsčiau sakyti,
kad jos reikalai nebūtų tokie prasti.
Viena vertus, infliacija nebūtų taip
įsisiūbavusi. Tai patvirtina Florida
valstijos pavyzdys. Valstija, reikalui
esant, galėjo prisivilioti darbininkų iš
kitų valstijų ir taip išlaikyti santyki-
nai mažus darbo jėgos kaštus ir
niekada nepatyrė tokio infliacijos
šoko, koks buvo stebimas Ispanijoje.
Kita vertus, esant tokiai sudėtingai
padėčiai, Ispanija vis tiek automa-
tiškai gautų jai taip svarbią ir rei-
kalingą pagalbą: Florida nekilnoja-
mojo turto burbulas sprogo, bet iš
Washington, DC žmones ir toliau pa-
siekia būtiniausios socialinio ir svei-
katos draudimo išmokos.

Bet Ispanija nėra JAV valstija ir
dėl to turi sunkių problemų. Dar dau-
giau problemų, be jokios abejonės,
turi Graikija, nes graikai, priešingai
nei ispanai, savo mokesčių politiką
vykdė labai neatsakingai. Graikija
yra santykinai nedidelė ekonomika,
kurios pagrindinės bėdos kyla dėl to,
kad jos kapitalas tiesiog išsibarsto ir
ištirpsta didesnių šalių ekonomikose.
Taigi euro nelankstumas, o ne perne-
lyg didelis išlaidavimas buvo pagrin-
dinė ir didžiausia Europą ištikusios
ekonominės sumaišties priežastis.

Tai neturėtų stebinti. Dar kurį
laiką prieš įvedant bendrą valiutą
ekonomistai įspėjo, kad Europa to-
kiam žingsniui nėra pasirengusi. Bet
į šiuos įspėjimus nebuvo kreipiama
dėmesio, kaip ir į pastabas, kad krizė
neišvengiama. O kas dabar? Vien tik
dėl teikiamos praktinės naudos būtų
labai sunku tikėtis, kad euro nebe-
liks. Taigi vienintelis veiksmingas
būdas judėti į priekį – priversti euro-
zoną iš tiesų veiksmingai veikti, o tai
galima padaryti judant pirmyn ir
neapsiribojant tik politine sąjunga.
Europos šalims būtų tik geriau, jei jos
imtų gyventi panašiai, kaip JAV val-
stijos.

Tačiau nepanašu, kad tai greitai
nutiktų. Keletą ateinančių metų vei-
kiausiai stebėsime tik varganą Euro-
pos šalių kapanojimąsi iš ekonominės
krizės bei kovą su jos sunkiomis so-
cialinėmis pasekmėmis. (...)

Pagal ,,The New York Times”
parengė Lina Valantiejūtė

Bernardinai.lt

Paul Robin Krugman – JAV eko-
nimistas, skiltininkas, rašytojas, 2008
m. Nobelio premijos laureatas. Dėsto
ekonomiką ir tarptautinius santykius
Princeton University Woodrow Wilson
School of Public and International
Affairs, taip pat London School of Eco-
nomics. Rašo ,,The New York Times”.

SUMAIŠTIS EUROZONOJE Ką kaltinti dėl 50 metų
trukusios okupacijos?

(I)

ALEKSAS VITKUS

Artėjant dar vienai Lietuvos nepriklausomybės šventei, Kovo 11-
ajai, prisiminiau tuos ilgus 50 metų, per kuriuos Lietuvos žmonės
ir mes, išeivijos lietuviai, svajojome ir ilgėjomės laisvės. O tai pri-

siminęs, pagalvojau – kas labiausiai kaltas, kad ta okupacija taip ilgai
truko?

Kad Stalinas yra pats kalčiausias, mums, lietuviams, atrodo, neturėtų
būti jokio klausimo. Jis net keliose trijų Didžiųjų (Stalin, Roosevelt, Chur-
chill) konferencijose apmulkino du didžiuosius Vakarų demokratijų vyrus.
Tačiau ir jie nėra be kaltės. Kurį iš jų turėtume labiau kaltinti? Juk jų su-
tikimu daugiau kaip šimtas milijonų europiečių, tarp jų ir lietuvių, buvo
ilgam laikui atiduoti komunizmo valdžiai.

Nors apie tai prieš keliolika metų buvau net 12 skilčių plačiai rašęs
„Dirvoje”, šia proga norėčiau tą nelemtą istoriją nors trumpai priminti ir
„Draugo” skaitytojams, ypač apie mums žinomą 1945 metų pradžioje įvy-
kusią Jaltos konferenciją, nuo kurios jau praėjo 65 metai. Šiandien Lietuva
jau nepriklausoma, kaip ir visa Rytų Europa. Sovietų Sąjunga, įvairių ap-
linkybių veikiama, dingo. Jau seniai nebėra nė tų trijų Didžiųjų suokalbi-
ninkų: Roosevelt (mirė 1945 m.), Stalino (1953 m.) ir juos 1965 m. paseku-
sio Churchill.

1941 m. rugpjūtį kažkur Atlanto vandenyne Didžiosios Britanijos
premjeras Winston Churchill (WC) anglų „HMS Prince of Wales” ir ame-
rikiečių „USS Augusta” laivuose susitiko su JAV prezidentu Franklin D.
Roosevelt (FDR), kuris jam prižadėjo pagalbą kovoje prieš Hitlerį. Ta pro-
ga abu nauji draugai ir sąjungininkai paskelbė taip vadinamą Atlanto char-
tą, pagal kurią jie visoms tautoms prižadėjo po karo apsisprendimo teisę
dėl jų ateities ir valdymo formos. Toji Charta visoje tuo metu pavergtoje
Europoje buvo sutikta su dideliu džiaugsmu ir viltimi. Gavęs pagalbos ko-
voje prieš Hitlerį pažadą, 1942 m. sausio 1 d. prie šios deklaracijos prisi-
jungė ir Stalinas, nė negalvojęs apie Chartos dvasios įgyvendinimą.

Abiejų Vakarų valstybių vadovai vėl sutarė susitikti pasitarimams, ku-
rie įvyko Casablanca mieste, Maroke, 1943 m. sausį. Tolimesnei karo stra-
tegijai aptarti buvo nutarta pirmą kartą susitikti jau visiems trims Di-
diesiems vadams Teherano mieste, Irane (buvusi Persija).

Teherano konferencija

Abu vadovai atskrido į Teheran 1943 m. lapkričio 28 d. Pagal FDR
pageidavimą, pačiame pirmame susitikime su Stalinu Churchill nedalyva-
vo, nes FDR tikėjosi pats vienas Staliną geriau „užburti” savo tariamai ža-
via asmenybe. Kitas tris dienas visi trys Didieji posėdžiavo kartu. Roo-
sevelt, norėdamas įtikti Stalinui, dažnai „įgnybdavo” Anglijos premjerui,
kuris tos konferencijos metu atšventė savo 69-ąjį gimtadienį.

Derybų metu Stalinas palietė ir Lenkijos klausimą, sakydamas, kad
Lenkijos rytinės teritorijos paliks sovietams, o jos vakarinė siena turėtų
būti pastumta iki Oder upės. Su tuo sutiko ir FDR, pastebėdamas: „Aš vie-
šai to nenorėčiau sakyti. Šie metai yra rinkiminiai, o Amerikoje yra septy-
ni milijonai lenkų kilmės rinkėjų.”

FDR priminė Stalinui ir Baltijos kraštų problemą, juokaudamas, jog
„mes neisime į karą su Sovietų Sąjunga, jei jos armijos tas teritorijas vėl
užimtų”. Stalinas nusišypsojo ir pasakė, kad suomiams jis bus daug at-
laidesnis, „jei jie atsitrauks nuo vokiečių, mes suomius paliksime patiems
valdytis”. Apie Baltijos kraštus – nė žodžio.

1944 metų rudenį Churchill pasiūlė prezidentui dar vieną visų trijų
Didžiųjų konferenciją, bet FDR atsisakinėjo. Jam rūpėjo artėjantys prezi-
dentiniai rinkimai, jis pats jautėsi nesveikuojąs. Todėl jis siūlė Churchill
vienam vykti į Maskvą susitikti su Stalinu. Netrukus palyginti lengvai lai-
mėjęs rinkimus ir šiaip taip išgyvenęs inauguracijos iškilmes, FDR, nors ir
artimiesiems atrodantis labai prastai, pagaliau sutiko keliauti į planuo-
jamą konferenciją. Stalinas griežtai atsisakė vykti iš Sovietų Sąjungos te-
ritorijos ir pasiūlė Jaltą, kurortinį Juodosios jūros miestelį, esantį Rusijos
(šiandien – Ukrainos) Krymo pusiasalyje. Nukelta į 9 psl.

Iš kairės: Joseph Stalin, Franklin D. Roosevelt ir Winston Churchill priešais
Rusijos ambasadą Teherano konferencijos metu.

[E]uro nelankstumas, o
ne pernelyg didelis išlai-
davimas buvo pagrindinė
ir didžiausia Europą ištiku-
sios ekonominės sumaiš-
ties priežastis.
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Mieli mažieji skaitytojai, šiandieniniame puslapyje svečiuojasi Čikagos lituanis-

tinės mokyklos mokiniai su savo kūryba. Perskaitykite, gal ir Jūs sumanysite atsiųsti
savo kūrinėlių, piešinių, nuotraukų ar mokyklos renginių aprašymų. Lauksiu. 

Redaktorė

* * *
Mano klasė labai smagi,
Visi vaikai labai linksmi.
Mes rašome, dainuojame, 
Mes skaitome ir šokame.
Mūsų klasė maža ir nedaug vaikų
Mūsų klasė tvarkinga
Joje daug protingų vaikų.

Vėjūnė Sidaugaitė, 
ČLM 4 a kl. mokinė

* * *
Mano klasė ketvirta
Mokytoja Daiva labai gera
Turime vienuolika vaikų
Tiek daug nuostabių draugų.
Pirma žodžius išlinksniuojam, 
O tada mes išasmenuojame
Piešiam, rašom ir dainuojam
Kartais net suprakaituojam.

Benas Alčauskas
ČLM 4 a kl. mokinys

* * *
Mano klasė ypatinga –
Vien mergaitės karalaitės.
Mėlynakės, rudakės
Trumpaplaukės, ilgakasės.
Susitinkam mes tik vieną
Savaitėlės gerą dieną.
Padainuojam ir pašokam
Apie Lietuvėlę mokam.
Pertraukėlės mums patinka
,,Kunigaikščiai” mus maitina.
Mokytoją turim gerą,
Kaip saulutę danguje, 
Mes mergaitės kaip žvaigždutės.
Karolinos dvi yra, 
Gabrielytė su Rimante šypsosi visada, 
Goda su Ievute pina vainikėlius, 
O Indrutė su Gretute žaidžia žaidimėlius.
Mūsų klasė gal maža, dar Emilija yra.
Pasiruošus aš kiekvieną 
Eiti čia savaitės dieną.
Bet kadangi negaliu, 
Laukiu aš šeštadienių.

Indrė Dukauskaitė
ČLM 5 b kl. mokinė

Mano spalvotas pasaulis

Visi žmonės turi savo spalvotą pa saulį. Bet
visų spalvų atspalviai skirtingi. Ar ne? Mano
pasaulyje lyg vaivorykštė, spalvų kokių tik panorė-
tum. Tai eime mes to pasaulio ap lankyti...

Yra tėtis Rimas, mama Silvija ir mažieji broliu-
kai – Joris ir Domantas. Domui jau trys metukai.
Jis mėgsta mašinas, lėktuvus, traukinėlius. Jo riu -
kui ką tik sukako devyni mėne siai. Jis mėgsta viską
kišti į burną, tik ne košytę. Šito jam niekaip ne-
įkiši. O paskui, dar esu aš, Milda. Man dvylika
metų ir einu į šeštą klasę. Aš ten turiu daug drau-
gų. 

Mes su Domantu gy vename viename kamba-
ryje, bet telpame. Yra dvi guba lova, kur mes mie-
game. Aš vir šuje, o Domas apačioje. Man patinka
vampyriškos knygos. O mėgstamiausia – „Saulė-
lydis”. Man patinka skaityti ir lietuviškai. Dabar
skaitau Kalio Bliumkvisto nuotykius, knygą, kurią
man atsiuntė teta iš Lietuvos.

Iš sporto šakų man labiausiai patinka tinkli-
nis. Mes mokykloje jį kaip tik šiuo metu ir žaidžia-
me. Kol kas mano komanda pirmoje vietoje. Aš
taip pat groju klarnetu. Laukiu ne sulaukiu kon-
certo, kuris jau greitai vyks. 

Aš beveik kiekvieną vasarą skren du į Lietuvą.
Man ten tiesiog rojus. Tik gaila, kad broliukai ir
tėvai neskrenda kartu. Kai būnu labai ilgai, tai jų
labai pasiilgstu. Lietuvoje yra pusseserės, pusbro-
liai, močiutės ir seneliai, tetos... ir dar daug daug
giminaičių. Tai štai. Toks mano spalvotas pasaulis.
O kur spalvos? Tai šeima, mokykla, sportas, skai-
tymas, muzika, LIETUVA...

Milda Pranskutė, ČLM 6 a kl. mokinė
* * *

Mano spalvotas pasaulis – tai kaip knyga. Iš kny-
gos daug ką išmok s ti, sužinai, joje pilna nuotykių.
Mano pasaulyje lygiai taip pat. Žmonės į mane žiūri
kaip į gudrią, ištikimą, rūpestingą žmogų. Aš nema-
nau, kad kad man bus lengva. Tad visada sten giuosi.

Šitame mano pasaulyje egzistuoja ir kiti
žmonės. Turiu pilną kišenę draugų, bet pasitaiko
ir tokių žmonių, kurie nelinki man sėkmės. Tačiau
man svarbiausi žmonės yra šeima. Aš turiu bro-
liuką, jam jau greitai bus penki metukai. Jis labai
mėgsta sportuoti ir man trukdyti...

Mano gyvenime dar yra muzika ir sportas. Aš
groju klarnetu jau ant rus metus. Seniau grojau ir
pianinu. Taip pat randu laiko lankyti dainavimo ir
šokių klases. Aš domiuosi ir sportu – lankau plauki-
mą, mėgstu pažaisti krepšinį ir pasivažinėti dviračiu.

Mano pasaulis dar daug metų gyvuos. Tikiuosi
keliauti, pamatyti pasaulio grožį ir sutikti daug
žmonių. Aš pati noriu gražinti pasaulį, kad jis būtų
įdomesnis!

Kamilė Petraitytė, ČLM 6 a kl. mokinė

Kodėl aš kalbu lietuviškai
Mano vardas yra Rasa ir aš moku kalbėti lietu-

viškai. Aš gimiau Ameri koje ir lankau lietuvišką mo-
kyklą šeš tadieniais. Bet kodėl? Nes mano mama ir
tėtis mane išmokino kalbėti lietuviškai ir jie mane
siunčia į lietuvišką mokyklą. Aš nesakau, kad tai
blogas dalykas. Kažin, ar aš galėčiau nebekalbėti
lietuviškai? Gal ir galė čiau, jeigu norėčiau. Man la-
bai smagu kalbėti dviem kalbomis. Aš turiu lie tu-
vių draugų, lankau skautus, galiu pa sakyti visiems
amerikietiškoje mo kykloje, kad kalbu kita kalba. 

Lietu vių kalba labai graži, bet sunki išmokti.
Yra linksniavimas, no sinės raidės ir daug daug gra-
matinių taisyklių. Kartais aš savęs klausiu, ar man
patiktų, jeigu man nereikėtų lankyti lietuviškos
mokyklos? Kad neturėčiau tiek daug pamokų, kad
turėčiau ilgesnius savaitgalius. Kad būčiau kaip
visi kiti? Bet tada aš pati sau atsakau: kodėl tada
mes gyvename, jeigu viskas būtų lengva, jeigu vis-
kas būtų tas pats ir jeigu nieko naujo nebūtų. 

Aš kalbu lietuviškai, nes esu lie tuvaitė, nes aš
moku ir nenoriu sustoti  mokėti. Be lietuvių kalbos
aš ne tu rėčiau daug draugų, nesėdėčiau lietuviško-
je mokykloje su pieštuku ran koje  ir nerašyčiau šio
rašinėlio.

Rasa Kerelytė, ČLM 6 a kl. mokinė

* * *
Mano klasė ypatinga
Ji žaisminga ir tvarkinga
Daug mergaičių, daug berniukų
Daug draugų ir angeliukų
Kai visi jau atsisėda
Greitai pamokos prabėga
Daug išmoksta, daug supranta
Jiems tai būna labai lengva.
Ir lietuviškai skaityti 
Ir lietuviškai rašyti
Mes išmoksime kartu ir 
Tai bus labai smagu.
Dzing! Skambutis suskambėjo
Bėgsim valgyti pietų
Gal koldūnų, o gal blynų,
Cepelinų gal karštų.
Pašnekėsim su draugais
Pasijuoksim kaip gerai!
Pašnekėjom, paplepėjom
Reikia eiti jau atgal.
Taigi dailė dabar bus
Mes papiešim, pakarpysim
Ir žiūrėsim į darbus
Oi, kokie visi jie gražūs.
Bet diena dar nesibaigus
Dar pašokti juk reikės
Šoksim, šoksim, kol nukrisim
Šoksim, šoksim mes ir vėl
Mūsų klasė ypatinga
Ji žaisminga ir tvarkinga.

Austėja Bieliauskaitė
ČLM 6 a kl. mokinė

Karolina Kairytė (5 a kl.). ,,Barbora Radvilaitė”. Eglė Zavistavičiūtė (6 a kl.). ,,Karalius Mindaugas”.

Sportas – kantrybė, sveikata

Mano varads Kaziukas ir man labai patinka
plaukti, žaisti krepšinį ir keliauti. Aš ir mano
mama einame plaukti ir mums patinka lenkty-
niauti. Aš visą laiką plaukiu greičiau, bet vis tiek
yra labai smagu. Bet prieš tai aš turiu plaukimo
pamokas, mano mokytojas labai gerai mane moki-
na, ir aš esu labai greitas. Aš nesu toks geras krep-
šininkas, bet labai smagu žaisti krepšinį su drau-
gais.

Kaziukas Bielskus
ČLM 6 a kl. mokinys
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Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

KATYNÈS ŽUDYNÈS – AR LIETUVOS VALDŽIA
SNAUDŽIA?

1940 m. Stalino įsakymu NKVD
Katynės miške nužudė 22,000 į ne-
laisvę paimtų lenkų karių. Per Ant-
rąjį pasaulinį karą sovietai nuslėpė ir
paneigė, kad tos žudynės įvyko, ir
melagingai kaltino vokiečius įvyk-
džius minėtas žudynes. Taip reikalai
stovėjo 50 metų.

Pagaliau, 1989 m. Michailas Gor-
bačiovas pripažino, kad tos žudynės
buvo įvykdytos NKVD pagal Stalino
įsakymą. 1991 ir 1992 metais Borisas
Jelcinas perdavė Lenkijai kai kuriuos
anksčiau slaptus buvusius sovietų
dokumentus, kurie tai patvirtino. Bet
ligi šiol kai kurie Rusijos politikai vis
dar neigia Rusijos kaltę, sako, kad tie
dokumentai yra suklastoti, kad žudy-
nės buvo įvykdytos ,,hitlerininkų” ir
t.t. Slaptuose Rusijos archyvuose dar
yra daug dokumentų apie tas žudy-
nes, kurie nėra paviešinti. 

Rusijos nerangusis Vladimiras
Putinas ligi šiol labai nenoriai ta
tema kalba. Bet lenkams pamažu,
,,mandagiai” ir ,,geruoju” pasisekė
išklibinti vieną kitą žodį ir net gauti
pakvietimą iš Putino dalyvauti šių
metų balandžio mėnesio Katynės
žudynių minėjime. Nors Rusija tą
minėjimą vadina apibendrintu švel-

nesniu vardu – ne lenkų, bet apskri-
tai įvairių piliečių žudynėmis.

Dabar atrodo, kad lenkai žada
pereiti nuo ,,mandagių” kalbų į at-
virą ir viešą priverstinį ieškinį prieš
Rusiją. ,,Drauge” (2010 m. vasario 20
d.), pranešama, kad Lenkijos vyriau-
sybė ruošia bylą Europos žmogaus
teisių teismui prieš Rusiją už tuos
veiksmus.

O kiek buvo lietuvių nužudyta
tarp tų 22,000 lenkų? Tuo laiku len-
kų kariuomenėje tarnavo nemažas
skaičius lietuvių iš lenkų užimto
Vilniaus krašto, iš Suvalkų trikampio
ir iš Baltarusijos lietuviškų kraštų.
Kad Lietuva niekuomet nepripažino
Žulikausko (lenkiškai: Želigowskio)
tų lietuviškų kraštų prie Lenkijos
prijungimo, duoda dabartinei Lietu-
vai ir teisinį pagrindą atstovauti
tiems lietuviams. Jeigu Lenkija ruo-
šiasi į atvirą kovą teismuose su Ru-
sija, būtų gera proga Lietuvos val-
džiai prisidėti prie to ir paremti
Lenkiją. Tai būtų geras žingsnis net
kitoms Lietuvos ir lietuvių patirtoms
skriaudoms vėliau paviešinti ir rei-
kalauti pripažinimo.

Donatas Januta
San Francisco, CA 

LORETA TIMUKIENÈ

Labai dažnai, pasiklydę savo kas-
dienybės rūpesčiuose rūpestėliuose,
vis nerandame laiko ar progos stab-
telti, pažvelgti į savo mylimą, brangų
žmogų ir ištarti ,,Tu man esi be galo
brangus. Aš tave myliu.” Kasdien
mes pasakome tiek daug žodžių –
dažnai nereikalingų, netgi piktų, o
šiems, tokiems svarbiems, sušildan-
tiems mūsų sielas, dažnai pritrūks-
tame laiko, o gal – drąsos. Ir vis lau-
kiame kažkokios šventės, ypatingos
progos ar sukrėtimo. Tačiau artėjant
pavasariui, gyvenant viltingu lauki-
mu, parduotuvių lentynose raudo-
nuojant gausybei meilę simbolizuo-
jančių niekniekių, suklūstame: ,,Ar
esu mylima? Ar aš myliu? Kur slypi
stebuklinga meilės galios paslaptis?”
Puiki proga pabandyti įminti bent
vieną šio nemaraus jausmo paslaptį –
šv. Valentino diena, kada meilės nuo-
jauta tiesiog sklando ore. 

Šį kartą šv. Valentino dienos
išvakarėse moterų klubas ,,Alatėja”
savo draugus, pažįstamus ir visus,
kurių širdyse meilei ir šiltiems jaus-
mams visada yra vietos,  pakvietė
kartu praleisti vakarą meilės mieste
Paryžiuje, jaukioje kavinukėje ,,Café
L’Amour”. Kavinė laikinai įsikūrė
Čikagoje, Jaunimo centre – čia ele-
gantiškai pasipuošusius svečius pasi-
tiko malonios padavėjos, pasiūliusios
ne tik taurę šampano, bet ir roman-
tiškų prancūziškų dainų rinkinį bei
puošnius atvirukus. Juose buvo mei-

lės žodžiai – tereikėjo įrašyti mylimo
žmogaus vardą ir įteikti savo antrajai
pusei malonią staigmeną. Poros at-
sinešė nuotraukas, kuriose buvo įam-
žintos žavingiausios jų bendro gyve-
nimo akimirkos. Jomis galėjo pasi-
grožėti kavinės lankytojai. Buvo ren-
kama fotogeniškiausia, romantiš-
kiausia vakaro pora.

Ameli, kavinės paveldėtoja, va-
karo svečiams papasakojo roman-
tišką jauno paryžiečio Pascal Durand
ir žavios merginos iš provincijos Rene
Curie meilės istoriją. Ši istorija buvo
perteikta pasitelkus žaismingą vaidy-
bą. Joje buvo visko – ir aistringo su-
sižavėjimo, ir viltingos meilės, ir
skaudžių praradimų. O kokia meilės
istorija be užburiančių gitaros garsų,
temperamentingų šokių!  Laimei, ši
meilės istorija baigėsi laimingai –
įsimylėjėliai, nors ir po ilgų išsiskyri-
mo metų, vėl susitiko, o kavinės lan-
kytojai galėjo dar kartą įsitikinti visa
nugalinčia meilės jėga. 

Vakaro svečiai ne tik bendravo su
draugais, bičiuliais, bet ir dalyvavo
konkurse. Buvo renkama šauniausių
,,širdukų” pora. Varžėsi ir visai nese-
niai, tik prieš mėnesį, susipažinę my-
limieji, ir pora,  kartu gyvenanti jau
beveik tris dešimtmečius.  Jie turėjo
įveikti ne vieną užduotį – teko ir eiles
kurti, ir komplimentus sakyti, ir
rankų miklumą išbandyti. Visas po-
ras palaikė jų draugai, o ,,širdingiau-
siai” pasirodžiusiųjų laukė apdovano-
jimas.  Neliko nuskriausti ir kiti va-

Juk niekada meilės nebus per daug
Romantišką meilės istoriją suvaidino Viktorija su Andriumi ir Vitalija su Kostu.

Vakaro šeimininkės – ,,Alatėjos” moterys.           J. Tamošiūnienės nuotr.

Kavinukės ,,Cafe L’Amour” svečiai.

karo svečiai – jiems buvo skirti lote-
rijos laimikiai, pačių ,,Alatėjos” mo-
terų su meile pagaminti skanumynai.
Azartiškiausi kavinės lankytojai var-
žėsi aukcione, kurio pagrindinis pri-
zas buvo metinė šeštadieninio ,,Drau-
go” numerio prenumerata. Vakaro
metu surinkti pinigai bus skirti
tiems, kuriems iš tikrųjų reikalinga
pagalba ir meilė – ligoniams, našlai-
čiams.

Dar ilgai kavinėje skambėjo dai-
nos, sukosi poros ir liejosi meilės žo-
džiai. Šis vakaras dar sykį parodė,
kad meilės mūsų gyvenime tikrai
niekada nebus per daug – ji suteikia
mūsų gyvenimui žavesio, spalvų ir
prasmės. 

Plačiau apie moterų klubo ,,Ala-
tėja” veiklą rasite internetiniame
puslapyje www.alateja.us.
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Paskirtos kult∆ros ir meno premijos

Kaunas, vasario 24 d. (ELTA) –
Vasario 24 d. Kauno klinikų reanima-
cijos skyriuje mirė grupės ,,Vairas”
vadovas Edmondas Čivinskas.

49 metų vyrą palaužė hepatitas B
– liga suardė vyro kepenis. Prieš sa-
vaitę jį buvo ištikusi koma, iš kurios
jis taip ir nepabudo. Medikai buvo
prijungę plaučių vėdinimo ir inkstų
veiklą atliekančius aparatus.

Imta svarstyti, kad ligoniui, jeigu
jis įveiks dar vieną krizę, nebeužtek-
tų tik kepenų persodinimo operacijos
– reikėtų ieškoti ir inkstų donoro.

Kad serga sunkia lėtine kepenų
liga, E. Čivinskas sužinojo prieš ket-
verius metus. Po 2006 m. kovo 11-ąją
Šiauliuose vykusio koncerto daini-
ninkui staiga pasidarė bloga. Tyri-
mus atlikę Klaipėdos medikai nusta-
tė, kad muzikanto organizme yra he-
patito B užkratas.

Tik artimiausiems bendražy-
giams apie pavojingą ligą papasakojęs
E. Čivinskas įtarė, kad hepatito B vi-
rusas į organizmą pateko prieš du de-
šimtmečius perpilant kraują. Tuomet
muzikantui per avariją lūžo koja. Dėl
atviro lūžio jis smarkiai nukraujavo,
todėl buvo perpiltas kraujas.

Šią savaitę E. Čivinsko draugai
muzikantai surengė paramos sergan-
čiam kolegai koncertus. Jie vyko
Klaipėdoje, Šiauliuose, Mažeikiuose. 

Vilnius, vasario 24 d. (Delfi.lt) –
Kelis mėnesius darbo nerandantys
vyrai, negalėdami išmaitinti savo šei-
mos, žvalgosi ne tik į Vakarus, bet ir į
Rytų kaimynus. Bene didžiausios vil-
tys dedamos į būsimas Baltarusijos
atominės elektrinės statybas. Sklan-
do gandai, kad ten bus mokamas „as-
tronominis” atlyginimas – net 5,700
litų, todėl lietuviai pasiryžę rimtai
varžytis su vietiniais statybininkais.

„Mano vyras yra statybininkas.
Kartu su savo brigada jis gali atlikti
visus darbus – nuo pamatų iki namo
pridavimo su išvedžiota elektra ir
kita įranga. Turime du vaikus. Ma-
žajai – 6 mėnesiai. Maitinamės kruo-
pomis ir bulvėmis. Vyras nuolat ieško
darbo, tačiau niekur darbuotojų ne-
reikia. Kuriam laikui buvo įsidarbi-
nęs. Nors darbas buvo oficialus, pini-
gų jam nesumokėjo”, – pasakojo
DELFI skaitytoja.

Anot jos, panašiai gyvena ne vie-
na buvusio statybininko šeima. Štai
draugų, taip pat turinčių du vaikus,

vienintelės pajamos – motinystės pa-
šalpa. Ji siekia apie 1,000 litų – bū-
tent tiek šeima sumoka už buto nuo-
mą ir komunalines paslaugas.

Kitai pašnekovės draugei dar blo-
giau. Ji sėdi namuose su dviem vai-
kais ir gauna vos 97 litus, vyras taip
pat neturi darbo. Belieka prašyti, kad
valstybė paremtų socialinėmis pašal-
pomis.

Nauja Baltarusijos atominė elek-
trinė iškils šalia Lietuvos esančiame
Michailiškių kaimelyje, Astravo rajo-
ne. Nuo šio kaimelio iki Lietuvos sie-
nos yra tik apie 20 kilometrų, Vilnius
nutolęs tik 55 kilometrus.

Ši vieta buvo pasirinkta ištyrus
tris galimas statybos vietas – Astra-
vo, Krasnopoliansko ir Kukšinovkos.
Per Michailiškes teka Neris, šalia –
lietuvių gyvenami Gervėčiai.

Baltarusija planuoja pradėti nau-
doti du AE blokus, kurių kiekvieno
galingumas siektų 1 tūkst. megavatų.
Pirmas blokas turi būti pradėtas nau-
doti 2016 m., antras – 2018 m.

Vilnius, vasario 24 d. (ELTA) –
Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kri-
tiškai vertina Vyriausybėje suburtos
darbo grupės siūlymą mažinti ma-
žiausią atlyginimą visiems 18–24 me-
tų pradedantiesiems darbuotojams.
Esą visi jie neturi darbui reikalingos
patirties, dėl to šitaip būtų sudarytos
geresnės paskatos priimti jaunus
žmones į darbą.

LSS pažymi, kad toks siūlymas
nepalankus akademiniam jaunimui
ir atrodo labiau nukreiptas tenkinti
darbdavių pigesnės darbo jėgos poreikį.

,,Nėra tikslinga teigti, jog visi
pradedantieji dirbti nieko nemoka,
nieko neišmano, dėl to esą jie nėra
verti net mažiausio atlygio. Juk dalis
šios amžiaus grupės jaunų žmonių
jau turi aukštąjį išsilavinimą, diplo-

mu patvirtintą kvalifikaciją”, – sako
LSS prezidentas Dainius Dikšaitis.

Anot LSS prezidento, Vyriausy-
bėje sudarytos darbo grupės siūlymai
nebuvo derinti su studentų atstovais
Lietuvos studentų sąjungoje. 

,,Darbo grupės nariai turėtų įver-
tinti, kad toks elgesys gali būti su-
prastas kaip skatinimas išsilavinu-
siam jaunimui papildyti emigruojan-
čių tautiečių gretas”, – sako D. Dik-
šaitis.

Studentų atstovai pabrėžia, kad į
žinias nemažai investuojančios pa-
saulio šalys net ir sunkmečio sąlygo-
mis linkusios gerinti išsilavinusių
jaunų žmonių padėtį – didina investi-
cijas į aukštąjį mokslą, plačiau remia
studentus ir mokslininkus.

VANCOUVER OLIMPIADANacionalinio saugumo problemoms 
sprêsti trùksta politinès valios

* Po 11-osios Vancouver žiemos
olimpinių žaidynių varžybų dienos
medalių lentelėje į pirmąją vietą su-
grįžo JAV rinktinė. Jos sportininkai
iškovojo 7 aukso, 9 sidabro ir 10
bronzos medalių – iš viso 26. Ameri-
kiečiai Turino olimpinėse žaidynėse

iškovojo 25 medalius.
Į antrą vietą nukrito Vokietijos

atstovai, turintys 7 aukso, 9 sidabro
ir 7 bronzos medalius. Trečią vietą
užima 6 aukso, 5 sidabro ir 6 bronzos
medalius iškovoję Norvegijos sporti-
ninkai.

Algos mažinimas gali b∆ti suprastas
kaip skatinimas emigruoti

Mirè grupès ,,Vairas” vadovas 
E. Çivinskas

Atkelta iš 1 psl.
Sklandžiam specialiųjų šalies

tarnybų darbui užtikrinti turi būti
nedelsiant apsispręsta ir dėl parla-
mentinės kontrolės veiklos. Prezi-
dentės teigimu, specialiųjų tarnybų
veikla turi būti tikrinama sistemiškai
ir nuosekliai, o ne tik parlamentinių
tyrimų metu. Prezidentūros parengti
siūlymai dėl parlamentinės kontrolės
užtikrinimo jau yra pateikti Seimui.
Ar jie bus įgyvendinti, priklauso nuo
Seimo politinės valios.

Prezidentės teigimu, politinės
valios reikia ir jau du dešimtmečius
trunkančiam liustracijos procesui už-
baigti. Šalies vadovė įsitikinusi, kad
tik viešumas ir atviras praeities įvy-
kių nagrinėjimas padės galutinai išsi-
laisvinti iš praeities šešėlių, išsklai-
dys nepasitikėjimo ir įtarimų aplinką
ir atkurs žmonių pasitikėjimą vals-
tybe bei vienas kitu.

Prezidentė ragina aiškiai pasa-
kyti, kad liustracijos procesas baig-
tas, ir pateikti visuomenei visą infor-
maciją apie Lietuvos gyventojų įtrau-
kimo į KGB veiklą metodus ir mastą.
Šalies gyventojams turi būti prieina-
ma ir suprantamai paaiškinta visa su

KGB veikla susijusi archyvinė me-
džiaga.

Asmenims, kurie prisipažino
bendradarbiavę su buvusios SSRS
specialiosiomis tarnybomis, turi būti
užtikrinta, kad jų paslaptis bus iš-
saugota.

Pasak prezidentės, šalies nacio-
naliniams interesams labai kenkia ir
daugelį šalies ūkio šakų apraizgiusi
korupcija. 2010-ieji turi tapti visuoti-
nio nepakantumo korupcijai metais.
Tačiau veiksmingai kovai su korupci-
ja vien aktyvių STT veiksmų neuž-
tenka. Tam turi būti išnaudotos visos
įmanomos priemonės.

Prezidentė ragina Seimą kuo
greičiau priimti kovai su korupcija
svarbius – Politinių partijų ir politi-
nių kampanijų finansavimo, Lobisti-
nės veiklos ir poveikio teisės aktų lei-
dybai, Valstybės tarnautojo elgesio
kodekso patvirtinimo, Asmens turto,
įsigyto iš nusikalstamos veikos, kon-
fiskavimo įstatymus ir antikorupci-
niu požiūriu vertinti kiekvieną šalies
ekonomikai, finansams, turto valdy-
mui ir gyventojų socialinei gerovei
svarbų teisės aktą. 

Viltî praradê lietuviai darbo 
ieško Baltarusijoje

Vilnius, vasario 24 d. (ELTA) –
Vyriausybė paskyrė 12 kultūros ir
meno premijų už nuopelnus Lietuvos
kultūrai ir menui.

44,200 litų dydžio Vyriausybės
kultūros ir meno premijos laureatais
tapo literatūros kritikas Algimantas
Bučys, lėlių teatro dailininkas ir re-
žisierius Rimantas Driežis, muzikolo-
gas Viktoras Gerulaitis, kino režisie-
rius Marijonas Giedrys, teatro reži-
sierius Aidas Giniotis, rašytojas Ja-
kovas Grigorijus Kanovičius, dirigen-
tas Vytautas Miškinis, dailininkai
Eduardas Juchnevičius ir Janina
Grasilda Žilytė, fotomenininkas Ri-
maldas Vikšraitis, muzikologė Marija
Vida Krakauskaitė ir architektas Jo-

nas Minkevičius.
Laureatų dvyliktuką Vyriausybės

kultūros ir meno premijų skyrimo
komisija, vadovaujama muzikologo
Jono Vytauto Bruverio, išrinko iš 43
pateiktų kandidatūrų.

Prieš porą metų dukart padidin-
tomis premijomis siekiama skatinti
Lietuvos ir pasaulio lietuvių bend-
ruomenės kultūros ir meno kūrėjų,
kultūrai ir menui nusipelniusių as-
menų veiklą. Kasmet skiriama ne
daugiau kaip 12 premijų. Numatoma,
kad viena premija gali atitekti nebū-
tinai vienam asmeniui, bet ir kūrėjų
grupei, premijas paskirstant po lygiai
kiekvienam nariui. 

A. a. E. Čivinskas.
G. Šiupario nuotr.

Vancouver žiemos olimpinių žaidynių šiaurės dvikovės – šuolių nuo tramplino
ir slidinėjimo estafetės 4x5 km – komandų varžybas laimėjo Austrijos atsto-
vai. EPA nuotr.
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WASHINGTON, DC
Buvęs JAV viceprezidentas Dick

Cheney buvo paguldytas į ligoninę
dėl ,,lengvo širdies smūgio”, pranešė
politiko padėjėjas. Karingo 69 metų
respublikono širdis sušlubavo jau
penktą kartą. D. Cheney vasario 22
d. dėl skausmų krūtinėje buvo pagul-
dytas į George Washington ligoninę
JAV sostinėje, sakoma padėjėjo Piter
Long pranešime. 

* * *
JAV gynybos departamentas nu-

sprendė leisti moterims tarnauti ša-
lies povandeniniuose laivuose. JAV
gynybos sekretorius Robert Gates
pritarė šiam siūlymui ir apie planus
jau pranešė Kongresui. Kongresas
turi per mėnesį pateikti savo nuomo-
nę. Neseniai JAV karinių pajėgų
vadovybė iškėlė siūlymą, jog būtina
iš naujo apsvarstyti moterų vaidmenį
karinėse operacijose. Tradiciškai mo-
terims draudžiama dalyvauti karinė-
se operacijose ir vykti į frontą.

SAN FRANCISCO
Europos Komisija nagrinėja

dviejų Europos interneto bendrovių
skundus prieš Jungtinių Valstijų
interneto bendrovės ,,Google” dėl jos
naršyklės. Didžiosios Britanijos kai-
nų palyginimo tinklalapis ,,Foun-
dem” ir Prancūzijos teisinė naršyklė
,,ejustice.fr” teigia, kad ,,Google” pa-
ieškos algoritmas nustumia minėtus
tinklalapius toliau ,,Google” paieškos
rezultatuose, nes šie tinklalapiai yra
,,Google” varžovai. ,,Google” valdo
maždaug 90 proc. pasaulinės interne-
to paieškos rinkos. 

HAVANA
Po 85 dienas trukusio bado

streiko ligoninėje mirė vienas įtakin-
giausių Kubos politinių kalinių Or-
lando Zapata Tamayo. 42 metų vyras
į ligoninę buvo nugabentas smarkiai
pablogėjus jo sveikatai. Tarptautinė
žmogaus teisių gynimo organizacija
,,Amnesty International” paskelbė jį
politiniu kaliniu po to, kai 2003 m.
kovą jis buvo sulaikytas šalies pajė-
goms paskelbus karą opozicijos gru-
pėms. Bado streiką O. Z. Tamayo pa-
skelbė siekdamas politinių kalinių
paleidimo į laisvę.

CANBERRA
Australijos ministras pirminin-

kas Kevin Rudd paskelbė apie naujus
atvykstančių ir dėl vizų besikreipian-
čių žmonių patikrinimus, siekiant
užtikrinti saugumą nuo teroristų.
Pirštų atspaudų paėmimas ir biomet-
rinis patikrinimas yra tik dalis nau-
jųjų saugumo priemonių. 

Pasaulio naujienos

BRIUSELIS
Europos Sąjungos (ES) šalių

gynybos ministrai Ispanijos Maljor-
kos saloje pradėjo dviejų dienų susi-
tikimą, kurio metu aptars tampres-
nius karinius ryšius. Susitikimas
Maljorkoje yra pirmoji proga minis-
trams apsvarstyti šį klausimą, kuris
įtvirtintas Bendrijos pertvarkas
numačiusioje Lisabonos sutartyje.

BERLYNAS
Vokietijos Evangelikų Bažnyčios

taryba užtarė savo vadovę, kuri buvo
sulaikyta policijos, kai vairavo bū-
dama apsvaigusi nuo alkoholio ir,
kaip pranešama, lydima vyro. 51 me-
tų vyskupė Margot Kaessmann turi
pati priimti ,,sprendimą dėl bendro
kelio į priekį”, sakoma tarybos pra-
nešime. Pasak prokurorų, dvasinin-
kės būklė buvo ,,visiškai netinkama
vairuoti”, kai policija sustabdė vys-
kupės automobilį už 500 metrų nuo
jos namų. 

MASKVA
Rusijos vyriausybė patvirtino

branduolinės jėgainės statybos pro-
jektą Kaliningrado srities Nemano
rajone. Tos elektrinės statybą lei-
džiantis pradėti dokumentas, kurį
pasirašė Rusijos premjeras Vladimir
Putin, buvo paskelbtas ministrų
kabineto tinklalapyje. 

BEIJING
Po JAV prezidento Barack Oba-

ma susitikimo su Dalai Lama Kinija
tikisi iš vyriausybės Washington su-
sitaikymo ženklo, praneša agentūra
AFP. JAV turi atitaisyti šiuo susi-
tikimu padarytą žalą, pareikalavo
Kinijos užsienio reikalų ministerija.
Washington esą turi imtis ,,konkre-
čių priemonių”, kad pagerintų ,,rim-
tai pašlijusius abiejų šalių santy-
kius”. Beijing dar kartą sukritikavo
JAV dėl planuojamo ginklų pardavi-
mo Taivanui, kurį laiko savo sepa-
ratistine provincija.

* * *
Kinijos komunistų partija išleido

naują 52 punktų etikos kodeksą, ku-
riuo siekiama kovoti su augančia val-
dininkų korupcija, skelbia BBC. Ko-
dekse nurodyta, kad valdininkams
draudžiama spekuliuoti nuosavybe,
sudarinėti piniginius sandorius ir iš-
laidauti. Paskutinį kartą panašus ko-
deksas buvo išleistas prieš 13 metų.

EUROPA

Cancun, vasario 24 d. (ELTA) –
Lotynų Amerikos ir Karibų jūros
regiono valstybės sutarė steigti naują
regioninę organizaciją, kurioje nebus
JAV ir Kanados, praneša BBC.

Spėjama, kad naujoji sąjunga iš

dalies bus alternatyva Amerikos vals-
tybių organizacijai, kuri pastaruosius
50 metų yra pagrindinis regioninių
klausimų sprendimo forumas.

Derybos dėl naujos organizacijos
įkūrimo vyko Meksikos Cancun ku-
rorte.

Amerikos valstybių organizacija
pastaruoju metu viduje nesutarė dėl
JAV ekonominės politikos ir preky-
bos, o iš šalies buvo kritikuojama dėl
aklo JAV interesų tenkinimo.

Meksikos prezidento Felipe Cal-
deron pasiūlymą dėl naujos išskirti-
nai Lotynų Amerikos ir Karibų jūros
regiono valstybes vienijančios organi-
zacijos įkūrimo iš karto pasveikino
Kubos prezidentas Raul Castro.

Kubos narystė Amerikos valsty-
bių organizacijoje buvo sustabdyta
1962 metais dėl socialistinės salos
politikos. Naujos organizacijos siū-
lymą palaikė ir Venesuelos preziden-
tas Hugo Chavez. JAV valstybės de-
partamento atstovas Arturo Valen-
zuela sakė, kad planų steigti naują
organizaciją nelaiko problema. Pasak
jo, nauja sąjunga nepakeis Amerikos
valstybių organizacijos, kuri turi savo
konkrečius tikslus. 

RUSIJA

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) –
Jau beveik savaitę Diunkerko mieste
į darbą neišeina šešių Prancūzijos
energetikos susivienijimo „Total”
įmonių, tiekiančių šalies degalinėms
apie pusę viso benzino, darbuotojai.
Šia protesto akcija profsąjunga siekia
palaikyti kolegas, dirbančius Diun-
kerko naftos perdirbimo įmonėje,
kurią bendrovė planuoja uždaryti.
Dėl streiko 249 „Total” degalinės liko
be degalų. Profsąjunga paragino pri-
sijungti prie streiko ir kitų naftos
perdirbimo bendrovių darbuotojus. 

Prancūzijoje penkių dienų strei-
ką pradėjo ir oro uostų dispečeriai –
jau antrą nuo šių metų pradžios.
Prancūzijos dispečeriai nepatenkinti
planais sujungti Prancūzijos, Vokie-
tijos, Belgijos, Nyderlandų, Liuksem-
burgo ir Šveicarijos dispečerių tarny-
bas. Prancūzai baiminasi, kad įgy-
vendinus šiuos planus bus atleista
dalis darbuotojų. Daugiausia nuken-
tėjo Paryžiaus Orli ir Charles de
Gaulle oro uostų keleiviai – čia buvo
atšaukti atitinkamai kas antras ir
kas ketvirtas skrydis.

Vokietijai kol kas pavyko išvengti
stambaus lakūnų streiko. Bendrovės
„Lufthansa” profsąjungos nutraukė
vasario 22 d. prasidėjusį lakūnų
streiką ir perkėlė jį į kovo 8 d.

Protestai tęsiasi ir Graikijoje,

kurios vyriausybė, siekdama suma-
žinti milžinišką biudžeto deficitą,
buvo priversta sumažinti savo šalies
gyventojų atlyginimus ir padidinti
mokesčius. Graikijoje gyvenimas be-
veik apmirė. Nedirba viešasis trans-
portas, uždarytos mokyklos, bankai,
valstybinės įstaigos ir televizijos ir
radijo bendrovės.

Profsąjungų manymu, valdžia
neturi teisės mažinti 13 proc. biudže-
to deficito karpydama piliečių paja-
mas. Protesto akcijoje ketina daly-
vauti 5 mln. graikų. Prie streikuotojų
prisijungė ir oro uostų dispečeriai.
Dėl streiko vasario 24 d. Graikiją pa-
siekti lėktuvais buvo neįmanoma.

Graikijos vyriausybė po derybų
su ES delegacija gali paskelbti apie
naujas priemones valstybės išlaidoms
sumažinti, rašo „The Wall Street
Journal”. Svarstoma galimybė padi-
dinti pridėtinės vertės mokestį, pa-
didinti akcizus už prabangos prekes.
Graikijos vyriausybė jau paskelbė
apie planus sumažinti atlyginimus
biudžetinių įstaigų darbuotojams ir
atšaukti kai kurias mokesčių leng-
vatas. Tokiomis priemonėmis į biu-
džetą tikimasi surinkti 8–10 mlrd.
eurų. Briuselis reikalauja, kad Grai-
kijos vyriausybė sumažintų valstybės
išlaidas po 2–2,5 mlrd. eurų per me-
tus.

Daugumoje didžiûjû Europos
šaliû vyksta streikai 

AUSTRALIJA

AZIJA

JAV

Graikijoje gyvenimas beveik apmirė. EPA nuotr.

Planuojama steigti naujâ politinê
organizacijâ

Meksikos prezidentas Felipe Calde-
ron pasiūlė įkurti Lotynų Amerikos ir
Karibų jūros regiono valstybes vieni-
jančią organizaciją.  SCANPIX nuotr.

KARIBAI
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TVARKINGAS MAISTO
PRODUKTŲ DERINIMAS

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

Šeimininkės
patarimai

Daugelyje knygų ir fitoterapijos
žinynų pirmiausia krinta į akis dau-
gybė gydomųjų medžiagų, kurios bu-
vo atrastos valgomuosiuose auga-
luose: rūgščių, pektinų, kvapiųjų ir
mineralinių medžiagų, vitaminų. Pa-
teikdama žinių apie įvairias prie-
skonines daržoves, apie atskirų auga-
lų maistines ir gydomąsias savybes,
stengiausi kiekvieną iš jų aiškiau
išnagrinėti ir nurodyti jų naudą,
teikiamą mūsų organizmui. Papras-
tai bandau nurodyti, kokiomis ligo-
mis sergant jos galėtų padėti. Gal ne
vienam kilo klausimas – o kaip visa
tai suspėti valgyti ir, visų svarbiausia,
kaip maistą tinkamai suderinti.
Nereikia persistengti, galima viską
racionaliai ir tvarkingai pasiskirs-
tyti. Visada yra protinga pasirinkti
sezoninius vaisius ir daržoves, tada
jie yra patys vertingiausi.  

Kartu ar atskirai?

Augalijos ir gyvūnijos pasaulis
pateikia žmogui milžinišką maisto
įvairovę. Pagrindinė problema yra
išsirinkti iš tos visos įvairovės tai, kas
iš tikrųjų yra būtina ir naudinga.
Viena iš didžiausių žmogaus  klaidų
yra požiūris, kad pats įvairiausias
maistas gali palaikyti tinkamą orga-
nizmo būklę. Teoriškai įvairus, su di-
deliu kiekiu gyvulinių baltymų ir
angliavandenių valgis turi teikti svei-
katą, tačiau toks maistas, deja,
atneša ligas ir kančias.

Pavyzdžiui: valgome sriubą, mė-
są su bulvėmis, paskui viską užgeria-
me saldžiu kompotu arba suvalgome
apelsiną, bananą ar dar kitokį deser-
tą. Visi šie produktai reikalauja skir-
tingo virškinimo laiko ir jiems
suvirškinti reikia skirtingų skrandžio
sulčių. Skrandyje susidaro nesuvirš-
kinamas mišinys. Nenuostabu, kad
po tokių pietų gaminasi dujos, skau-
da skrandį, apima viso kūno sunku-
mas ir panašiai.

Kaip valgyti desertus?

Desertas paprastai valgomas po
pagrindinio valgio, jau pasisotinus.
Desertas – tai pyragas, ledai, saldūs
vaisiai, tortas, sausainiai, saldainiai
ir t. t. Visi desertai netikusiai deri-
nasi su kitokiu valgiu. Patekę į pilną
skrandį, jie stabdo jau prasidėjusius
virškinimo procesus. Prasideda rūgi-
mas. Tad venkite deserto! Tai lengva
padaryti nuėjus į restoraną, per
renginių pietus, tačiau bus sunku
atsisakyti šeimininkės iškepto kokio
skanėsto svečiuose. Tada iš pagarbos
šeimininkei ir mandagumo turime jį
priimti, na, kaip sakoma, nuo lašo
nuodų nenumirsime. Tokiais atvejais
ryte pirmiausia reikia iš karto išgerti
didelį puodą (apie 2 puod.) šilto van-
dens ir praplauti visą žarnyną.

Svarbu prisiminti, jog ledai ir
gaivinamieji gėrimai taip pat skatina
dujų susidarymą ir cistų atsiradimą
moterims, prostatos uždegimą vy-
rams.

Maitinimosi sistema

Žinomas JAV kardiologas, profe-
sorius Bernard Lown teigia, kad svei-
kata priklauso nuo paties žmogaus
valios ir energijos. Todėl yra labai
svarbu ,,pažadinti patį organizmą, jo
galingą savireguliacijos mechanizmą
bei jo paties gebėjimą įveikti ligą”.
Sveikiems žmonėms pasirinkti kur
kas lengviau – pakanka, kada gali-
ma, valgyti kiek įmanoma daugiau
šviežių vaisių ir uogų, nes ne sezono
metu jų neprisivalgysi. Tačiau dažnai
net sveiko žmogaus organizmas kai
kuriuos vaisius ar uogas blogai virš-
kina, o būna, kad ir visai ,,atmeta”.
Galbūt dėl to kaltas ne organizmas, o
mes patys? Kartais pakanka įvykdyti
vieną vienintelę sąlygą: valgyti vai-
sius bei uogas 20–30 minučių prieš
valgį, bet niekada nepasilikti jų de-
sertui ir valgyti jų pavalgius. Tad su-
valgykime juos pusryčiams. Ir viskas
bus gerai. Tas, kas tai įsidėmės, nie-
kada nepaliks obuolio ar gabalėlio
meliono desertui. 

Pasak jogų terapijos specialistų
(asana), jei pratimus atliekantis žmo-
gus nežino, kokius organus šis prati-
mas veikia, tai neatneša naudos.
Todėl šalia kiekvienos asanos aprašy-
mo nurodoma, kur sutelkti savo dė-
mesį, apie ką galvoti. Taigi ir maistas
turi ne tik malšinti alkį, bet ir duoti
organizmui naudą. Įvairūs žemės
vaisiai ir žolės dažnai aptinkami
kiekvienos šeimos ir šiaip buitiniuose
(ne gydomosiuose, o stiprinančiuose
sveikatą!) receptuose, jog sunku tarp
jų nustatyti aiškią ribą. Tikriausiai
šito daryti ir nereikia. Kiekvienas iš
mūsų mažiau ar daugiau nuo seno
žino, kad avietė žiemos metu geras
vaistas nuo peršalimo, kad arbūzas
puikiai ,,išplauna” iš organizmo visas
nereikalingas medžiagas ir t. t.

Vidinė ugnis

Mūsų virškinimas su amžiumi
silpsta. Sulaukę garbaus amžiaus su
liūdesiu prisimename, kad anksčiau
galėjome valgyti viską. O štai dabar
vis dažniau skrandis būna kažkoks
,,skausmingas”, kūnas apsunkęs,
virškinamasis traktas retkarčiais pa-

streikuoja.
Rytų išmintis teigia jog blogas

virškinimas – pagrindinis ligų šalti-
nis.

Žmogaus organizme dega ,,virš-
kinimo ugnis”. Jei toji ,,ugnis” dega
gerai, ryškiai (jaunystėje), valgis su-
virškinamas gerai, be nuodingų lieka-
nų. Kūno ląstelės gauna visko, kas joms
būtina, ir organizmas būna sveikas.

Jei ,,ugnis” prigesta (su amžiu-
mi), valgis suvirškinamas ne visiškai,
atsiranda daug nuodingų liekanų,
žmogų gali užklupti įvairios ligos.
Siekiant sustiprinti ,,virškinimo ug-
nį”, reikia valgį papildyti tam tikrais
produktais – prieskoniais: pipirais,
paprikomis, cinamonu, gvazdikėliais,
imbieru, kajenu (cayenne), kariu
(curry)  ir kt. 

Šie produktai skatina apetitą,
padeda organizmui virškinti. Kadaise
Europoje aštrieji prieskoniai buvo
aukso vertės. Jie ypač naudingi
vyresnio amžiaus žmonėms ir visiems
tiems, kurių prastas virškinimas. O
pagal Rytų teoriją, imbieras yra tin-
kamiausia priemonė atnaujinti orga-
nizmo gebėjimą gerai virškinti.

Dėmesys vaisiams

Didžiausią dėmesį reikia skirti
vaisiams, nes juose yra daugiausia
vertingų maistinių medžiagų. Die-
tologai, natūropatai teigia, jog vertin-
giausia vaisių savybė – gebėjimas
neutralizuoti organizme daugelį
nuodų. Anot jų, net tokį niekam tiku-
sį valgį – ledus, organizmas šiaip taip
suvirškina. Bet… tik tada, kai jie val-
gomi su šviežiais vaisiais ar uogomis
ir kaip vienintelis patiekalas. Nepa-
tartina valgyti rūgščių ir saldžių vai-
sių kartu, nes rūgščius galima derin-
ti su vienais produktais, saldžius – su
kitais. 

Džiovinti vaisiai

Visų dietologų nuomone, džiovin-
tuose vaisiuose išlieka visos maisti-
nės ir gydomosios šviežių vaisių savy-
bės. Žinoma, čia turima galvoje vaisių
kokybė. O apie kiekybę geriausiai yra
pasakę fizioterapeutai, kad išgaravus
vandeniui (o jis sudaro 80–90 proc.
vaisių masės), sausuose vaisiuose
maistinių ir gydomųjų medžiagų pro-
centas padidėja. Tik juos reikia var-
toti labai saikingai.

Beveik visus džiovintus vaisius
pirmiausia reikia gerai išmirkyti, o
paskui ilgai kramtyti. Džiovintus vai-
sius geriausia mirkyti šaltame van-
denyje. Po dviejų–trijų valandų juos
galima valgyti (mirkymo laikas prik-
lauso nuo vaisių rūšies, kokybės).
Virti kompotų visai nebūtina: pakan-
ka užpilti džiovintus vaisius ver-
dančiu vandeniu ir palaikyti uždeng-
tame puode. Vandeniui ataušus, vai-
siai bus minkšti tarsi būtų ilgai virę.
Pasistenkime neberti cukraus – dings

natūralus skonis ir jų savybės.
Išėmus kauliukus, išpjausčius

sėklides, vaisius galima sumalti mės-
male. Gautą masę reikia laikyti šal-
dytuve. Valgoma po porą šaukštų va-
kare prieš miegą. Kad geriau dirbtų
žarnynas, įmaišoma truputį avižinių
dribsnių ar vaisių sulčių. Tokį mišinį
galima vartoti ir su žolelių arbata.
Įmaišius razinų ar džiovintų abriko-
sų, galima pasigaminti naudingų ir
skanių saldainių – iš masės su prie-
dais padaryti rutuliukus ir juos pavo-
lioti sutrupintuose riešutuose. Jų ga-
lima duoti vaikams vietoj marmela-
dinių ar šokoladinių saldainių.

Svarbu žinoti

Vaisiai, džiovinami dideliais kie-
kiais, dažnai apdorojami siera, įvai-
riais chemikalais, todėl prieš varto-
jimą džiovintus vaisius reikia gerai
nuplauti (po uogą, po skiltelę) pir-
miausia karštu vandeniu, paskui –
šaltu. Jei vaisiai labai nešvarūs, pa-
tartina juos dar pamerkti į rūgpienį,
t. y. dezinfekuoti. Džiovintuose abri-
kosuose yra labai daug kalio, orga-
ninių rūgščių, vitaminų, karotino,
fosforo, kalcio, geležies. Išmirkyti ab-
rikosai puikiai išvalo žarnyną. Tą
patį galima pasakyti ir apie džiovin-
tas slyvas. Figas vartojame tik džio-
vintas, o gaila! Jos ypač naudingos
sergant įvairiomis širdies ir krau-
jagyslių ligomis, tachikardija, bron-
chine astma, tromboze, anemija.
Figos – puiki šlapimą varanti, vidu-
rius laisvinanti, skatinanti prakaita-
vimą ir priešuždegiminė priemonė.
Peršalus, sausai kosint ar susirgus
kokliušu, liaudies medicina siūlo tokį
gėrimą: 4–5 figas užplikyti vienu
puodeliu karšto pieno; užpilą gerti
šiltą, 2–4 kartus per dieną.

Kur slypi ilgaamžiškumas?

Šiuo metu labai madinga studi-
juoti žmonių ilgaamžiškumą, apie tai
daug kalbama, rašomos knygos. Apie
tai dažniausiai nesusimąsto jauni
žmonės, nes jie apie sveikatą dar ne-
galvoja. Juo žmogus vyresnis, juo la-
biau ima suprasti, koks turtas yra
sveikata, juo labiau ima ją vertinti.
Svarbu gyventi ne ilgai, bet sveikai.

Pasiremkime indų ilgaamžių, gy-
venančių Chunzos slėnyje, patirtimi.
Ten 32,000 žmonių, nepažįstančių li-
gų, gyvena vidutiniškai 120 metų!
Kur slypi paslaptis?

Škotų gydytojas McCarrison, 14
metų gyvenęs prie Chunzos slėnio,
padarė išvadą, kad pagrindinis vietos
gyventojų ilgaamžiškumo ,,šaltinis”
yra tinkama mityba.

Chunzos slėnio gyventojų valgia-
raštį sudaro šviežios daržovės, vai-
siai, javų daigai, aštrūs prieskoniai
(dėl to nereikia druskos), džiovinti
abrikosai, avių pieno sūris brinza
(žiemą). Jų maisto racionuose nėra
jokių cheminių priedų.

McCarrison, ketindamas galuti-
nai išsiaiškinti, ar tikrai mityba yra
slėnio gyventojų ilgaamžiškumo pas-
laptis, grįžęs į Angliją atliko tyrimus
su gyvūnais. Vieną grupę gyvūnų
šėrė valgiais, būdingais vidutinei lon-
doniečių šeimai (baltą duoną, silkes,
rafinuotas cukrus, konservuotos ir
virtos daržovės, dirbtiniai papildai ir
kt.). Tos grupės gyvūnai pradėjo
sirgti ,,žmonių” ligomis. Kita grupė
buvo šeriama pagal Chunzos slėnio
,,dietą”. Šios grupės gyvūnai per
visus tyrimus išliko sveiki. Taigi per-
šasi išvada, kad jei žmogus maitinasi
netinkamai, tai nuo ligų jo neapsaugo
net kalnų klimatas.

Pasinaudota įvairiais sveikatos
šaltiniais.



Atkelta iš 3 psl.

Jaltos konferencija

Jaltoje amerikiečių delegacija
buvo apgyvendinta 1911 m. caro sta-
tytuose Livadia rūmuose, o anglų –
gerokai toliau, prie pat jūros, Vo-
rontsov dvare. Stalinas atvyko į Jaltą
specialiu karišku, šarvuotu traukiniu
tiesiai iš Maskvos ir apsistojo tarp
amerikiečių ir anglų būstinių.

Taip, kaip ir Teherane, Roosevelt
pirmiausiai norėjo susitikti su Sta-
linu privačiai ir pakvietė jį užeiti
pokalbiui. Churchill turėjo laukti ke-
letą dienų, kol jis gavo progą pasi-
matyti su prezidentu. Bet Stalinas,
dar prieš susitikdamas su FDR, užėjo
pas Churchill ir ten turėjo gana ilgą
privatų pasikalbėjimą. „Sovietų
Sąjunga yra pasiruošusi ginti mažas
tautas nuo agresijos, – aiškino Stali-
nas, – bet mes niekada neleisime, kad
mūsų politika turėtų būtinai sutikti
su mažos tautos politika.” Churchill
nuolankiai skubinosi patvirtinti: „Ži-
noma, jos neturi mums diktuoti.”
Stalinas į tai atsakė: „Dar daugiau,
didžiųjų tautų pareiga yra joms dik-
tuoti!”

Pati konferencija oficialiai pra-
sidėjo sekmadienį, 1945 m. vasario 4

d., ir tęsėsi visą savaitę. Po to susi-
darė lyg ir kasdieninė tvarka: iš ryto
susitinka kariškiai, per pietus – už-
sienio reikalų ministrai, kurie 4 val.
po pietų raportuoja savo valstybių
vadams. Plenarinė sesija vyko kiek-
vieną dieną 5 val. po pietų, o 9 val. va-
karo – bendra, ilgai trunkanti vaka-
rienė, pilna sveikinimų, kalbų ir tos-
tų.

Buvo iš anksto sutarta, kad spau-
dos atstovų čia nebus. Nebuvo nė vie-
no oficialaus stenografo. Abu vaka-
riečių vertėjai po kiekvieno sakinio ar
kelių versdavo FDR arba Churchill
pasisakymus į jiems svetimą rusų
kalbą, o Stalino pasisakymus rusiškai
– sovietų vertėjas Pavlov į jam irgi
svetimą, gana nesklandžią anglų kal-
bą.
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MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 171

Nors aš nelabai tikėjau, kad
sulauksiu dienos, kai mane išleis į
,,laisvę”. Todėl, jeigu koks tautietis,
atkalėjęs savo sąlyginai trumpą baus-
mės laiką buvo išleidžiamas namo, ir
kreipdavosi į mane, aš neatsisaky-
davau jį sušelpti. Parašius prašymą
lagerio buhalterijai, iš mano sąskai-
tos jam išduodavo sumą grynais, ku-
rią aš sutikdavau perleisti. Taip iš
mano sąskaitos buvo nurašyta apie
12,000 tūkstančių rublių. Kai man
pačiam atsirado galimybė pasinau-
doti savo uždirbtais pinigais, jų buvo
likę tik apie 300 rublių. Bet tai nebu-
vo problema, nes visos grįžimo į Tė-
vynę išlaidos buvo apmokamos oku-
pantų valdžios.

4. Pevek-Čiukotskije kresty-
Magadan

Gavę visus reikiamus dokumen-
tus, mus, apie 15 buvusių politinių
kalinių, nuvežė į Peveko oro uostą. Iš
čia turėjome skristi į Magadaną. Oro
uoste už valdiškus pinigus gavome
lėktuvo bilietus, kainuojančius 123
rublius, ir draudimą – 2,50 rb. Lėk-
tuvo bilietą Nr. 187282 H išsaugojau
iki šių dienų.

Prieš skrydį mums buvo paaiš-
kinta, kad be kailinių mūsų į lėktuvą
neįleis. Kas neturi kailinių, už 80
rublių šiai kelionei gali išsinuomoti
ilgus kailinius, taip vadinamus ,,tu-
lup”. Aš buvau vienas tų, kurie ne-
turėjo kailinių. Bet aš visai nenorėjau
už kelių valandų skrydį papildomai
mokėti net 80 rublių. Nutariau, kad
ir brangiau, bet verčiau įsigyti kaili-
nius, kurie ir Lietuvoje pravers. Juos
nusipirkau už 150 rublių oro uosto
parduotuvėje. Tai buvo šilti, lengvi ir
patogūs ,,puskailinukai” iki kelių.
(Šiuos Čiukotkos kailinius vėliau
atsivežiau į Kauną.)

Apsirūpinus reikalaujama skry-
džio apranga, mus įsodino į lėktuvą.
Tai buvo JAV gamybos (Amerika ir
vėl mums padėjo!) transportinis lėk-
tuvas ,,MacDonald Douglas”. Viduje
nebuvo jokių sėdynių keleiviams. Įsi-
taisėme neapšildomame krovinių
skyriuje ant medinių grindų.

Iš Peveko išskridome giedru,
saulėtu oru. Skrydžio pradžia nieko
blogo nepranašavo. Bet tolstant nuo
Peveko, lėktuvą pradėjo vis labiau
kratyti ir blaškyti. Mes gulėdami riti-
nėjomės kaip statinės, nuo vieno lėk-
tuvo krašto į kitą. ,,Douglas” tai lei-
dosi, tai staigiai kilo. Kroviniams
skirtame lėktuve nebuvo jokių iliumi-

natorių, ir mes niekaip negalėjome
matyti, kas darosi lauke. Galėjome
tik įsivaizduoti, kad išorėje siaučia
stiprus vėjas, kuris šiame pusiasalyje
buvo kasdienybė. Kai toks skridimas
užsitęsė, pasidarė ne itin smagu. Iš
lakūnų kabinos išėjęs, kaip pats pri-
sistatė ,,bortmechanikas”, laikyda-
masis už durų, paaiškino, kad pa-
tekome į audrą ir todėl teks priversti-
nai nusileisti ,,Čiukotskije kresty”
(,,Čiukotkos kryžiai”) oro uoste. La-
kūnai jau buvo pranešę šio uosto dis-
pečeriui, kad dėl apledėjusio lėktuvo
bei audros yra priversti nusileisti. Jie
paprašė, kad nusileidimo takas būtų
papildomai apšviestas laužais, nes dėl
pūgos signalinių lempučių visai nesi-
matė.

Besivartydamas lėktuve aš kaž-
kodėl visai nejaučiau, kad mūsų gyvy-
bei gresia tikras pavojus. Nepanikavo
ir mano bendrakeleiviai. Keletą ratų
apsukęs virš ,,Čiukotkos kryžių” oro
uosto, apledėjęs ,,Douglas” pagaliau
laimingai nusileido. Kai lakūnai su
šypsena veiduose išėjo iš savo kabi-
nos, jie mus pasveikino sakydami:

– Tik jūsų ramios laikysenos, dė-
ka mes išvengėme katastrofos!

Lakūnai nebuvo prieš mus prie-
šiškai nusistatę, todėl atvirai papa-
sakojo, kokioje sunkioje padėtyje bu-
vo atsidūręs mūsų ,,laineris”. Po pus-
valandžio ramaus skrydžio, kai lėktu-
vas pateko į audros zoną, pilotai
stengėsi pakilti aukščiau. Bet dides-
niame aukštyje iškilo kita problema –
apledėjo lėktuvo sparnai ir fiuze-
liažas. Todėl jie buvo priversti vėl
žemėti į audros sūkurį. Ten blaškėsi,
kol atitirpdavo ledai, ir galėjo vėl kilti
aukščiau. Taip jie darė kelis kartus,
bet supratę, kad blogas matomumas
ir stiprūs vėjo gūsiai neleis saugiai
pasiekti Magadano, jie nutarė mėgin-
ti leistis čia.

Išlipę iš lėktuvo, mes visi, lai-
mingieji keleiviai bei lakūnai, susi-
rinkome nedidelėje laukimo salėje.
Lėktuvo vadas (perspėjęs, kad jei bus
palankus oras, rytoj 10-tą ryte skri-
sime toliau) mus po du-tris išskirstė
pas civilius gyventojus, gyvenančius
netoli oro uosto. Šie mus šiltai sutiko
ir priėmė, stebėdamiesi, kad mes esa-
me gimę po laimingomis žvaigždėmis,
jeigu sugebėjome per tokią audrą
išlikti sveiki. Pasirodo, visi aplinki-
niai gyventojai buvo ,,mobilizuoti”
gelbėti lėktuvą bei jo keleivius. Pas-
kubomis buvo sunešta sausų šakų bei
malkų, ir, užpylus degalų, užkurti di-
deli laužai.  Bus daugiau.

SIÙLO DARBÂ

Experienced window washers
and gutter cleaner needed

for residential homes must have
own vehicle and drivers license

great pay can work close to
home, 4699 Auvergne suite #4

Lisle, IL 60532 
(630) 963-8993

Bilietas į Magadaną.

Ką kaltinti dėl 50 metų trukusios okupacijos?

Sėdi iš kairės: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt ir Joseph Stalin Jaltos
konferencijoje.
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Kun. Antanas Saulaitis, SJ pasirašo mažiesiems skaitytojams.                    

LAIMA APANAVIÇIENÈ

„Kas mes esam, kuo mes būsim?”
– tokia tema šiemet jungė Vilniaus
knygų mugės kultūrinių renginių
programą. Po mugės neliko abejonių
– esame skaitanti tauta, be to, kūry-
binga ir draugiška tauta, kaip ir
ankstesniais laikais, vienijama kalbos
ir knygos.

Mugėje buvo galima sutikti nuo
mažiausių iki labai solidaus amžiaus
skaitytojų, o knygų ir renginių ne trū -
ko nei populiariosios, nei rimtosios,
nei mokslinės, nei grožinės literatū -
ros mėgėjams.        

Vasario 18–21 dienomis vykusio-
je 11-oje Vilniaus knygų mugėje apsi-
lankė daugiau žmonių nei bet kada
anksčiau – organizatoriai suskaičiavo
59,200 lankytojų. Per 11 mugės
gyvavimo metų, ji tapo ir lankomiau-
sia iš visų ,,Litexpo” rengiamų paro-
dų. 

Parodos rengėjams nelauktas
dalykas buvo ir tai, jog lankytojai ne
tik ėjo į mugę, bet ir gausiai pirko
kny gas. Įdomiausia, kad buvo perka-
mi ne tik populiarieji autoriai, bet ir
nekomerciniai institutų, universite -

tų, muziejų leidiniai.
,,Nesitikėjom, – sakė interneti-

niam laikraščiui ,,kauno.die na.lt”
Ge di minas Mikelaitis, Lietuvos dailės
mu ziejaus redaktorius. – Labiausiai
ne si tikėjom, kad pirks senas knygas,
iš leistas prieš 8, 10 metų. Pvz., Ka -
šubos pernai nupirko vieną knygą,
šie met – aštuonias.” 

Vilniaus knygų mugė puikiai
derina du svarbius skaitytojų norus:
galimybę įsigyti knygų ir susitikti su
jų kūrėjais, dalytis nuomonėmis apie
jas. Vien kultūrinių renginių mugėje
vyko daugiau kaip 300, juose dalyva-
vo apie 500 dalyvių. Vertinant jų ko -
kybę – renginiai buvo solidūs, lanky-
tojų juose gausybė. Vienintelė kartais
iškylanti problema – tomis pačiomis
va landomis vykstantys rimti rengi-
niai.

Knygų mugėje dalyvavo žinomi
rašytojai: norvegas Jostein Gaarder
(,,Sofijos pasaulis” autorius), anglas
Melvin Burgess (romanų jaunimui
au torius), britė Joanne Harris (,,Šo -
koladas”, ,,Penki ketvirčiai apelsino”,
,,Ledinukų bateliai” autorė), istorikai
Simon Sebag Montefiore (knygos
,,Sta lino jaunystė” autorius), Mark
Solonin (knygos ,,Birželio 22-oji: ka-
tastrofos anatomija” autorius) ir kt.
Atvyko keletas garsių moksli ninkų.
Tarp jų – Pennsylvania State Uni-
versity prof. emeritus  Alfonsas Lin-
gys (Alphonso Lingis), pasaulyje ge-
rai žinomas lietuvių kilmės ame ri-
kiečių antropologas – asmenybė, ku-
ria Lietuva gali ir turi didžiuotis.

Mūsų visų mylimas kunigas An -
tanas Saulaitis, SJ Vilniaus knygų
mu gėje pristatė savo knygą vaikams
„Kaip atrodo dvasios? Ir kiti didieji
mažųjų klausimai, į kuriuos atsakė
kunigas Antanas Saulaitis SJ”. Kny-
gos pristatyme  be autoriaus da ly vavo
kun. Julius Sasnauskas. Ren ginį ve-
dė G. Gailiūtė (,,Tyto alba”).

Vakar savo el. pašto dėžutėje ra -
dau vaikų rašytojo ir dailininko Kęs -
tučio Kasparavičiaus, kuris tapo 2009
Metų knygos vaikams laureatu, laiš -
ką. Jis rašo: ,,Ką tik baigėsi Vilniaus
knygų mugė, kur teko nemažai pa -
dirbėti, kartu su vaikais piešiant Bal -
tąjį Sėkmės Dramblį. Tas Dramblys į
savo krepšį ant nugaros rinko gelto -
nus obuolius su vaikų svajonėmis.
Sva jones vaikai spausdino ant popie -
rinių obuolių su specialiomis maši nė -
lė mis Brailio raštu. Jų prisirinko ne -
toli tūkstančio.

Nors jaučiuosi gerokai nuvargęs,
bet apturėjau begalę puikių įspūdžių
bendraudamas ir piešdamas su vai -
kais. Ir šiaip labai maloniai nuteikė,
kad žmones labai domisi knygomis.
Lankytojų šiemet buvo rekordiškai
daug ir pirkimai buvo apie 30 proc.
didesni nei pernai. Tai tikrai visiems,
kas kažkaip susiję su knygų leidyba
ar jų kūrimu, labai maloni staigme-
na.”

Taigi, 11-oji Vilniaus knygų mu-
gė sėkmingai pradėjo naują, bran dųjį
mugės dešimtmetį. Lankytojų entu-
ziazmas jos rengėjus įpareigoja toliau
tobulinti mugės kultūrinių renginių
programą bei siekti, kad mugė būtų
dar patogesnė bei jau kes nė tiek da-
lyviams, tiek lankytojams. Na, o mes,
padedant Dainai Čyvienei, kuri
mums atsiuntė nuotraukas iš šio
renginio, taip pat pabūvokime šiame
renginyje.   

Esame skaitanti tauta
Vilniaus 11-oje knygų mugėje apsilankius

Bal tasis Sėkmės Dramblys į savo krepšį ant nugaros rinko gelto nus obuolius su vaikų svajonėmis.  Kairėje rašytojas ir
dailininkas Kęstutis Kasparavičius, dešinėje – kun. Antanas Saulitis, SJ.                  

Bendras 11-osios Vilniaus knygų mugės vaizdas.                                                     Dainos Čyvienės nuotraukos
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JUNGTINÈ KARALYSTÈ

ITALIJA

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Vasario 16-osios šventės – aštuoniuose
skirtinguose miestuose

Londonas, Glazgas, Bradfordas,
Notingemas,Vorvikas, Birmingemas,
Jorkas ir Niukaslis – lietuvių jauni-
mas iš šių Jungtinės Karalystės
miestų kviečia kartu atšvęsti Vasario
16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo
dieną, ir aktyviai dalyvauti „Lietu-
vybės viktorinoje 2010”, kurioje bus
galima patikrinti savo žinias apie
šalies istoriją, kultūrą ir sportą.

Tradicinė Jungtinės Karalystės
lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS)
organizuojama šventė vyksta jau ket-
verius metus, tačiau šiemet pirmą

kartą vyks taip plačiai, rašoma pra-
nešime spaudai.

Viena iš viktorinos organizatorių
Rasa Malinauskaitė sako, kad Vasa-
rio 16-oji – visų mūsų šventė, kurią
norisi paminėti kartu ir prasmingai,
ir linksmai. „Norėjome šventei su-
burti kuo daugiau Jungtinėje Kara-
lystėje gyvenčio lietuvių jaunimo, tad
stengėmės įtraukti visus JKLJS
skyrius. Be galo džiaugiuosi, kad
pavyko pritraukti tiek miestų!” – šyp-
sojosi sąjungos valdybos narė.

Delfi.lt

A † A
LEOPOLDAS EDUARDAS

JELENIAUSKAS

Mirė Čikagos priemiestyje, Elmhurst 2010 m. vasario 19 d.
Gimė Klaipėdoje 1928 m. a. a. Leono ir a. a. Kasimiros (Vait-

kevičaitės) Jeleniauskų šeimoje.
Giliai nuliūdę liko: žmona  Arlene; duktė Ilona su vyru Keith

Kolb; anūkai Stephanie ir Kevin; sūnus Raimundas su žmona
Nida, anūkai Tėja ir Kovas; sesuo Olga Kačinskas ir vaikai Aud-
rius Henrikas, Raimundas ir Loreta; sesuo Sonia Untulis ir
duktė Tania su vyru John Heintz; brolio a. a. Leono vaikai
Virginia Guoda ir Raminta; kiti giminės ir  artimieji.

A. a. Leopoldas bus pašarvotas penktadienį, vasario 26 d. nuo
3 val. p. p. iki 8 val. vak. Ahlgrim Funeral Home, 567 South Spring
Road, Elmhurst, IL (tel. 630-834-3515) www.ahlgrim.com.

Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, vasario 27 d.
9:30 val. ryto Immaculate Conception, 134  Arthur, Elmhurst, IL
(tel. 630-530-8515), www.icelmhurst.org.

Laidotuvės bus privačios.
Vietoje gėlių prašome aukoti: The Michael J. Fox Foundation

for Parkinson’s Research, ATTN: Tribute Gifts, Church  Street,
P. O. Box 780, New York, NY 10008-0780.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima

Italijos LB Romoje minėjo Vasario 16-ąją

DANIJA

Danijos lietuviai paminėjo Vasario 16-ąją

LENKIJA

Lenkijos lietuviai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 92-ąsias metines

RUSIJA

Lietuviai Maskvoje minėjo 
Nepriklausomybės šventę

Italijos Lietuvių Bendruomenės
Romoje bei Popiežiškosios Šv. Kazi-
miero lietuvių kolegijos pastangomis,
vasario14–16 dienomis Romoje buvo
švenčiama Lietuvos valstybės atkūri-
mo diena.

Vasario 14-ąją, sekmadienį, į
Popiežiškąją Šv. Kazimiero lietuvių
kolegiją susirinkę Romoje gyvenan-
tys lietuviai Lietuvos valstybės atkū-
rimo šventės minėjimą pradėjo šv.
Mišiomis.

Po šv. Mišių šventės svečius pa-
sveikino kolegijos rektorius mons.
Petras Šiurys, Lietuvos Respublikos
ambasadorius Italijoje Petras Zapols-
kas, ambasadorius prie Šventojo
Sosto Vytautas Ališauskas. Ambasa-
dorius Italijoje P. Zapolskas padėkojo
Šv. Kazimiero kolegijai už galimybę
kasmet rinktis kolegijoje. Amba-
sadorius prie Šventojo Sosto V.
Ališauskas pabrėžė vilties akcentą
Valstybės atkūrimo šventėje. „Viltis
daro mūsų gyvenimą tokį, kokio

trokštam. Svarbu, kad patys ja įtikė-
tume. Viltis – tai, kas šventei teikia
tikro linksmumo.”

Vėliau į renginį susirinkusiems
svečiams koncertavo lietuviškos mu-
zikos ansamblis ,,Kupolė” (ansamblio
vadovė – Stasio Šimkaus konserva-
torijos direktorė Loreta Jonavičienė),
atlikęs autentiškas ir harmonizuotas
lietuvių liaudies dainas bei šokius,
lietuvių bei užsienio kompozitorių
kūrinius. Po koncerto šventės svečių
laukė suneštinės vaišės.

Vasario 16 d., tęsdami Valstybės
atkūrimo dienos minėjimo renginius,
Lietuvos atstovybės Romoje diplo-
matai, Popiežiškosios lietuvių Šv.
Kazimiero kolegijos kunigai ir Lie-
tuvių bendruomenės atstovai Romos
Campo Verano kapinėse pagerbė
Nepriklausomybės Akto signataro
Kazimiero Šaulio atminimą. Šventę
užbaigė liaudiška vakaronė svečių
namuose „Villa Lituania”.

Bernardinai.lt

Lietuvos ambasados Rusijos Fe-
deracijoje pastangomis vasario 15–16
dienomis Maskvoje susirinko lietuvių
bendrijų Rusijoje atstovai. Renginyje,
skirtame Lietuvos valstybės atkūri-
mo ir Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 20-mečio minėjimui, daly-
vavo dvidešimties lietuviškų visuo-
meninių organizacijų atstovai iš to-
limiausių Rusijos regionų – nuo Ka-
liningrado iki Vladivostoko. Vienos jų
vienija tūkstančius, kitos – vos kelias
dešimtis lietuvių, tačiau visas bendri-
jas vienija pagarba Lietuvai, noras
puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą.

Renginyje dalyvavo Užsienio rei-
kalų ministerijos Užsienio lietuvių
departamento direktorius Arvydas
Daunoravičius ir Lietuvos ambasados
Maskvoje darbuotojai. Susitikimo
tikslas – keistis gera patirtimi, aptar-
ti lietuvybės palaikymo, lietuvių kal-
bos mokymo ir kitus lietuviams Ru-
sijoje svarbius klausimus.

Šiuo renginiu siekta paskatinti

bendrą lietuvišką veiklą, suteikti
metodinę paramą bendrijoms, infor-
muoti apie URM paramos teikimo
užsienio lietuvių organizacijoms tvar-
ką.

Maskvoje veikiančios J. Baltru-
šaičio mokyklos mokytojai iš atokiau-
sių Rusijos regionų susirinkusiems
lietuviams parengė specialią lietuvių
kalbos mokymosi programą, pritai-
kytą rusakalbiams, pristatė galimy-
bes mokytis lietuvių kalbos nuotoli-
niu būdu.

Iš tolimųjų Rusijos regionų su-
sirinkusiems lietuvių organizacijų
atstovams buvo teikiamos konsulinės
paslaugos, priimami atvežti bendrijų
narių prašymai.

Susitikimo dalyviai Vasario 16-
osios vakarą dalyvavo šventiniame
koncerte Galinos Višnevskajos operos
centre, kuriame baroko kūrinius
atliko Lietuvos kamerinis orkestras
„Musica Humana”.

Bernardinai.lt

Antrąjį vasario sekmadienį Da-
nijoje ir pietų Švedijoje gyvenantys
lietuviai susirinko į Vasario 16-osios
progai skirtą šventinį koncertą, ku-
riame dalyvavo gerai visiems pažįsta-
ma Lietuvos Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatė, dainininkė
Veronika Povilionienė, o jai akom-
panavo lietuviškų instrumentų meis-
tras Arūnas Lunys.

Išties buvo gražu pažiūrėti,
Vinco Kudirkos žodžiais tariant, kaip
,,lietuvių būrelis tarp svetimųjų
vienybę užlaiko”. Mat koncertų salė
buvo pilnut pilnutėlė.

Niekados nenuilstanti ir pilna
kūrybinės energijos Veronika vėl
priminė visiems nuostabias lietu-
viškas dainas, o maestro Lunys pa-
pasakojo apie tradicinius lietuviškus
instrumentus ir pagrojo lumzdeliais,
bandonija ir netgi mažai kam girdėta
ir regėta Labanoro dūda.

Koncerte netrūko ir malonių
staigmenų. Šventės proga nedidelę
programą paruošė ir šeštadieninės
lituanistinės mokyklos mokiniai. Jie
padeklamavo ištrauką iš Martyno
Mažvydo ,,Katekizmo”, padainavo
Suvalkijos krašto vaikų dainą ,,Aa
apa pa vilkas vijo voverę”. Tačiau
labiausiai visus nustebino, kai ma-
žieji koncerto dalyviai kartu su visais
žiūrovais ir Veronika padainavo ir
gana sudėtingą lietuvišką sutartinę
,,Dolijute dolija”, nuskambėjusią tie-
siog puikiai. Beje, repetuoti moki-

niams prieš koncertą padėjo ne tik
mokytoja Reda Mieldažytė, bet ir pati
Veronika. Lietuvos valstybės atkūri-
mo dienos proga susirinkusius pa-
sveikino ir Lietuvos Respublikos am-
basadorė Danijos Karalystėje ir Islan-
dijos Respublikai Rasa Kairienė.
Ambasadorė įteikė lituanistinės mo-
kyklos mokiniams atminimo dova-
nėles. Šventės proga ambasadorė
pasveikino ir atminimo dovanomis
apdovanojo taip pat ir lietuvybės puo-
selėjimui nusipelniusius Danijos lie-
tuvių bendrijos narius: mokytoją Re-
da Mieldažytę, ,,Mažųjų klubo” koor-
dinatorę Eglę Miltenytę, DLB iždi-
ninkę Birutę Lekavičiūtę, DLB ar-
chyvarą Artūrą Maslauską ir DLB
pirmininkę Žanetą Troško.

Danijos lietuvių bendrija dėkinga
Lietuvos Respublikos ambasadai už
suteiktą paramą organizuojant kon-
certą, o taip pat Šventojo Juozapo lais-
valaikio centrui Kopenhagoje už gali-
mybę naudotis puikia koncertine sale.

Vasario 16-ąją Kopenhagoje pa-
minime šventiškai ne pirmus metus.
Ir kiekvienais metais susirenka vis
daugiau tautiečių. Džiugina tautiečių
pilietiškumas – valstybės atkūrimo
dienos paminėjimo šventė yra laukia-
ma ir reikalinga Danijoje gyvenan-
tiems lietuviams. Tikimės, kad ir
kitais metais Danijos lietuvių bendri-
ja pakvies visus į Vasario 16-osios
progai skirtą renginį.

Bernardinai.lt

Lenkijoje, Punske, sekmadienį,
vasario 13 d., vietos lietuviai pami-
nėjo Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 92-ąsias metines. Kaip rašo
Lenkijos spaudos agentūra PAP, tai
pati svarbiausia lietuvių šventė.

Punsko lietuvių kultūros namų
direktorė Asta Pieczulis sakė, kad į
iškilmingą koncertą susirinko apie

400 vietos lietuvių, atvyko moterų
vokalinis ansamblis iš Alytaus. Prieš
tai įvykusiose pamaldose Punsko
bažnyčioje vietos klebonas kvietė ti-
kinčiuosius melstis už lietuvių tautą.
Antradienį – Vasario 16-ąją Punsko
lietuviškose mokyklose šventę minėjo
moksleiviai.

BNS
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�Čikagos ir Cicero šauliai, lietu -
vių studentų sąjungos, Romos kata-
likų federacijos nariai dalyvaus susi-
tikime su monsinjoru Alfonsu Sva -
rinsku vasario 28 d. 2 val. p. p. Jau -
nimo centro kavinėje. Kviečiamos ir
kitos, ypač jaunimo, organizacijos,
su sipažinti su ypatingu mūsų tautos
asmeniu, kuris Lietuvai yra dar labai
reikalingas.

�Pasaulio lietuvių centro meti-
nis narių susirinkimas įvyks šešta-
dienį, vasario 27 d., didžiojoje salėje.
Susirinkimą pradėsime 9:45 val. r.
Registracijos pradžia 9 val. r. Kviečia -
me dalyvauti PLC narius, rėmėjus ir
visą lietuvišką visuomenę.

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

vidajonas@sbcglobal.net

�Pasaulio lietuvių centras  kvie -
čia į koncertą ,,Šviesyn ir šviesyn”,
skirtą paremti Jaunimo rūmų scenos
apšvietimo projektą. Koncertas vyks
sekmadienį, vasario 28 d., 1 val. p. p.
Programą atliks:  vaikų choras ,,Vy -
tu rys”, Čikagos jaunimo choras, an -
samblis ,,Dainava”, tautinių šokių
gru pės ,,Grandis”, Lie tuvos Vyčiai ir
,,Spindulys”, dainų ir šokio teatras
,,Pa saka” ir vaikų estrados studija
,,Tu ir Aš”. Įėjimas – 10 dol. Daugiau
informacijos tel.: 630-257-8787 (PLC
administracija).

�Gedimino lituanistinėje mo -
kyk loje (GLM) kovo  6 d. pa mi nė  sime
Va sa rio 16-ąją ir Kovo 11-ąją  bei Žal-
girio mūšio 600 me tų pergalės prieš
kry žiuočius sukaktį. Šv. Mišios 12 val.
p. p. St. Andrew Lutheran Church pa -
tal pose, 10 South Lake  St. Mun de -
lein, IL 60060. Šv. Mišias au kos kuni-
gas Gediminas Jankūnas. Po šv. Mi -
šių GLM  mokinių programėlė. 1 val.
p. p. – kavutė ir trumpas pabendravi-
mas. Vyks tautodaili nin ko Romo Po -
vi  laičio autorinių metalo ir gintaro
dirbinių išpardavimas-auk   cionas.Tel.
pasiteiravi mui: 847-244-4943.

��Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius kviečia slidinėjimo mėgėjus į
Alpine Valley,  kovo 7 d., sekmadienį.
Jei nesusitiksime trasoje, pasima ty -
sime 1 val. p. p. pirmo aukšto kavinė-
je Alpine Valley Resort, W2501 Coun -
try Rd., Outry Rd. D, Elkhorn, WI

53121. Tel.: 800-227-9395 arba 262-
642-7374. Keltai veikia nuo 10 val. r.
iki  5:30 val. p. p. Daugiau informaci-
jos tel.: 773-450-4180 arba tinkla -
lapyje: www.alpinevalleyresort.com. 

�JAV lietuvių jaunimo sąjungos
(LJS) suvažiavimas įvyks kovo 12–14
dienomis Či kagoje. ,,Li thua nian Youth
As sociation” vardu užsakytas viešbu -
tis ,,Willow brook Holiday Inn.”. Kai -
nos – 89–99 dol. Kambarius galite už -
si sakyti pa skambinę tel.: 630-335-
6400 arba  tel.: 800-972-2494.  Suva -
žia vi mo re gistracijos mokestis 30 dol.
Apie da ly vavimą pranešti el. pašto
ad resu: javljsvaldyba@gmail.com 

��Ateitininkų Šalpos fondo me-
tinis suvažiavimas ir vakarienė įvyks
kovo 13 d. Ateitininkų namuose.
Pra džia 4 val. p. p. Vaka  rienė 6 val. v.
Vietas vakarienei pra  šo me užsi sakyti
tel.: 708-246-0049.

�Gavėnios vakarai Palaimintojo
J. Matulaičio misijoje vyks penktadie-
niais, kovo 12, 19 ir 26 dienomis 7
val. v. 

�Balandžio 18 d., sekmadienį,
Jau nimo centre įvyks Liucijos Armo -
naitės vienos dalies spektaklis „Bona
Sforca. Atsisveikinimas”. Režisierius
Gytis Padegimas. Bona Sforca – Šiau -
lių dramos  teatro aktorė Olita Dau -
tartaitė.

�Š. m. kovo 21 d. Nekaltai Pra -
dė  tosios Švč. Mergelės Marijos seserų
vienuolyne, 600 Liberty HWY., Put -
nam, CT įvyks JAV LB Con necticut
apylinkės ruošiamas Lie tu vos Nepri -
klausomybės paskelbimo ir Nepri k -
lau somybės atkūrimo minėjimai.
Prog  ra moje: 11 val. r. šv. Mišios,  12
val. p. p. – pie tūs (užsisakyti iš anksto
iki ko vo 4 d. tel.: 860-928-7955). 1:30
val. p. p. vienuolyno salėje vyks mi nė -
jimas. Kal bėtojas – LR generalinis
kon sulas New York, ambasadorius
Jo nas Pas lauskas. Meninę programą
at liks Kristina Riegle (mecosopra -
nas). Dau giau informacijos: tel.: 917-
496-9079 (Diana Norkienė) arba tel.:
860-208-1193 (Snieguolė Stapčins kai  -
tė).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Aukokime Draugo fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių
ir kt. – progomis. Įamžinkime savo artimuo-
sius DRAUGO  FONDE.
,,Draugas” išaugino mūsų organizaci-
jas, mokyklas, fondus. ,,Draugas” infor-
muoja apie mūsų Lietuvių Ben druo -
menės veiklą.

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

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

Ci cero miestelio Rotušės pastate vasario 16 d. vyko Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas. Ta proga 2 savaites miestelio Rotušėje vyko paroda ,,Lietuvos vardo
tūkstantmetis 1009–2009”, kuriai medžiagą surinko ir ją parodai paruošė fotografas Jonas Kuprys. Iškabinti parodą padėjo LR generalinio konsulato Čikagoje
darbuotoja Agnė Vertelkaitė.                                                                                                                                                      Jono Kuprio nuotr.

Iškilmingo minėjimo metu, Vasario 16-osios proga, vykusio Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis įteikė
Čikagos apylinkių lituanistinėms mokykloms paramos čekius. Minėjimo
dalyviai šiltai priėmė ir audringai plojo Lietuvių Fondui už kasmetinę paramą,
skiriamą mokykloms. 
Nuotraukoje mokyklų vedėjos (iš kairės): Egidija Nefiodavienė (Pipirų ratelis
– 1,500 dol.), Jūratė Liutkienė (,,Rasos” lituanistinė mokykla – 3,000 dol.),
Žibutė Mačiulienė (Montessori mokyklėlė ,,Žiburėlis” – 1,100 dol.), Audronė
Elvikienė (Maironio lituanistinė mokykla – 16,125 dol.) ir LF tarybos pir mi -
ninkas Rimantas Giškelis. Nurodyta parama mokykloms – tai tik dalis  praėju-
siais metais skirtos 70,000 dol. paramos lituanistinėms mokykloms.

LF nuotr. ir info

Lietuvos Vyčių Mid-American apygarda 2010 m. vasario 7 d. surengė 50-
ąją puotą „Lietuvos prisiminimai”. Puotoje buvo pagerbta „Vaiko vartai į mok-
slą” (VVM) organizacija, kuri rūpinasi rizikos grupės šeimų vaikais Lietuvoje.
Orga nizacijos misija – padėti krizės šeimoje gyvenantiems vaikams, sudarant
jiems palankias sąlygas mokymuisi ir asmenybės ugdymui. VVM pirmininkė
Aldona Vaitienė širdingai padėkojo Vyčių organizacijai už „Vaiko vartai į mok-
slą” pagerbimą – stiklo raižinio už nepailstantį darbą Lietuvoje gerinant vaikų
gy venimą, įteikimą.

Pirmoje eilėje iš kairės: Aldona Zajauskas, Vyčių Vidurio Vakarų sky riaus
pirmininkė; Bernice Aviza, Lietuvos Vyčių pirmininkė, Aldona Vaitienė, VVM
valdybos pirmininkė, Danutė Bindokienė, kun. Jaunius Kelpšas; antroje eilė-
je: Georgianna Macke, skyriaus pirmininkė ir dr. Jokubo Stuko dukterėčia (dr.
Stukas buvo pirmasis šios premijos laureatas 1961 metais), Dalia Anysienė,
VVM tarybos pirmininkė ir kun. Anthony Markus.            Jurgio Anyso nuotr.

,,Vaiko vartai į mokslą” – Vyčių apdovanojimas


