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Vilnius, gegužės 3 d. (ELTA) –
JAV palaiko nuostatą, kad NATO oro
policijos misija Baltijos šalyse būtų
nuolatinė, sakė Jungtinių Valstijų gy-
nybos sekretorius susitikime su Lie-
tuvos krašto apsaugos ministre.

Krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė beveik savaitę trukusį
darbo vizitą Jungtinėse Valstijose
baigė susitikimu su šios šalies gyny-
bos sekretoriumi Robert Gates. Susi-
tikimo metu buvo aptartas JAV ir
Lietuvos karinis bendradarbiavimas
ir jo galimybės, taip pat naujai besi-
klostantys JAV ir Rusijos santykiai.

JAV gynybos sekretorius išsakė
nuomonę, jog šalies administracija
remia bendras NATO ir JAV karines
pratybas kaip praktinį NATO kolek-
tyvinės gynybos užtikrinimo įrody-
mą, ir paminėjo, kad jau suplanuotos
tokio pobūdžio pratybos Baltijos jū-
ros regione. Susitikime JAV gynybos
sekretorius taip pat pabrėžė NATO
pertvarkų svarbą sėkmingai organi-

zacijos veiklai: ,,Reikia siekti, kad bū-
tų tinkamai paskirstomi ištekliai ir
tobulinamas sprendimų priėmimas”,
– sakė JAV pareigūnas.

Apibendrindamas kolektyvinės
gynybos temą R. Gates pakvietė Lie-
tuvos atstovus būti aktyvius šioje sri-
tyje Nukelta į 6 psl.

Lietuvos krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė balandžio 30 d. JAV gyny-
bos departamente susitiko su JAV gynybos sekretoriumi Robert Gates.

Ingos Lukavičiūtės nuotr.

•Sveikata. Dar kartą apie
vitaminą D (p. 2)
•Rinkimai Didžiojoje Bri-
tanijoje (p. 3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3,
9)
•Iš politinės satyros ciklo
,,Seimo portretai” (p. 4, 9)
•,,William Ferris Chorale”
pristato baltų muziką (p. 5)
•,,Dainavos” vyrų koncer-
tas LA visuomenei (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Pasakojimas apie vais-
tažoles (p. 8, 11)
•V. Alantas (20) (p. 9)
•Iš Cicero lietuvių padan-
gės (p. 10)

JAV pritaria, kad NATO oro policijos
misija Baltijos šalyse b∆t¨ nuolatin∂

Latvija mini
Nepriklausomyb∂s
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Washington K. Donelaiçio lituanistin∂ mokykla ßvençia 50-metî
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Vilnius, gegužės 3 d. (Presi-
dent.lt) – Latvija mini Nepriklauso-
mybė dieną – 1990 m. gegužės 4 d.
Latvijos Aukščiausioji Taryba paskel-
bė Latvijos Nepriklausomybės dek-
laraciją.

Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė Latvijos prezi-
dento Valdis Zatlers kvietimu atvyko
į Rygą, kur dalyvavo Latvijos Nepri-
klausomybės dienos iškilmingame
minėjime. Lietuvos vadovė susitiko
su Latvijos prezidentu V. Zatlers, ste-
bėjo vėliavų pakėlimo iškilmes, sakė
sveikinimo kalbą iškilmingame Lat-
vijos Parlamento posėdyje ir prie
Laisvės paminklo padėjo gėlių.

„Jau dvidešimt metų, kaip lie-
tuvių ir latvių tautos atkūrė savo
laisvas ir demokratiškas valstybes, o
greta esame ištisus amžius. Kartu
kūrėme papročius ir tradicijas, dai-
nas ir Dainų šventes. Drauge statė-
me ir gynėme savo miestus bei kai-
mus, savo valstybes. Laikykimės ir
toliau drauge, bendrai dirbkime tie-
sos ir gerovės labui”, – pabrėžė prezi-
dentė D. Grybauskaitė.

Washington, DC, gegužės 3 d. (URM info) – Lietuvos ambasadoje Wa-
shington, DC surengtas Demokratijų bendrijos Steigiamosios grupės posėdis,
kuriame apsilankė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslaw Sikorski (nuo-
traukoje – antras iš kairės). Posėdžiui vadovavo Lietuvos ambasadorius JAV
Audrius Brūzga (nuotraukoje – antras iš dešinės). Lietuva šiuo metu yra De-
mokratijų bendrijos pirmininkė. URM nuotr.

Vilnius, balandžio 30 d. (ELTA)
– Lietuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis pasveikino
Washington Kristijono Donelaičio li-
tuanistinę mokyklėlę, gegužės 1 d.
šventusią savo įkūrimo 50-metį.

,,Jau 50 metų jūsų mokykla yra
tautiškumo ir pilietiškumo namai, il-
gus dešimtmečius skleidę tiesą apie
okupuotą, tačiau nepalaužtą Tėvynę

Lietuvą, namai, kuriuose lietuviško
gyvenimo kelią pradeda daugelis mū-
sų tautiečių”, – teigiama A. Ažubalio
sveikinime. Ministras dėkoja mokyk-
los bendruomenei už ilgametį lietu-
vių kalbos, papročių ir tradicijų puo-
selėjimą.

1960 m. Šv. Petro bažnyčios rū-
syje Washington, DC pietvakarinia-
me rajone 17 mokinių buvo mokomi

lietuvių kalbos, istorijos ir geografi-
jos. Kai mokinių skaičius padidėjo,
buvo sušaukta Washington Lietuvių
Bendruomenė ir oficialiai įsteigta šeš-
tadieninė mokykla.

Pirmosios oficialios mokyklos pa-
talpos, kurias nuomojo tėvai, buvo
atidarytos 1961 m. senajame latvių
parapijos salės rūsyje. 1964 m. nutar-
ta mokyklą pavadinti Kristijono Do-

nelaičio vardu. Nuo 1985 m. mokiniai
šeštadieniais renkasi į Šventos Elž-
bietos mokyklą Rockville, Maryland
valstijoje.

Mokyklėlei iš viso vadovavo 9 ve-
dėjos, dirbo daugiau kaip 100 moky-
tojų. Mokyklėlėje sparčiai daugėja
mokinių, šiais metais ją lanko 76 vai-
kai ir 6 suaugusieji.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Pastaruoju metu daug rašoma ir
kalbama apie vitamino (vit) D naudą.
Kai kurie žinovai teigia, kad vit D su-
mažina riziką susirgti net 33 ligomis,
tarp jų autizmu, diabetu, autoimuni-
nėmis ligomis, piktybiniais susirgi-
mais, taip pat padeda gydyti nevai-
singumą.

Ilgą laiką žmonės buvo gąsdina-
mi pavojingu saulės poveikiu ir sten-
gėsi jos vengti, tai privedė prie vit D
nepakankamumo. Šiuo metu yra nu-
statyta, kad vit D lygis žmonių orga-
nizme yra žemesnis nei jis buvo 20
metų atgal. Žinovų teigimu, 3 iš 4
amerikiečių turi nepakankamą vit D
kiekį. Vit D trūkumui turi reikšmės
plačiai paplitęs apsaugos filtrų nuo
saulės naudojimas, vengimas būti
saulėje, daugiau laiko praleidžiant
patalpose, nejudrus gyvenimo būdas,
nesportavimas bei nutukimas.

Pastebėta, kad vit D trūkumas
ypatingai pastebimas tarp juodaodžių
asmenų. Vit D trūkumas gali pasi-
reikšti sergant malabsorbcijos sin-
dromu, Krono liga, esant kepenų pa-
kenkimui, taip pat naudojant prieš-
traukulinius vaistus kaip phenobar-
bital, phenotoin, carbamazepin.

Vit D sintezė organizme

Vit D sintezė vyksta odoje vei-
kiant UV saulės spinduliams. Jos me-
tu pasigamina previtaminas D3. Tokį
previtaminą gauname ir su maistu,
papildais. Previtaminas kepenyse
paverčiamas į 25 hydroksivitaminą
D3, kuris inkstuose virsta aktyvia vit
D3 forma. Veikiant vit D kalcis, įsiur-
biamas iš žarnyno, patenka į kraują
ir dalyvauja skeleto formavimesi bei
kaulų stiprinime.

Anksčiau pagrindinė vit D funk-
cija buvo nurodoma, kaip dalyvavi-
mas formuojant skeletą ir taip ap-
saugant vaikus nuo rachito bei ap-
saugant suaugusius nuo osteoporozės
(kaulų išretėjimo) ir osteomaliacijos
(kaulų suminkštėjimo).

Šiuo metu atliekama daug studi-
jų, kurių metu rasta naujų įrodymų
dėl vit D naudingumo. Nors vit D
priskiriamas vitaminams, jo poveikis
yra panašus į hormonų. Jis ne tik re-
guliuoja kaulų stiprumą, bet ir daly-
vauja elektrolitų kalcio ir magnio
apykaitoje. Šie elektrolitai yra svar-
būs ne tik kaulams, bet ir širdies ir
kraujagyslių veiklai. Kalcis, kaip ži-
nome, dalyvauja širdies susitrauki-
muose, o magnis užtikrina raumenų,
įskaitant ir kraujo indų, atsipalai-
davimą.

Vit D reguliuoja kasos veiklą ga-
minant ir išskiriant insuliną. Yra pa-
stebėta, kad šis ,,saulės šviesos vita-
minas” (sunshine vitamin) gali ne tik
sumažinti cukraus kiekį kraujyje, bet
ir pagerinti ligonių nuotaiką, suma-
žinti depresiją, didindamas serotoni-
no gamybą. Todėl pabuvę paplūdimy-
je ar praleidę kažkiek laiko saulėje
pasijuntame žvalūs ir geros nuotai-
kos. Tai vit D paskatina ,,geros nuo-
taikos hormono’’ serotonino gamybą.

Vit D yra toks pat svarbus kiek-
vienai organizmo ląstelei kaip skyd-
liaukės hormonas bei estrogenas ir
testosteronas. Šie hormonai veikia
genų DNR. Apie 1,000 genų yra iš
dalies kontroliuojami vit D, ko nega-
lima pasakyti apie vit C, E ir kitus vi-
taminus. Vit D sumažina galimybes
susirgti žarnyno, krūtų, prostatos vė-
žiu. Šiuo metu tikimasi, kad vit D
vartojimas padidintais kiekiais bus
vienas iš geriausių atradimų šiuolai-
kinėje medicinoje.

Koks vit D kiekis
tinkamiausias?

Kol kas vyksta diskusijos dėl tin-
kamiausio vit D vartojamo kiekio, ir
laukiama naujai patvirtinto vit D siū-
lomo kiekio, kurį ruošia The National
Institutes of Health vadovas (quide-
lines). Manoma, kad jis bus aukštes-
nis už dabar siūlomą. Šiuo metu kai
kurie gydytojai siūlo vit D suaugu-

siems ir nėščioms moterims skirti net
5,000 TV (tarptautinių vienetų – In-
ternational Unit, IU), o vaikams skir-
ti 6 kartus didesnį kiekį nei siūlo The
American Academy of Pediatrics.
Tačiau dauguma pirmaujančių vit D
tyrinėtojų siūlo vit D vartoti 1,000–
2,000 TV parai, nors šiuo metu vy-
riausybės vadovas siūlo apgailėtinai
nepakankamą vit D: kiekį nuo 200 iki
400 TV parai priklausomai nuo am-
žiaus.

Yra ir kitų nuomonių apie vit D
vartojimo kiekį, kurios teigia, kad
,,nėra didelio skirtumo, koks vit D
kiekis yra vartojamas, nes yra sunku
išmatuoti teigiamo poveikio rezulta-
tus. Išmatuoti ir pamatyti teigiamą
vaistų poveikį nėra sunku, nes tyri-
mai prasideda nuo nulinio taško, o
norint įrodyti vitaminų poveikį reikia
ilgesnio laiko tarpo stebėjimo ir ilges-
nių studijų’’. Kai kurie žinovai teigia,
kad yra per anksti kalbėti apie di-
džiulę, daug žadančią vit D naudą,
kol nėra patvirtinti išsamūs kliniki-
niai rezultatai. Mat panašiai buvo
tikima, kad „galingas” antioksidan-
tas kaip vit E, beta karotinai, selenas
ir kiti antioksidantai padės išvengti
kai kurių ligų, bet šios viltys atlikus
klinikinius tyrimus ir stebėjimus
nepasitvirtino.

Nepaisant diskusijų ir laukimo
dėl didesnio vit D siūlomo kiekio, šio
vitamino vartojimas gana išaugo. Vit

Redakcijos žodis

Dar kartą apie vitaminą D
Jau kuris laikas vis dažniau

pasigirsta atvirų nuomonių apie
iki šiol vyraujančią nuomonę dėl
tariamos trijų Baltijos šalių –
Lietuvos, Latvijos ir Estijos – vie-
nybės. Neseniai apie tai kalbėjo
Lietuvos politikos apžvalginin-
kas Kęstutis Girnius, o gegužės 3
d. žurnale ,,Veidas” pasirodžiu-
siame pokalbyje su buvusia Lat-
vijos prezidente Vaira Vykė-
Freiberga apgailestauja, jog
,,Dėl Baltijos šalių vienybės kar-
tais dėdavau labai daug pas-
tangų, deja, bergždžių”. Beveik
neabejoju, jog panašios nuomo-
nės apie Baltijos šalių brolystę
būtų ir Estijos bei Lietuvos buvę
ir dabartiniai vadovai. Nors
šiandien Latvijai švenčiant 20
metų Nepriklausomybės atkūri-
mo sukaktį tokie pareiškimai
nėra malonūs, jie būtini, jei
norime nustoti gyventi iliuzi-
jomis ir siekti naujų bendradar-
biavimo formų tarp Lietuvos,
Latvijos ir Estijos.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

D papildų pardavimas 2001–2008 m.
išaugo 116,5 proc. – nuo 108 milijonų
iki 234 milijonų dol. Vit D papildais
yra praturtinama duona, makaronai,
sultys, pienas ir kiti maisto produk-
tai.

Ką kiekvienas turime
žinoti?

,,Žinovai siūlo nėščioms mote-
rims, asmenims, sergantiems lėtinė-
mis ligomis, vartojantiems kai ku-
riuos vaistus ir tiems, kurie siekia
sumažinti įvairių susirgimų riziką,
pasitikrinti vit D kiekį kraujuje.

*Vit D2 ir vit D3 turi tą patį
poveikį, bet galbūt vit D3 veikimas
yra šiek tiek stipresnis.

*Į klausimą, kas yra geresnis vit
D šaltinis: saulė ar papildai, atsaky-
mas priklauso nuo to, kas į jį atsako.
The American Academy of Dermato-
logy perspėja apie žalingą saulės po-
veikį ir siūlo vartoti vit D papildus
bei maisto produktus, turinčius vit
D, o taip pat praturtintus vit D. The
National Institute of Health siūlo
10–15 minučių būti saulėje 2 kartus
savaitėje, naudojant apsaugos nuo
saulės filtrus veidui, rankoms ir
nugarai. Asmenys, turintys tamsesnę
odą, privalo būti saulėje 2–4 kartus
ilgiau.

*Yra pavojinga naudotis kūno
tamsinimo lovomis (tanning bed),
norint papildyti vit D atsargas. Yra
pastebimas ryšys tarp jų ir melano-
mos (piktybiškiausios odos vėžio for-
mos).

*Naudojant stiprius ir ilgai vei-
kiančius apsaugos nuo saulės filtrus
vit D gaminamas kiek silpniau, bet
dažniausiai filtrai naudojami netei-
singai ir, būnant saulėje, oda paga-
mina pakankamą vit D kiekį.

Pateikiame lentelę apie Vit D
kiekį maisto produktuose:

1 valg. šaukštas žuvų taukų –
1,360 TV

Lašiša (kepta, 3 oz) – 794
Tunas (30 oz konservuota van-

denyje) – 154 TV
Pienas (1 puodelis, praturtinto

vit D) – 120 TV
Apelsinų sultys (1 puodelis,

praturtinta vit D) – 100 TV
Duona (4 riekelės, prat. Vit D) –

90 TV
Margarinas (1 valg. šaukštas,

prat. vit D) – 60 TV
Sausi pusryčiai (1 puodelis, prat.

vit D) – 40
1 kiaušinis – 25 TV
,,Swiss’’ sūris (1 oz) – 6 TV

Paruošta pagal ,,Chicago Tri-
bune’’, mayomedicallaboratories.
com, diabetsaction.org
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Visi nori mūsų balsų
ir pinigų

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Žiemai baigiantis, iš JAV viceprezidento Joe Biden raštinės atėjo
kvietimas kovoti prieš priešus, kurie neverti likti JAV Atstovų rū-
muose. Išvardytos ir jų pavardės. Nors nepriklausau jokiai poli-

tinei partijai, nuo 1958 metų, išskyrus vieną atvejį, visada balsuoju visuo-
se rinkimuose. Atrodo, kad buvau palaikytas demokratu, nes man paskir-
tas nario numeris. Už poros dienų gaunu bendralaiškį iš George W. Bush
Presidential Center. Turbūt buvau palaikytas respublikonu. Su siunta
gavau ,,Charter Member” (nario steigėjo) kortelę su nario numeriu. Kvie-
čia prisidėti prie laisvės idealų skleidimo. Kviečia pasaulyje skleisti prez.
Bush atskaitomybės ir meilės kitiems principus. Abu bendralaiškiai prašo
aukų. Abu prašymus pagarbiai išmečiau į šiukšlių krepšelį.

Po mėnesio gaunu storą voką su įrašu ant voko: ,,National Opinion
Survey of 5,000,000 American Taxpayers to STOP President Obama’s
Far-Left Agenda for America”. Sulietuvinus, tai apklausa, skirta Obama
užmačioms sustabdyti, į kurią prašoma atsakyti per penkias dienas. Ant
voko dabinasi 2.5x4 colių dydžio Obama nuotrauka. Siuntėjo vardas ir/ar
adresas nenurodytas. Smalsumo vedamas tą storą voką atplėšiau. Pirmas
lapelis paaiškina, kas ,,Faith & Freedom Coalition” (,,F & FC”, liet. Ti-
kėjimo ir laisvės santarvė) yra. Santarvė buvo įsteigta 2009 m., siekiant
suburti dešimtis milijonų amerikiečių, kad galima būtų priešintis prez.
Obama tikslams, įskaitant ir federalinės valdžios norą perimti JAV
ekonomiką. Kritikuojama federalinė valdžia dėl tradicinių moralinių ver-
tybių, kurios Ameriką padarė stiprią ir didingą, užpuolimų. Baiminamasi,
kad Obama, paskyręs radikalius teisėjus, paspartins kairiųjų revoliuciją.

,,F & FC” yra pasiryžusi suburti milijonus žmonių, kad šie praneštų
savo atstovams Kongrese, jog pastarieji yra atsakingi už savo elgesį šių
metų rinkimuose. ,,F & FC” nori išjudinti milijonus balsuotojų ir juos ska-
tina gausiai dalyvauti ,,Tea Party” (pavadinsiu juos arbatininkais) ren-
giamose protesto demonstracijose, tuo išreiškiant pasipiktinimą viskam,
kas nedoro vyksta krašto sostinėje. Ta pati Santarvė nori sutelkti mili-
jonus laisvę palaikančių aktyvistų, kad jie suorganizuotų krikščionių ir
laisvės mylėtojų balsus 2010 metų Kongreso rinkimuose.

Siuntoje pridėtas laiškelis nuo Mark Levin, man negirdėtos knygos
,,Liberty and Tyranny” (,,Laisvė ir tironija”) autoriaus. ,,The New York
Times” sąraše ši knyga kurį laiką buvo geriausiai parduodama knyga.
Autorius perspėja, kad reikia priešintis Barack Obama, Nancy Pelosi ir
Harry Reid bei jų vadovaujamų radikaliųjų grupių pastangoms. ,,Pagaliau
turime organizaciją”, – rašo jis, – ‚F & FC’, kuri steigiasi 50-tyje valstijų
ir ruošiasi išdalinti informaciją 50-čiai milijonų balsuotojų.” Galų gale
prieinu prie aštuonių puslapių bendralaiškio, pasirašyto dr. Ralph Reed,
prisistatančio ,,F & FC” steigėju ir pirmininku. Laiške jis toliau kritikuo-
ja Obama pastangas ir neigiamus jo pasiekimus. Laiške pristatoma ,,Na-
tional Opinion Survey” (Nacionalinė nuomonių apklausa). Ant pačios ap-
klausos formos radau išspausdintą datą, mano atstovo Kongrese pavardę,
abiejų valstijos senatorių pavardes, mano balsuotojo numerį ir gyvena-
mąją vietą. Man neliko abejonių, kad mano pavardė, atitinkanti dažno
balsuotojo profilį, buvo nupirkta iš valstijos rinkimų komisijos. Tokios
paslaugos yra gana paplitusios.

Apklausos klausimai prašo įvertinti Obama, jo požiūrį į laisvę ir ilga-
laikę įtaką Amerikai. Atsakovų prašoma pasisakyti dėl Obama pastangų
pakeisti JAV valdžios sąrangą. Klausiama, ar atsakovas nori išlaikyti lais-
vę Amerikoje. Klausimų formulavimas labai vienašališkas, nors atsako-
vui paliekama galimybė išsakyti savo nuomonę savais žodžiais. Įdomu,
kad anketa pasiųsta 5 milijonams JAV mokesčių mokėtojų. Aišku, ir čia
prašo aukų, nes nori surinkti 30 milijonų dolerių savo mūšiui finansuoti.
Aišku, ir šios gana aštriai suformuluotos lėšų surinkimo pastangos atsi-
rado mano šiukšlių krepšelyje.

Neseniai CBS surengta apklausa rodo, jog arbatininkų rėmėjai su-
daro apie 18 proc. visų amerikiečių ir yra labiau pasiturintys ir išsimoks-
linę negu vidutinis amerikietis. Paklausti, ką mano apie Washington poli-
tiką, dauguma respublikonų atsakė esą ja nepatenkinti. Apklausa taip pat
rodo, kad 90 proc. arbatininkų rėmėjų yra nepatenkinti kryptimi, kuria
kraštas eina. Tuo yra nepatenkinti ir 60 proc. visos krašto visuomenės.

,,The State News” dienraščio skiltininkas Matt Manning galvoja, kad
arbatininkai nėra blogi sutvėrimai (2010 m balandžio 22 d.). Jo nuomone,
daug arbatininkų tikslų, pvz., valstybės skolų mažinimas, Amerikos gero
vardo pasaulyje išlaikymas, yra neabejotinai svarbūs siekiai. Tačiau jei
žiniasklaidos dėmesio susilaukę arbatininkai toliau įžūliai protestuos, jų
sąjūdis nesiplės, pranašauja jis.

,,Newsmax” žurnalo 2010 m. balandžio apklausa prašė skaitytojus
įvertinti arbatininkus. 71 proc. skaitytojų atsakė teigiamai, sakydami, kad
šis sąjūdis duoda naujos energijos konservatoriams. 12 proc. mano, kad
arbatininkai tik skaldo konservatorius ir tuo jiems kenkia. Likusieji 17
proc. liko nešališki, arbatininkus aptardami kaip laikiną sąjūdį, be ilga-
laikės įtakos kraštui.

Kaip tik šiandien Michigan valstijoje lankysis krašto prezidentas Ba-
rack Obama ir buvusi respublikonų kandidatė Nukelta į 9 psl.

JURGITA LAURINÈNAITÈ

Gegužės 6-ąją Didžiojoje Britani-
joje vyks visuotiniai parlamento rin-
kimai, per kuriuos dabar vyriausybę
sudarantys leiboristai, tikėtina, pra-
ras turėtas pozicijas ir bus priversti
valdžią perduoti kitai partijai. Per
ankstesnius rinkimus nuspėti būsi-
mąjį laimėtoją buvo paprasčiau. Di-
džiojoje Britanijoje iki šiol veikė dvi-
partinė sistema, susiformavusi dėl
mažoritarinių rinkimų taisyklių –
gavusieji daugiausia balsų laimėdavo
viską. Tai lėmė dviejų pagrindinių
partijų – Leiboristų ir Konservatorių
– rinkimines varžytuves, kitos parti-
jos iš jų būdavo praktiškai panaikin-
tos. Per šiuos rinkimus padėtis gali
smarkiai pasikeisti, mat kovos areno-
je gana ryškias ambicijas rodo ir
trečioji partija – liberalai demokratai.

Balandžio pabaigoje atliktos rin-
kėjų apklausos geriausius rezultatus
žada konservatoriams, Anglijoje dar
vadinamiems toriais. Skirtingais ty-
rimus vykdančių institucijų duome-
nimis, jiems žadama apie 30–34 proc.
balsų. Antrąją vietą dalijasi leiboris-
tai ir liberalai demokratai. Jų rėmėjų
skaičius svyruoja maždaug nuo 26 iki
30 proc., nors beveik visose apklau-
sose keliais nuošimčiais pirmauja li-
beralai demokratai.

Nedidelis partijų atotrūkis kurs-
to spėliones, kam rinkėjai suteiks ga-
limybę formuoti vyriausybę, be to, ar
yra tikimybė, kad bus sudaryta koali-
cija. Koalicinės vyriausybės sufor-
mavimas išties būtų įsimintinas įvy-
kis ne tik Didžiosios Britanijos, bet ir
Liberalų demokratų partijos istorijo-
je, nes labiausiai tikėtina, kad kaip
tik ši trečioji politinė jėga galėtų su-
daryti sąjungą su konservatoriais.
Taip iš valdžios būtų išstumti lei-
boristai, kurie kaltinami daugiausia
prisidėję prie šiandieninio visos šalies
ekonominio nuopuolio.

Ekonominė padėtis Anglijoje iš-
ties prasta. Manoma, kad britai 2010
metais turės didžiausią Europos Są-
jungoje (ES) biudžeto deficitą, siek-
siantį apie 13 proc. bendrojo vidaus
produkto (BVP), daugiau kaip 13 mi-

lijonų šalies gyventojų atsidurs skur-
de, nedarbas palies apie 2,5 milijono
žmonių, neigiamas užsienio prekybos
balansas vis didės, dėl to nukentės
svaro vertė, o Didžioji Britanija, 2005
metais buvusi penkta pagal stiprumą
pasaulio ekonomika, 2015 metais
iškris iš galingiausiųjų dešimtuko.

Nenuostabu, kad, atsidūrus to-
kioje padėtyje, per rinkimus daugiau-
sia bus pabrėžiami vidaus politikos
klausimai: nedarbo mažinimas, išlai-
dų karpymas, švietimo ir sveikatos
apsaugos sistemų reformos. Vis dėlto
savo manifestuose partijos nepamirš-
ta paminėti ir pozicijų užsienio poli-
tikos bei gynybos klausimais.

Visos partijos yra gana kritiškos
ES atžvilgiu, o griežčiausią poziciją
pateikia konservatoriai. Rudenį, kai
euroskeptiškasis čekų prezidentas
Vaclav Klaus norėjo vetuoti Lisabo-
nos sutartį, toriai žadėjo surengti re-
ferendumą, ar britai pritaria sutar-
čiai, dar daugiau laisvių iš šalies par-
lamento rankų perduodančiai ES
institucijoms. Nors šis ketinimas liko
neįgyvendintas, nes Lisabonos sutar-
čiai pritarė visos ES šalys, konserva-
toriai liko ištikimi savo idėjoms. Atėję
į valdžią, jie žada rengti referendu-
mus priimant bet kokią naują Bend-
rijos sutartį, kuri kėsintųsi atimti
dalį sprendimų laisvės iš britų parla-
mento.

Labiausiai proeuropietiška parti-
ja galima vadinti liberalus demokra-
tus. Jie stipriai remia narystę ES,
pasisako už bendros ES saugumo ir
gynybos politikos kūrimą ir, skirtin-
gai negu kitos dvi partijos, palaiko
Didžiosios Britanijos prisijungimą
prie euro zonos. Taip pat liberalai
demokratai gana kritiškai žiūri į mi-
siją Afganistane: ją remdami, jie kar-
tu teigia, kad derybos su nuosaikiojo
Talibano atstovais yra įmanomos ir
jų reikia, kad britų kariai galėtų kuo
greičiau grįžti namo. Liberalai de-
mokratai nuo JAV vis labiau gręžiasi
link Europos, taip oponuodami kon-
servatoriams. Taigi galimoje šių dvie-
jų partijų koalicijoje sprendžiant už-
sienio politikos klausimus gali kilti
prieštaravimų.

Leiboristai savo nuostatas įter-
pia tarp šių dviejų partijų pozicijų.
Jie pašiepia išskirtinę konservatorių
draugystę su JAV, labiau pabrėždami
bendradarbiavimo su Prancūzija bū-
tinumą, tačiau ne taip noriai kaip li-
beralai demokratai pasisako už suar-
tėjimą su ES. Vis dėlto galima drąsiai
tvirtinti, kad rinkėjams užsienio poli-
tikos klausimai lieka antrame plane,
o ir partijos daugiausia galvoja apie
tai, kaip atgaivinti šalies ūkį. Tai
ypač aktualu leiboristams – per jų va-
dovavimo laikotarpį šalies ekonomi-
ka vis augo, tačiau vyriausybė net ir
klestėjimo metais išleisdavo daugiau,
nei buvo galima, o atėjus krizei nebu-
vo paruošusi jokio atsarginio plano.

Geopolitika.lt

Jurgita Laurinėnaitė – Lietuvos
žurnalistė, rašanti straipsnius Geopo-
litika.lt. Verslosavaitė.lt ir kitur.
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ma, kad britai 2010 metais
turės didžiausią Europos
Sąjungoje (ES) biudžeto
deficitą, sieksiantį apie 13
proc. bendrojo vidaus
produkto , daugiau kaip 13
mln. šalies gyventojų atsi-
durs skurde, nedarbas pa-
lies apie 2,5 mln. žmonių,
neigiamas užsienio preky-
bos balansas vis didės, dėl
to nukentės svaro vertė.
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Iš politinės satyros ciklo „Seimo portretai”
Apie tautą, Seimą ir politinę valią

JUOZAS GREVELDA

Bene dvi dešimtis Lietuvos Res-
publikos Seimo narių klausinėjau,
kas yra politinės valios stoka, bet taip
ir negavau atsakymo – nei išsamaus,
nei nelabai. Jau buvau beprarandąs
viltį, jog pražilsiu, pasensiu, numir-
siu, bet taip ir nesulauksiu atsakymo
į klausimą, kuris įkyriai zirzia dažno
lietuvio smegeninėje: kodėl Seimo
nariai, paklausti, pavyzdžiui, kodėl
už pakarpos nečiumpami ir kalėji-
muosna nesodinami valstybės iždo
vagys, kurie kasdien ir kasnakt tam-
pa vis įžūlesni, kontrabandos kara-
liai, kurie tiesiog Seime užsisako sau
reikalingas lengvatas, t. y. Baudžia-
mojo kodekso pataisas, tie patys Sei-
mo nariai ir Vyriausybės nariai, kurie
savo kreivomis ir šleivomis reformo-
mis kartais verslininkus į savižudybę
pastūmėja, Lietuvoje bedarbių armi-
ją, o užsienyje trečiosios bangos išei-
vijos gretas gausina, gūžteli pečiais,
nosis ir akis suka į šalį ir pro dantis
iškošia: – O ką mes galim padaryti,
jeigu ir vėl pritrūko politinės valios?

Galiausiai savo nesėkme pasi-
guodžiau Seimo rūbininkei, kuri Sei-
me lankytojų paltus bekilnodama ir į
Seimo narių bei svečių akis žvilgčio-
dama per ilgus metus daug patirties
ir išminties įgijo (kad taip man tokią
patirtį!). Ji nustebusi pažvelgė į mane
ir papriekaištavo:

– Tamsta jau taip ilgai Seime lan-
kotės, Seimo koridoriuose geležinius
batus sunešiojote, o vis dar nesusi-
gaudote, kam klausimus užduoti? Ko
Jūs prasidedate su eiliniais Seimo
nariais, kurie ir patys nežino, ku-
riems galams galvas ant pečių nešio-
ja? Kreipkitės į Seimo pirmininkę ir
valdančiosios frakcijos seniūną – tai
jie turi informaciją ir valdo padėtį.

Jos atsakymas man pasirodė esąs
įdomus. Palikęs paltą kaboti ant gem-
bės, apsvarsčiau padėtį iš dešinės ir
kairės ir radau, jog patarimas vertas
dėmesio, – geriau ir joks kaimo Jurgis
nepatartų. Tad padariau dvi ar tris
inhaliacijas ir įgavęs drąsos, papra-
šiau, kad mane priimtų pati Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininkė gerb.
Irena Degutienė. Jos spaudos at-
stovė, jos padėjėja ir jos patarėjas
ilgokai mane įtikinėjo, jog jų virši-
ninkės trukdyti negalima ir tik po
dviejų valandų atkakliausių derybų
sutiko jai pranešti apie mano kėslus –
apie mano norą gauti interviu.

Seimo pirmininkė sunkiai atsi-
dususi pakilo iš už stalo:

– Tai kuo gi jau taip aš sudomi-
nau „Draugo” redakciją ir skaityto-
jus?

– Skaitytojams labai norėtųsi
sužinoti, kas tai per prajovas politinė
valia ir jos stoka, – drąsiai prisipaži-
nau. – Dažnas žmogus nesupranta,
kodėl Seimo nariai pristinga tos
godotinos valios, kai jiems tenka
rinktis – ar paimti kyšį iš kokio nors,
pavyzdžiui, oligarcho, ar prisiminti
priesaiką tarnauti tautai. Kodėl tąsyk
pasimetama tarp dviejų medžių, ger-
biama pirmininke?

– Na, Jūs pernelyg jau užlenkėte,

gerbiamas žurnaliste, – lyg tai nuste-
busi, lyg tai pasipiktinusi papriešta-
ravo pirmininkė. – Seimo nariai
kyšių neima, Jūs tą turėtumėte gerai
žinoti.

– Tačiau aš kur kas geriau žinau
(ir skaitytojai taip pat žino), jog Sei-
mo nariai tautai netarnauja, savo
ruožtu paprieštaravau ir aš. – Tai
kam jie tada iš tikrųjų tarnauja – oli-
garchams ar (kaip madinga sakyti)
verslo struktūroms, ar patys sau?
Juk kai prireikia vyti lauk susikom-
promitavusį ministrą, jam vieta su-
randama ne kur kitur, o vis tame
pačiame Seime, lyg tai būtų istorijos
šiukšlynas ar bausmės vieta jam. Kai
reikėjo priimti „Vilniaus prekybai’’
reikalingą įstatymą dėl Vakarų
skirstomųjų tinklų privatizavimo
tiesiog už dyką, o vėliau – įstatymą
dėl atominės elektrinės, jos apetitą
palankiai patenkino ir Kubiliaus
vadovaujami konservatoriai, ir social-
demokratai. Dar vėliau, kai reikėjo
patvirtinti 2010 metų valstybės biu-
džeto įstatymą, Seimas lengva ranka
priėmė Vyriausybės pasiūlymą nu-
karpyti atlyginimus ir pensijas, o tai
pačiai „Vilniaus prekybai” lengva
ranka atidavė 600 milijonų litų ir net
neišdrįso paprašyti metus kitus
palūkėti. Prisiminkite, kaip Petras
Gražulis apkaltino Gediminą Kirkilą,
paėmus iš „Vilniaus prekybos” 12,5
milijono eurų kyšį, tačiau daugiau nė
vienas kitas Seimo narys dėl to neiš-
drįso nė cyptelėti. Visais tais atvejais
buvo teisinamasi arba politinės valios
stoka, arba apsimetama, neva nieko
geresnio Seimo nariams neatėjo į
galvą. Galiausiai, kai 2007 metais
atėjo į valdžią Kirkilo mažumos vy-
riausybė, tautai taip pat buvo bruka-
mas melas, neva buvo iškilęs pavojus
valstybės saugumui, stabilumui ir
dar nežinia kokiems baubams. Net
mažas vaikas nebūtų patikėjęs to-
kiomis pasakomis, nes geriausia išei-
tis tuomet buvo paskelbti naujus
Seimo rinkimus. Daugelis Seimo na-
rių tuomet būtų išėję šunų lodyti, nes
nieko gero jie nuveikti nesugebėjo. Iš
tikrųjų daugelis iš jų tiek ir tesuge-
bėjo – imti kyšius ar algas už dyką, o
tarnauti tautai jiems buvo tiek pat
svarbu, kiek numirėliui karštas kom-
presas. Kaip Jūs galėtumėte pako-
mentuoti tokią apgailėtiną politinę
Lietuvos praktiką ir tokį reiškinį kaip
politinės valios stoka?

– Jūs mane taip užvertėte klausi-
mais, kad aš net nežinau nuo ko pra-
dėti, – šyptelėjo Seimo vadovė. – Na,
iš tikrųjų Jūs esate teisus: jeigu mes
nebūtume parėmę Kirkilo vyriausy-
bės, o Seimas būtų paskyręs prieš-
laikinius rinkimus, tikrai šiandien
Lietuvoje nebūtų tiek negandų. Grei-
čiausiai krizę būtume suvaldę kur
kas veiksmingiau, nes SODROS biu-
džetas nebūtų buvęs iššvaistytas,
nebūtų įvykusi LEO LT afera. Jūs iš
tikrųjų esate teisus, manydamas, jog
visų nelaimių priežastys glūdi Seime,
tiksliau, kai kurių Seimo narių už-
sispyrime, kai ateina laikas iš tiesų
tarnauti tautai, o ne puikuotis prieš
televizijos kameras ir tuščiai girtis.
Aš padėjau nemažai pastangų, siek-
dama atvesti į protą kai kuriuos Sei-
mo narius, nes ypač Seimo naujokų
galvose tiesiog vėjai švilpauja. Turiu

prisipažinti, jog tas darbas man
sekasi labai sunkiai, ir iš nevilties
kartais tiesiog nusvyra rankos. Bet
ko ir norėti – visi mes esame suaugę
žmonės, o juk ir vaikai sunkiai pasi-
duoda išauklėjami. Ką ir bekalbėti
apie Seimo narius, kuriuos nei suriši,
nei kaip nartų žirgą pažabosi.

– Ar tai reiškia, kad ir toliau tau-
tai reikės kęsti milijardines aferas,
mažiausias Europoje pensijas, ma-
sinę emigraciją ir nedarbą, o Seimo
nariai ir toliau postringaus apie va-
lios stoką?

– Negalėčiau atmesti ir tokios
galimybės, – karčiai šyptelėjo Seimo
pirmininkė.

– O ar galvojama paklausti poną
Kirkilą, kiek milijonų eurų jis iš tik-
rųjų gavo už LEO LT aferą? Jo tylėji-
mas yra toks iškalbingas, kad tą ty-
lėjimą jis turėtų paaiškinti bent jau
Seimo etikos komisijai. Ar Jums ne-
sinorėtų išgirsti jo paaiškinimo šiuo
klausimu?

– Be abejo, norėtųsi. Tačiau ką jis
atsakys, nesunku įsivaizduoti. Pa-
vaizduos, jog labai įsižeidė ir nesileis
į kalbas. Beprasmiška jo apklausą net
ir pradėti, bus tik tuščiai sugaištas
laikas.

Nors ir labai nenoriai, tačiau
teko sutikti, jog Seimo pirmininkė
yra teisi. Ką jau ką, o savo ganytinius
ji jau suspėjo pažinti. Tačiau lengvai
pasiduoti taip pat nesinorėjo, todėl
pamėginau paklausti kitaip:

– Tai kaip gi vis dėlto yra su ta
nelemta politinės valios stoka? Iš kur
jos paimti Seimo nariams? Juk jos
nenusipirksi prekybos centre kaip
cukraus ar druskos? Antra vertus,
Konstitucijoje nėra nė žodžio apie
jokią politinę valią. Tai kaipgi ji atsi-
rado politiniame Lietuvos žodyne?

– Jūs teisus, gerbiamas kolega,
vėl atsiduso Seimo pirmininkė. – O
jeigu viskas būtų taip paprasta, kaip
apsipirkimas prekybos centre! Jūs be
abejo, esate teisus, suabejojęs šio ter-
mino atsiradimu. Aš ir pati nežinau,
kaip tie žodžiai prigijo tarp Seimo na-
rių. Reikia manyti, jog juos sugalvojo
tie, kurie nori kaip nors užtušuoti
savo nenorą tarnauti tautai.

– O kaip Jūs tą nelemtą politinę
valią išbrauksite iš savo žodyno, kai ji
ten jau taip tvirtai įsišaknijo?

– Ogi niekaip nebrauksiu. Kai
prisiversime iš tikrųjų tautai tarnau-
ti, ji ir pati išnyks, – tvirtai pareiškė
pirmininkė.

Man jos ryžtas visai patiko.

– Ar taip galvoja visa valdančioji
koalicija? – abejonė niekaip nenorėjo
manęs palikti ramybėje.

– Tikrai to negaliu nei pažadėti,
nei duoti kokių nors užtikrinimų. Kai
rinkėjai prasikrapštys akis, kai susi-
griebs, jog yra mulkinami ir begė-
diškai apgaudinėjami, ir kelias parti-
jas iš Seimo išvys lauk, tąsyk ir politi-
nis klimatas pragiedrės. Bet pernelyg

nesitikėkime, jog ta gražioji gadynė
ateis labai greitai. Mozė žydų tautą
ne be reikalo po dykumą vedžiojo ke-
turias dešimtis metų – reikėjo, kad
išmirtų vakarykščiai Egipto vergai ir
tų vergų vaikai. Tik jų vaikų vaikai
suprato, kas iš tikrųjų yra laisvės
dvasia, ir galėjo pradėti savarankišką
gyvenimą. Gyvenimą be vergų pri-
žiūrėtojų, be lazdų ir be baudžiavos.
O Lietuvos žmonės vakarykščio oku-
panto uždėtų pančių toli gražu dar
nenusikratė.

Lyg pajutęs, jog reikia ateiti į
pagalbą savo kolegei, pravėrė kabine-
to duris Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos se-
niūnas Jurgis Razma.

– Kaip tik laiku atėjai, Jurgi, –
pradžiugo Seimo pirmininkė. – Čia
atėjo „Draugo’’ žurnalistas ir tiesiog
mane nukryžiavo savo klausimais
apie politinės valios stoką. Kaip tik
jau ketinau tau skambinti ir kviestis
į pagalbą.

– Žurnalistai jau tokie yra, – pa-
niuro Jurgis. – Jie nepasotinami kaip
krokodilai ir žiaurūs kaip tigrai. Jie
tariasi viską išmanantys ir viską su-
gebantys, nors kiek jų mes Seime tu-
rėjome, tai išskyrus įprastinę ir na-
tūralią Seimo nario aroganciją jie
nieku ypatingu taip ir nepasižymėjo.
Ne žurnalisto ir ne virėjos reikalas
valstybę valdyti!

– Palauk, Jurgi, šis žurnalistas
vis dėlto kiek kitoks, – paskubėjo pa-
taisyti kolegos nuomonę Seimo va-
dovė. – Kiek aš supratau, jis yra nu-
siteikęs iš tikrųjų informuoti skaity-
tojus, o ne puoselėti pasipūtimo sin-
dromą.

– Kokius skaitytojus? – nesupra-
to kolega Jurgis.

– Čikagos „Draugo’’, – atsakiau
aš.

– Na, tada kita kalba, – pagyvėjo
kolega Jurgis. – O kas Jus domina?

– Mane domina, kaip Seimo
narys, davęs priesaiką tarnauti tautai
ir pasikvietęs į pagalbą patį Viešpatį
Dievą, tuoj pat užmiršta ir tarnavimą
tautai, ir savo priesaiką, ir patį Die-
vą, – paaiškinau aš. – Mane domina,
kokių dar gudrybių ir niekšybių
griebsis Seimo nariai, prasimanyda-
mi tokius niekus ir melagystes kaip
politinės valios stoka. Mane domina,
kada Seimo nariai iš tikrųjų pradės
tarnauti tautai, ir ko reikia, kad tai
prasidėtų – gal stebuklo?

Kolega Jurgis suglumęs pasi-
krapštė pakaušį.

– O kas čia žino, gal iš tikrųjų
reikia stebuklo? – pagaliau iškrapštė
atsakymą. – Bent aš tikrai nežinau
nei kada tai prasidės, nei ko reikia,
kad tai prasidėtų.

– Sutikite, gerbiamieji, kad dabar
nė vienas Seimo narys neatsiskaito
prieš savo rinkėjus ir nėra jų kontro-
liuojamas, – pamėginau sujudinti
dviejų Seimo kolegų mąstymą man
rūpima linkme. Nukelta į 9 psl.
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,,Dainavos” vyrų koncertas
Los Angeles visuomenei

Dainininkai iš k. Kastytis Šoliūnas, Darius, Audrius ir Marius Polikaičiai ir Liu-
das Landsbergis. Priekyje iš k. Marius ir Aleksas Vilkai ir Vidas Neverauskas.

Inos Petokienės nuotr.

REGINA GASPARONIENÈ

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
komitetas ilgai svarstęs, kurią kon-
certuojančią grupę kviestis į pagalbą
sukelti lėšoms, nutarė pakviesti Či-
kagos vyrų vienetą. Šis plačiai lietu-
viuose žinomas ansamblis pas mus
koncertavo prieš gerus dešimtį metų.
Jo koncertas įvyko šių metų balan-
džio 11-tą dieną.

Žmonėms renkantis į salę, per-
žiūrėjau koncerto programą. Ji gana
sudėtinga tiek atlikimo lygiu, tiek
įvairumu: čia ir liaudies sutartinės,
prikeltos iš istorinės užmaršties, ir
jaunų Lietuvos kompozitorių kūri-
niai, ir net sava, ansamblio daininin-
kų kūryba. Tai daug pasako apie šio
ansamblio kūrybines platumas.

Gražiai išpuoštoje scenoje puika-
vosi dailininkių Linos Pukštaitės-
Kundrotienės ir Jūratės Vilienės tau-
tiniais ornamentais nutapyti darbai,
kurie visai kitaip nuspalvino mūsų
suvargusią sceną. (Šio koncerto pel-
nas ir numato pakeisti scenos užuo-
laidas, pertvarkyti pačią sceną ir už-
kulisius pagal naujausius reikalavi-
mus.) Koncerto vadovas Karis Petru-
lis pristatė dainininkus, kartu pami-
nėdamas, kad prieš gerą trisdešimt
metų tie tada jauni vyrai buvo jo va-
dovais ateitininkų stovykloje. ,,Tik-
riausiai tie simpatiški vaikinai ne-
skriaudė mūsų Kario”, – pagalvojau,
stebėdama į sceną ateinančius daini-
ninkus. Koncertas prasidėjo. Ansam-
blio vadovas Darius Polikaitis, po ke-
leto atliktų kūrinių padaręs mažą
pertraukėlę, papasakojo ansamblio
istoriją, kaip penkiolika metų pradėjo
koncertuoti Čikagos apylinkių lietu-
vių telkiniuose, kaip vienas po kito
dainininkai, ilgai laikęsi kartu, pasi-
traukė iš vieneto, o baigdamas pajuo-
kavo, kad 2023-iais liks tik vienas
ansamblietis – tai Liudas Landsber-
gis. Vienetas daug gastroliavęs –
Florida valstijoje, Clevelend, Detroit,
Washington, DC, New York, Los An-
geles, Toronto ir Philadelphia mies-

tuose. Šiuo metu vyrų vienetą suda-
ro: Vidas Neverauskas (akompaniato-
rius), Liudas Landsbergis, Audrius
Polikaitis, Marius Polikaitis, Darius
Polikaitis (vadovas) ir Kastytis Šoliū-
nas. Koncertas tęsėsi toliau. Jiems į
pagalbą į sceną kartu padainuoti bu-
vo pakviestas mūsiškis, gerą balsą
turintis Linas Polikaitis. O dar vėliau
du jauni mūsų muzikantai – Aleksas
ir Marius Vilkai kartu su Vidu Ne-
verausku pagyvino koncertą su savo
gitaromis. Klausytojai šią pagalbą
sutiko dideliais plojimais, lyg pri-
mygtinai sakydami, kad ateityje ir
mes galime turėti tokį pat ansamblį.

Ką galima kita pasakyti apie patį
koncertą, kai kiekviena daina ar im-
provizacija buvo palydėta ilgai trun-
kančių plojimų. Kiekvienas daininin-
kas yra scenos meistras, laisvai įval-
dęs dainininkui būtiną mokėjimą
perteikti melodijos grožį: ar lietuvių
liaudies greitakalbės sutartinės, ar
amerikietiškos country, ar graudžios
giesmės. Dainininkai turi labai ge-
rus, išlavintus balsus. Visi ansamblio
dalyviai kalbėjo gražia lietuvių kalba.
Aš ir pagalvojau: šie jauni vyrai gimė
Amerikoje, lankė amerikietiškas mo-
kyklas, baigė studijas ir gavo diplo-
mus, kur tos gijos, kurios juos surišo
su lietuvių kultūra? Tuo labiau, kad
jų vaikystės ir sunkiausiais paauglys-
tės metais okupacijos pančiuose bu-
vusi Lietuva negalėjo jų paskatinti
mokytis lietuvių kalbos. Matyt, mū-
sų genuose yra užprogramuota tauti-
nė sąmonė. Taip išlieka tarmės, kal-
bos, pasakų lobiai, kol lieka žmonių,
kurie juos atpasakoja, išdainuoja, kol
yra tylinčios ir jas klausančios širdys.

Pasibaigus koncertui, parapijos
komiteto pirmininkė dr. Alma Stoč-
kienė padėkojo dainininkams už
nuostabų koncertą, už didelę meilę
lietuviškai dainai, melodijai ir žo-
džiams. Ji sakė: ,,Jūs mus nustebi-
note savo iškiliu menu, mūsų klausy-
tojai liko sužavėti, ir mes jūsų lauksi-
me vėl atvažiuojant į mūsų palmių
miestą.”

DALIA CIDZIKAITÈ

Mažai kam žinomas Čikagos cho-
ras ,,William Ferris Chorale” gegužės
8 ir 16 dienomis kviečia į koncertą
,,Baltic Blast”, kurio metu bus atlik-
ta Baltijos šalių muzika. Klausytojai
girdės baltų kompozitorių: lietuvių
Vaclovo Augustino, Juozo Gudavi-
čiaus, Česlovo Sasnausko, Aleksand-
ro Kačanausko, Vytauto Klovos ir
Juozo Naujalio, latvių Peter Vasks,
estų Cyrillus Kreek, Anatoli Gar-
shnek, Veljo Tormis, Aarvo Part ir kt.
kūrinius.

1971 metais įkurtas choras, kri-
tikų vertinamas už mažai kam
girdėtų muzikinių kūrinių pris-
tatymą Čikagos visuomenei, šį kartą
ėmėsi Baltijos šalių kompozitorių.
Vienas iš choro įkūrėjų, meno vado-
vas, tenoras John Vorrasi, sakė, jog
nors su estų kompozitoriaus Aarvo
Part darbais choras jau buvo pažįsta-
mas iš anksčiau (liturgijų metu ne
kartą giedojo atskiras jo kūrinio
,,Berliner Messe” dalis), baltų muzi-
ka jiems iki šiol buvo nepažįstama
žemė. Tiesa, turintis nemažai pažįs-
tamų tarp lietuvių, latvių ir estų mu-
zikantų, choro meno vadovas nega-
lėjo nepastebėti didelės baltų meilės
ir atsidavimo choriniam dainavimui
ir chorų įtakos tų šalių visuomenei.
Nusprendęs giliau patyrinėti Baltijos
kraštų chorinės muzikos tradicijas ir
repertuarą, Vorrasi teigia buvęs ap-
stulbintas tos muzikos turtingumo.

Todėl, pasak choro atstovo, at-
renkant kūrinius būsimai programai,
susidurta su nepaprastai gausiu ir
muzikiniu atžvilgiu stipriu pasirin-
kimu. Vorrasi pastebėjo, jog nemaža
dalis svarbiausių kiekvienos Baltijos
šalies kūrinių chorui yra parašyti lo-
tynų kalba. Jį ypač nustebino ir cho-
rinių kūrinių bei liaudies dainų lietu-
vių, latvių ir estų kalbomis gausa.

Geriau susipažinęs su lietuvių cho-
rine muzika ,,William Ferris Chora-
le” meno vadovas jau dabar galvoja
apie koncertą, skirtą vien tik lietuvių
chorinei muzikai.

Sudarant programą chorui daug
padėjo trijų Baltijos šalių chorų diri-
gentai, į kuriuos Vorrasi kreipėsi
pagalbos. Vienas iš klausimų buvo,
kokius 4–5 kūrinius kiekvienas lietu-
vis, latvis ar estas atpažintų, ir kuris
iš tų kūrinių paskatinų apsilankyti jų
koncerte. Vorrasi įsitikinęs, jog ren-
giant šią programą neužteko tik
suprasti, jog užduotis bus atlikta, kai
choras išmoks natas ir įvaldys tris
kalbas. Meno vadovo įsitikinimu, kur
kas svarbesnis uždavinys buvo pa-
justi, ką muzika reiškia kiekvienos iš
trijų Baltijos šalių žmonėms. Tai, pa-
sak Vorrasi, anaiptol neprilygsta tam
metui po 9/11 teroristinio išpuolio,
kai amerikiečiai ėjo į bažnyčias ir iš
visų plaučių giedojo ,,America the
Beautiful” ar ,,God Bless America”.
,,Tu suvoki, – sakė jis, – jog visi tie
atrinkti skirtingų kultūrų kūriniai
reiškė kur kas daugiau, nes jie gimė iš
kančios, iš pavergtos tikrovės, ir bū-
tent ta muzika palaikė žmonių viltį,
palaikė rusenantį laisvės žiburį.”

Paprašytas apibūdinti baltų mu-
ziką, Vorrasi sakė, jog tai padaryti
jam būtų be galo sunku, nes greičiau-
siai visoms trims šalims nėra vieno,
bendro vardiklio. Koncerte ,,Baltic
Blast” klausytojai girdės kūrinius,
parašytus XIX amžiaus viduryje ir
XXI amžiuje. Visuose juose choro me-
no vadovas įžvelgia didelę harmonijos
ir melodijos įvairovę. Iš kitos pusės,
sako jis, visų trijų Baltijos kraš-
tų kūriniai, skirti chorui, yra ypač
stiprūs ir galingi. Kai kurie jų – labai
tylūs ir švelnūs, pvz., Part kūriniai,
užtat liaudies muzikos kūriniai –
ypač ugningi ir stiprūs.

Vorrasi prisipažino, jog nors jam
labai patinka „koncertinė”, „rim-
ta” Baltijos kraštų muzika, jis vis
pagauna save niūniuojant liaudies
dainų melodijas. Būtent jos, įsitikinęs
,,William Ferris Chorale” meno va-
dovas, priverčia nusišypsoti ir pradėti
mušti koja į taktą. Iš lietuvių kom-
pozitorių jam ypač patinka V. Augus-
tino ,,Tėvyne mūsų” ir J. Gudavičiaus
,,Kur giria žaliuoja”.

Koncertai įvyks:
Gegužės 8 d., šeštadienį, 7:30 val.

vakare Loyola University Madonna
della Strada koplyčioje (1032 West
Sheridan Rd., Chicago)

Gegužės 16 d., sekmadienį, 3 val.
popiet Rockefeller Memorial Chapel
(59th and Woodlawn, Chicago).

Bilietų kaina 20–25 dol., teirau-
tis telefonu 773-325-2000. Daugiau
informacijos www.williamferrischo-
rale.org

,,William Ferris Chorale”
pristato baltų muziką

,,William Ferris Chorale“ koncertuoja Orchestra Hall, 2009 m. liepa.

REMKIME
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!
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Choro dirigentas Paul French.
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Îspùdingas lietuvio laim∂jimas

Premjeras JAV pristatys
Lietuvos laim∂jimus IT srityje

UR ministras atvyko î Kanadâ

Lietuviû emigrantû Airijoje padaugèjo

Atkelta iš 1 psl. ir teikti
siūlymus dėl NATO pertvarkų. Lie-
tuvos krašto apsaugos ministrė R.
Juknevičienė padėkojo JAV karinėms
pajėgoms už šių metų rudenį jau tre-
čią kartą dalyvauti NATO oro polici-
jos misijoje Baltijos valstybėse atvyk-
siančius JAV karius su naikintuvais.

Pasak JAV gynybos sekretoriaus,
JAV remia nuostatą, kad NATO oro
policijos misija Baltijos valstybėse bū-
tų nuolatinė. 2009 m. NATO nu-
sprendė pratęsti oro policijos misiją Bal-

tijos valstybėse iki 2014 m. pabaigos.
Susitikime taip pat buvo aptarti

JAV santykiai su Europos šalimis ir
dvišalis Jungtinių Valstijų ir Rusijos
bendradarbiavimas karinėje srityje.
Pasak JAV gynybos sekretorius, JAV
stengiasi įtraukti Rusiją į bendra-
darbiavimą strateginės ginkluotės
srityje.

Balandžio 30 d. vakarą Lietuvos
delegacija iš JAV išvyko į Lietuvą. Mi-
nistrė R. Juknevičienė su darbo vizi-
tu JAV viešėjo nuo balandžio 27 d.

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

Nauja sveikatos draudimo mokesçio
tvarka pakeis rinkèjû sâraõus�

Vilnius, gegužės 3 d. (Delfi.lt) –
Naujoji privalomojo sveikatos draudi-
mo (PSD) mokesčio tvarka turėtų pa-
keisti oficialius rinkėjų sąrašus Lie-
tuvoje – tikriausiai jų skaičius gero-
kai sumažės.

Kai paaiškėjo, kad PSD yra ap-
skaičiuotas nemažai daliai lietuvių,
jau senokai išvykusių dirbti ir gyven-
ti užsienyje, tačiau nedeklaravusių
savo išvykimo, į Lietuvos ambasadas
ir konsulatus ėmė plūsti minios žmo-
nių, panūdusių pagaliau užregist-
ruoti savo emigraciją. Taip jie tikisi
bent jau ateityje išvengti mokėti PSD
mokestį.

Tokia deklaruojamosios gyvena-
mosios vietos pakeitimo karštinė
džiugina Gyventojų registrą ir Vy-
riausiąją rinkimų komisiją (VRK),
nes dabar bus įmanoma sudaryti kur
kas tikslesnius rinkėjų sąrašus, neį-
traukiant į juos tų žmonių, kurie jau
seniai gyvena ne Lietuvoje, bet joje
tebėra deklaravę savo gyvenamąją
vietą.

,,PSD mokėjimo naujos tvarkos
teigiama pusė yra tai, kad bus kur
kas tikslesni rinkėjų sąrašai, nes
žmonės praneš apie savo tikrąją gyve-
namąją vietą. Per kiekvienus rinki-
mus susidurdavome su atvejais, kai
žmogus yra įrašytas į Gyventojų re-
gistrą, deklaravęs savo gyvenamąją
vietą kokioje nors Jonavoje ar Kel-
mėje, bet iš tikrųjų jau ne vienerius ir
ne dvejus metus gyvena bei dirba
Londone ar Barselonoje”, – pasakojo
VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas.

Jis pabrėžė, kad žmonės turi dek-
laruoti ne savo gimtąją vietovę, ne sa-
vo Lietuvoje turimo nekilnojamojo
turto adresą, ne savo tėvų ar kitų gi-
minių namą arba butą, bet savo tikrą
gyvenamąją vietą, tai yra tą, kur jie
gyvena ir dirba ilgiau nei 6 mėnesius
per metus.

Artimiausi rinkimai Lietuvoje
turėtų vykti kitų metų vasarį, kai bus
balsuojama dėl naujų savivaldybių
tarybų. ,,Likus maždaug pusantro
mėnesio iki rinkimų, tai yra kitų me-
tų pačioje pradžioje, paimsime nau-

jausius deklaravusiųjų sąrašus ir pa-
tikslinsime rinkėjų sąrašus”, – tvirti-
no Z. Vaigauskas.

Pasak jo, pastaruosiuose rinki-
muose oficialus rinkėjų skaičius siekė
maždaug 2,7 mln. ,,Tai netgi jeigu
manytume, kad išvykusių yra apie
0,5 mln., blogiausiu atveju rinkėjų
skaičius sumažėtų iki maždaug 2,2
mln. Bet nemanau, kad taip smarkiai
sumažės. Gal tik kokiu vienu kitu
šimtu tūkstančiu, vargu ar daugiau”,
– spėjo Z.Vaigauskas.

Pernai gegužę vykusiuose prezi-
dento rinkimuose turėjo galimybę da-
lyvauti 2,691 mln. rinkėjų, birželio
mėnesį vykusiuose Europos Parla-
mento rinkimuose – 2,692 mln. 2008
m. spalį surengtuose Seimo rinki-
muose galėjo dalyvauti 2,696 mln.
rinkėjų.

Gyventojų registro tarnybos di-
rektoriaus pavaduotoja Jūratė Alek-
sandravičiūtė pabrėžė, kad savival-
dos rinkimuose gali dalyvauti tik dek-
laravę gyvenamąją vietą atitinka-
mose savivaldybėse, bet ne užsienyje,
tuo tarpu Seimo ir prezidento rinki-
muose Lietuvos piliečiai turi teisę
balsuoti, kad ir kur jie gyventų.

Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) –
Per pirmus tris šių metų mėnesius
Airijoje šiek tiek padaugėjo imigrantų
iš Lietuvos, rodo nauja statistika.
Sausio-kovo mėnesiais PPS nume-
rius, kurie yra socialinio draudimo
pažymėjimo atitikmuo, gavo 889 Lie-
tuvos piliečiai. Per tą patį laikotarpį
pernai tokių buvo 868, skelbia laik-
raštis ,,The Irish Times”. 

Tuo metu lenkų imigrantų Airi-
joje sumažėjo – PPS numerius gavo

1,815 Lenkijos piliečių. 2009 metais
per pirmąjį ketvirtį darbui būtinus
numerius gavo 4,443 lenkai. Darbo
tyrimų centro direktorius Trejybos
koledže Dubline James Wickham pa-
brėžė, kad tokia statistika atspindi
ekonominę padėtį dviejose šalyse. 

,,Akivaizdus paaiškinimas yra la-
bai skirtinga ekonominė padėtis šiose
šalyse – Lietuvoje nedarbas gerokai
didesnis negu Lenkijoje”, – laikraštis
cituoja J. Wickham. 

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS)–
Užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis kartu su grupe versli-
ninkų, atstovaujančių informacinių
technologijų bendrovėms, atvyko į
Kanadą, kur susitiks su šios šalies
ministrais, politikais ir lietuvių bend-
ruomene, nagrinės lietuviško verslo
galimybes Kanados rinkoje. 

Ministras gegužės 2–5 dienomis
susitiks su Kanados užsienio reikalų
ministru, gynybos, tarptautinės pre-
kybos ministrais, parlamento nariais.
Susitikimuose ketinama aptarti Lie-
tuvos ir Kanados santykius, bendra-
darbiavimą tarptautinėse organiza-
cijose, artėjantį Lietuvos pirminin-
kavimą Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacijoje, galimą

bendrą dalyvavimą Europos Sąjungos
Rytų kaimynystės iniciatyvos projek-
tuose, verslo ryšių stiprinimą. 

A. Ažubalis ir verslininkai daly-
vaus Ontario investicijų ir prekybos
centre Toronte rengiamame Lietuvos
verslo misijos seminare, kuriame bus
aptariamas Lietuvos IT sritis, lietu-
viškų bendrovių galimybės pateikti į
Kanados rinką, verslo ryšių skatini-
mui aktualus teisinis reguliavimas.
Ministras taip pat susitiks su aukš-
tais Ontario provincijos pareigūnais.
Lietuvos verslo delegacija Toronte
lankysis Inovacijų sinergijos centre
Markham (Innovation Synergy Cent-
re Markham), įmonėje ,,OpenText
IT” ir Ontario provincijos parla-
mente. 

JAV pritaria, kad NATO oro policijos 
misija Baltijos šalyse b∆t¨ nuolatin∂�

Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius šią sa-
vaitę atvyksta darbo vizito į JAV, kur
atidarys Baltijos šalių informacinių
technologijų (IT) forumą ir pristatys
Lietuvos pasiekimus IT srityje. 

Suplanuota, kad ketvirtadienį,
gegužės 6 d., Washington, DC Lietu-
vos Vyriausybės vadovas atidarys
Baltijos šalių informacinių technolo-
gijų forumą (2010 US-Baltic Hi-Tech
Forum). Laukiama, kad šis dviejų
dienų forumas suteiks jų rengėjams
ir dalyviams – Lietuvos, Latvijos, Es-
tijos ir JAV verslo bendrovių bei vy-
riausybių vadovams – naujų galimy-
bių bendradarbiaujant aukštųjų tech-
nologijų srityje. 

,,Mes siūlysime investuotojams
išskirtinai konkurencingas sąlygas ir
specialias paskatas,  taikomas užsie-
nio investuotojams, pristatant Lie-
tuvą kaip geriausią šalį jų verslo plėt-
rai. Lietuva tikrai gali daugiau, nei
atrodo”, – prieš kelionę sakė A. Ku-
bilius. 

Jo vadovaujama delegacija gegu-
žės 8 d. dalyvaus Lietuvos ambasados
Washington, DC atvirų durų dienos
renginiuose, skirtuose Europos die-
nai. Ambasada dalyvauja Europos Są-
jungos ,,Atvirų namų” programoje.
Viena iš šios programos temų – mo-

derniosios ,,žaliosios” technologijos.
Planuojama, kad A. Kubilius lanky-
tojams ir svečiams pristatys ne tik
Lietuvos gamtą, bet ir moderniąsias
ekologiškas technologijas, Lietuvos
verslininkų pasiekimus lazerių srityje. 

Boston mieste planuojami susiti-
kimai su Massachusetts valstijos gu-
bernatoriumi Deval Patrick, ,,Liberty
Mutual Group” bendrovės CEO va-
dovu Ted Kelly, bendrovių EMC,
,,Bain Capital partners” savininkais
ir vadovais. Massachusetts Institute
of Technology studentams A. Kubi-
lius skaitys paskaitą apie Lietuvos
pasiekimus, susitiks su šio universi-
teto prezidente Susan Hockfield ir
profesūra. Taip pat numatyta, kad
premjeras lankysis IBM laboratorijo-
se. 

Populiaraus ir įtakingo žurnalo
,,Forbes” pageidavimu New York
mieste premjeras A. Kubilius susitiks
su šio žurnalo savininku ir vyriau-
siuoju redaktoriumi Steven Forbes.
Viešnagės darbotvarkėje numatyta ir
trumpa kelionė dviračiais. Beveik 30
kilometrų atstumą Washington, DC
iš Mount Vernon rajono iki Lietuvos
ambasados turėtų įveikti ne tik A.
Kubilius, bet ir jį lydintys delegacijos
nariai. Delegacija į Lietuvą turėtų
grįžti gegužės 10 dieną. 

Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) –
Monake pasibaigęs Europos pokerio
turo (EPT) didysis finalas buvo ypač
sėkmingas 22-ejų metų studentui Do-
minykui Karmazinui. Vilniečiui pa-
vyko patekti prie turnyro finalinio
stalo bei po beveik 10 valandų truku-
sio žaidimo iškovoti trečią vietą ir
kartu su ja – 700,000 eurų (daugiau
nei 2,4 mln. litų) laimėjimą.

ISM universiteto trečiakursio lai-
mėjimas EPT – didžiausias Lietuvos
pokerio istorijoje. D. Karmazinas taip
pat yra pirmasis lietuvis, kuriam pa-
vyko patekti prie EPT finalinio stalo. 

,,Esu laimingas, kadangi visą
turnyrą nedariau klaidų. Esu jaunas
– man tik 22-eji. Ateityje į Lietuvą
dar parvešiu laimėjimų”, – po įspū-
dingo laimėjimo kalbėjo ketverius
metus pokerį žaidžiantis vilnietis. Jis
sakė dalį savo laimėtų pinigų nuolat

skiriantis tiek labdarai, tiek sociali-
niams projektams. 

Dėl pagrindinio prizo ir čempio-
no vardo, be lietuvio, prie finalinio
stalo sėdo trys prancūzai, kanadietis,
austras, baltarusis ir libanietis. Čem-
piono vardas ir pagrindinis 1,7 mln.
eurų (5,87 mln. litų) prizas atiteko li-
baniečiui Nicolas Chouity, kuris į tur-
nyrą pateko laimėjęs turnyrą inter-
netiniame ,,PokerStars” kambaryje. 

Be D. Karmazino, Lietuvai Mo-
nake atstovavo dar du pokerio žaidė-
jai – visame pasaulyje žinomas poke-
rio žaidėjas Tony G (Antanas Guoga)
ir Anaras Alekberovas, tačiau jie di-
desniais pasiekimais šiame turnyre
pasigirti negali. 6-ojo sezono EPT di-
džiajame finale varžėsi 848 žaidėjai iš
viso pasaulio. Bendras turnyro prizi-
nis fondas siekė 8,48 mln. eurų, kurį
pasidalijo 128 žaidėjai. 

Šarūno Mažeikos nuotr.



New York, gegužės 3 d. (AFP/
BNS) – New York valdžios pareigūnai
pareiškė, kad tarptautinis teroristų
tinklas nėra susijęs su mėginimu su-
sprogdinti bombą šio miesto ,,Times”
aikštėje, o policija nurodė turinti kai
kurių svarbių duomenų, tarp jų –
vaizdo įrašą, kuriame matomas iš
įvykio vietos pasišalinantis įtartinas
vyras. 

JAV prezidentas Barack Obama
pažadėjo, kad šio įvykio kaltininkai
bus surasti, o saugumo pajėgos pra-
dėjo išsamiai tirti įkalčius, rastus
gegužės 1 d. vakarą teatrų rajone pa-
liktame visureigyje ,,Nissan Pathfin-
der”, kuriame buvo smilkstantis sa-
vadarbis sprogstamasis užtaisas. 

New York meras Michael Bloom-
berg pareiškė, jog daugeliui iškart po
to įvykio kilo įtarimų, kad su tuo
įvykiu gali būti susijusios kai kurios
gerai žinomos ekstremistų grupuo-
tės, tačiau kol kas tokios prielaidos

nepasitvirtino. 
,,Nėra jokių įrodymų, kad tai

susiję su ‘al Qaeda’ ar kuria nors kita
didele teroristų organizacija”, – nu-
rodė M. Bloomberg. 

New York policijos vadovas pa-
neigė, kad tą išpuolį mėgino įvykdyti
Pakistane veikianti talibų grupuotė
,,Tehreek-e-Taliban”, kuri viename
internete paskelbtame pranešime
prisiėmė atsakomybę už šią nepa-
vykusią ataką. 

Kol kas tiksliai nežinoma, kodėl
tas savadarbis užtaisas nesprogo,
nors smilko ,,Nissan” bagažinėje. Pa-
sak specialistų, jeigu ta bomba būtų
sprogusi judriame pramogų rajone, ji
būtų sukėlusi ,,nemažą ugnies ka-
muolį”. 

Policija turi daug medžiagos –
nuo ,,Times” aikštėje įrengtų 82 sau-
gumo vaizdo kamerų įrašų iki auto-
mobilio ir bombos, kurie buvo išvežti
tirti į  policijos laboratorijas. 
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KIJEVAS
Kijeve teisėsaugos darbuotojai

sulaikė tris Ukrainos piliečius ir vie-
ną užsienietį, kurie balandžio 30 d.
vakarą paėmė įkaitu 45 metų finan-
sininką – vienos Baltijos šalių pilietį.
Už įkaito paleidimą sulaikytieji rei-
kalavo 1,250,000 dolerių išpirkos. Po
sulaikymo jie pareiškė, kad finansi-
ninkas neva buvo skolingas jiems šią
sumą. Išlaisvintojo pavardė ir piliety-
bė, taip pat ir jo pagrobėjų pavardės
tyrimo sumetimais neskelbiamos. 

PARYŽIUS
Šveicarijoje namų arešte laiko-

mas kino režisierius Roman Polanski
po daugelį mėnesių trukusios tylos pa-
reiškė, kad JAV reikalauja jį išduoti
dėl vienos 33 metų senumo bylos, iš
esmės tesiekdama patiekti jį ,,ant
lėkštelės pasaulio žiniasklaidai”.

TALINAS
Oro bendrovės ,,Estonian Air”

lėktuvas, skridęs iš Talino į Oslą,
buvo priverstas nutūpti Švedijos
Arlandos oro uoste dėl skandalo, kurį
sukėlė jame vienas keleivių. 35 metų
norvegas užpuolė stiuardesę, keikėsi
lėktuve ir smogė keliems keleiviams.
Įgulos nariai veltui mėgino nura-
minti chuliganą, galiausiai teko jam
surišti rankas. Vėliau vyras buvo
nuvežtas į ligoninę Stokholme.

MASKVA
Rusijos sostinėje Maskvoje į

Gegužės 1 d. eitynes išėjo keliasde-
šimt tūkstančių žmonių: kairiesiems
tai buvo dingstis dar kartą prisiminti
SSRS diktatorių Josif Stalin, libera-
lams – palyginti jį su dabartiniu pre-
mjeru Vladimir Putin, o valdžios par-
tijai – tiesiog surengti masines eity-
nes. 

MUMBAJUS
Mohammed Ajmal Amir Kasab,

vienintelis po 2008 m. išpuolių Mum-
bajuje likęs gyvas užpuolikas, buvo
pripažintas kaltu dėl nužudymų ir

karo veiksmų prieš Indiją. 22 metų
pakistanietis buvo suimtas per 2008
m. lapkritį vykusias didelio masto
teroristinius išpuolius, nusinešusius
166 žmonių gyvybes.

ISLAMABADAS
Pakistano Talibano vadovas Ha-

kimullah Mehsud dviejuose tariamai
naujuose vaizdo įrašuose, pasirodžiu-
siuose praėjus daugiau nei trims
mėnesiams po to, kai buvo pranešta
apie jo žūtį per amerikiečių raketų
ataką, pažadėjo pulti didžiuosius JAV
miestus. Šiuos vaizdo įrašus išplatino
teroristų stebėseną vykdančios orga-
nizacijos SITE ir ,,IntelCenter”.

WASHINGTON, DC
Tennessee valstijos centrinėje

dalyje liūčių sukeltas potvynis nu-
sinešė mažiausiai vienuolikos žmo-
nių gyvybes, ir dar daugelis žmonių
buvo priversti palikti savo namus.
Mažiausiai du žmonės yra paskelbti
dingusiais. Vanduo apsėmė tūkstan-
čius automobilių, užliejo namus. 

* * *
Protestuodami prieš imigracijos

įstatymo sugriežtinimą Arizona val-
stijoje, dešimtys tūkstančių žmonių
visose Jungtinėse Valstijose išėjo į
gatves. Pareigūnų duomenimis, vien
tik Los Angeles 60,000 gyventojų
reikalavo atšaukti prieštaringą įsta-
tymą. Į protestus daugiau kaip 70
JAV miestų žmones sukvietė pir-
miausiai ispaniakalbės organizacijos.

NEW YORK
Buvęs JAV nacionalinio saugumo

patarėjas Anthony Lake oficialiai
perėmė Jungtinių Tautų (JT) Vaikų
Fondo (UNICEF) generalinio direk-
toriaus pareigas, žadėdamas ginti
vaikų teises visame pasaulyje. JT
generalinis sekretorius Ban Ki-moon
įpareigojo A. Lake perimti UNICEF
vairą iš amerikietės Ann Veneman.

* * *
Jungtinių Valstijų aviacijos ben-

drovės ,,United Airlines” ir ,,Conti-
nental Airlines” sutiko susijungti
mainydamosi akcijomis už 3,7 mlrd.
dolerių sumą, praneša ,,Bloomberg”
remdamasi anoniminiu šaltiniu. Jei-
gu sandoriui pritars priežiūros tarny-
bos ir sandoris bus įgyvendintas, ši
jungtinė bendrovė taps didžiausia
aviacijos bendrove pasaulyje.

New York mieste mèginta
susproginti bombâ 

Naftos dèmès sustabymas Meksikos
îlankoje gali trukti kelis mènesius

Washington, DC, gegužės 3 d.
(AP/BNS) – Naftos bendrovės ,,Bri-
tish Petroleum” (BP) vadovas Tony
Hayward pareiškė, kad bendrovė
jaučia ,,visišką atsakomybę” už naf-
tos pasklidimo Meksikos įlankoje
padarinių sutvarkymą. 

Kaip pranešė T. Hayward inter-
viu televizijos kanalui NBC, bend-

rovė rengiasi ,,blogiausiam scenari-
jui, jeigu avarijos naftos platformoje
padariniams panaikinti reikės dviejų
ar trijų mėnesių”.  Jis pažymėjo, kad
BP nėra atsakinga už avariją naftos
gręžimo platformoje ir naftos išsiver-
žimą į vandenį, bet ji privalo pasi-
rūpinti valymu. T. Hayward sakė,
kad BP leidžia naftą skaidančias che-
mines medžiagas į naftos srautą,
kylantį iš povandeninio gręžinio. 

Baltųjų rūmų Kabineto nariai
vadina susiklosčiusią padėtį itin
grėsminga. Į Louisiana valstiją atvy-
kęs JAV prezidentas Barack Obama
tvirtino, kad visa atsakomybė už tai,
kas įvyko, tenka Britanijos bendrovei
BP, nes jai esą priklausanti naftos
platforma, kurioje įvyko avarija, su-
kėlusi ekologinę nelaimę. Amerikos
vadovas pažadėjo, kad Amerikos val-
džia padarys viską, kas įmanoma
avarijos padariniams sutvarkyti.

Ši avarija kelia pavojų ne vien
aplinkai, bet ir tame regione klestin-
čiam žvejybos sektoriui, kurį B. Oba-
ma vadino ,,regiono ekonominio gy-
venimo pulsu”. Naftos srautas taip
pat nešamas link kaimyninės Missis-
sippe valstijos ir toliau į rytus, Flo-
ridos pusiasalio pakrančių link.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

Policija teigia turinti daug medžiagos dėl įtartino automobilio ,,Times” aikš-
tėje. EPA nuotr.

Gelbėtojai turi mažai laiko atokvė-
piui.                          Reuters nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
V ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS

LAIMINKIME KITUS

Iš to visi pažins, kad esate mano
mokiniai, jei mylėsite vieni kitus /Jn
13, 35/.

Dažnai esame tokie užimti, su-
sirūpinę savo reikalais, savo sėkmės
siekimu, kad nebeskiriame laiko tam,
kad darytume pasaulį gražesnį ir
geresnį. Visada lengviau užsidaryti
savo mažame pasaulyje ir susitelkti
tik į savo problemas ir tikslus. Sa-
kome: „Turiu pakankamai savo pla-
nų. Nebeturiu laisvos vietos dienot-
varkėje... Norėčiau padėti tau prie
namo tvarkymo darbų, tačiau dabar
krepšinio sezono įkarštis. Papras-
čiausiai nebelieka laiko.”

Švenčiame Motinos dieną, dėko-
jame už jų meilę, kuri parodo mums
patį Dievą. Jų meilė, atidumas ir rū-
pestis mums parodo, kad esame su-
kurti ne savanaudiškam gyvenimui.
Tikrai daug žmonių šiandien yra
nusiminę, nuliūdę, įskaudinti ir lau-
kia mūsų meilės ir padrąsinimo.
Nepraleiskime stebuklo galimybių.
Būkime atidūs ir jautrūs savo drau-
gams, bendradarbiams, netikėtai su-
tiktiems žmonėms. Klausykimės, ką
jie sako. Ieškokime galimybių juos
laiminti. Apaštalas mus skatina: „Kol
turime laiko, darykime gera visiems,
o ypač tikėjimo namiškiams” /Gal 6,
10/. Mums reikia ugdyti tokį nusitei-
kimą. Reikia praktikuoti šią gerumo
dorybę ir nuolat kartoti: „Ką aš šian-
dien galiu laiminti? Kam aš galiu
šiandien patarnauti?”

Ne kartą girdėjome: „Kas yra
dosnus vargšui, skolina Viešpačiui, –
Viešpats atmokės jam už jo gerą
darbą” /Pat 19, 17/. Jei duodame sto-
kojantiems, duodame Dievui. Dievas
tikrai suras būdą, kaip grąžinti
mums su procentais. Jei negalime da-
lytis pinigais, galime pagloboti kai-
myno vaikus. Galime padovanoti do-
vanų čekį, kad kaimynas nusipirktų
naują kostiumą. Galime pakviesti
vienišą motiną sekmadienį papietau-
ti. Galime kiekvieną savaitgalį paimti
jos sūnų su savo sūnumi į išvyką.
Tam vaikui tikrai reikalingas tėvo
pavyzdys. Galime paimti vaiką iš glo-
bos namų ir atsivesti jį su savo vai-
kais į bažnyčią sekmadieniais. Tai
daug nekainuoja, bet padaro didžiulę
įtaką vaiko ar motinos gyvenime.
Kaip pasikeistų miestas, jei daugelis
šeimų taip darytų? (...)

Labiausiai panašūs į Dievą esa-
me tuomet, kai duodame, kai dalija-
mės. Tampame panašiais į Dievą

tuomet, kai skiriame laiko žmonėms,
kai stengiamės laiminti kitus. Moky-
kimės rodyti gerumą mažuose daly-
kuose. Pasiūlykime puoduką kavos
bendradarbiui. Užleiskime vairuoto-
ją, kuris nori pakeisti eismo juostą
spūstyje. Parduotuvėje, kai perkame
daug, užleiskime pirkėją su keliais
pirkiniais eilėje. Pastatykime savo
automobilį tolimesnėje aikštelės daly-
je tam, kad kiti žmonės turėtų vietos
arčiau. Palikime daugiau arbatpini-
gių jaunai studentei, aptarnaujančiai
mus restorane. Pakvieskime sutiktus
žmones ateiti sekmadienį į bažnyčią,
kurią lankome. Tegul kuo daugiau
žmonių pastebi, kas yra mūsų geru-
mo šaltinis.

Jei norime gausios Dievo palai-
mos ir sėkmės savo gyvenime, auko-
kime, dalykime savo laiką, darykime
ką nors gera kitiems. Palikime pinigų
vokelyje ant bendradarbio stalo, kai
žinome, kad jo šeima turi finansinių
sunkumų. Nupirkime sumuštinį
elgetaujančiajam prie bažnyčios du-
rų. Paklauskime jo, ko jam dabar
labiausiai reikia, ir padovanokime
jam. Išvalykime virtuvę šalia savo
raštinės, nelaukdami, kol kiti tai
padarys. Pasiūlykime kitiems kartu
važiuoti sekmadieniais į pamaldas,
kai žinome, kad jie negali patys to
padaryti. Klausykime, ką kiti kalba.
Ieškokime galimybių juos laiminti.

Žmonės mato Dievą tuomet, kai
jie mato, kad mes mylime vieni kitus.
Galime išmokti ir cituoti daug Šven-
tojo Rašto ištraukų. Galime studi-
juoti ir aiškinti Bažnyčios mokymą.
Galime aplipdyti savo automobilį
krikščioniškais paveikslėliais. Tai
neparodys, jog esame tikri Jėzaus
mokiniai. Jie atpažins, kad esame jo
mokiniai iš mūsų meilės veiksmų. Jie
mato Dievo gerumą, kai mes skiria-
me laiko ir jėgų vargstantiems, kai
patarnaujame šalia esantiems, kai
laiminame kitus savo malda, žodžiu
ir gyvenimu. Žmonės mus nuolat
stebi. Jie mato Dievo gerumą, kai jo
mokiniai rodo gerumą vieni kitiems.
Kiekvieną rytą atsikėlę klauskime:
„Dieve, kokį žmogų man šiandien
siųsi tam, kad aš jį laiminčiau?”
Dievas žada gausiai ir su pertekliumi
laiminti tuos, kurie laimina kitus.

Autorius yra Vadovų ugdymo
centro direktorius ir Kauno jėzuitų
bažnyčios rektorius.

Sutrumpinta

Bernardinai.lt

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ
Arkivysk. SIGITAS TAMKEVIÇIUS

Gamtos dovanoti vaistai

Pirmieji vaistai žmonijos istorijo-
je buvo gydomųjų savybių turintys
augalai. Lietuvoje augantys žolynai
gydomosiomis savybėmis nenusilei-
džia tolimųjų Rytų vaistiniams auga-
lams. Jau nuo senų laikų žolininkai ir
kaimų žmonės rinkdavo vaistažoles
gydyti ir sveikatai stiprinti. Istoriniai
šaltiniai nurodo, kad jau XVII a. Vil-
niuje veikė specialios vaistažolių
krautuvės. 

Šiandien nedaug kas iš mūsų be-
pamena senuosius receptus ir vis daž-
niau vietoje žolelių traukiame pirkti
vaistų. Tačiau žolelių arbata kartais
gali padėti ne mažiau negu kai kurie
vaistai, ypač jei jie perkami nepa-
sitarus su gydytoju.

Geriant žolelių arbatą taip pat
reikia žinoti, kaip jas vartoti, kad ne-
pakenktume savo sveikatai.

Vienu metu patartina vartoti ne
daugiau kaip du gydomuosius miši-
nius. Reiktų atsiklausti specialisto,
kokius mišinius galima vartoti kartu.
Antrą žolelių arbatą patartina gerti
po pirmosios padarius 15 min. per-
trauką.

Žolelių arbatos nepatariamos, jei
žmogus jautrus jų sudedamosioms
dalims, jei arbatos vartojamos ne pa-
gal nurodymus ir pernelyg dideliais
kiekiais. Žmonėms derėtų pasitarti
su gydytoju prieš pradedant žolelių
arbatas, kadangi galima kai kurių
augalų medžiagų sąveika su vaistais.
Apie šias atsargumo priemones reik-
tų atsiminti geriant ne tik žolelių
arbatas, bet ir vartojant arbatžoles,
kavą, nes pastarosios kai kuriuos or-
ganizmo procesus veikia netgi stip-
riau.

Stiprus imunitetas – peršalimų
priešas

Kad mažiau sirgtume, pirmiau-
sia stiprinkime imunitetą. ,,Vitaminų
turintys augalai, esantys žolelių ar-
batų sudėtyje, didina žmogaus orga-
nizmo atsparumą peršalimo ligoms”,
– teigia doc. Z. Barsteigienė. Imuni-
tetą stiprina ir ežiuolės preparatai,
kurie taip pat patariami vartoti vir-
šutinių kvėpavimo takų infekcinėms
ligoms gydyti ir profilaktiškai. Šal-
tuoju metu nepakeičiami natūralūs C
vitamino šaltiniai – erškėčių vaisiai,
juodieji serbentai, dilgėlių lapai, citri-
nos. Čikagos parduotuvėse galima įsi-
gyti puikių lietuviškų natūralių ar-
batų, į kurių sudėtį įeina minėtieji
vaisiai ir žolelės.

Žolelės peršalus

Vaistažolės turi skirtingą povei-
kį: vienos lengvina atsikosėjimą, ki-
tos mažina temperatūrą, lengvina
kvėpavimą sloguojant ar malšina
gerklės skausmą. Todėl pajutus pir-
muosius peršalimo požymius, reikėtų
pasirinkti tinkamas vaistažoles.
Populiariausios dar nuo senų laikų
žinomos vaistažolės, patenkančios į
siūlomų arbatų sudėtį: čiobrelių bei
raudonėlių žolė, aviečių lapai ir liepų
žiedai. 

Taip pat nuo kosulio patariama
vartoti arbatą, paruoštą naudojant
čiobrelių žolę, debesylų šaknis, sal-
dymedžių šaknis, anyžių vaisius,
pankuolių vaisius, svilarožių šaknis,
gysločių lapus, islandinę kerpeną.
Nuo temperatūros – liepų žiedus,
aviečių lapus, šeivamedžių žiedus. 

Vaistažolės yra naudojamos ne
tik arbatoms ruošti. Suslogavus gali-
ma kvėpuoti garais, karštu vandeniu
užpylus šalavijų ar eukaliptų lapus.

Nurodymų, kokiu paros metu
patartina vartoti žolelių arbatas, nė-
ra. Jas galima gerti ryte, perpiet ir
vakare. „Vis dėlto, tarkime, prakai-
tavimą skatinančią arbatą (kurios
sudėtyje yra avietės, liepžiedžiai) ge-
riau gerti vakare, kai nebereikia eiti į
lauką – taip išvengsite rizikos dar
labiau peršalti’’, – patarė docentė.

Vaistažolės gali būti vartojamos
kartu su vaistais, tačiau doc. Z. Bars-
teigienė siūlytų pasitarti su vais-
tininku ar gydytoju.

Kaip paruošti arbatas?

Ypatingų reikalavimų paruošti
vaistažolių arbatas nėra – ant dėžu-
čių nurodoma, kaip šį gėrimą gaminti
ir vartoti. Paprastai arbatai reikia
1–2 arbatinius šaukštelius žolelių
užpilti stikline verdančio vandens.
Lapus, šakeles, šaknis palikti dešim-
čiai minučių pritraukti, žiedus – pen-
kias. Prieš vartojimą arbatą reikėtų
perkošti. Vaistažolių arbatos, užpilai
ir nuovirai greitai genda, todėl jie
turėtų būti ruošiami kasdien. Jei to-
kios galimybės nėra, jie laikomi šal-
dytuve ne ilgiau kaip dvi paras. 

Reikia laikytis ant pakuotės nu-
rodytų kiekių. Per didelis kiekis gali
pakenkti, pavyzdžiui, sukelti pyki-
nimą ar net turėti rimtesnių pasek-
mių. Daugelyje Čikagos bei jos apy-
linkių parduotuvių galima rasti lietu-
viškų patogiuose pakeliuose surū-
šiuotų vienarūšių arba maišytų žo-
lelių arbatų.   Nukelta į 11 psl.

Pasakojimas apie vaistažoles

,,Švenčionių vaistažolių” fabrikas – tai vienas iš pirmųjų vaistažolinių arbatų
gamintojų, įkurtas 1883 metais. 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

Pradžią padarė pakviesdamas
pas save kolegas Mariją Černeckytę-
Sims, Alę Rūtą, Balį Gražulį ir Me-
dardą Bavarską. Tiesa, pastarasis ne-
atvyko.

Toks pritarimas gautas. Nutarta
rinktis kas ketvirta savaitė pas
kiekvieną iš eilės. Kadangi Detroite
gyvenančių lietuvių rašytojų vos ke-
letas, V. Alantas pasiūlė įtraukti į klu-
bą ir žinomiausius kultūros žmones.
Kolegos pritarė, jog klubo narių
sąrašą papildytų žurnalistas Vladas
Mingėla, aktyvus visuomenės veikė-
jas Vytautas Kutkus ir domininkonas
vienuolis Tomas Vytautas Žiūraitis –
labai šviesi asmenybė. Pastarąjį, ne-
seniai atkeltą iš New Yorko, V.
Alantas buvo susitikęs Alės Rūtos
namuose.

*
Jei 1956 metai paženklinti naujų

dramos veikalų derliumi (Šiapus
uždangos, Sąmokslas prieš savuo-
sius), penkiasdešimt septintieji pra-
sidėjo premjera. Vasario antrąją Det-
roito dramos mėgėjų sambūris su-
vaidino trijų veiksmų komediją Šia-
pus uždangos. Režisavo Z. Arlaus-
kaitė-Mikšienė.

V. Alantas ir šįkart sau pastebėjo,
jog mėgėjų scenos nepalyginsi su pro-
fesionaliąja, tačiau buvo priverstas
pripažinti, kad ne vienoje vietoje su-
kurtas gana įtikinantis scenos vaiz-
das. Žinoma, čia dideli režisierės
nuopelnai.

*
V. Alantas su žmona lankosi visu-

ose Detroite vykstančiuose mėgėjų
teatro pastatymuose, koncertuose,
kitokiuose parengimuose. Dažniau-
siai ir vieną kitą sakinį apie patirtus
įspūdžius užrašo.

Štai balandžio šeštąją lietuvių
bendruomenės surengtame vakare
pasirodė ne tik baleto studijos mo-
kiniai, bet ir kolega Paulius Jurkus,
kuris, anot rašytojo, „visai pakenčia-
mai” paskaitė savo prozos ir poezijos.
O didžiausią dėmesį V. Alantui
padarė pirmą sykį išgirsta dainininkė
Aldona Stempužienė. Pavadinęs ją
„koncerto druska”, rašytojas pagal-
vojo, jog „Lietuvoje ji būtų viena iš
pirmaujančių mūsų dainininkių”.

Liko patenkintas ir balandžio
dvidešimt septintąją pamatytu dra-
mos mėgėjų sambūrio nauju pastaty-
mu – H. Heijermano Du keliu: „Tai
sunkus veikalas ne tik mėgėjams, bet
ir profesionalams, bet detroitiečiai jį
sudorojo visai neblogai.” Ypač patiko
pagrindinio vaidmens atlikėja Dalia
Bulgarauskaitė, pasirodžiusi scenoje
pirmą sykį, tačiau vaidinusi kaip
patyrusi aktorė. 

Kartais ir pačiam rašytojui pasi-
seka su detroitiškiais artistais ištrūk-
ti į kelionę. Labai patenkintas grįžo iš
gastrolių Clevelande, kur gegužės
penktąją buvo suvaidinta jo komedija
Šiapus uždangos. Ne tik spektaklis
turėjo didelį pasisekimą, bet ir ke-
lionė buvo nuotykinga, pakeliui suge-
dus mašinai. Be to, Clevelande jis
turėjo galimybę pabendrauti su ke-
liais seniai matytais reikalingais
žmonėmis. Susitiko su Dirvos laik-
raščio redaktoriumi Baliu Gaidžiūnu.
Jis parėmė mintį, kad pravartu būtų
išleisti J. Bačiūnui skirtą biografinę
knygą.

*
Visada džiaugiasi, atsiradus gali-

mybei vėl susitikti su kolegomis, ku-
riuos pažinojo Lietuvoje. Tokia proga
atsirado balandžio pabaigoje, kai į
Detroitą aplankyti savo dukterų iš
Anglijos atvažiavo Fabijonas Nevera-
vičius.

Susitikę spektaklio metu, susita-
rė, kad gegužės vienuoliktąją aplan-
kys Alantus.

Nebuvo matęs F. Neveravičiaus,
berods, nuo 1949 metų. Daug ir įdo-
miai pasakojo apie Angliją ir Anglijos
lietuvius, prisiminė ir Vokietiją. La-
biausiai įsiminė svečio žodžiai, jog
tarp Didžiojoje Britanijoje atsidūru-
sių tautiečių nėra rietenų, kokios ne-
retai pasitaiko čia, Amerikoje. Todėl į
tenykštės bendruomenės įvairias val-
dybas renkami įvairiausių pažiūrų
žmonės ir, sprendžiant įvairius klau-
simus, diskutuojama iki tol, kol su-
randama prieinamiausia visiems,
bendra nuomonė.

*
Lapkričio devintąją pirmą kartą

suvaidinta trijų veiksmų pjesė Są-
mokslas prieš savuosius sutapo su V.
Alanto dramaturginio darbo dvide-
šimt penkerių metų sukaktimi.

Ispanų salė (buvusi Lietuvių sve-
tainė) buvo beveik pilna. Naująjį Z.
Arlauskaitės-Mikšienės režisuotą
pastatymą publika, regis, priėmė ne
su pačiu didžiausiu entuziazmu, bent
jau V. Alantas savo užrašuose gana
rezervuotas: „Spektaklis turėjo vidu-
tinio pasisekimo.” Tikriausiai čia
suveikė kiti dėsniai – rašytojas nevie-
nąsyk yra pažymėjęs, kad tenykštė
publika labiau mėgsta lengvo žanro
spektaklius. Kita vertus, pjesė iš stu-
dentų gyvenimo ganėtinai prieinama
kiekvienam. 

O gal toks vertinimas išsprūdo
dėl kitos priežasties: atrodo, V. Alan-
tas gerokai nusiminęs, kad po spek-
taklio jo dramaturginės veiklos ju-
biliejų prisiminė tik Detroito rezis-
tencinės santarvės skyriaus pirmi-
ninkas Pranas Stanionis. Nei Det-
roito lietuvių bendruomenės vadovy-
bė, nei lietuvių organizacijų Centro
atstovai nepasveikino, nors pjesės
programėlėje toji sukaktis buvo iš-
skirta.

Sveikinimus ta proga atsiuntė ir
kai kurie draugai. Tačiau ne visi.

Užtat bene geriausia žinia ta
proga – kad lapkričio vienuoliktąją su
ta pjese trupė išvyksta į Torontą. O
parvykus – kad būta didžiulio pasi-
sekimo, o žiūrovų – per šešis šimtus.
Dramos mėgėjų sambūrio gastrolės
laukia ir po Naujųjų metų – detroi-
tiškiai vyks į Hamiltoną, Chicagą ir
dar sykį į Kanadą.

Dramaturginės veiklos sukaktu-
vės buvo paminėtos ir spaudoje. Di-
džiausią dėmesį atkreipė B. Gražulio
straipsnis Vienybėje.

Tačiau pačiam dramaturgui, re-
gis, išskirtiniausia buvo publikacija
žurnale Lietuvių dienos78. Su ja susi-
pažinęs V. Alantas vyriausiajam
redaktoriui Bernardui Brazdžioniui
nusiuntė tokį laišką79:

„Kolega Bernardai,
Aš turiu tokį savotišką paprotį

(...): jei kas apie mane atsiliepia vie-
naip ar kitaip, jaučiu pareigą už tai
padėkoti.                    Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 20

Atkelta iš 3 psl.  į vicepreziden-
tus Sarah Palin. Pirmasis kalbą sakys
University of Michigan stadione, kur
jau išdalinta 80,000 pakvietimų. Sa-
rah Palin dalyvauja Clarkston mies-
telyje vykstančiame Americans for
Prosperity Foundation ruošiamame
forume. Žiūrėsime, kiek žiniasklaidos
dėmesio jie susilauks ir kaip bus

įvertinti.
Nėra klausimo, kad visi nori ne

tik mūsų balsų, bet ir pinigų. Lengvai
nepasiduokime rinkiminėms aist-
roms ir pažadams. Parafrazuojant
seną liaudies dainą, galime tarti, kad
,,Dievas davė man protelį, kad nesė-
dau į jokios partijos laivelį…”

Visi nori mūsų balsų ir pinigų

Atkelta iš 4 psl.
– O jeigu būtų surastas veiksmin-

gas būdas kaip rinkėjams veiksmin-
giau kontroliuoti savo rinktus Seimo
narius – panaikinti partinius sąrašus
ar įvesti deputatų atšaukimo galimy-
bę, – ar tada padėtis bent kiek pa-
gerėtų?

– Taip, ko gero taip – nušvito
kolegos. – Tik kaip atrasti tokį būdą
ir kaip jį įdiegti? Matote, visas keb-
lumas yra tas, kad dabartinė politinė
Lietuvos sistema tiksliai laikosi de-
mokratijos reikalavimų, pagal ku-
riuos valstybinė valdžia priklauso ne
parlamentams, o užkulisinėms struk-
tūroms: partijų viršūnėms ir įvai-
rioms neformalioms įtakos grupėms.
Europoje ir Amerikoje dėl to nekyla
didesnių nesusipratimų, nes ten vals-
tybių biudžetuose yra pasakiškai

dideli pinigai, o Lietuvoje kol kas val-
stybė kur kas neturtingesnė už oli-
garchus, kontrabandos karalius, nar-
kobaronus ir t. t. Po kokių dvidešim-
ties metų ir Lietuvoje pinigų ir de-
mokratijos bus daugiau, jos trupinių
pakaks visiems: ir nešvariems vertel-
goms, ir profsąjungoms, ir pensinin-
kams, ir visiems jos ištroškusiems.

– Vadinasi, mums dvidešimt
metų dar reikia kentėti susiveržus
diržus? – nesugebėjau nuslėpti savo
nusivylimo.

– Deja, taip, – nusiminė kolega
Jurgis. 

– Deja, taip, – pritarė kolegė
Irena.

Man beliko kolegoms palinkėti
sėkmės, o visai tautai – truputį kant-
rybės.

Apie tautą, Seimą ir politinę valią

Jaunų amerikiečių nutukimas
gali pakirsti šalies saugumo pamatus:
jau dabar daugiau nei ketvirtadalis
jaunuolių per stori įstoti į kariuo-
menę. JAV kariuomenės generolai
tvirtina, kad būsimi rekrūtai į ka-
riuomenę dažniausiai nepriimami dėl
antsvorio. Pasak jų, būtina, kad JAV
Kongresas priimtų įstatymus, regu-
liuojančius amerikiečių mitybą mo-
kyklose. Reikalaujama, kad mokinių

maiste būtų mažiau cukraus, druskos
bei riebalų. „Nutukimo rodikliai gra-
sina ne tik visai Amerikos sveikatai,
tačiau ir mūsų kariuomenės ateičiai,
– rašoma straipsnyje. – Šią problemą
laikome rimta nacionalinio saugumo
spraga.” Po šiais teiginiais pasirašė
per 130 į atsargą išėjusių generolų,
admirolų bei kitų aukštas pareigas
ėjusių karių.

Lrt.lt

Antsvoris – grėsmė nacionaliniam saugumui
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,,Draugo” knygynèlyje

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

Iš Cicero lietuvių padangės 
EDVARDAS ŠULAITIS

Kai dauguma mūsų tautiečių dar
tik ruošiasi vykti atostogoms į tė vy -
nę, Danutė ir Algis Kirkai iš jos jau
spėjo sugrįžti. Sugrįžimas buvo šiek
tiek pavėluotas, nes dėl Islandijos
ugnikalnio sukeltų debesų jų viešna -
gė užsitęsė visą savaitę. Tačiau, kliū -
tį nugalėję, jie per Lenkiją lai mingai
sugrįžo į Cicero.

Sekmadieninės kavutės metu D.
ir A. Kirkai papasakojo savo įspū -
džius iš tėvynės, kalbėjo apie ten
esančias problemas, kurių dauguma
jau žinomos iš spaudos. Paminėjo,
kad padėtis tėvynėje nėra gera ir vil -
tingų vaizdų dar nesimato. Nors
žmo nės gatvėse vaikšto neblogai ap -
si rengę, tačiau, pasak A. Kirkos, ne -
mažai jų dėvi rūbus, kuriuos atsiun -
čia labdaringos įstaigos iš įvairių val -

s tybių. A. Kirkus taip pat sakė, jog
turėjo keblumų Varšuvos oro uoste,
kur net penkis kartus turėjo rodyti
dokumentus. 

Viešnia iš Wiscosin valstijos

Balandžio 25 d. kavutėje apsilan -
kė ir Gertrūda Žemelienė – viešnia iš
Wisconsin valstijos. Ji iš vakaro at vy -
ko pas bičiulius Birutę ir Vytautą Za -
latorius, nes sekmadienio popietę ėjo
į Lietuvių Operos pastatymą Cice ro.
Ši moteris yra našlė 2000-siais miru-
sio visuomenės ir spaudos veikėjo
Hen riko Žemelio, kuris buvo gerai
žinomas ne tik Čikagos lietuviams.
Jis kurį laiką vadovavo ir „Margučio”
radijo programai bei darbavosi įvai -
riose organizacijose. 

Viešnią trumpai pristatė V. Za -
latorius, o vėliau į susirinkusiuosius
kreipėsi ir ji pati. G. Žemelienė pa si -
džiaugė, jog apie Cicero lietuvių veik-
lą pavyksta sužinoti skaitant lietu-
višką spaudą. 

Susirinkime-kavutėje apsilankė
lietuviškas pamaldas Šv. Antano baž -
nyčioje laikęs kun. dr. Kęstutis Tri -
makas, kuris jau baigia savo įsipa -
reigojimus Marquette Park lietuvių
pa rapijoje ir nebeturės ten vykti po
šv. Mišių Cicero. Kunigas priminė,
kad balandžio 29 d. 5 val. p. p. Šv.
Antano parapijos bažnyčioje bus
klau somos išpažintys lietuvių kalba,
o 5:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mi -
šios. Taip pat pranešė, jog gegužės
mė nesį vyks Gegužinės pamaldos. 

Susitikimo metu buvo kalbama ir
apie birželio 20 d. Willowbrook po -
kylių salėje Willow Springs, IL ruo -
šia mą kun. dr. K. Trimako 50 metų
kunigystės minėjimo ir garbės dokto -
rato regalijų įteikimo pobūvį, į kurį
vietas reikia užsisakyti iš anksto. 

Ku nigas buvo atsinešęs keletą
ne seniai Lietuvoje iš leistos jo poezijos

Cicero lietuvių bažnyčio choro narės Genutė Saliga (kairėje) ir Birutė Mi ka -
lonytė ciceriečių susirinkime balandžio 25 d.    Edvardo Šulaičio nuotraukos

Viešnia Gertrūda Žemelienė kalba Cicero lietuviams. Šalia jos – V. Zalatorius,
toliau F. Bobinas. 

Justinas Sajauskas, prozinin kas,
eseistas, čikagiečiams, besidomin-
tiems literatūra, yra žinomas. 2000
m. jo romanas ,,Suvalkijos geografi-
ja” laimėjo tada dar ėjusio ,,Lietuvių
balso” literatūrinį konkursą.

Tai rašytojas dažniausiai rašan-
tis istorinėmis temomis. Rašo ne tik
istorinius romanus, bet ir apybraižas
apie knygnešius, laisvės kovotojus,
Vasario 16-osios Akto paieškas.

,,Pernelyg ilgai buvome įtaigoja-
mi svetimų, tad taip – iš karto! – pasi-
jutome orūs ne taip lengva brazdžio-
niškai ‘užmiršti, kuo vakar guve-
nom’. Ir vis  dėlto ateis laikas, kai
šalis prie Nemuno pradės žiūrėti
savo – ne svetimomis akimis, kai gy-
venimą vertins savo, ne kokio ten
partnerio protu. Antraip neteks pras-
mės ne tik mūsų pačių, bet ir valsty-
bės įkūrėjo Mindaugo, apie kurį – ši
knyga, gyvenimas”, – knygos ,,Vo -
verė ant vilkų tako” autoriaus žodyje
rašo J. Sajauskas.

Kaip teigia pats autorius, „vo -
verė – tai Lietuvos įvaizdis. Visais
am žiais ji buvo ant priešų tako”. 

Svarbiausias romano ,,Vo verė
ant vilkų tako” veikėjas – karalius
Min daugas. Knygoje vaizduojami
trys Mindaugo gyvenimo tarpsniai,
tebedengiami istorijos šešėlių: jaunas
kunigaikštis, trokštantis savo pilies;
savarankiškas valdovas, buriantis
ben dron valstybėn Lietuvos sritis,
kai aplink sukiojasi priešai; galiau -
siai – karaliaus Mindaugo žūtis.

Autorius šio epizodo tiesiogiai
ne  vaizduoja, o remiasi analogiška is -
to rija, įvykusia gerokai anksčiau už
Lietuvos ribų. 

Intriguojančiais įvykiais, ryš-

kiais veikėjų paveikslais, tik roviško-
mis aplinkos detalėmis at ku riamas
pra ei ties epochos vaizdas.

Knygą 2009 m. išleido Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla Vilniuje,
kuri nuolat bando prikelti iš miego
is torinės literatūros lentyną. Manau,
kad istorijos mylėtojai šį romaną per-
skaitys su įdomumu. Knyga lengvai
skaitoma, patraukia dėmesį, todėl
pa tarčiau šią knygą paskaityti ir litu-
anistinių mokyklų vyresniųjų klasių
moksleiviams. 

Knygos kaina  – 26 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau leidinių – už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant knygą prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500.                    Paruošė L. A.

Voverė ant vilkų tako

BALSSI kalbų kursai
Baltijos studijų vasaros institu-

tas (The Baltic Studies Summer
Institute (BALSSI)) šią vasarą vėl
kviečia visus į intensyvius lietuvių,
latvių ir estų kalbų kursus.  Kaip ir
pernai, BALSSI šiemet globoja Uni-
versity of Wisconsin-Madison Rusi-
jos, Rytų Europos ir Centrinės Azijos
centras (The Center for Russia, East
Europe and Central Asia (CREECA)).
Šių metų programoje siūlomi pir-
mųjų ir antrųjų metų lietuvių, latvių
ir estų kalbų lygiai, taip pat bus gali-
ma klausyti paskaitų anglų kalba

apie Baltijos šalių istoriją, kultūrą,
bus rengiami kultūriniai renginiai,
susiję su Bal tijos šalimis. Registracija
kursams pra tęsta iki gegužės 12 d.,
tad sku bė kite registruotis!

Norintiems moky tis taip pat yra
galimybė gauti stipendijas. Dėl išsa -
mesnės informacijos apsilankykite
BALSSI tinklalapyje: http://creeca.
wisc.edu/balssi/index.html arba
kreipkitės į BALSSI programos koor-
dinatorę Nan cy Heingartner el. paštu
balssi@creeca.wisc.edu arba tel.:
1-608-262-3379. 

knygos egzempliorių, kuriuos pado -
vanojo kavutės daly viams, tarp jų ir
šių eilučių autorių. Beje, šį leidinį,
kuris vadinasi „Jis man dovanojo
Būtį”, išleido Marijonų talkininkų
centro leidykla Kaune. 

Cicero LB susirinkimas

JAV Lietuvių Ben d ruomenės Ci -
cero apylinkės valdyba gegužės 2 d.
po lietuviškų šv. Mišių Šv. Antano

parapijos salėje kavutės kambaryje
surengė narių susirinkimą. Jo pro-
gramoje – valdybos veiklos apžvalga,
iž dininko pranešimas, Revizijos ko -
mi sijos ataskaita, dalies valdybos na -
rių rinkimai. 

Susirinkimo dalyviai pasivaišino
kugeliu, saldumynais ir kava bei ar -
bata. Gausus apylinkės narių daly-
vavimas susirinkime parodė, jog tau-
tiečiai domisi lietuviška veikla ir ją
remia.

Kun. dr. Kęstučio Trimako poezijos
kny gos „Jis man dovanojo Būtį” vir -
šelis.
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Margumynai

,,Rid rid rid margi margučiai, o
čia čia maži vaikučiai” – su šia dai-
nele Ragainės (Nemano) II vidurinėje
mokykloje balandžio 8 dieną prasidė-
jo šventė, kurią pavadinome ,,Mažo-
sios Velykėlės”. Visų lietuviškų klasių
mokiniai jai ruošėsi iš anksto. Muzi-
kos mokytojas Feliksas mokė vaikus
dainelių, klasių – mokytojai eilėraš-
tukų. Klasėse mokiniai piešė pieši-
nius, ruošėsi parodai.

Šventės dieną lietuviškose klasė-
se vyko tikras šurmulys. Klasėse mo-
kiniai buvo supažindinami su įvai-
riais kiaušinių marginimo būdais.
Mokytoja Zina mokė marginti vašku,
Liucijos mokiniai lipdė lipdukus,

spalvino. Mokytoja Vida mokė sku-
tinėjimo būdų.

Po to visi rinkosi į salę, kur vyko
piešinių ir margučių parodėlė. Į šven-
tę atvyko Velykų Bobutė su pilnu
krepšiu dovanų. Ji papasakojo vai-
kams, kaip švenčiamos Velykos Lie-
tuvoje, kokios yra tradicijos. Vaikai
deklamavo, žaidė žaidimus. Vyko
margučių ridenimo varžybos. Visi
džiaugėmės gražia švente.

Mokiniai ir mokytojai dėkoja
Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijai už paramą organizuojant
Velykų šventę mokykloje.

Mokytoja Vida Martišauskienė

Mažosios Velykėlės Ragainėje

Atkelta iš 8 psl.
Taip pat svarbu žinoti, kad vais-

tažolės, kaip ir visi vaistai, sensta.
Geriausia vaistinių augalų įsigyti
tada, kai jų prireikia, nes ilgai laiko-
mos žolelės gali supelyti, prarasti gy-
domąsias savybes ar net tapti kenks-
mingomis sveikatai. 

Dažnai arbatos mėgėjai šį gėrimą
skanina šaukšteliu medaus. „Medus
yra gerai organizmo įsisavinamas na-
tūralus produktas. Ypač patartina
vartoti su vaistažolių arbatomis ko-
sint. Tačiau medaus nepatariama
dėti į karštą arbatą, nes taip medus
praranda daugelį gerųjų savo savy-
bių. Taip pat nepatartina medumi
saldinti arbatos kūdikiams”, – per-
spėja doc. Z. Barsteigienė. 

Dar viena svarbi tiesa, kurią,
anot docentės, privalo suvokti kiek-
vienas – nors organizmą stiprina vi-
taminų ir mineralinių medžiagų tu-
rintys vaistiniai augalai, nereikėtų
pamiršti tinkamos mitybos, darbo ir
poilsio.

Kokias žoleles pirkti?

Čia patarti tikrai nelengva, nes
kiekvienas turi savo pamėgtas: vieni
perka amerikietiškas, lenkiškas, kiti
geria tik lietuviškas ar patys, nuva-
žiavę į Lietuvą, prisirenka.

Esu lankiusis daugybėje fabrikų,
ragavusi žolelių arbatų parodose, ta-
čiau kol kas geresnių nei gaminamų
Švenčionyse (kalba eina apie masinę
gamybą), nesu radusi. Kodėl mes pa-
sirinkome ,,Švenčionių vaistažolių”
fabriką?

Visų pirma todėl, kad tai vienas

iš pirmųjų vaistažolinių arbatų ga-
mintojų, įkurtas 1883 metais. Antra,
lankiausi įmonėje, ir ji paliko didžiulį
įspūdį. Tokių fabrikų nelengva rasti
ir Amerikoje. Stebina neįtikėtina šva-
ra – darbuotojai įeina pro vienas
duris, išeina pro kitas. Visi apsirengę
nepriekaištingai baltais chalatais,
baltomis kepuraitėmis. Išeidami iš
cecho žmonės palieka rūbus spe-
cialioje patalpoje, grįždami vėl juos
apsivelka. Tiesa, tų žmonių palyginti
tikrai nedaug, nes fabrikas yra šiuo-
laikinis, visur veikia automatai, ku-
riuos reikia tik prižiūrėti. Grindys
žvilgėte žvilga. Tikrai norėčiau į šį
fabriką nuvežti keletą amerikiečių,
kad jie patys pamatytų, kad ,,Šven-
čionių fabrikas” savo tvarka ir švara
gerokai pralenkia daugelį veikiančių
Amerikoje.

Su malonumu geriu Švenčionių
vaistažolių arbatas ir nebijau jų pa-
siūlyti savo artimiesiems.

Apdovanojimai ir pažymėjimai

Pastaraisiais metais UAB „Šven-
čionių vaistažolės’’ veikla ir produk-
cija įvertinta ne vienu svarbiu ap-
dovanojimu ar pažymėjimu.

• 2009 m. parodoje „Rinkis prekę
lietuvišką” ,,ETNO Eco Ekologiška”
čiobrelių arbata buvo apdovanota pri-
zu „Ekologiškas parodos gaminys”. 

• 2008 m. gautas VŠĮ „Ekoag-
ros” ekologiškų produktų gamybos
pažymėjimas, liudijantis, kad UAB
„Švenčionių vaistažolės” gaminama
ekologiška produkcija atitinka ES
reglamento (EEB) Nr. 2092/91 ir
Ekologinio žemės ūkio taisyklių rei-
kalavimus.

• 2008 m. tarptautinėje speciali-
zuotoje žemės ūkio ir maisto pramo-
nės parodoje „Agrobalt 2008” buvo
apdovanota ETNO žolelių arbata
„Šiltas prisiminimas”’.

• 2008 m. buvo įdiegta RVAST
sistema, liudijanti atitikimą Geros
higienos praktikos reikalavimus.

• 2005 m. ETNO žolelių arbata
„Aksominis vakaras” konkurse „Lie-
tuvos metų gaminys 2005” įvertinta
aukso medaliu.

• 2004 m. įmonei suteiktas Geros
gamybos praktikos pažymėjimas Nr.
LT/003H/2004 – tai pastarųjų metų
modernizavimo, kryptingos kokybės
kontrolės rezultatas ir aukštų jos
reikalavimų įrodymas. Šis pažymėji-
mas liudija, kad fabriko gaminiai
atitinka ES direktyvos reikalavimus.

• 2003 m. UAB „Švenčionių vais-
tažolės” apdovanota Europos Naujojo
tūkstantmečio prizo „Už kokybę”
auksu.

Bus daugiau.

Pasakojimas apie vaistažoles

Žolelių arbata kartais gali padėti ne mažiau negu kai kurie vaistai.

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Velykų bobutės dovanos.

III klasės mokiniai mokosi vašku marginti kiaušinius. Mokytoja Zina Bud-
ginienė.                                                                       J. Glinskio nuotr.

Australija praėjusią savaitę pa-
skelbė ketinanti tapti pirmąja šalimi,
kurioje bus uždrausta ant rūkalų pa-
kelių spausdinti gamintojų ženklus ir
kitokius prekinius ženklus. Šis pra-
nešimas jau sukėlė didelį pasipikti-
nimą tabako pramonėje.

Pagal planuojamą priimti įstaty-
mą, kuris, kaip tikisi vyriausybė, pa-
dės sumažinti tabako vartojimą, nuo
2012 metų cigaretės turėtų būti par-
davinėjamos paprastuose pakeliuose,
ant kurių bus spausdinami tik įspėji-
mai apie rūkymo daromą žalą.

Pagrindinė rūkalų gamintoja
šalyje ,,Imperial Tobacco Australia”

pareiškė apskųsianti šį sprendimą,
dėl kurio esą sumažės bendrovės pel-
nas, teigdama, kad prekiniai ženklai
turi tam tikrą komercinę vertę.

Australijos sveikatos ministrė
Nicola Roxon savo ruožtu pareiškė,
kad planuojamas priimti įstatymas
bus kruopščiai parengtas, kad nekil-
tų jokių teisinių susidūrimų.

Australijoje šiuo metu yra už-
drausta tabako gaminių reklama,
taip pat draudžiama rūkyti uždarose
viešose patalpose, tokiose kaip biurai
ir restoranai.

BNS

Australija pirmoji uždraus gamintojų ženklus 
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�A. a. Marytė Janickienė, bu vu -
si čikagietė, mirė California.

�LB Lemonto Socialinių reikalų
skyrius kviečia visuomenę gegužės 5
d., trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į
su   sitikimą  su socialinių mokslų ma-
gistre Vi li ja Aukštuoliene. Ji kalbės
tema ,,Ką turėtų žinoti su laukusieji
60-ies?” Susitikimas vyks Bočių me -
nė je, Pasaulio lietuvių centre.

�Psichologinės ir dvasinės pa -
galbos draugija (PDPD) kviečia daly-
vauti Savitarpio pagalbos grupelėse
tema ,,Bendravimas šeimoje”. Gru pe -
lės rinksis Pasaulio lietuvių centre,
4911 127th St., Lemont, IL 60439.
Va dovai: psichologė Saulena Anta na -
vičienė ir kunigas Antanas Saulaitis,
SJ. Pirmasisi susitikimas vyks penk-
tadienį, gegužės 7 d. 7 val. v. Apie
dalyvavimą prašome pranešti tel.:
708-899-0293. Registracija nebūtina,
tačiau pageidautina.

�William Ferris choras gegužės 8
d., šeštadienį, 7:30 val. v. atliks koncertą
„Baltic Blast” Madonna Della Strada
kop lyčioje, Loyola Univeristy, 1032 W.
Sheridan Rd., o gegužės 16 d., sekma -
die nį, 3 val. p. p. Rockefeller Memorial
Chapel, 59tn ir S. Woodlawn Ave., san -
k ryža, Chicago. Bilietų tei rautis tel.:
773-325-2000. Daugiau in for  macijos
www.williamferrischorale.org

�Gedimino lituanistinė mokykla
kviečia mamas ir močiutes į pava sa -
rio šventę ,,Gražiausia puokštė – tau,
mamyte”, kuri vyks gegužės 8 d., šeš-
tadienį, St. Andrew Lutheran Church
parapijos patalpose, 10 S. Lake St.,
Mun delein, IL. 11:30 val. r. šv. Mišios.
12:30 val. p. p. koncertuoja mokyklos
mokiniai ir studija ,,Amber Music&
Dance” Nuo 9 val. r. iki 2:30 val. p.p.
vyks pavasarinė mugė, galėsite pasi -
vai šinti lietuvišku maistu. Tel. pasi -
tei ravimui: 847-668-1731 (Beata). 

�Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
gegužės 15 d. 6 val. v. kviečia į prem-
jerą – Balio Sruogos 2 dalių komediją
,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė
Ilona Čiapaitė. Spektaklis vyks Jau -
nimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Auka – 15 dol.

�Kviečiame visas Lietuvos Duk -
terų draugijos nares  ir plačiąją lietu-
višką visuomenę į Draugijos rengia -
mą visuotinį narių susirinkimą, kuris

įvyks gegužės 16 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont. Ap -
žvelgsime mūsų veiklą, tolimesnius
ateities planus, pasidalinsime min -
timis, išklausysime patarimus. Kvie -
čia me visus kuo gausiau dalyvauti. 

�JAV LB Vidurio Vakarų apy -
garda kviečia vykti autobusu į Dainų
šventę, kuri vyks  Toronte, Canada,
liepos 4 d. Iš Čikagos išvyksime liepos
2 d., penktadienį. Šeštadienį numa to -
ma ekskursija po Toronto miestą.
Grįžtame liepos 5 d., pirmadienį. Už -
sirašyti galite paskambinę tel.: 708-
974-0591 (Irena Vilimienė).

�Boston lituanistinė mokykla
šiais metais švenčia 60 metų sukaktį!
Ta proga maloniai kviečiame Jus į
ekskursiją po Isabella Stewart Gard -
ner muziejų, 280 The Fenway, Bos -
ton, MA. Ne tik pamatysite pa sau -
linio lygio kūrinių, bet ir dalyvavimu
paremsite mokyklą. Ekskursijas
dviem kalbom ves mo kytoja Milda Ri -
chard son. Ekskursijos vyks gegu žės
15 d. 11 val. r. ir 1 val. p. p. Kaina –
50 dol. Nuo mokyklos į muziejų veš
autobusas, kuris išvyks 10:15 val. r.
Būtina užsiregistruoti iki gegužės 8
d. Dau giau informacijos ir registra -
cijos anketą rasite tinklalapyje www.
blsm.org

�Gegužės 29 d., 7:30 val. v. klubo
salėje kultūros būrelis rengia kon-
certą, kurio programą atliks St. Pe -
tersburg Opera nariai. Su St. Peters -
burg Opera Company  birželio 4–6
dienomis Palladium teatre sta toma
opera ,,Carmen” supažin dins St. Pe -
tersburg Opera muzikinis direktorius
Mark Sforzini ir šios operos  režisie -
rius Dean Anthony. Vietas prie satlų
arba stalą (10 asm.) galite užsisakyti
pas Angelę Karnienę tel.: 727-347-
3717 arba pas Danutę Mažeikienę
tel.: 727-367-6306. Įėjimo auka – 10
dol. (studentams – 7 dol.).

�Liepos 25 d. 2 val. p.p. Lietuvos
Dukterys organizuoja Mėlynių balių
(Blueberry Acres, 32 McRae Rd., NE,
Arlington, WA). Kasmetinės susi neš -
tinės vaišės, viliojantys prizai, tylusis
aukcionas, linksmybės ir, žinoma, lin -
k stančios mėlynių krūmų šakos. Pa -
uogavę galėsite mėlynes vežtis namo
už tikrai puikią kainą.

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Floridos lietuvių dėmesiui!
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas vakarinei Floridai Algimantas

Karnavičius praneša, kad Lietuvos piliečių priėmimas konsuliniais klausimais
Lietuvių klube, St. Petersburg, FL, vyks gegužės mėn. 6–7 dienomis. Pri ėmi -
mą rengia Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New York konsulai.

Asmenys, norintieji atnaujinti savo pasus ar pakalbėti su konsulais įvai-
riais klausimais, prašomi registruotis pas generalinį konsulą Algimantą Kar -
na vičių tel.: 727-895-4811 arba el. paštu LTConsulFL@bayprintonline.
com

Registruojantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kokios konsulinės
paslaugos pageidaujama, kurią dieną ir kuriuo  laiku jums patogiau atvykti.
Išankstinė registracija būtina.

Daugiau informacijos rasite LR generalinio konsulato New York tin-
klalapyje www.ltconsny.org arba gausite tel.: 212-354-7840.

Tėvo Antano Saulaičio, SJ knygos vaikams ,,Kaip atrodo dvasios?”
pristatymas vyks gegužės 7 d., penktadienį, 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių cen-
tre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439. Kviečiame visus vaikučius, jų tėvelius
ir senelius bei mokytojus atvykti į knygos sutiktuves, susitikti su knygos auto-
riumi.

Lietuvos šaulių studentų klubas gegužės 19 d. Vilniuje rengia dideles iš -
kilmes istorinės reikšmės Lietuvai ir Šaulių sąjungai proga – tądien bus
atkurta pirmosios nepriklausomos Lietuvos laiku (nuo 1934 m.) Vytauto Di -
džiojo uni versitete (VDU), Kaune, veikusi Lietuvos studentų šaulių saja (ki -
taip – korporacija ,,Saja”) ir prašo pagalbos.

Studentai perima senuosius ,,Sajos” nuostatus, atkūrė senąją simboliką –
korporantiškas studentų kepuraites ir juostas, senąjį ženklą ir kt., išnagri nė -
jo viską, kas apie ,,Sają” išlikę Valstybės archyve, gavo sąjungos vado pa -
laiminimą.

Tačiau dalykas, kurio jiems labiausiai trūksta ir kas iš tikrųjų užtikrintų
,,Sajos” tęstinumą ir leistų jiems šiandien perimti jos teises ir pareigas, – tai
senieji VDU ,,Sajos” nariai, šauliai. Deja, beveik visus juos XX a. istorija
pašaukė partizanauti ar išblaškė po tolimąjį pasaulį. O labiausiai tikėtina, kad
nemaža dalis jų patraukė į Jungtines Amerikos Valstijas.

Nuoširdžiai prašome Jūsų išplatinti šį laišką Lietuvių bendruomenės JAV
nariams ir galbūt į jį atsilieps girdėję, matę senąją ,,Sają”, o gal net buvę jos
nariai. Džiaugtumėmės galėdami su jais susipažinti ir bendrauti. Mums tai
išties svarbu. Tikimės Jūsų supratimo. Daugiau informacijos tinklalapyje
www.sauliusajunga.lt  

Skaidrilė Grigaitė
sauliuklubas@gmail.com

,,Saja” ieško pagalbos

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Gegužės mėnuo skirtas Dievo
Motinai Marijai ir kiekvieno mūsų
mylimai motinai.

Motinos dienos proga pasvei-
kinkime savo motinas gėlėmis ir
paskirkime vertingą dovaną –
įrašydami  savo MOTINOS  vardą
į Draugo fondo narius. Gėlės nu-
vysta, bet mūsų MOTINOS vardas,
išspausdintas ,,Drauge”, išliks.

Draugo fondas yra pagrindi-
nis dienraščio ,,Draugas”, ku-
riame atsispindi visas mūsų išei-
vijos gyvenimas, ramstis.

DR aukos nurašomos nuo Fed.
mokesčių. Čekius rašyti: Draugas
Foundation ir siųsti: 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629

Daug gražių atsiliepimų girdė-
jome po Lietuvių Operos pas-
tatymo Franz Lehar ,,Linksmoji
našlė” premjeros. Kad pastaty-
mas būtų įdomus, nuotaikingas,
daug prisidėjo ne tik dirigentas
Julius Geniušas, re žisierius Kęs-
tutis Jakštas, chormeisterė Jū-
ratė Grabliauskienė, solistai,
Operos choristai ir valdyba. Di-
delį darbą atliko ir Lietuvių
Operos choreografinė grupė:
vadovas – Aivaras Vitkus, cho-
reografai – Monika Adomaitytė,
Giedrė Elekšytė ir kaunietis
Dainius Bervingis. 

Jono Kuprio nuotr.


