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JAV nor∂jo, kad Lietuva b∆t¨ îtraukta î NATO susitarimus – ,,WikiLeaks”
Vilnius, sausio 19 d. (BNS) –

Jungtinių Valstijų ambasadorius
NATO Ivo Daalder 2009 m. rugsėjį
lankydamasis Nyderlanduose sakė,
kad į NATO susitarimus dėl branduo-
linių ginklų Europoje be kitų šalių tu-
rėtų būti įtraukta ir Lietuva. Kaip
rašo dienraštis ,,Vilniaus diena”,
remdamasis ,,WikiLeaks” paskelbtu
JAV diplomatų susirašinėjimu, bran-
duolinį nusiginklavimą I. Daalder ap-

tarė su Nyderlandų užsienio reikalų
ministru Mexime Verhagen. Nuosta-
tą Lietuvos atžvilgiu amerikiečių dip-
lomatas išsakė, kai Nyderlandų UR
ministras pasakė, jog diskutuojant
dėl NATO strateginės koncepcijos jis
remia vokiečių siūlymus, susijusius
su branduoliniu nusiginklavimu.
Kartu M. Verhagen pabrėžė, kad
,,sustabdė vidines olandų diskusijas
dėl branduolinių ginklų buvimo

Olandijoje, nes tai apsvarstyti turi
NATO”.

,,Daalder padėkojo ministrui ir
pabrėžė, kad sąjungininkų susitari-
mai dėl branduolinių ginklų Europoje
būtų neįkainojami geriems transat-
lantiniams santykiams, ir į juos turė-
tų būtų įtraukti Quad (JAV, ES, Ja-
ponija ir Kanada), šalys, kuriose yra
ginklai, ir, be kitų, Lietuva”, – rašo-
ma ,,WikiLeaks” paskelbtame doku-

mente. Po šio pranešimo, pasak ,,Vil-
niaus dienos”, iš JAV ambasados pra-
dėjo eiti pranešimai branduoline te-
matika. ,,WikiLeaks” šių pranešimo
dar nepaviešino. Krašto apsaugos mi-
nistrė Rasa Juknevičienė atsisakė ko-
mentuoti ,,WikiLeaks” pranešimus ir
pakartojo, kad Lietuva norėtų, jog
,,pasaulyje būtų susitarimai, kurie
mažintų branduolinio ginklo buvimą
šitame regione”.

Pamin∂tas laisv∂s gyn∂j¨ dienos 20-metis
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New York, sausio 19 d. (Lietuvos generalinio konsulato New York info) – Sausio 16 d. New York mieste paminėtas
Laisvės gynėjų dienos dvidešimtmetis. Po lietuviškų šv. Mišių, kurių metu buvo meldžiamasi už žuvusiuosius 1991 m.
sausio 13-ąją, tautiečiai rinkosi į Brooklyn-Qeens lietuvių apylinkės ir Lietuvos generalinio konsulato New York or-
ganizuotą minėjimą Švč. Mergelės Marijos apreiškimo parapijos salėje. Susirinkusieji giedojo patriotines dainas, buvo
skaitomos žuvusiųjų biografijų ištraukos. Generalinis konsulas Valdemaras Sarapinas kalbėjo apie Lietuvos atgimimo
istoriją, 1991-ųjų sausio įvykių reikšmę ir prasmę, apie pasiektos pergalės atgarsius dabarties ir ateities kartoms, da-
lijosi prisiminimais apie Lietuvos laisvės gynimo naktį. „Ta sausio naktis buvo laisvės pranašas ne tik Lietuvai, bet ir
daugeliui kitų tautų, kurios tapo nepriklausomomis vėliau. Tegul ta neįkainojama laisvė, kurios atėjimas pareikalavo
šiandien minimų didvyrių gyvybių, vienija bei telkia mus ir šiandien”, – kalbėjo V. Sarapinas. Renginio metu buvo
rodomas filmas ,,Sausio 13-oji”. Lietuvos generalinio konsulato New York nuotr.

Užsienio politikos žinovai nagrin∂jo
tarptautinio saugumo klausimus

Trakai, sausio 19 d. (URM info)
– Trakuose sausio 14–15 dienomis vy-
kusiame neformaliame Europos ir
Šiaurės Amerikos tarptautinės ir
saugumo politikos specialistų susiti-
kime nagrinėta Europos Sąjungos ir
NATO veikla, bendradarbiavimo su
Rusija įvykiai, padėtis Baltarusijoje ir
pagrindiniai strateginiai iššūkiai, ku-
riuos euroatlantinei bendruomenei

teks spręsti 2011 metais.
Pasak Lietuvos užsienio reikalų

ministro Audroniaus Ažubalio, tokio
pobūdžio diskusijos leidžia šviežiai
pažvelgti į problemas ir ieškoti naujų
jų sprendimo būdų. „Mes čia ‘pasi-
krovėme’ tikrai gerų minčių. Susiti-
kime dalyvavo kolegos iš ES šiuo me-
tu pirmininkaujančios Vengrijos, Če-
kijos, Latvijos ir Lenkijos. Tokios dis-

kusijos yra naudingos visiems, bet
pirmiausia tiems, kurie priima politi-
nius sprendimus”, – po susitikimo sa-
kė ministras.

Į „Sniego susitikimą” (Snow
Meeting) atvyko daugiau kaip 40 da-
lyvių: Latvijos ir Čekijos užsienio rei-
kalų ministrai, Vengrijos užsienio rei-
kalų viceministras, pareigūnai, aka-
deminių institucijų atstovai ir sau-
gumo politikos žinovai iš JAV, Lenki-
jos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos,
Prancūzijos, Estijos, Nyderlandų, ES
ir NATO. Ketvirtą kartą Lietuvos už-
sienio reikalų ministerijos surengta-
me „Sniego susitikime” taip pat daly-
vavo Lietuvos ministras pirmininkas
Andrius Kubilius, krašto apsaugos
ministrė Rasa Juknevičienė, Seimo
Užsienio reikalų komiteto pirminin-
kas Emanuelis Zingeris, Seimo narys
Juozas Olekas, prezidentės vyriau-
siasis patarėjas Darius Semaška.

Trakuose sausio 15 d. taip pat
vyko Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistro A. Ažubalio ir Čekijos užsienio
reikalų ministro bei vicepremjero Ka-
rel Schwarzenberg susitikimas.

Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio, tokio pobūdžio
diskusijos leidžia šviežiai pažvelgti į problemas ELTA nuotr.
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Redakcijos žodis

Šią savaitę su skaitytojais
Delfi.lt bendravusi Europos lyčių
lygybės instituto Vilniuje direk-
torė Virginija Langbakk paste-
bėjo gana žymų skirtumą tarp
Švedijos ir Lietuvos jaunų mer-
ginų. Pasak jos, Švedijoje jaunos
moterys daugiau dėmesio skiria
patogiam gyvenimo būdui, vi-
diniam savęs vystymui, ekono-
minio nepriklausomumo užtik-
rinimui, tuo metu Lietuvos mer-
ginos daugiau dėmesio skiria
aukštakulniams bateliams, savo
išorei ir ypač vilčių deda į tur-
tingą vyrą. Ne paslaptis, jog ne-
mažai tų turtingų vyrų gyvena
ne Lietuvoje, bet užsienyje. Kaip
praneša Airijos vyriausybė, pas-
kutiniu metu didelį nerimą jai
kelia labai dažnos pakistaniečių
ir Baltijos šalių piliečių san-
tuokos. 2010 metais ji sulaukė
378 prašymų iš Pakistano pilie-
čių leisti gyventi Airijoje re-
miantis santuoka su ES piliečiu.
39 tokių kreipimųsi – su Lietuvos
piliečiais, kurių didžioji (jei ne
visa) dauguma – lietuvaitės.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

REGINA JUODEIKIENÈ

Praėjusių metų gruodžio 19 d.,
sekmadienį, po šv. Mišių Our Lady of
Lourdes bažnyčioje Šv. Jurgio parapi-
jos parapijiečiai bei lietuvių bendruo-
menės nariai rinkosi į Seton katali-
kiškos mokyklos salę tradicinei Kūčių
vakarienei, kurią Rochester lietuviai
švenčia jau septinti metai. Antri me-
tai, kaip ji rengiama kartu su Ed-
vardo Gervicko lituanistine mokykla.

Sveikinimo žodį tarė Birutė
Litvinienė, Lietuvos Respublikos gar-
bės konsulas New York valstijoje Ri-
mas Česonis bei Rochester Lietuvių
draugijos pirmininkė Regina Juodei-
kienė. E. Gervicko lituanistinės mo-
kyklos vardu kalbėjo mokyklos vedė-
ja Aušra Clifford ir mokytoja Virgi-
nija Mockevičienė.

Buvo nepaprastai malonu turėti
garbių svečių, tarp jų ir monsinjorą
Edmundą Putrimą, atkeliavusį iš
Toronto. Ačiū jam už pagalbą, nes
šiuo metu mūsų klebonas Dominin-
kas Mockevičius jau nebepajėgia tar-
nauti Šv. Jurgio parapijai. Vakarie-
nėje dalyvavo Rochester miesto savi-
valdybės narys Michael Leach, Our
Lady of Lourdes bažnyčios pastora-
linė administratorė seselė Joan So-
bala ir, žinoma, visų mūsų mylimas ir
gerbiamas LR garbės konsulas Rimas
Česonis su šeima.

Salę puošė eglutės su vaikų pa-
darytais vėrinėliais, snaigėmis, lie-
tuviškais šiaudinukais, lemputėmis.
Scenos centre du didžiuliai angelai su
iškeltais trimitais skelbė šventės pra-
džią, o vidury puikavosi Kalėdinė
žvaigždė. Šiuos papuošimus šventei
nupiešė Skirmantė Philippone.

Pirmoji šventės dalis ir prasidėjo
su mokyklos vaikų paruošta Kalėdine
programa. Mažieji deklamavo eilė-
raščius, skambėjo dainelės apie žie-
mą. Žiūrovai negailėjo plojimų V.
Palčinskaitės inscenizuotai pasakai
,,Septynios snieguolės ir vienas nykš-
tukas”. Jie taip pat buvo pamalonin-
ti pianinu skambinusių Linos Clif-
ford ir Pauliaus Blanchi kūrinių. Na,
o patys mažiausieji pristatė ,,Žiemos
rinkinį” su kalėdine muzika bei eilė-
raščiais. Tikrai galime tik didžiuotis,
turėdami tokį gražų būrį lietuviukų.

Visi buvo apdalinti Kalėdų sene-
lio dovanėlėmis. Vaikai programą už-

baigė giesme ,,Tyliąją naktį”, kuri
tarsi apjungė visus ir įvedė į Kūčių
vakarienės rimtį bei susikaupimą. Iš
širdies visi atsistoję sugiedojome
Maironio ,,Lietuva, brangi”. Po to
buvo uždegtos Pagarbos ir Prisimini-
mų žvakutės, kurios buvo padėtos
ant atskiro staliuko, uždengto balta
linine staltiese, ant kurio buvo taip
pat lėkštė vėlėms (mirusiems prisi-
minti) ir kryželis su eglišakių puokš-
tele.

Pirmoji žvakė buvo uždegta už
Šv. Jurgio parapijos įkūrėjus, bažny-
čios fundatorius bei statytojus (žvakę
uždegė Glorija Zlotkus). Antrąją žva-
kę už Lietuvos Laisvės kovotojus ir
kankinius uždegė Rūta Monoenko ir
R. Nevinskas, trečiąją už E. Gervicko

šeimos mirusius – Lina Clifford, ket-
virtąją – už mūsų parapijos bei lietu-
vių bendruomenės ateitį – Paulius
Blanchi. Susikaupimas pasibaigė ty-
los minute.

Toliau buvo laužiamos plotkelės.
Žmonės ėjo vieni prie kitų, linkėdami
vienas kitam gerų ateinančių metų,
sveikatos, džiaugsmo, Dievo palai-
mos. Kiekvienas džiaugėsi, galėda-
mas apkabinti savo draugą, kaimyną,
giminę.

Degančios žvakutės, baltos stal-
tiesės, puoštos eglių šakelėmis, jaukia
šiluma apsupo visus. O kiek pasniki-
nio maisto prigamino sumanios šei-
mininkės, lietuvės moterys pagal sa-

vo mamų ar senelių receptus! Smagu
buvo matyti gausų būrį tautiečių.
Žmonės vaišinosi, kalbėjo, bendravo,
dalijosi prisiminimais, niekas nesku-
bėjo skirstytis. Lengva ir gera darėsi
širdyje, jaučiant, kokia gili, kokia
stipri, paliečianti kiekvieno lietuvio
širdį yra ši tradicinė Kūčių vaka-
rienė.

Brangi, gal net brangesnė, mums,
čia esantiems, negu gyvenantiems
Lietuvoje, nes turime ją nešti suglau-
dę pečius, sujungę širdis. Eiti į priekį
lyg su fakelu, vedant paskui save sa-
vo vaikus. Pabrėžiu, savo vaikus, ku-
rie būtų neatskiriama širdžių gran-
dinė, juk tai ir yra mūsų šiandienos
tikslas, kad rytojui turėtume kas per-
ims šį tikėjimo ir tradicijos turtą.

Renginį suruošė Rochester Lie-
tuvių draugija ir E. Gervicko litu-
anistinė mokykla. Baigdama noriu
padėkoti visiems, dirbusiems ir prisi-
dėjusiems prie šventės pasisekimo:
Draugijos komiteto nariams, E. Ger-
vicko lituanistinės mokyklos vadovei
Aušrai Clifford, tėvų komitetui, vai-
kams ir visiems mūsų Rochester lie-
tuvių bendruomenės nariams. Pa-
dėkoti už tai, kad stiprūs esame tik
vienybėje. Tuo ir gyvenkime.

Visiems sveikų, laimingų ir kūry-
bingų Naujųjų metų!

Regina Juodeikienė, Rochester
Lietuvių draugijos pirmininkė.

Tradicinės Kūčios
ROCHESTER, NY

Žiūrovai negailėjo plojimų V. Palčinskaitės inscenizuotai pasakai ,,Septynios
snieguolės ir vienas nykštukas”.

Žmonės vaišinosi, kalbėjo, bendravo, dalijosi prisiminimais, niekas neskubėjo skirstytis.
Redos B. Juodeikis nuotraukos
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Neužmirštama
John F. Kennedy kalba

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Tie, kas turime pagyvenusį laikrodį, atsukime jį 50 metų atgal.
Prieš penkiasdešimt metų sausio 20 d. buvo likusi diena prieš
mano dvidešimt penktajį gimtadienį. Jau buvau atlikęs kariuo-

menės prievolę, bet dar nebuvau vedęs ir siekiau magistro laipsnio Roo-
sevelt University Čikagoje. Namuose neturėjome televizijos. Apie minimą
naujojo prezidento kalbą sužinojau gal iš „Draugo”, bet tos kalbos ne-
ieškojau ir savo kasdienybės dėl jos nepakeičiau. Pasirodo, kad už maž-
daug šešių šimtų mylių į rytus tą pačią dieną – 1961 m. sausio 20 d. – prez.
John F. Kennedy išklausė šv. Mišias Šventosios Trejybės bažnyčioje, netoli
Georgetown University. Didelė sniego audra dieną prieš iškilmes para-
lyžiavo miesto judėjimą ir privertė uždaryti oro uostą. Buvo net siūloma
prezidento prisaikdinimą atidėti. Išgėręs kavos puodelį su tuometiniu ša-
lies prezidentu Dwight D. Eisenhower, abu sėdo į juodą prezidentinį li-
muziną ir dalyvavo parade pakeliui į Kapitolijų.

Boston kardinolas Richard J. Cushing, Graikų ortodoksų arkivysku-
pas Jakovos ir poetas Robert Frost, pasikeisdami meldėsi, sakė kalbas ir
skaitė poeziją. Tada, lygiai 12:51 val. po pietų, apsuptas šeimos, su šeimos
biblija John F. Kennedy davė priesaiką ir pasakė atmintiną kalbą. Jo kalba
užtruko 13 minučių, 59 sekundžių ir susidėjo iš 1,364 žodžių. Pasauliui jis
priminė, kad amerikiečiai yra revoliucijos paveldėtojai ir kad už laisvę jie
pasiruošę mokėti bet kokią kainą. Kennedy žodžiais, jie pasiruošę kartu
dirbti ginkluojantis ir taikant mokslą, kad galėtų sukurti kraštą, kur stip-
rieji yra teisūs, o silpnieji pasitiki taika. Savo kalboje naujasis preziden-
tas nevengė cituoti Šv. Rašto ir baigė prašydamas Dievo palaimos ir pagal-
bos. Jo žodžiais, „čia, žemėje, Dievo darbai tuo pačiu turi būti ir mūsų dar-
bai”.

Įdomumo dėlei parinkau keletą ištraukų iš prez. Kennedy kalbos.
„Įsitikinimai sako, kad žmogaus teisės ateina ne iš valdžios dosnumo, bet
iš Dievo rankos”; „Žodis teeina į priekį. Fakelas perduotas naujai ame-
rikiečių kartai”; „Kiekviena šalis turi žinoti, kad mes mokėsime bet kokią
kainą, nešime bet kokią naštą, sutiksime bet kokį vargą, priešinsimės bet
kokiam priešui, kad apgintume laisvę”; „Pasaulis dabar yra kitoks. Žmo-
gus savo rankose turi galią pašalinti bet kokį skurdą ar sunaikinti bet
kokią gyvybę”; „Niekada nesiderėkime iš baimės, bet tuo pačiu niekada
nebijokime derėtis”; „Kai mūsų apsiginklavimas bus įtikinamai pranašus,
tik tada būsime tikri, kad jo nereiks panaudoti”; „Ženkime į kraštą, kurį
mylime, prašydami Jo palaimos ir Jo pagalbos, žinodami, kad Dievo dar-
bas žemėje turi būti mūsų darbas”.

Dažniausiai cituojamą jo kalbos dalį palikau pabaigai. Tai citata iš li-
baniečio poeto Khalil Gibran knygos: „Todėl, mano mieli amerikiečiai,
neklauskite, ką šalis gali jums duoti, bet ką jūs galite duoti šaliai. Bran-
gieji pasaulio piliečiai, neklauskite, ką Amerika jums gali duoti, bet ką
kartu galime duoti žmogaus laisvei.” Pastarieji žodžiai yra iškalti akme-
nyje ant Kennedy paminklo, esančio Arlington National Cemetery (Ar-
lington tautinėse kapinėse).

Daug kas pasikeitė per paskutiniuosius penkiasdešimt metų, bet
Kennedy kalba lieka reikšminga ir šią dieną. Kolumbo vyčių žurnalas
„Columbia” 2010 m. gruodžio mėn. laidoje atspausdino keturių tos orga-
nizacijos vadovų apmąstymus apie šią istorinę kalbą. Norintiems siūlau
pasiskaityti.

Popiežiaus žodis katalikų spaudai

Popiežius Benediktas XVI neseniai tarė žodį maždaug 200 italų kata-
likų savaitraščių atstovų. Kaip pranešė John Thavis, popiežius teigęs, kad
katalikų savaitraščiai atlieka nepakeičiamą darbą, padėdami formuoti
katalikiškai etišką ir socialiai pateisinamą žvilgsnį. „Katalikų laikraščiai
ne tik suteikia reikiamą informaciją, bet tuo pačiu formuoja kritišką
krikščionišką sąžinę, – kalbėjo popiežius Benediktas XVI. – Tuo laikraš-
čiai padeda pagrindinei Bažnyčios misijai.” Bažnyčios misija yra sukurti
sąlygas, kad susitikimas su Kristumi įvyktų. Laikraščių užduotis yra
skleisti tiesą. Popiežius ypač išskyrė popieriuje spausdintą žodį, kuris yra
lengvai prieinamas ir plačiai pasklidęs.

Šiaurės Amerikoje Katalikų spaudos draugijos (Catholic Press As-
sociation) apskaičiavimu, yra apie 240 laikraščių ir žurnalų su bendru
11.4 milijonų tiražu. Tarp jų yra OSV savaitraštis, kuriuo dažnai pasinau-
doju, rinkdamas žinias apie katalikų gyvenimą. Spėjama, kad dažnai vie-
nas leidinio egzempliorius pereina per keletą rankų. OSV vyr. redakto-
riaus John Norton nuomone, tai nėra blogai, bet jis yra susirūpinęs. Jis
pastebi, jog vis daugiau vyskupijų leidžiamų leidinių neišsiverčia. Čia
kaltintina krašto ekonominė padėtis. Prie tiražo mažėjimo prisideda ir
krentanti leidinių kokybė. Belikęs tik vienas OSV savaitinis laikraštis,
apimąs visą kraštą.

Nuo čia minimų reiškinių neatsilieka ir „Draugas”. Jau kalbama apie
išlaidų, ypač pašto, didėjimą ir ieškoma būdų tai pažaboti. Taip pat spau-
doje skaitėme apie „Draugo” laidų sumažinimą, paliekant tris laidas per
savaitę. Tokie yra dienraščio leidėjo – Lietuvių katalikų spaudos draugijos
– sprendimai.

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.

– Estijai įsivedus eurą, vėl
garsiai imta kalbėti, kad Estija
tolsta nuo kitų dviejų Baltijos
šalių. Ar matote tokių reiškinių?

– Estija visada būdavo šiek tiek
priekyje, bet kitos Baltijos šalys visa-
da pasivydavo. Buvo sakoma, kad
Estija gali įstoti į Europos Sąjungą
(ES), o Latvija ir Lietuva nepasi-
ruošusios. Bet Latvija ir Lietuva labai
pasistengė ir pasivijo. Nemanau, kad
estai yra protingesni ar drąsesni už
lietuvius. Estai tiesiog išvengė blogos
finansų politikos, niekada neturėjo
skolų, turi veiksmingą viešąją sritį.
Tad atėjus krizei galėjo gana greitai
atsigauti. Nematau priežasčių, kodėl
kitos šalys negalėtų to padaryti. In-
vestuotojai mato skirtingą kiekvienos
pokomunistinės šalies būklę. Jie
supranta, kad čekai skiriasi nuo slo-
vakų, o estai – nuo latvių ir lietuvių.
Tai yra ir Lietuvos privalumas, nes
Estijai problemų kelia tai, jog ji maža
rinka. Užsieniečiai skundžiasi, kad
sunku rasti darbuotojų. Estijoje yra
didelės demografinės problemos.
Lietuva ir Latvija tikrai gali pasivyti.
2020 metais visos trys šalys bus euro
zonoje – dėl to nėra jokių abejonių.

– Estija išsiskyrė ir kitais
klausimais – Estijos ambasado-
rius pasirašė laišką, kuriame
Lietuva smerkiama dėl tariamų
bandymų sulyginti sovietų ir
nacių nusikaltimus, o Estijos
ministras neprisidėjo prie lietu-
vių raginimo kriminalizuoti ko-
munistinių nusikaltimų neigimą.
Ar tai leidžia kalbėti apie skir-
tingą požiūrį?

– Kiekvienos valstybės istorija
skirtinga. Lietuva turėjo rimtų, su-
dėtingų istorinių klausimų su žydais
ir su Lenkija. Estija to tiesiog neturi.
Estija istorinių klausimų turi tik su
Rusija. Manau, kad estai nerimauja,
jog lietuviai ir latviai ,,perkraus” san-
tykius su Rusija, o estai bus palikti
nuošalyje. Privačiai jie nerimauja dėl,
jų manymu, gana nuolaidžios Dalios
Grybauskaitės politikos Baltarusijos
atžvilgiu.

Baltijos šalių bendradarbiavimas
vis dar labai silpnas: Andrius Kubi-
lius vyksta į Maskvą, tačiau iš anksto
nesikalba su estais. Latvijos prezi-
dentas vyksta į Maskvą, bet prieš tai
irgi su niekuo nesikalba. Tai drama-
tiška. Neatrodo, kad šios trys šalys
žaistų kaip viena komanda. Estai
Vakarų akyse nenori būti šalimi, kuri
kaip nors susijusi su problemomis dėl
holokausto. Jie labai sėkmingai su-
švelnino situaciją dėl Estijos SS divi-
zijos. Jie taip pat labai rūpinasi ge-
rais viešaisiais ryšiais. Estams kelia
šiurpą, jų manymu, prasti Lietuvos
viešieji ryšiai. Audronius Ažubalis
buvo cituojamas, kad egzistuoja žydų
sąmokslas prieš Lietuvą. Nežinau, ar
jis tikrai taip sakė, galbūt buvo ne-
tiksliai pacituotas ar suprastas. Bet
Ažubalio ir Grybauskaitės pareiški-
mai sukuria įspūdį, kad Lietuva yra
tikrai nenuspėjama šalis, kalbanti
keistus dalykus. Ir tai verčia kai-
mynus nerimauti.

– Gal galite plačiau pako-
mentuoti, kokie yra nuogąstavi-
mai dėl ,,perkrovimo” su Rusija
ir politikos Baltarusijos atžvil-
giu?

– Lietuva ir Latvija kartu su
Italija nesutinka su ES sankcijomis
Baltarusijai. Likusi ES nesupranta,
kodėl dvi ar trys šalys, ir tos, kurios
turi sieną su Baltarusija, jų manymu,
gina režimą. Grybauskaitės pareiški-
mas Minske, kur pasirodė, kad remia
Lukašenka kaip kandidatą, buvo
įvertinas su siaubu už Lietuvos ribų.
(Lietuvos pareigūnai BNS paneigė
pranešimus, kad Lietuva blokuoja ES
sankcijas Baltarusijai – BNS.). Verti-
nant šališkai, būtų galima sakyti, kad
Lietuva sugadino viską savo užsienio
politikoje – santykius su lenkais,
žydais, amerikiečiais ir ES. Dėl istori-
jos, holokausto atsirado visiškai ne-
reikalingas ginčas. Santykiai su len-
kais sugadinti tokiais pareiškimais,
kaip antai – ,,Rusija bent jau atsi-
prašė, o jūs niekad neatsiprašėte”.
Lenkus labai žeidžia, kad jie pastato-
mi į vieną gretą su Rusija. Labai su-
gadinti santykiai su amerikiečiais, kai
Grybauskaitė nepasirodė pietuose su
Barack Obama, o paskui viešai pa-i-
sakė prieš START sutartį, kuri ad-
ministracijai yra svarbiausias daly-
kas. Neseniai buvau Washington, ten
Lietuva beveik kaip keiksmažodis. O
ES Lietuva gali atrodyti kaip keista
probaltarusiška valstybė. Visais šiais
atvejais Lietuva atrodo blogai. Kiek-
vienu šiuo atveju galima rasti argu-
mentų ir Lietuvos gynybai. Nema-
nau, kad Lenkijos-Lietuvos reikalas
yra vien tik Lietuvos kaltė. Nema-
nau, kad žydų klausimas yra tik
juoda arba balta, kaip bandoma paro-
dyti. Dėl Baltarusijos galiu suprasti,
kodėl Lietuva mąsto kitaip. Taip pat
turiu savų abejonių dėl START sutar-
ties. Taigi kiekvienu klausimu yra dvi
istorijos pusės. Bet kiekvienu atveju
Lietuva labai sugadino savo padėtį,
pristatydama savo laikyseną netinka-
mu būdu.

– Taigi kur slypi problemos –
pateikime ar turinyje?

– Abu dalykai. Lenkijos atveju,
klausimai greit neišsispręs. Reikia
proceso, kad abi šalys galėtų parody-
ti, jog procesas vyksta, ir viltis, kad,
laikui bėgant, pyktis sumažės. Reikia
labai suderinto diplomatinio požiū-
rio, nes lenkai yra gana nekantrūs.
Jie sako – ,,laukėme ir niekas ne-
vyksta”. Jūs turite sakyti – ,,na, šiuo
klausimu turime darbo grupę, per-
žiūrime tai, sudaryta komisija anam”
– palaikyti procesą. O tai visiškai
žlugo – Ažubalio nepaprastai šiurkš-
tūs pareiškimai neleidžia lenkams
nekreipti dėmesio į tai, kas vyksta.
Radek Sikorski dabar sako – ,,ne-
žengsiu kojos į Lietuvos žemę, kol šis
klausimas nebus išspręstas”. Tai
katastrofa – ne tik Lietuvai, bet
Estijai ir Latvijai, nes jos mato, kad
gyvybiškai svarbi infrastruktūra –
energetika, keliai, geležinkelis – tapo
įkaitais jiems nesuvokiamo ginčo dėl
rašybos.

– Kalbant apie Lietuvos-Len-
kijos santykius, kiek reikšmin-
gos yra Ažubalio ir Sikorski as-
menybės, jų asmeniniai požiū-
riai. Kiek tai rimta?

– Iš esmės vardų rašyba yra
smulkmena, tai tiesiogiai nepaveikia
žmonių įprasto gyvenimo. Už rašybą
daug svarbesnis yra klausimas dėl
lenkų kalbos Nukelta į 11 psl.

E. LUCAS: LIETUVA SUSIKŪRĖ
NENUSPĖJAMOS ŠALIES ĮVAIZDĮ

,,The Economist” apžvalgininko Edward Lucas
pokalbis su ,,Baltic News Service”
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Guliverio kelionės
knygoje ir kino filme

Labas. Mano vardas Gytis. Aš noriu
papasakoti apie knygą ,,Guliverio ke-
lionės”. Pasaka prasideda 1699 metais
Anglijoje. Lemuelis Guliveris sugalvoja
plaukti laivu į rytų ir vakarų Indiją. Bet
vieną naktį baisi audra nuskandino Guli-
verio laivą. Skęstant laivui jis ir dar kele-
tas žmonių spėjo įlipti į valtį ir pradėjo irk-
luoti. Jie greitai pavargo ir nebegalėjo irk-
luoti, tad valtį nunešė bangos. Staiga
smarkus šiaurės vėjas apvertė valtį. Gu-
liveris įkrito į vandenį ir nieko nebeprisi-
minė. Kitą dieną pabudęs jis pamatė, kad
yra surištas mažomis virvėmis ir negalėjo
judėti. Po kiek laiko jį pradėjo pulti maži
žmonės. Jie buvo vos šešių colių ūgio! Gu-
liveris pradėjo šaukti iš skausmo. Tada jis
bandė saugotis ir jam pavyko išsilaisvinti.
Guliveris  bandė sugauti tuos žmogeliu-
kus, bet jie pabėgo šaukdami ,,Tolgofo-
nak”’. Sugrįžę jie leido į jį  strėles ir lipo
ant Guliverio. 

Po kiek laiko atėjo salos imperatorius
ir norėjo pasikalbėti su Guli ve riu. Kartu
su juo buvo mažas ber niu kas, kuris laikė
imperatoriaus paltą. Imperatorius kalbėjo
nesuprantama Guliveriui kalba. Guliveris
suprato tik žodį ,,Liliputas, liliputas”. Im-
pe ratorius pirštu rodė į Koasman dą – Li -
liputijos sostinę. 

O kas nutiko toliau?.. Per skai tykite
knygą arba nueikite į kino teat rą ir pa-
žiūrėkite naujai pastatytą kino filmą ,,Gu-
liverio kelionės”, kuriame vaidina Jack
Black. 

Naujas filmas pastatytas pagal minėtą
knygą, tik kai kas yra pakeis ta. Pirma, šis
filmas atspindi XXI amžių. Antra, Guli-
veris yra ameri kietis, kuris gyvena New
York mieste. Filme Guliveris dirba geresnį
darbą – rašo apie tropines vietas. Jį išssiun-
čia į Karibų salas. Bekeliaudamas (filme
rodo, kad jis keliauja vienas), jis už miega ir
įplaukia į Bermudų salų trikampį. Ten ir
patenka į didelę audrą, ir jo laivas nuskęs-
ta. Kaip ir knygoje, amerikietis Guliveris
atsiranda Liliputų saloje ir yra surištas.
Jam padeda tai, kad visi saloje kalba
angliškai. Po to, kai jis išgelbėjo salos ka-
ralių nuo gaisro, Guliveris pasidaro šalies
didvyriu. Ir nuo tada prasideda eilė nuo-
tykių.

Man labiausiai patiko, kad kino filme
pavaizduoti maži žmonės atrodo iš tikrųjų
tokie maži. Taip pat patiko, kad filme
panaudota keletas žinomų roko dainų, kas
paįvairino filmą. Tos dainos buvo gerai pri-
taikytos prie scenų. 

Buvo kas man nepatiko. Pvz., buvo
sukurti nauji vaidmenys, kurių nelabai
reikėjo šiam filmui. Galima sakyti, kad
režisierius bandė ,,ištem pti” filmą. Taip
pat buvo per daug skirtumų tarp knygos ir
filmo. 

Jeigu mėgsti komediją, tai šis kino fil-
mas tikriausiai patiks. Jeigu eisi žiūrėti šį
filmą, nes patiko skaityta knyga (kaip
mano tėvui), tai filmas gali nelabai patik-
ti. 

Todėl, kad kartais filme kei kiama si ir
humoras kartais negražus, patarčiau, kad
jaunesni nei 13 metų žiūrovai nežiūrėtų
šio filmo. O jeigu nespėsi pasižiūrėti šio
filmo kino teatre, tai  geriau tik pasiimti
knygą ir skaityti, nei nuomoti vaizdo juos -
tą.

Gytis Kriaučiūnas
Nuotraukoje iš kairės: Kalėdinių atviruko konkurso nugalėtojai Taut-
vydas Polius ir Vėjūnė Sidaugaitė bei Kalėdinio eilėraščio konkurso  lai-
mėtojas Danielius Rekašius.          Audronės Sidaugienės nuotraukos

Baigėsi šventės. Kalėdų senelis
iškeliavo į Šiaurę laukti kitų Ka-
lėdų, o vaikučiai – kas pakeliavęs ir
įgijęs nau jų įspūdžių, kas perskai-
tęs knygą, kas namuose lygi soties
išsimiegojęs,  sugrįžo į lituanistinę
mokyklą.  Pusė mokslo metų jau
pra ėjo, liko kita pu sė – su atei-
nančiomis šventėmis, naujais kon-
kursais ir naujomis žiniomis.

Prieš Kalėdas Čikagos lituanis -
tinės mokyklos (ČLM) mokiniai
dalyvavo Kalėdinių atvirukų ir Ka-
lėdinio eilėraščio konkursuose. Ge-
riausi ei lėraščiai bus išspausdinti
mokyklos met raštyje (juos siūlome
perskaityti ir šio puslapio skaityto-
jams), o nu ga lėtojai – dešimtokė
Viktorija Badarai tė, ketvirtokė Bri-
gida Dočkutė ir pen k  tokai Emilija

Vaškytė ir Danielius Rekašius –
pavaišinti saldumynais.

Atvirukais galėjome pasigrožė-
ti visi – jais buvo papuoštos Jau-
nimo cen t ro, kuriame įsikūrusi
mūsų mo kykla, sienos. Konkursui
mokiniai pa teikė per 100 atvirukų.
Pasitarę su tautodailės mokyto-
jomis Daiva Bla žu lioniene ir Ra-
mune Slavikiene iš rinkome gra-
žiausius atvirukus, o jų au torius
2011 m. sausio 8 d. apdo va nojome
saldumynais. 

Tarp nugalėtojų – pirmokai
No jus Juzėnas ir Laura Alekso-
nytė, šeštokės Karolina Masaitytė
ir Gintarė Trafimovaitė, penktokai
Tautvydas Po lius ir Vėjūnė Sidau-
gaitė, 8 klasės mokinė Viltė Vait-
kutė, septintokai Ug nė Slavikaitė,

Gabija Žemaitytė, Vilius Einikis,
Vilmantas Stankus, de vintokė Ieva
Bureikaitė. 

Per 40 atvirukų su karščiau-
siais ČLM mo kinių linkėjimais iš-
keliavo į kitas JAV ir Europoje įsi-
kūrusias lituanis tines mokyklas.
Tegul kiek vienas naujai iš moktas
lietuviškas žodis, nauja daina pa-
glosto mūsų šir dis, o meilė tėvynei
Lietuvai tesu teikia ryžto, kantry-
bės ir pasiaukojimo mūsų pasirink-
tame kelyje ugdant lie tuvybę. 

Mes – viena šeima, Lietuva –
mū sų širdyse ir mes  – jos vaikai.
Būkite sveiki ir laimingi ir jūs,
mieli ,,‘Drau go’ lietuviuko” skaity-
tojai!

Audronė Sidaugienė
Konkursų organizatorė

Kalėdinių atvirukų ir eilėraščio 
konkursams pasibaigus

Viena iš Atviruko konkurso nuga-
lėtoja Viltė Vaitkutė.

Brigita Dočkutė.

* * *
Su
Šaltuku
Vainiku
Eglute
Nykštukais
Tyla
Optimizmu
Muzika
Kūčiomis
Apsilankymu
Laukimu
Ėdžiomis
Dangumi
Ostija
Meile!

Danielius Rekašius
(5a kl.)

* * *
Ateina jau Kalėdos, 
Puošiam eglutes,
Lipdom besmegenius,
Kepam bandeles!

Krinta gražios snaigės, 
Šalta, šalta, šalta
Tik per langą matom –
Balta, balta, balta...

Brigida Dočkutė (4a kl.)

* * *
Ar matei speiguotą rytą, 
Šalčio braižą ant langų?
Ar jautei Kalėdų dvasią, 
Tyliai einančią pas mus?
Jau žvaigždė Vakarė spindi, 
Laimę, džiaugsmą nešdama, 
Tavo norus ji išpildo, 
Per Kalėdų šventę čia.

Viktorija Badaraitė (10 kl.)

Kalėdos

Penkios dienos lig Kalėdų, 
Jau sulaukti negaliu, 
Prie eglutės aš vis bėgu, 
Na, o Teriui nesvarbu...
Šunys nieko nesupranta, 
Jiems nei linksma, 

nei smagu.
Paprašysiu aš Senelio, 
Kaulo Teriui dovanų...

Kalėdos mokykloje

Nukrito sušalęs lapelis, 
Apsnigo miškai ir laukai,
Ateina Kalėdų senelis, 
Nes laukia visi jo vaikai.
Dainelę mes jam 

padainuosim, 
Pašoksim sustoję ratu, 
Po to dar eiles 

deklamuosim, 
Ir gausime daug dovanų.

Emilija Vaškytė (5a kl.)
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ATEITININKÛ RENGINYS JAUNIMO CENTRE
Antanas Paužuolis savo ilgokame

rašinyje apie Jaunimo centro metinį
lėšų telkimo pokylį (,,Draugas”, 2011
m. sausio 7 d.) vėl pamiršo paminėti,
kad ateitininkai taip pat naudojasi
Jaunimo centro patalpomis. Jau dau-
giau nei 40 metų Čikagos ateitininkai

Jaunimo centro didžiojoje salėje ruo-
šia prieškalėdinį renginį – Kūčių
šventę ir kasmet kviečia jame daly-
vauti visą Čikagos visuomenę.  

Irena Polikaitienė
Lemont, IL 

PATIKSLINIMAS
Danos Vainauskienės straipsnio

pavadinimas ,,Dešimtoji Boston lit.
m-klos ‘Kalėdinė eglutė’” nėra tiks-
lus. Praėjusiais metais 60 metų at-
šventusi Boston lit. mokykla šiais
metais surengė 10-ąją kalėdinę eglu-

tę, vadovaujant mokyklos direktorei
Ritai Štuopienei, o ne apskritai. Taip
pat kelių nuotraukų autorius yra Eri-
kas Narkevičius. Atsiprašome straips-
nio autorės.                   

Redakcija
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

NEW JERSEY, NJSUNNY HILLS, FL

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Besibaigiant kiekvieniems me-
tams gruodžio mėn. viduryje dažnas
pasijuntame didžiųjų metų švenčių
įkaitais – laužome galvą, ką savo arti-
miesiems ir draugams padovanosime
šv. Kalėdų proga, o tuoj po jų spren-
džiame, kur ir su kuo sutiksime Nau-
juosius. Tiesa, gyvenant Amerikoje,
neretai aplinkybės tiesiog priverčia
planuoti daug toliau į priekį ir dėl
Naujųjų metų sutikimo apsispren-
džiame gerokai iš anksto. Per 15 ilgų
emigracijos Jungtinėse Amerikos
Valstijose metų man dar neteko gruo-
džio 31-ąją atsidurti vienoje ir toje
pačioje vietoje: laikausi nerašyto įsta-
tymo kiekvienąsyk vykti vis į kitą
valstiją, šalį ar bent rinktis kitokią
kompaniją.

2011-uosius su žmona ir keletu
draugų sutikome vėl kitur, nors šį-
kart gal ir ne pačiame originaliausia-
me žemės kampelyje, tačiau su sa-
vaisiais – neseniai įkurtos naujos
Centrinio New Jersey Lietuvių Bend-
ruomenės apylinkės atstovais ir jų
garbingais svečiais. Atvirai prisipa-
žinsiu, kažkur giliai viduje kirbėjo
nerimas – o jeigu, tarp tų kelių šimtų
švenčiančiųjų atsiras gerokai „padau-
ginusių” ir/ar per daug įniršusių, kils
kivirčai ir po to susistumdymas? Juk
jau ko, bet tokio „palaiminimo’’ Nau-
jametiniame vakarėlyje nenorėtume
linkėti niekam.

Kadangi kartu su Centrinio NJ
LB apylinkės pirmininke Rasa Miliū-
te tapome pagrindiniais Naujųjų su-

tikimo Howell pobūvių salėje rengė-
jais, tarp daugybės kitų organizacinių
iššūkių turėjome būti pasiruošę ir
aukščiau paminėtam. Užbėgant įvy-
kiams už akių, bulvarinės lietuviškos
žiniasklaidos atstovus turiu nuvilti –
jokių susirėmimų ar kitokių didžiau-
siu tiražu besigiriančiu Nemuno
krašto šalies dienraščio pirmojo pus-
lapio „vertės’’ sensacijų neįvyko. Pa-
dedami žinomo džiazo muzikos atli-
kėjo, grupės „Jazzmaitija’’ trombo-
nininko ir vokalisto Donato Bukaus-
ko iš Žemaitijos sostinės Telšių, taip
pat nenuilstančių diskotekos vedėjų
iš Connecticut valstijos Rimo ir Ar-
vydo, linksmai pasitikome Kiškio me-
tus „Sodų’’ valstijos Pietuose.

Turbūt pirmą kartą Nepriklau-
somybę atgavusios Lietuvos istorijoje
ir mūsų Tėvynės diplomatų koman-
dos vadovas New York Naujųjų sutik-
ti išvyko į provinciją – LR generalinis
konsulas Valdemaras Sarapinas su
žmona Vyte 2011-uosius pasitiko kar-
tu su mumis, New Jersey lietuviais.
Šventinę nuotaiką puikiausiai atspin-
dėjo Naujametinis palinkėjimas, nu-
girstas nuo kaimynystėje sėdėjusių
vakarėlio dalyvių stalo: „Už Viltį – su
plevenančia žvake, už Laiką – mu-
myse ir mūsų take, už Kiškį – tik be
žvėriškų nasrų, už Laimę – būti tarp
gerų žmonių!” Gal ir po visą margą
pasaulį išsibarstę lietuviai išmoks
švęsti civilizuotai, kultūringai? To
linkiu mūsų tautai Naujaisiais tai-
kiojo Kiškio metais! Net ir džiūgau-
jant laimėjus Lietuvos krepšinin-
kams.

Naujieji pas New Jersey
lietuvius

ELENA ŽEBERTAVIÇIENÈ
Sunny Hills LB pirmininkè

Nors mūsų „Saulėtuose kalne-
liuose’’ lietuvių gretos vis mažėja, li-
kusieji, kaip ir kasmet, atšventėme
tradicines lietuviškas Kūčias gruo-
džio 24 d. vakarą. Kūčių šventėje da-
lyvavo net 65 dalyviai. Apie 30 iš jų
buvo svečiai atvykę iš Detroito, Čika-
gos, Panamos, Connecticut ir kt. To-
limiausieji svečiai LB pirmininkės
anūkė su šeima atvyko iš Latvijos. 

Gražiai papuoštoje salėje puika-

vosi kalėdine eglutė, ant stalų kve-
pėjo pušų šakelės, žibėjo žvakutės.
Šventę pradėjo ir visus nuoširdžiai
pasveikino LB vicepirmininkas Algir-
das Nakas, palinkėdamas visiems
saviems bei svečiams geros sveikatos
ir visko, kas mieliausia ir brangiau-
sia, sutinkant ateinančius Naujus
metus.

Vaizdingai ant atskiro staliuko
buvo uždegtos penkios žvakės mūsų
apylinkės nariams, kurie šiais metais
iškeliavo į amžinybę. Tai: Vincas Že-
bertavičius, Feliksas Bočiūnas, Vik-
torija Dėdinienė, Stasė Macienė ir
Albertas Strazdis. 

Po susikaupimo minutės trumpo-
je programoje latvišką dainelę „Kalė-
dinė eglutė’’ padainavo aštuonerių
metų viešnia iš Latvijos Mia Maria
Zirnite. Publikai buvo staigmena, ir
po skambios dainos jaunoji daini-
ninkė buvo palydėta gausiais ploji-
mais. 

Toliau išraiškingai Dagio ,,Kū-
čios’’ skaitė Valė Zubavičienė. Pa-
kviestas msgr. Francis sukalbėjo
Kūčių maldą ir užvedė giesmę, po
kurios ilgai dalijomės Kalėdaičiu,
linkėdami vieni kitiems Dievo pa-
laimos ir linksmų šv. Kalėdų.

Toliau sekė tradicinių Kūčių val-
gių ragavimas, malonus pabendravi-
mas su savais ir svečiais. Atrodė, kad
visi šventės dalyviai buvo patenkinti
maloniai atšventę šią reikšmingą ir
svarbią metinę šventę savo artimųjų
ir draugų būryje.

Kūčios Sunny Hills

Rasos Miliūtės (k.) vadovaujama moteriška komanda nepriekaištingai atliko
Naujųjų metų sutikimo Howell, NJ šventės paruošiamąjį darbą.

Eugenijos Misevičienės nuotr.

Kūčių šventėje dalyvavo net 65 dalyviai.

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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Vilnius, sausio 19 d. (BNS) –
Lietuva pralaimėjo penkias bylas Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teisme, kuris
pripažino, kad visais atvejais nebuvo
užtikrinta pareiškėjų teisė į bylos iš-
nagrinėjimą per įmanomai trum-
piausią laiką.

Keturiose bylose nustatyti pažei-
dimai dėl baudžiamojo proceso truk-
mės, o vienoje byloje – UAB ,,Riko-
ma” prieš Lietuvą – dėl mokestinių
ginčų nagrinėjimo trukmės.

Zabulėno, Stasevičiaus, Maneikio
ir Kravto bylose baudžiamasis proce-
sas truko po 10 metų ir daugiau. Tik
vienoje iš šių bylų buvo paskelbtas iš-
teisinamasis nuosprendis – 2005 m.
išteisintas buvęs Vakarų Banko pre-
zidentas Petras Kravtas. Zabulėno,
Stasevičiaus ir Maneikio bylose
Strasbūro teismas priteisė po 3,400
eurų neturtinės žalos atlyginimo
kiekvienam pareiškėjui, Kravto bylo-
je – 4,800 eurų neturtinei žalai ir
2,000 eurų teisinėms išlaidoms atly-
ginti.

Bendrovės ,,Rikoma” byloje mo-
kestinių ginčų nagrinėjimas truko
maždaug 6 metus. Teismas priteisė

2,000 eurų teisinėms išlaidoms atly-
ginti, o kitus atitinkamo atlyginimo
reikalavimus atmetė.

Teisingumo ministerija paskelb-
tame pranešime pažymi, kad Stras-
būro teismas visas šias bylas pradėjo
nagrinėti palyginti seniai, pavyz-
džiui, du pareiškimai paduoti dar
2004 m. Ministerijos manymu, tik dėl
to, kad nagrinėta tuomet buvusi pa-
dėtis, Teismas dar nepripažino, kad
Lietuvoje yra veiksminga vidaus tei-
sinės gynybos priemonė, t. y. galimy-
bė prisiteisti dėl pernelyg ilgos proce-
so trukmės patirtą žalą Lietuvos teis-
muose.

Anot ministerijos, ilgų procesų
problema – ne tik Lietuvos, bet ir
daugelio kitų Europos Tarybos narių
problema. Todėl Europos Taryba pra-
ėjusių metų pradžioje priėmė siūly-
mą, raginantį valstybes nares numa-
tyti veiksmingas teisinės gynybos
priemones teisei į įmanomai trum-
piausią procesą užtikrinti, imtis su
tuo susijusių teisėkūros ir būtinų or-
ganizacinių priemonių minėtąją
problemą spręsti.

Karo akademija priims daugiau jaunuoliû

Čikaga, sausio 18 d. (,,Draugo”
info) – 2011 m. liepos 3–5 d.  Kaune ir
Vilniuje vyks XV Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumas.  Šis
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumas ypatingas tuo, kad tai
bus jungtinis renginys su Pasaulio
lietuvių ekonomikos forumu.  Šiuos
du svarbius įvykius vienija ta pati
idėja – globali, tačiau savo tapatybės
veido neprarandanti Lietuva yra stip-
ri naujiems iššūkiams. Todėl nutarta
surengti bendrą sesiją, kuri pasiųstų
žinią ir pakviestų po pasaulį paskli-
dusius lietuvius mokslininkus, vers-
lininkus, menininkus, Lietuvos bi-
čiulius, pasitelkus geriausią patirtį,
drauge kurti ateities Lietuvą. 

XV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumo tema: stiprios ir
konkurencingos valstybės kūrimas –
tai mokslo galimybių ir jaunimo su-
manymų energija, mokslo ir verslo
bendradarbiavimo stiprinimas, lietu-
viškosios tapatybės išsaugojimas.
Įgyvendindama šiuos tikslus Lietuva
jau dabar investuoja beveik 2 mlrd.
Lt į mokslo ir technologijų plėtrą. 

Simpoziumo siekis – sustiprinti
pažintis ir užmegzti naudingus ry-
šius tarp Lietuvos ir lietuvių kilmės

mokslininkų, verslininkų ar užsieny-
je gyvenančių kultūros veikėjų. Jame
dalyvaus žymiausi tarptautinio lygio
Lietuvos mokslininkai. Prie simpo-
ziumo parengiamųjų darbų aktyviai
prisideda Vytauto Didžiojo, Kauno
technologijos ir Vilniaus universite-
tai, Lietuvos mokslo taryba ir Lietu-
vos mokslų akademija,  Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenė.  

Simpoziume pranešimus skaitys
ir diskusijose dalyvaus aukščiausi ša-
lies vadovai, ministrai,  plačiai žinomi
Lietuvos ir išeivijos mokslininkai,
kultūros veikėjai.

Daugiau informacijos apie XV
Pasaulio Lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumą galima rasti www.simpo-
ziumas.lt  puslapyje. Jei pageidaujate
kitos informacijos dėl simpoziumo,
galima kreiptis į Švietimo ir mokslo
ministerijos Studijų, mokslo ir tech-
nologijų departamento Mokslo sky-
riaus vyresniąją specialistę Aušrą
Gribauskienę el. paštu ausra.gribaus-
kiene@smm.lt, dėl Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumo galima kreiptis į
Kristiną Lukošiūtę, Lietuvos verslo
konfederacijos ICC Lietuva Korpora-
tyvinių reikalų direktorę, el. paštu kris-
tina@icclietuva.lt arba www. plef. lt

Lietuva pralaim∂jo penkias 
bylas Strasb∆re 

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) –
Praėjusiais metais Lietuvos pilietybę
įgijo 204 asmenys – tai beveik dvide-
šimčia mažiau nei užpernai. Prezi-
dentūros duomenimis, iš viso 2010
metais dėl Lietuvos Respublikos pi-
lietybės suteikimo kreipėsi 270 as-
menų. Patenkinti ne visi prašymai.
Mūsų šalies pilietybės negavo 66 pra-
šiusieji.

,,Dažniausiai Lietuvos Respubli-
kos pilietybė buvo nesuteikiama teis-
tiems asmenims, taip pat asmenims,
kurie nebuvo Lietuvoje pragyvenę Pi-
lietybės įstatyme nurodytą laikotar-
pį”, – paaiškino prezidentės spaudos
tarnyba.

2009 metais lietuviško pasą gauti
pageidavo beveik toks pats skaičius
žmonių, kaip ir pernai – 273 asme-
nys. Tačiau tuomet jį gavo daugiau
prašančiųjų. Užpernai Lietuvos pilie-

tybė suteikta 221 asmeniui.
Prezidentūra pabrėžia, kad prieš

priimdama sprendimą dėl pilietybės
suteikimo prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė susitinka su kiekvienu prašan-
čiuoju. Pagal įstatymą, Lietuvos pilie-
tybės gali būti suteikiama asmeniui,
jeigu jis išlaiko valstybinės kalbos ir
Konstitucijos pagrindų egzaminus,
gyvena nuolat Lietuvoje pastaruosius
10 metų, turi teisėtą pragyvenimo
šaltinį. Lietuvos pilietybę taip pat ga-
li gauti užsienyje gyvenantys lietuvių
kilmės asmenys, tačiau jie, išskyrus
įstatyme numatytus kelis atvejus,
privalo atsisakyti turimos užsienio
šalies pilietybės.

Įstatyme taip pat numatyta gali-
mybė prezidentei pilietybę suteikti
išimties tvarka, tačiau D. Grybaus-
kaitė šia teise dar nepasinaudojo.

Pernai Lietuvos pilietybê gavo 
mažiau asmenû

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) – Ge-
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijoje rugsėjį planuojama pa-
kviesti studijuoti iki 70 jaunuolių –
43 kariūnais daugiau nei 2010 me-
tais.

Daugiausia kariūnų – 63 – pla-
nuojama priimti studijuoti pagal tris
Karo akademijos studijų programas:
Tarptautinių santykių, Darbuotojų
vadybos, Transporto ir logistikos.
Studijos pagal šias programas bus de-
rinamos su pėstininko karinio ren-
gimo programa, baigusieji mokslus
įgis būrio vado kvalifikaciją ir atitin-
kamai politikos mokslų, viešojo ad-
ministravimo arba transporto ir lo-
gistikos bakalauro kvalifikacinį laips-
nį.

Šešis kariūnus planuojama pri-

imti studijuoti į bendrai Karo akade-
mijos ir Vilniaus Gedimino technikos
universiteto parengtas programas:
Lėktuvų pilotavimo, Aviacijos me-
chanikos inžinerijos ir skrydžių val-
dymo. Baigusieji lėktuvų pilotavimo
ar skrydžių valdymo studijas jau-
nuoliai įgis aeronautikos inžinerijos
magistro kvalifikacinį laipsnį, o pasi-
rinkę Aviacijos mechanikos inžine-
rijos programą – aeronautikos inži-
nerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Dar vieną kariūną šiemet pla-
nuojama priimti į inžinerinės pakrai-
pos studijas Karinių jūrų pajėgų spe-
cialistams rengti. Priimamų studen-
tų skaičius didinamas įvertinus kari-
ninkų poreikį 2015 m. 2010 m. studi-
juoti į Karo akademiją buvo pakviesti
27 jaunuoliai.

Vilnius, sausio 19 d. (ELTA) –
Europos Komisijos (EK) viceprezi-
dentė Viviane Reding laiške Seimo
Užsienio reikalų komiteto pirminin-
kui Emanueliui Zingeriui pasveikino
Seimo nutarimą paskelbti 2011-
uosius Holokausto aukomis tapusių
Lietuvos gyventojų atminimo metais.

Savo oficialiame laiške V. Reding
sveikina šį Lietuvos sumanymą kaip
reikšmingą žingsnį, susitaikant su
šalies praeitimi ir pagerbiant aukų
atminimą. Holokausto švietimas turi
būti privalomas ateities kartoms, o
Holokausto atminimas ypač svarbus
kovojant su antisemitizmu, teigia V.
Reding. 

EK viceprezidentė laiške rašo,

kad antisemitizmui nėra vietos da-
bartinėje Europoje, o veiksmingai ko-
vai su šiuo reiškiniu ypač svarbus as-
meninis šalies vadovų pavyzdys.

Sveikindama Lietuvos Vyriausy-
bės parengtą Holokausto aukomis ta-
pusių Lietuvos gyventojų atminimo
metų minėjimo priemonių planą, V.
Reding pabrėžia, kad ypač svarbus
yra žydų kultūrinio paveldo puoselė-
jimas ir išsaugojimas ateities kar-
toms. V. Reding žada toliau remti Lie-
tuvos veiksmus, skatinančius pa-
kantumą ir stiprinančius kovą su an-
tisemitizmu. 

2011 metus Seimas yra paskel-
bęs Holokausto aukomis tapusių Lie-
tuvos gyventojų atminimo metais.

Pirmoji Stasio Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą” laurea-
tė Nijolė Baužytė (k.), Gražina Petrošienė, Vaclovas Aliulis, Rasa Starke-
vičienė, Kazys Starkevičius, Marytė Kontrimaitė, sėdi Andrius Navickas. 

Vilijos Balžytės nuotr.

A. Navickui îteikta S. Lozoraiçio premija 

Kvieçiama î XV Pasaulio lietuviû 
mokslo ir kùrybos simpoziumâ�

Vilnius, sausio 19 d. (voruta.lt)
– 2011 m. sausio 9 dieną buvo įteik-
tas aukščiausias Lietuvos žurnalistų
draugijos (LŽD) skiriamas apdovano-
jimas už žurnalistinę veiklą – Stasio
Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties
Prezidento Lietuvą”. 

Šiais metais šia premija buvo ap-
dovanotas žurnalistas, internetinio
naujienų tinklalapio Bernardinai.lt
vyr. redaktorius Andrius Navickas.

Ši premija „Kelyje į Vilties Pre-
zidento Lietuvą” teikiama už atitin-
kančią LŽD propaguojamus princi-
pus žurnalistų kūrybą. Ji gali būti
skiriama už aktualiausius ir ryškiau-
sius spaudoje, radijuje, televizijoje ar

internetinėje žiniasklaidoje paskelb-
tus žurnalistų kūrinius bei už ver-
tingą ilgametę žurnalistinę veiklą. 

Stasio Lozoraičio premija įteikta
jau tryliktą kartą. Iki šiol buvo apdo-
vanoti šie žurnalistai, visuomeniniai
veikėjai, kūrėjai: Nijolė Baužytė, Ka-
zys Požėra, kun. Vaclovas Aliulis,
Liudvika Pociūnienė, kun. Julius
Sasnauskas ir kt. Premija buvo įs-
teigta 1998 metais Lietuvos žurnalis-
tų draugijos pirmininkės Romos
Grinbergienės siūlymu. Pagerbiant
S. Lozoraičio atminimą ji buvo pava-
dinta „Kelyje į Vilties Prezidento Lie-
tuvą”. Premijos šūkis: „Už taiką,
santarvę ir bendrą darbą”.

EK viceprezident∂ sveikina 
Seimo sprendimâ�  
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kad pagrindinis vaidmuo turėtų būti
patikėtas 17-kai euro zonos valstybių.

MASKVA
Rusijos dispečeriai oro uoste

Smolenske įspėjo Lenkijos preziden-
to Lech Kaczynski lėktuvo įgulą apie
blogas meteorologijos sąlygas ir siūlė
skristi antrąjį ratą. Tai liudija Tarp-
valstybinio aviacijos komiteto (TAK),
kuris atliko lėktuvo avarijos tyrimą,
tinklalapyje paskelbtas dokumentas. 

* * *
Rusijos Valstybės Dūmos pir-

mininkas, frakcijos „Vieninga Ru-
sija” vadovas Boris Gryzlov susiti-
kime su prezidentu Dmitrij Medve-
dev labai neatsargiai atsiliepė apie
kitas tautybes, todėl partijos genera-
linės tarybos atstovui teko aiškintis
su žurnalistais.  Kalbos kilo dėl tokio
B. Gryzlov pareiškimo: „Kai kūrėsi
Rusijos imperija, ji kūrėsi prisijung-
dama teritorijas, kurios prašė pagal-
bos. Rusijos imperijos požiūris į šias
teritorijas buvo pakantus. Paskaičiau
klasikų pasisakymų – jie kalba iš šir-
dies. Mes norime gyventi draugiškai
vieni su kitais, o toks požiūris kitoms
tautybėms nebūdingas.”

SUMATRA
Indonezijos Sumatros salos pa-

krantę sudrebino 5,8 balo pagal Rich-
terio skalę stiprumo požeminis smū-
gis. Skelbiama, kad žemės drebėji-
mas įvyko ankstų antradienio rytą 34
kilometrų gylyje, apie 158 kilometrus
į pietus nuo Sumatros. 

WASHINGTON, DC
Vėl auga JAV prezidento Barack

Obama populiarumas. Kelios apklau-
sos rodo, kad kadencijos viduryje jo
politiką remia daugiau kaip 50 proc.
amerikiečių. Remiantis ,,Washington
Post” ir televizijos stoties ABC atlik-
to tyrimo išvada, 54 proc. ap-
klaustųjų yra patenkinti prezidento
darbu. Savo apklausos išvadas pa-
skelbė ir žinių stotis CNN – prezi-
dentui B. Obama pritaria 53 proc.
amerikiečių. Pasak komentatorių,
prezidentas jausmingai reagavo į
Arizona žudynes, taip pridėdamas
taškų savo įvaizdžiui. Be to, rinkė-
jams patiko B. Obama siekis pratęsti
mokesčių lengvatas. 

Pasaulio naujienos

MIUNCHENAS
Baltarusijos užsienio reikalų

ministras Sergej Martynov nebus
kviečiamas į šių metų Miuncheno
saugumo konferenciją, kuri vyks
vasario pradžioje. Tai pareiškė kon-
ferencijos pirmininkas Wolfgang
Ischinger. Po prieštaringų prezidento
rinkimų negalima elgtis taip, lyg
nieko nebūtų įvykę, pabrėžė jis.

STRASBŪRAS
Daug Europos Parlamento narių

trečiadienį užsiklijavo arba užsiden-
gė burnas, taip pat mosavo tuščiais
popieriaus lapais Vengrijos premjero
Viktor Orban akivaizdoje, protestuo-
dami prieš šioje šalyje priimtą prieš-
taringai vertinamą žiniasklaidos
kontrolės įstatymą. Pastarosiomis
dienomis 736 vietų Europos Parla-
mente kitų frakcijų nariai taip pat
griežtai kritikavo Vengrijos įstatymą,
kurį Socialistų frakcijos seniūnas
vokietis Martin Schulz vadino ar-
timu cenzūrai.

MINSKAS
Esantys Baltarusijos valstybės

saugumo komiteto tardymo kame-
rose buvę kandidatai į prezidentus
beveik mėnesį nesusitiko su savo ad-
vokatais. Advokatai pažymėjo, jog ne
kartą siuntė skundus ir į prokura-
tūrą, ir tardymo izoliatoriaus virši-
ninkui, kad pažeidžiama teisė be
kliūčių susitikti kaltinamajam su
advokatu, kuri nustatyta Baltaru-
sijos baudžiamojo proceso kodekse.

BERLYNAS
Vokietijos kanclerė Angela Mer-

kel komentuodama padėtį euro zono-
je, atmetė euro zonos padalijimo į dvi
dalis – stiprios šiaurės ir silpnų pietų
– idėją. ,,Kol einu šias pareigas, to
neįvyks”, – pareiškė kanclerė, pažy-
mėdama, kad santykiai Europoje ga-
na sudėtingi ir jų negalima supa-
prastinti ir spalvinti juodomis arba
baltomis spalvomis. Kanclerė taip
pat kategoriškai atsisakė grįžti prie
Vokietijos markės. Be to, A. Merkel
pirmą kartą aiškiai palaikė Prancū-
zijos siūlymą dėl bendros Europos
ekonominės vyriausybės sukūrimo.
Kartu šalies kanclerė leido suprasti,

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

JAV

Washington, DC, sausio 19 d.
(BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama itin iškilmingai pasveikino
Baltuosiuose rūmuose Kinijos prezi-
dentą Hu Jintao, abiem vadovams
mėginant rasti bendrą pagrindą eko-
nomikos ir saugumo srityse. 

Nors daugelis amerikiečių kalti-
na Kiniją bent iš dalies lemiant didelį
nedarbą Jungtinėse Valstijose, abu
prezidentai mėgins stiprinti abipusį
pasitikėjimą bendrais siekiais pagrįs-
tuose ryšiuose, kuriuos tebetemdo
nesiliaujantys ginčai. 

Pastaruosius dvejus metus Bei-
jing ir Washington santykiai buvo
permainingi. Stiprėjanti Kinija šaltai
žvelgė į JAV siūlymus stabdyti pa-
saulinį klimato šiltėjimą, beveik ne-
sistengė tramdyti savo nenuspėjamos
sąjungininkės Šiaurės Korėjos ir van-
giai atsiliepė į JAV prašymus mažinti
dvišalės prekybos disbalansą. Tuo
tarpu Washington supykdė Beijing
parduodamas ginklų Taivanui ir pa-
kviesdamas į Baltuosius rūmus Ti-
beto dvasinį valdovą Dalai Lama.
Tačiau dabar abi šalys stengiasi kurti
labiau teigiamą atmosferą. 

Baltuosiuose rūmuose vykusioje
privačioje vakarienėje šalių vado-
vams B. Obama ir Hu Jintao draugi-
ją taip pat palaikė JAV prezidento
patarėjas nacionalinio saugumo rei-
kalams Tom Donilon ir valstybės sek-
retorė Hillary Clinton. Kinijos pusei
taip pat atstovavo du aukšto rango
pareigūnai. 

Tuo tarpu trečiadienį vyko itin
iškilmingas oficialus susitikimas.
Abu šie renginiai rodo B. Obama pas-
tangas asmeniškumą derinti su ofi-
cialumu, bendraujant su vadovu, va-
dovaujančiu šaliai, kuri yra pagrin-
dinė JAV varžovė, tačiau taip pat
svarbiausia galima partnerė. 

67 metų Hu Jintao į Jungtines
Valstijas atvyko tuo metu, kai abiejų
šalių santykiai pastebimai pasikeitė.
Sėkmingai pasaulinę ekonomikos kri-
zę atlaikiusios Kinijos pasitikėjimas
savo jėgomis, kurį kritikai neretai va-
dina pasipūtėliškumu, sustiprėjo. Be
to, didėjanti Beijing karinė galia kelia
nerimą kaimyninėms Azijos šalims. 

Kita vertus, šių valstybių nepa-
sitikėjimas didžiąja kaimyne buvo
pravartus Washington, nes daugelis
jų – pavyzdžiui, Japonija, Pietų Ko-
rėja ar net Vietnamas – susirūpino
tvirtinti ryšius su Jungtinėmis Vals-
tijomis, kurios tebėra ,,stipriausias
žaidėjas” regione. Tuo tarpu JAV
ekonomika rodo atsigavimo ženklus,
B. Obama taip pat pradeda atsigauti
po skaudžių politinių smūgių, tokių
kaip kontrolės Atstovų rūmuose pe-
rėjimas į respublikonų rankas per
pernai lapkritį vykusius kadencijos
vidurio rinkimus. 

Jungtinèse Valstijose lankosi
Kinijos vadovas

Vienoje garsiausiû politiniû
žmogžudysçiû – nauji duomenys
Vilnius, sausio 19 d. (DELFI.lt)

– Praėjus ketvirčiui amžiaus, atsira-
do naujų įrodymų, galinčių padėti
atskleisti 1986 m. įvykusios Švedijos
ministro pirmininko Olof Palme
žmogžudystės paslaptį. Remiantis
Vokietijos atliktu tyrimu, žudiką
pasamdė Jugoslavijos slaptosios tar-
nybos, o Švedijos ministro pirminin-
ko nužudymas buvo Balkanų sąmok-
slo dalis. Vokiečių pareigūnų many-
mu, buvęs Jugoslavijos smogikų bū-
rio narys Vinko Sindicic pateikė svar-
bios informacijos dėl ministro pir-
mininko žmogžudystės. 1988 m. V.
Sindicic nuteistas 15 m. kalėti už
bandymą nužudyti Škotijoje gyve-
nantį įtakingą Kroatijos nacionalistų
vadovą.

Vokietijos savaitraštyje „Focus”
rašoma, kad, pasak 67 m. V. Sindicic,
Jugoslavijos slaptosios tarnybos nu-
žudė O. Palme ir planavo suversti
kaltę Kroatijos dešiniesiems sepa-
ratistams. Anot V. Sindicic, Jugos-
lavijos agentai sekė O. Palme ir jo
žmoną Lisbet, kurie 1986 m. vasario
28 d. po vėlyvo kino filmo seanso ėjo
Stokholmo centru namo. Pora buvo
davusi savo asmens sargybiniams
laisvą vakarą. Porai einant per mies-
tą, iš nugaros prie jų prisiartino vyras
ir šovė į juos. O. Palme buvo skubiai

nugabentas į ligoninę, bet netrukus
buvo pranešta apie jo mirtį. O. Palme
sutuoktinė išgyveno.

V. Sindicic papasakojo Vokietijos
pareigūnams, kad žudikas yra vyras,
vardu Ivo D., kuris šiuo metu yra 65
m. pensininkas, tariamai gyvenantis
Zagrebe. Teigiama, kad ginklas buvo
slapta atgabentas į Švediją iš JAV
atplaukusiu laivu.

Vokietijos slaptųjų tarnybų pagal
Londono ir Edinburgo pateiktus
duomenis parengtas detalus doku-
mentus buvo nusiųstas tuo metu
Stokholme veikusiai specialiai Palme
komisijai, bet, pasak „Focus” tyrimą
atlikusio Josef Hufelschulte, kol
Stokholmo policija sureagavo į doku-
mentą, Ivo D. persikėlė į Zagrebą.
Nors Palme komisijos vadovas, polici-
jos vyresnysis inspektorius Stig
Edquist matė dokumentą, praėjusiais
metais jis teigė, kad būtų „labai sun-
ku kada nors išaiškinti šį nusikal-
timą”. 

Iš pradžių dėl ministro pirminin-
ko žmogžudystės buvo apkaltintas
švedų ekstremistas, bet buvo greitai
išteisintas. Vėliau jis emigravo į JAV
ir buvo nužudytas. Taip pat dėl nu-
sikaltimo buvo kaltinami ir kurdų
išeiviai, bet nerasta jokių pagrįstų
įrodymų.

Kinijos prezidentą Hu Jintao pasitiko
JAV viceprezidentas Joe Biden. 

SCANPIX nuotr.
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BALANDĖLIŲ GIMINAIČIAI

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

Šeimininkės
patarimai

Žemaitiškai mėsa kimšti 
kopūstai

Pirmas būdas

Didesnę kopūsto gūžę dėkite į
karštą pasūdytą vandenį ir pavirin-
kite 10 minučių. Išėmus ataušinkite,
perpilkite šaltu vandeniu ir atsargiai
nuspauskite. Kopūsto viršūnę nu-
pjaukite, išimkite vidų, paliekant
piršto storio sieneles. Į susidariusią
ertmę prikimškite įdaro, uždėkite
nupjautą viršūnę arba porą lapų, su-
riškite į marlę, dėkite į pasūdytą van-
denį ir virkite apie 2 valandas. Išė-
mus gerai nuvarvinkite, įdėjus į rėtį.
Visą gūžę arba supjaustytą dalimis
dėkite į dubenį, apipilkite ištirpintu
sviestu arba pomidorų padažu.

Įdaro gaminimas. Išimtus iš
gūžės vidaus kopūstus smulkiai su-
kapokite, pasūdykite, truputį palai-
kykite, paskui nuspauskite atsiradusį
skystį. Prie jų pridėkite 1/2 sv maltos
veršienos arba jautienos ir 1/2 sv mal-
tos kiaulienos. Imkite 8 oz lašinukų,
supjaustykite ir paspirginkite, pridė-
kite smulkiai supjaustytą svogūną ir
pakepinkite. Į mėsą supilkite laši-
nukus, įmuškite 3 kiaušinius, dėkite
puodelį grietinės (galima pieno),
druskos, pipirų, muškato riešuto ir
pusę puoduko džiūvėsėlių. Viską ge-
rai sumaišykite ir prikimškite ko-
pūstą (kopūsto gūžė gali būti ir rau-
ginta).

Antras būdas

Nedidelius raudongūžius ar bal-
tagūžius kopūstus dėkite į pasūdytą
verdantį vandenį ir virkite 15 minu-
čių. Išėmus sudėkite į kiaurinį, kad
nuvarvėtų ir atauštų. Po to gūžes su-
pjaustykite į 4–6 dalis (tik kad lapai
nepasiskleistų). Praskleidus kiekvie-
nos dalies lapelius, patepkite įdaru ir
kitais dviem lapeliais pridenkite.
Taip darykite, kol bus patepti visi
lapeliai. Tada kopūstų dalis gerai sus-
pauskite, dėkite į riebalais pateptą
skardą arba karščiui atsparų indą ir
kepkite orkaitėje. Kai kopūstai pa-
ruduos, užpilkite grietinėlės ir už-
dengus patroškinkite.

Kopūstus į stalą duokite su tuo
padažu, kuriame buvo troškinama.

Prikimštus kopūstus galima ap-
dėti lašinių riekutėmis, dėti į puodą,
užpilti kopūstų nuoviru ir 1 valandą
troškinti.

Norint, kad padažas būtų
tirštesnis, riebaluose pakaitinkite
šaukštą miltų ir praskieskite tuo van-
deniu, kur virė kopūstai.

Turkiškos dalmos

Reikės: vidutinio dydžio kopūs-
to gūžės, 1/2 sv avienos, 4 galvučių
svogūnų, riebalų (sviesto, aliejaus,
margarino), riekelės pyrago, trupučio
pieno, 4 oz nerūkytų lašinukų, puode-
lio mėsos sultinio, 2 morkų, pries-
koninių žalumynų sriubai, druskos,
pipirų.

Kopūstą nuplaukite, įleiskite į
verdantį vandenį ir jame 10 minučių
palaikykite, paskui ištraukite ir nu-

sausinkite. Gūžės lapus praskleidus,
išpjaukite kotą. Gūžę prikimškite
įdaro, kuris paruošiamas šitaip: mal-
tą avienos mėsą sumaišykite su piene
išmirkytu pyragu, smulkiai supjaus-
tytais lašinukais, stambiai supjausty-
tais, šaukšte sviesto pakepintais svo-
gūnais (2 galvutėmis), druska ir pipi-
rais. Likusius riebalus sudėkite į
puodą ir ištirpinkite. Ant puodo dug-
no padėkite didelį lašinių griežinėlį, o
ant jo – įdarytą kopūsto gūžę. Įpilkite
sultinio, sudėkite morkas ir likusius
svogūnus (perpjaukite į keturias da-
lis), įberkite smulkiai supjaustytų
prieskoninių žalumynų sriubai, drus-
kos ir pipirų. Puodą uždenkite dang-
čiu ir užkaiskite ant didelės ugnies.
Skysčiui užvirus, ugnį sumažinkite.
Kopūstą troškinkite 2 valandas. Jei
reikia, skysčio perteklių nugarinkite.
Norint, likusį padažą galima sutirš-
tinti. Ištroškintas kopūstas tučtuojau
patiekiamas į stalą, kur padalijamas į
4 dalis. Prie jo paduodama virtos bul-
vės arba ryžių košė.

Lenkiški balandėliai

Reikės: 1 nedidelio kopūsto, 1/2
sv jautienos arba kiaulienos, 1/2 puo-
duko apvirtų ryžių, 1/2 puoduko
rūgščios grietinės, 2 svogūnų, 1 mor-
kos, saliero lapkočio, 2 lauro lapelių,
aliejaus, druskos, pipirų, muškato
riešutų miltelių, 2/3 puoduko van-
dens, 2 pomidorų ir pomidorų pa-
dažo.

Nuo kopūsto nuimkite viršuti-
nius lapus. Kopūstą nuplaukite, iš-
pjaukite kotą, įdėkite į verdantį van-
denį ir palaikykite 5 minutes. Išimtą
ant lentelės išskirstykite atskirais
lapais. Jei giliau esantys lapai sun-
kiai skirstosi, apluptą galvą vėl pa-
nardykite į karštą vandenį. Stam-
besnių lapų gyslų paviršių nupjau-
kite.

Mėsą mėsmale sumalkite, svogū-
nus smulkiai supjaustykite ir aliejuje
pakepinkite. Į dubenėlį sudėkite mė-
są, svogūnus, ryžius, pipirus, druskos
pagal skonį, gerai išmaišykite.

Ant paruošto kopūstlapio uždė-
kite po šaukštą ar daugiau mėsos
įdaro, šaukštu ar pirštais paskleiskite
ir, užlenkus kraštus, vyniokite koto
pusės link. Pavoliokite miltuose ir

keptuvėje įkaitintame aliejuje trum-
pai kepinkite iš abiejų pusių iki gels-
vumo. Į kaistuvą įpilkite 2/3 puoduko
vandens, jo dugne išklokite supjaus-
tytas morkas, svogūną, pomidorus,
įmeskite lauro lapelius, salierą ir ant
viršaus vieną šalia kito dėkite ap-
kepintus balandėlius. Į keptuvę, ku-
rioje jie buvo kepinami, dar įdėkite
sviesto, pusę šaukšto miltų, pakepi-
nus sekundę, užplikykite karštu van-
deniu, pridėkite grietinės, pomidorų
padažo ir, gerai viską išmaišius, už-
pilkite ant balandėlių. Puodą užden-
kite ir palengva troškinkite. Paska-
ninimui galima įdėti citrinos rūgš-
ties, nutaisyti druskos ir pipirų skonį.

Padažą galima atskirai pasiruošti
ir jį užpilti, tik pabaigus troškinti ba-
landėlius.

Bohemiškai pagaminti kopūstai

Reikės: 1 sv baltagūžių kopūstų,
šaukšto cukraus, druskos, miltų, rie-
balų, lašinukų, 2 galvučių svogūnų,
kmynų, citrinos rūgšties ar citrininės
druskos.

Nuplaukite, siauromis juostelė-
mis supjaustykite kopūstus, suber-
kite į sietą, kad apdžiūtų. Smulkiai
supjaustykite svogūnus, truputį pa-
kepinkite juos su kubeliais supjausty-
tais lašinukais. Į juos sukrėskite ko-
pūstus, įpilkite truputį mėsos sul-
tinio (galima vandens), įberkite drus-
kos, kmynų, viską patroškinkite. Su-
minkštėjusius kopūstus apibarstyki-
te trupučiu miltų, cukrumi, apšlaks-
tykite citrinos sultimis. Baigiant
troškinti viską gerai sumaišykite, ko-
pūstus dar kartą ant mažos ugnies
užvirinkite ir nukelkite nuo viryklės.

Kopūstus patiekite į stalą su
Čekoslovakijoje populiariais kned-
liais.

Čilės tamales – vyniotiniai 
su kukurūzų lapais 

Reikės: 2 puodukų virtos mažais
kubeliais supjaustytos mėsos (geriau-
siai tinka vištienos arba veršienos), 2
galvučių svogūnų, 2 skiltelių česna-
ko, 2 ankštelių aitriųjų pipirų arba
šaukštelio maltų raudonųjų pipirų,
druskos, 2 puodelių virtų kukurūzų
arba kviečių grūdų, riebalų, keleto bet
kokių lapų (gali būti kopūstų, vy-
nuogių).

Svogūnus, pipirų ankštis ir čes-
naką smulkiai supjaustykite, truputį
patroškinkite aliejuje, sumaišius su
mėsa, viską pasūdykite. Virkite ry-
žius taip pat truputį pasūdžius, su-
maišius su riebalais (sviestu ar kiau-
lės taukais). Lapus nuplikykite karš-
tu vandeniu, ant jų uždėkite maltą
mėsą, suvyniokite ir apriškite siūlais.
Sudėkite į riebalais išteptą skardą ir
kepinkite.

Šiuos vyniotinius galima ir virti.
Virkite truputyje sultinio, ne ilgiau
kaip 15 minučių. Į stalą paduokite su
aštriu pomidorų padažu. Jei vynioti-
niai ruošiami iš kukurūzų lapų, jų ne-
valgykite, o paprasčiausiai nuimkite.

Baltagūžių kopūstų curry
(Indija)

Reikės: 3/4 puodelio aliejaus, 1
sv ropinių svogūnų, šaukšto curry
miltelių, 1/2 šaukštelio kmynų, 1/2
šaukštelio maltų raudonųjų pipirų, 2
lauro lapelių, 4–5 gvazdikėlių, 1 di-
delės kopūsto galvos, 1 sv bulvių, pu-
sės puodelio pomidorų pastos, puode-
lio sultinio arba vandens, druskos.

Įkaitintame aliejuje pakepinkite
žiedeliais supjaustytus svogūnus. Į
vandenį įberkite curry miltelius 3–4
minutes pavirinkite ant mažos

ugnies (kad nedingtų kvapas). Paskui
sudėkite kitus prieskonius, supjaus-
tytą kopūstą ir viską, be paliovos
maišant, 10 minučių patroškinkite.
Bulves nuskuskite, supjaustykite
kubeliais ir sukrėskite į puodą kartu
su pomidorų pasta, mėsos sultiniu
arba vandeniu. Verdama ant mažos
ugnies. Prieš duodant į stalą, lauro
lapelius ir gvazdikėlius išimkite, o
valgį pasūdykite.

Prancūziškas rinktinis bulvių
šustinis tarp kopūstlapių

Šustiniui reikės: 1,5 sv bulvių,
pieno, sviesto, muškato, 1 nedidelio
kopūsto, 2 mažą svogūnėlių, puodelio
pievagrybių ar kitokių augintų grybų,
aliejaus, 2 kiaušinių, 1 ryšelio pries-
koninių daržovių, 2 griežių parūkyto
ir apvirinto kumpio, pusės puodelio
fermentinio sūrio, puodelio grietinė-
lės, 1 skiltelės česnako, druskos, pi-
pirų.

1. Bulves nulupkite, išvirkite, su-
grūskite, įpilkite pašildyto pieno, tru-
putį sviesto, druskos, pipirų, maltų
muškatų.

2. Nuskabykite kopūstui išori-
nius lapus, likusius taipogi nuskinti
ir sumetus į verdantį pasūdytą van-
denį kiek apvirti. Išgriebus nuvarvin-
ti ir išlyginus (geriau kniūbščius)
suguldyti ant švaraus rankšluosčio.

3. Svogūnėlius nulupkite, smul-
kiai sukapokite. Nuvalykite, nuplau-
kite, nusausinkite ir smulkiai suka-
pokite grybus. Ir vienus, ir kitus pa-
kepinkite keptuvėje su trupučiu
sviesto bei aliejaus.

4. Dubenyje suplakite kiaušinius,
įberkite druskos, malto muškato,
susmulkintų prieskoninių daržovių,
supjaustyto kumpio ir du trečdalius
sutarkuoto sūrio, supilkite pakepin-
tus grybus, gerai išmaišykite ir
supilkite bulvių košėn. Pastaba: gry-
bus visada geriau sausai apvalyti. Tai
galima daryti tik sudrėkinto popieri-
nio rankšluosčio skiltele, o, jei reikia,
tai šepetėliu. Mat grybai labai greitai
prisitraukia vandens, ir jie nebus to-
kie skanūs ir kvapūs, be to, praras ir
vitaminų.

5. Darsyk gerai viską išmaišius
ištepkite sviestu indą apkepams, iš-
klokite jį keliais kopūstlapių sluoks-
niais (dugną ir šonus) taip, kad ko-
pūstlapių kraštai styrotų aukštai virš
indo. Sukrėskite bulvių košę su prie-
dais ir užlankstykite išsikišusius ko-
pūstlapius. Apiberkite likusiu tar-
kuotu sūriu ir uždėkite likusio
sviesto kąsneliu.

6. Plačion kepimo skardon įpilki-
te vandens, įstatykite indą su ruoši-
niu, pašaukite orkaitėn ir 25 minutes
kepkite 375 F karštyje. Patiekite dar
karštą, apibertą druska, pipirais,
smulkiai sukapotais česnakais, su
indeliu grietinės šalia.

Tinka kaip pagrindinis šeimos
patiekalas.

Armėniški balandėliai

Pats paruošimo būdas lygiai toks
pats, kaip visų balandėlių, tik skiriasi
įdaro sudėtis.

Įdarui reikės: 1/2 puodelio vir-
tų ryžių, 1 skiltelės česnako, 1/4 puo-
delio razinų, 1/4 puodelio pistacijų
riešutų, 1/4 šaukšto cinamono mil-
telių, 1/4 puodelio pomidorų pastos,
1/4 puoduko petražolių, 2 1/2 puo-
duko kapotų svogūnų. 

Svogūnus apkepinkite aliejuje,
paskui sumaišykite su virtais ryžiais
ir visais kitais priedais.

Parengta pagal Rimą Marcin-
kevičienę
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

Joliet, IL 60435
TTeell..  881155--774411--33222200
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VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Margumynai

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 66

Gyvatnešio žvaigždynas turėtų tapti 13-uoju
Zodiako ženklu

Įtakinga tarptautinė astronomų
grupė pareikalavo iš esmės peržiūrėti
tradicinį dangaus sferos dalijimą ir
įvesti papildomą 13-ąjį Zodiako žen-
klą – pranešė BBC. Jį siūloma pava-
dinti Gyvatnešiu, kaip ir atitinkamą
žvaigždyną.

,,Dabartinė Zodiako ženklų struk-
tūra, kurią sudaro 12 žvaigždynų,
remiasi dar Senovės Babilone sukur-
ta sistema, – sako amerikiečių mok-
slininkas Parke Kunkle. – Vienas iš
pagrindinių jos principų buvo tas,
kad Saulė turi būti atitinkamame
žvaigždyne kiekvieno žmogaus gimi-
mo dieną. Bet dėl to, kad per šimt-

mečius pasikeitė Žemės judėjimo
orbita, ši nuostata dabar pažeista.”

Todėl, grupės astronomų nuo-
mone, reikia atkuri senąjį dangaus
sferos dalijimo priklausomai nuo
Saulės buvimo vietos principą ir pri-
dėti 13-ąjį Zodiako ženklą – Gyvat-
nešį. Naujasis ženklas įsiterptų tarp
Skorpiono ir Šaulio ir būtų skirtas
tiems, kurie gimė tarp lapkričio 30-
osios ir gruodžio 17-osios. Be to, su-
mažėtų dienų skaičius kitiems ženk-
lams, o dalis žmonių būtų priversti
pakeisti savo dangaus globėjus.

Elta

Alkani taip pat nebuvome. Buvę
raseiniškiai Romas, Elvyra ir Viktė
Tarasevičiai, gyvenantys Ispanijoje
jau 6 metus ir turintys nuosavą ke-
pyklėlę Almerijoje, privežė visai įgu-
lai nerealaus skonio kibinų ir keletą
kepalų tikros, ką tik iškeptos lietu-
viškos duonos.

Gaila, kad mažai teko bendrauti
su vietiniais ispanais, nes visą laiką
buvome vietinių lietuvių dėmesio
centre. Jiems jachtos ,,Ambersail’’
atvykimas buvo išties didelis įvykis, o
mums vietinių lietuvių kalbos apie
meilę Lietuvai, kas nuskambėjo ki-
taip, nei girdisi iš tribūnų kokios nors
eilinės šventės metu. Bet aišku, mes
negalime pamiršti ispanų, prisidė-
jusių prie mūsų puikaus buvimo
Almerijoje. Ačiū jiems. Vietiniai lietu-
viai minėjo, kad ,,Tūkstantmečio
odisėjos’’ žygis aplink pasaulį, garsi-
nant Lietuvos vardą, paminėtas vie-
tinėje spaudoje. Dėl vietinio gyveni-
mo tempo ypatumų (siestos) spaudos
įsigyti negalėjome. 

Ir svarbiausias šios dienos įvykis
10 etapo įgulai – 3:05 vietos laiku
pajudėjome iš Almerijos uosto. 

Variklis su nauju sraigtu veikia
puikiai. Prie 2,000 apsukų turim 7–8
mazgus. Šiuo metu tai aktualu, nes
vėjo beveik nėra. 

Algimantas Variakojis ir
Ramūnas Bložė 

X etapo įgulos nariai 

2009-05-19
„Tūkstantmečio odisėja” 

sugrįžo į Europą. 
Prasideda priešpaskutinis,

dešimtasis ,,Odisėjos’’ etapas

Iš Almerijos uosto (Ispanija)
išplauks „Tūkstantmečio odisėjos” X
etapas. Per 13 plaukimo parų kapi-
tono Lino Baublio vadovaujama įgula
Atlanto vandenynu planuoja įveikti
beveik 2 tūkstančius jūrmylių ir
aplankyti Portugalijos, Airijos ir
Didžiosios Britanijos lietuvių ben-
druomenes Lisabonoje, Dubline ir
Londone. Paskutinėje šio etapo stote-
lėje – Londone numatyta būti birželio
4 dieną. 

„Dešimtasis etapas susideda iš
gana trumpų atkarpų. Daugiausia
buriuosime Atlanto pakrante, o pa-
krantėje tyko daugybė klastų: žvejų
tinklai, žvejų laiveliai be navigacinių
šviesų, dideli potvyniai, atoslūgiai iki
5 metrų, stiprios pakrančių srovės,
gausi laivyba”, – sako X etapo įgulos
kapitonas Linas Baublys. 

Pasibaigusio IX etapo įgula, artė-
dama prie Almerijos (Ispanija) kran-
tų, kirto I ,,Odisėjos’’ etapo kryptį ir
„uždarė” Odisėjos kelionės ratą.
Pagal buriuotojų tradicijas tai reiš-
kia, kad „Tūkstantmečio odisėja”
apiplaukė pasaulį. Tačiau iki ,,Odi-
sėjos’’ pabaigos Europoje buriuotojų
laukia dar 13 uostų ir lietuvių ben-
druomenių. 

,,Odisėjos” misiją – pristatyti pa-
sauliui Lietuvą, švenčiančią garbingą
jubiliejų ir pakviesti viso pasaulio
lietuvius švęsti Lietuvos vardo pa-
minėjimo tūkstantmetį – vienu metu
visuose penkiuose žemynuose pa-
baigs paskutiniojo XI etapo įgula. Jai
teks aplankyti daugiausia lietuvių
bendruomenių – net septyniose Euro-
pos šalyse: Norvegijoje, Danijoje,

Lenkijoje, Stokholme, Rusijoje, Es-
tijoje ir Latvijoje. 

Liepos 5-ąją dieną, Mindaugo ka-
rūnavimo dienos išvakarėse, įvyk-
džiusi savo patriotinę misiją – aplan-
kiusi 26 pasaulio lietuvių bendruo-
menes ir apjuosusi pasaulį Lietuvos
vardu – „Tūkstantmečio odisėjos”
jachta „Ambersail’’ LTU 1000 sugrįš
į Klaipėdą. Tą dieną 9 valandą vakaro
Lietuvos laiku mūsų šalies himną
giedos ir žmonės Lietuvoje, ir ,,Odi-
sėjos’’ jachtos „Ambersail” aplanky-
tos lietuvių bendruomenės. Tokiu
būdu garsiai ir išdidžiai pasauliui bus
pranešta, kad Lietuvos vardui jau
1000 metų. 

2009-05-26
Atlanto bangomis: krabai,

kregždutė ir laviruotė

Iš Lisabonos išplaukėme vėluo-
dami, nes laukėme geresnio oro. Pir-
mąją dieną po išplaukimo visi vaiši-
nomės jūros gėrybėmis iš Portuga-
lijos ir jos saule netoli Portugalijos
krantų. Mūsų kokas Bitlas (Darius
Gerasimavičius) pirmiausiai pavaiši-
no virtomis krabų žnyplėmis. Visi
valgė godžiai ir greitai bei naudojosi
žnyplėmis ir plaktuku, kad galėtų
paskanauti krabų mėsytės. 

Vėliau mūsų laukė ir du didžiu-
liai krabai. Išvirtus krabus taip pat
greitai visi ,,sunaikino”, tik įgulos
nariai skundėsi, kad teks dar valgyti
lašinių ar kumpio, nes nuo krabų
sotumo mažai, daugiau vargo išlupti
jų mėsą nei naudos iš jos. Tiesa, po to
visus įgulos narius mūsų kokas dar
pavaišino jūros gėrybių sriuba iš
krabų mėsos, midijų ir krevečių su
daržovėmis. Tiems, kuriems patinka
jūros gerybės, tai turėjo būti itin
skani sriuba, bet tokiems kaip aš,
kurie ne itin jomis žavisi, teko ,,per-
lipti” per save ir valgyti virtas midi-
jas. Bet, galiu pasakyti, buvo skanu.
Tiesa, vėliau visomis jūros gėrybė-
mis teko pasidalinti su Atlanto
žuvimis, nes, prasidėjus mano vach-
tai ir papūtus stipresniam vėjui bei
atsiradus didesniam bangavimui,
susipažinau su jūros liga – tai reiškia,
kad visas maistas išėjo per bortą. Net
nesulaukus vachtos pabaigos teko
bėgti nuo denio ir pagulėti ant gultų,
susigyventi su Atlanto bangų supi-
mu. 

Antrosios paros rytą jaučiuosi ne
ką geriau, o įgula plaukia norma-
liu ritmu. Mes jau antra para la-
viruotėje, paprastais žodžiais tariant,
plaukiame, kai jachta pasvirusi apie
45 laipsnių kampu, nuolat daužo
bangos, o jachtos greitis apie 9 maz-
gus. Plaukiant tokiu greičiu su-
pratau, kad savo kaulus reikia sau-
goti, nes, atsiradus didesnėms ban-
goms, nudribau nuo laiptų ant už-
pakalio, tad visą dieną vaikščiojau
susirietęs. 

Nors turėjome plaukti Portuga-
lijos pakrante, teko labiau lįsti į van-
denyną, nes kitaip būtume sustoję be
vėjo ir vėlavę pasveikinti Airijos
lietuvius. Antroji diena buvo nuobo-
desnė, mat plaukimo kryptis ir oro
bei vėjo sąlygos nesikeitė, tačiau
įgulą pralinksmino į jachtą iš kažkur
atskridęs nedidelis paukštelis. 

Bus daugiau.

Atradimai Kretoje
Kretos saloje JAV ir Graikijos

archeologų atrasti įrankiai byloja,
kad priešistoriniai žmonės turėjo ga-
limybę keliauti laivais daug anksčiau
ir abejoja nuostata, kad jie migravo
per žemynus tik žeme. Iki šiol se-
niausias pasaulyje kelionės jūra ne-
tiesioginis įrodymas buvo prieš maž-
daug 60 tūkst. metų įvykusi šiuo-

laikinių žmonių – homo sapiens –
kelionė iš Indonezijos į Australiją.
Įrankiai – kvarciniai rankiniai kir-
viai, kapoklės ir gremžtukai, priski-
riami Ašelio tradicijai ir yra panašūs
į Homo Heidelbergensis ir Homo
Erectus pagamintus įrankius.

Delfi.lt

Draugų pasirinkimą gali lemti genai
Amerikos mokslininkai praneša

radę įrodymų, kad draugystę nulemia
genai, skelbia BBC. Palyginę dviejų
nepriklausomų tyrimų duomenis, jie
išsiaiškino, kad genai, siejami su
alkoholizmu, traukia vienas kitą.
Tačiau žmonės, turintys kitų genų,
siejamų su medžiagų apykaita ir
atvirumu, paprastai nebendrauja tar-
pusavyje. Šio tyrimo išvados pa-
skelbtos žurnale „Proceedings of the
National Academy of Sciences”.

Mokslininkai išanalizavo du ilgą
laiką JAV vykdytus tyrimus – Na-
cionalinį paauglių sveikatos tyrimą ir
Framingham širdies sutrikimų tyri-
mą, kuriuose buvo surinkti dalyvių
genetiniai duomenys ir informacija
apie jų draugus, bei apžvelgė šešias
genetines žymes. Paaiškėjo, kad daž-
niausiai į krūvą susiburia žmonės,
turintys vieną bendrą geną, DRD2,
kuris yra siejamas su alkoholizmu.

O štai kitas genas, vadinamas
CYP2A6, kuris, manoma, dalyvauja

įsisavinant svetimkūnius, įskaitant
nikotiną, dažniau skatina tarpusavio
nesutarimus – šį geną turintys žmo-
nės dažniausiai vengia tarpusavio
ryšio. Kol kas tyrėjai negali paaiškin-
ti, kodėl taip yra, tačiau jie spėja, kad
tai gali būti susiję su gynybine reak-
cija. CYP2A6 genas taip pat siejamas
su atvirumu, imlumu naujiems su-
manymams, teigia jie.

Tyrėjų teigimu, panašus reiški-
nys būdingas poroms – žmonės ven-
gia susieti gyvenimą su partneriais,
linkusiais sirgti panašiomis ligomis.
Žinoma, ši teorija kelia daug klausi-
mų. Pavyzdžiui, mėgstantys išgerti
žmonės draugų dažniausiai susiran-
da baruose, kur lankosi panašų alko-
holizmo geną turintys žmonės, ir tai
paaiškina šią sąsają. Be to, moksli-
ninkai nesugebėjo įrodyti ryšio tarp
draugų pasirinkimo ir keturių kitų
genetinių žymių.

Delfi.lt

Vytas ir Sue Ringus, gyvenantys Norman OK, pradžiugino mus
dosnia 100 dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus remiate.
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Peter ir Solvei Stohl abu yra
ame rikiečiai menininkai. 2005 me -
tais jie persikėlė gyventi į Kauną.
Peter piešia tušu ir akvarele. Šiuo
metu jis dirba prie serijos vaizdų iš
savo kaimyninių apylinkių. Solvei fo -
tografuoja skaitmeniniu fotoaparatu,
o labiausiai jai patinkančias nuot -
raukas paverčia ,,giclée” atspaudais.
Šiuo metu ji daugiausiai fotografuoja
gatvės scenas ir Kauno senamiesčio
detales.

St. Olaf College (Northfield, MN)
1973–1977 metais Peter studijavo
me ną ir meno istoriją. Vie ną semest -
rą jis studijavo Flo rencijoje (Italija).
Jį labai įkvėpė šio miesto piešiniai,
skulptūros, architektūra ir grožis.
Jam patinka realizmas, patinka dir b -
ti su popieriumi. Jis sukūrė savo pie -
šinių atlikimo techniką, kurioje de ra
akvarelė ir tušo brūkšniuotė. Naudo -
damas brūkšniavimą tušu jis išgauna
sodrius, tamsius tonus, kurių ne ga -
lėtų sukurti vien akvarele. 

Solvei 1974–1978 metais Augus -

tana College (Sioux Falls, SD) studi -
ja vo tapybą ir dizainą. Tuo pat metu
ji pradėjo studijuoti ir juodai baltą
fotografiją.

1979 metais Peter ir Solvei susi-
pažino, dirbdami meno galerijoje Mi -
nneapolis, MN. Jie susituokė 1980
me tais. Po to keletą metų jie kūrė ir
rengė savo darbų parodas. Peter
dirbo prie serijos natiurmortų, inter-
jero bei apylinkių peizažų. Jo darbai
buvo pristatomi ir rodomi Groveland
galerijoje (Minneapolis). Solvei ėmėsi
dar įdėmiau studijuoti juodai baltą
fotografiją ir dirbo tamsiajame foto-
laboratorijos kambarėlyje, spausdin-
dama nuotraukas rankiniu būdu.
1982 m. ji sukūrė meninio dizaino
fotografijų, vaizduojančių laiptus,
seriją. Pamažu Solvei ėmė atrasti sa -
vitą kompozicijos ir paprastumo sti -
lių. Šis įgūdis augo ir vystėsi daugelį
metų.

1983 m. Peter ir Solvei nuspren -
dė pakeisti savo profesinę veiklą ir
ėmė mokytis, kad galėtų tapti krikš -
čio nių misionieriais, o galiausiai ir
šeimos konsultantais. Nuo 1987 iki
1990 metų jie dirbo misionieriais Ry -
tų Europoje. 1992–2005 metais jie ap -
sigyveno Vakarų Europoje ir iš ten
šešis kiekvienų metų mėnesius ke -
liau davo į Lietuvą, Rusiją, Kazachs -
taną ir Latviją. Jie dirbo Biblijos
mokyklos mokytojais ir konsultan -
tais. Nors jiems patiko jų darbas, jie
pavargo nuo visų kelionių.

2005 m. Stohl šeima persikėlė gy -
venti į Kauną, kur jie iki šiolei dirba
šei mos konsultantais. Gyvena meni -
nin kai pačioje Kauno senamies čio šir -
dyje.

,,Čia, tarp senoviškų pastatų ir
ar chitektūros, yra daug nepaprasto
grožio. Vasaros laike apšvietimas čia
atrodo virpantis, nes sena miestis yra
dviejų upių santakoje. 2006 m. mane
taip įkvėpė mus su pančios aplinkos
grožis ir netvarka, kad vėl ėmiau
piešti. Kurį laiką dirbu prie piešinių

Kaunas amerikiečių menininkų akimis

Solvei Stohl ,,Moterys laisvės alėjoje”.

Peter Stohl ,,Kapitono namas”.

Laimingos šalys ir namai,
Priėmę Viešpatį mielai!
Laimingos širdys į kurias
Taikos karalius kelią ras!
Lietuvių evangelikų liuteronų

pa rapijos tikintieji jau nuo gruodžio
mėnesio vidurio gyveno šventine

nuo taika. Visi džiaugsmingai ruošėsi
paminėti Kristaus gimimo dieną.

2010 m. gruodžio 11 d. Moterų
draugija su kvietė visus prie nuosta-
biai pa ruoštų šventinių stalų pasi-
džiaugti artėjančia švente. Kartu su
visais at vyko parapijos jaunimas ir

Tėviškės parapijos parapijiečiai. Pirmoje eilėje iš kairės: parapijos valdybos
pirmininkė Irena Srugytė-Klei nai tienė.                                        

Herman Mikaitis nuotraukos

Tėviškės parapijos mažuosius aplankė Kalėdų senelis.

Kalėdinės nuotaikos Tėviškės parapijoje

Balzeko lietuvių kultūros muzie jus ir Čikagos-Vilniaus susigiminia vusių miestų komitetas maloniai kvie čia į Peter Stohl ir Solvei Stohl 
pa rodą ,,Kauno vaizdai”, skirtą pa mi nėti Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną vasario 12 d., 7 val. v.

serijos, kuriuose vaizdavau mūsų
kaimynystę. Man patinka piešti savo
pasirinktas scenas kaip natiurmor-
tus. Pastebėjau, jog mane traukia
konkretaus vaizdo kompo zici ja, spal -
vos, apšvietimas ir šešėliai. Jau čiu at -
gaivą, kai pavyksta atkurti šį aplin -
kos nuotaikos dvelksmą popieriuje”,
– apie savo darbą sako Peter.

Solvei jam antrina: ,,Nuo 1987
iki 2005 metų aš padariau daug
spalvotų skaidrių ir nuotraukų – visų
pirma, tai buvo mūsų darbo ir kelio -
nių įamžinimas. Tačiau 2007 metais
nusprendžiau sugrįžti prie meninės
fotografijos, kurią taip mėgau anks -
tyvais 1980-aisiais. Dabar mano fo -
tografijos – tai daugiausiai spalvoti
vaiz dai, daryti skaitmeniniu fotoapa -
ratu.

Gyvenimas Lietuvoje mane
įkvepia žvelgti į aplinką meniškai.
Šiuo metu dirbu ties meninių foto -
grafijų serija, vaizduojančia Kauno
se namiestį. Man labai patinka mus

supančios tekstūros: akmenimis grįs-
tos gatvės, plytiniai, akmeniniai bei
tinkuoti pastatai, namų stogai su
įvairiausių formų kaminais.

Fotografuodama žmones, mėgstu
pagauti tą veiksmo akimirką, kurioje
stipriai išreikštas kompozicijos ir
ritmo pojūtis arba kai matau žmo-
gaus išraišką, kuri yra nuoširdi.

Mane traukia fotografuojamo
vaizdo apšvietimas ir kompozicija. Aš
jaučiuosi išties patenkinta, kai baigta
fotografija atrodo lyg paveikslas. Mė -
gaujuosi atrasdama ‘paveikslus’, ku -
riuos tereikia įamžinti.”

Įėjimas  į parodą – nemokamas.
Paroda veiks iki kovo 5 d. Muziejaus
adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Čikaga

Muziejus atidarytas kasdien nuo
10 val. r. iki 4 val. p. p. vakaro. Tel.
pasiteiravi mui 773-582-6500, tinkla-
lapis  www.balzekasmuseum.org

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus info

sekmadie ninės mokyklėlės mažieji
lankytojai. Skambėjo giesmės ir
prieškalėdinė mu zika. Nors lauke
buvo labai šalta, mūsų šventovėje
buvo ypatingai šilta ir nuoširdi aplin-
ka, vienijanti mus ge rajai naujienai –
Kalėdoms. Klausė mės savo vaikų ir
anūkų atliekamų dainelių ir grojimo.

Gruodžio 18 d. į vargonininkės
Loretos Meištininkienės mokinių
kon  certą vėl surinko didžiulis būrys
klausytojų. O Kūčių vakarą gražus
mūsų būrys susirinko širdingai pasi -

melsti ir šlovingai pagarbinti didingą
Karalių! Pamaldos vyko džiaugsmin-
gai skaitant Šv. Raštą. Klausėmės
išsamaus kun. Liudo Miliausko pa -
mokslo, skaitytojų žodžių, arfos ir
var gonų muzikos bei nuotaikingų
cho ro atliekamų dainų. Žvakelių švie -
soje sugiedota ,,Tyli naktis, šventa
naktis”. 

Džiaugsmas aukštybėj, Žemėj ra -
mybė, džiaugias krikščionija apšvies-
ta!

Lena Moore
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Margumynai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Inž. LIUDAS KIRKUS

Jo brangiam atminimui, už jo sielą šv. Mi-
šios bus aukojamos šeštadienį, 2011 m. sausio
22 d., 8 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misijoje, Lemont, IL.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus kartu su mumis pasimelsti už
a. a. Liudo sielą.

Liūdinti žmona Irena ir sūnūs su šeimomis

Atkelta iš 3 psl.  padėties mokyk-
lose. Dėl mažumų kalbų yra puikiai
įtvirtintos Europos procedūros, to
nereikia politizuoti. (...) Užsienio
reikalų ministrų politinė nesėkmė,
kad jie to nesugebėjo. Aš asmeniškai
siūlyčiau pabandyti to imtis premje-
rams, nes Kubilius ir Donald Tusk
sutaria pakankamai gerai, galbūt
perduoti švietimo ministrams ir mi-
nistrų pirmininkų sekretoriatams.
Bet mano nuotaikos liūdnos. Tai blo-
giausi santykiai tarp dviejų ES vals-
tybių – blogesni nei Vengrijos su
Slovakija ar Vengrijos su Rumunija.
Nėra tokios valstybių poros ES, tarp
kurių santykiai būtų blogesni nei
tarp Lenkijos ir Lietuvos. O tai tra-
gedija, nes abi šalys turi bendrą is-
toriją, kultūrą, bendrus strateginius
interesus. 

Lenkija jaučiasi apgaudinėjama.
Jų argumentas – ,,Lietuva žadėjo tai
išspręsti beveik prieš 20 metų, o
praėjus 20 metų mes vis dar laukia-
me”. (...)Moderni Europa ginčus
sprendžia ne taip. Lenkijai rimtai
įgriso Lietuva. Nežinau, ar lietuviai
suvokia, kaip tai blogai jiems ir kai-
mynams šiaurėje. 

– Kaip įvertintumėte Gry-
bauskaitės laikyseną Baltaru-
sijos atžvilgiu? 

– Diplomatija yra dviejų lygių –
viešoji diplomatija ir privati diploma-
tija. Lietuva ankstesniais metais la-
bai sėkmingai palaikė privačius gerus
santykius su Baltarusijos režimu. Tai
gana paranku ir visiems priimtina.
Algirdas Brazauskas galėjo telefonu
pasikalbėti su Lukašenka – tai buvo
šalis, su kuria Lukašenka palaikė
santykius. Ir tai gerai. Man nerimą
kelia tai, kad Grybauskaitė sudarė
įspūdį, jog vykdo viešą politiką remti
Lukašenka. Vakarų Europoje ji laiko-
ma probaltarusiška, prolukašenkiš-
ka. O tai labai blogai. Blogai iš esmės,
nes Lukašenka yra labai blogas žmo-
gus – per paskutinius 15 metų dingo
aštuoni ar 10 žmonių, jie buvo
nužudyti. Dabar Baltarusijoje poli-
tinių kalinių turbūt yra daugiau nei
kitose NVS šalyse kartu sudėjus.
Europoje yra gana natūralus pasib-
jaurėjimas ir taip pat natūralus jaus-
mas, kad jei nenusiųsime tinkamos
žinios, taip uždegsime žalią šviesą
žmonėms Kijeve ir Maskvoje padary-
ti kažką panašaus. O Grybauskaitė
stojo prieš Europos bendrą susi-
tarimą. 

– Grybauskaitė yra išsakiusi
nerimą dėl Rusijos ir Amerikos
nusiginklavimo proceso. Sakėte,
kad ir pats turite abejonių dėl
START sutarties. Jūsų nuomone,
ar yra pagrindo Lietuvai, kitoms
Baltijos šalims nerimauti? 

– Svarbiausias saugumo užtikri-
nimas Lietuvai yra Atlanto aljansas.

Amerikos noras ginti Europą – štai
kas iš tikrųjų svarbu. Nepamirškime,
kad ši administracija – ne George W.
Bush – prastūmė gynybos planus,
pagal kuriuos britų, lenkų, vokiečių
ir amerikiečių kariai, jūrininkai ir
lakūnai mirtų gindami Lietuvą, jei
prireiktų. Baltijos šalys ir Lenkija už
tai turėtų būti dėkingos Obama
administracijai. Didžiausia saugumo
grėsmė Baltijos šalims yra Rusijos
konvenciniai ginklai, nes Rusija čia
galėtų būti per 12 valandų. Obama
šią problemą baigė. Nebėra įtikimos
grėsmės Baltijos šalims, nes yra įtiki-
mas karinis atsakas iš NATO. Šiame
kontekste, jei Amerikos administraci-
ja, jei pusė Respublikonų partijos
sako – ,,manome, kad tai gera sutar-
tis, norėtume jūsų paramos”, manau,
vienintelis protingas atsakas iš
Lietuvos yra užsičiaupti ir sakyti –
,,taip, gerai, jei jūs laimingi, laimingi
ir mes, padarėte, ko tikrai norėjome,
paremsime jus”. Taip veikia diplo-
matija. 

Sunku ir apibūdinti, kokie netin-
kami buvo Grybauskaitės žodžiai.
Kai START sutarties priėmimas kabo
ant plauko vienu ar dviem balsais, ji
davė respublikonams, ko jie tikrai
norėjo – Rytų Europos vadovo, sakan-
čio ,,tai neatitinka mūsų interesų”.
To nesakė niekas Lenkijoje, nesakė
Čekijoje ar Slovakijoje ar Estijoje. Ar
rasite bent vieną nors kiek reikš-
mingą veikėją, kritikuojantį START
sutartį? Ir tada Grybauskaitė ateina
ir pasako – ,,neketinu kelti taurės už
tai, kas blogai Lietuvai”. Jei ji būtų
pasakiusi – ,,turime išlaikyti didžiulį
branduolinį pranašumą Vakaruose
prieš Rusiją dėl tokių ir tokių prie-
žasčių”, išdėsčiusi protingą požiūrį,
nebūtų galima ginčytis. (...)

– Kokį poveikį tai turi Lie-
tuvos įvaizdžiui Washington,
DC? 

– Tragedija, kad Lietuva praeity-
je buvo pernelyg lojali Amerikai su
slaptu kalėjimu Antaviliuose. Estija
ir Latvija to nedarė – patyrė didelį
spaudimą, bet nedarė. Lietuva žengė
labai toli, būdama besąlyginė Ame-
rikos sąjungininkė, sakyčiau, nužen-
gė per toli. Taip elgtasi, siekiant gauti
daug politinio kapitalo, siekiant Ame-
rikos meilės. Dabar to nebėra. Rizika,
kurios Lietuva ėmėsi ankstesniais
metais, yra pamiršta. Amerikos pa-
reigūnai dabar apie Lietuvą prisime-
na kaip apie pamišusią keistą valsty-
bę. Vienas Amerikos pareigūnas man
sakė – ,,vienintelis būdas Grybaus-
kaitei patekti į Baltuosius rūmus yra
per įėjimą turistams.” Tai tragedija.
Kokia didelė žala svarbiausiems stra-
teginiams santykiams! Ir vardan ko?
Ką Lietuva iš to gavo? Nematau nie-
ko. 

Sutrumpinta.
BNS

E. LUCAS: LIETUVA SUSIKŪRĖ
NENUSPĖJAMOS ŠALIES ĮVAIZDĮ

Bronė Stockus, gyvenanti Los  Angeles, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Aldona Baltch-Gravrogkas, gyvenanti Menands, NY, pratęsdama
metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Dalia M. Zuraitis, gyvenanti Palos Heights, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Esame
labai dėkingi.

Buvusiai Ateitininkų Šalpos fondo tarybos narei

A † A
VALERIJAI ŽADEIKIENEI

mirus, dukrai DAIVAI PAULIS ir šeimai reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.

AŠF taryba ir valdyba

Denisovo urve (Altajaus kraštas,
Rusija) dar 2008 m. paleoantropologų
aptiktas suakmenėjęs mažasis plaš-
takos pirštas priklauso žmogui, gy-
venusiam prieš 30–40 tūkst. metų.
Tačiau mokslininkai pastebi, kad tas
žmogus nebuvo nei šiuolaikinis žmo-
gus Homo sapiens, nei neanderta-
lietis. Manoma, kad jis priklauso iki
šiol neatrastai Homo genties rūšiai,
kurią antropologai pavadino deniso-
viečiais.

Tokią išvadą, padarytą dar 2010
m. kovą, patvirtino naujausias tyri-
mas, kurio metu ta pati mokslininkų
grupė, vadovaujama švedų biologo
Svante Pääbo iš M. Planko Evoliu-
cinės antropologijos instituto Leipci-
ge (Vokietija), atliko ląstelių bran-
duolių DNR likučių tyrimą. Ankstes-
nio tyrimo metu minėta tyrėjų grupė
atliko ląstelės mitochondrijų DNR
genomo tyrimą.

Manoma, kad Altajaus kalnuose
aptiktos iki šiol nežinotos žmonių
rūšies šaka nuo Homo genties gene-
tinio medžio atsišakojo maždaug
prieš 1 mln. metų. Rūšį pagal liekanų
atradimo vietą nutarta pavadinti
„Denisovo žmonėmis” arba „deniso-
viečiais”. Lyginant šiuolaikinio ir
Denisovo žmogaus genomus, paaiš-
kėjo dar viena įdomi detalė. Pasirodo,
melaneziečiai (Papua – Naujosios
Gvinėjos saloje ir Šiaurinės Austra-
lijos pakrantėse išsibarsčiusių salų
gyventojai) iš denisoviečių paveldėjo
dvidešimtadalį savojo genomo. Kitaip
tariant, tikėtina, kad papuasų pro-
tėviai susiję, o gal net ir kilę iš deniso-
viečių.

Siekdami gauti detalesnį antro-
pologinį žmogaus rūšių evoliucijos
vaizdą, Rusijos mokslininkai ruošiasi
ieškoti daugiau Denisovo žmonių
rūšies liekanų. Technologijos.lt

Rasta iki šiol nežinotos žmonių rūšies liekanų

Aldona Juozevičius, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo  50 dol., o taip pat už kalėdinius
atvirukus ir kalendorių  60 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Edward ir Anelė Pociai, gyvenantys Oak Lawn, IL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 100 dol. auką. Labai
ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Ina Kasis, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė kasmetinę „Draugo”
prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame už paramą.

Eduardas V. Olšauskas, gyvenantis Berwyn, IL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame, kad mus skaitote ir remiate.

Petras Jadviršis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo „Draugui” paremti 50 dol. auką. Labai ačiū.

A. S. Anglinskas, gyvenantis Kaneohe, HI, paaukojo „Draugui” 50
dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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��Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejus, 6500 South Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629, sausio 22 d. 2 val.
p. p. kviečia į Daivos Markelytės kny -
gos pri statymą. Įėjimas – 5 dol. Dau -
giau in formacijos tel. 773-582-6500.

��Visuotinis Palaimintojo J. Ma -
tulaičio misijos narių susirinkimas
vyks sausio 23 d. 12:30 val. p. p. Ta -
ryba aptars metinę finansinę ir veik-
los apyskaitą, svarbesnius įvykius ir
sprendimus. Nariai rinks 3 naujus
misijos tarybos narius dvejų metų ka -
dencijai. Norintieji ir galintys kandi-
datuoti prašomi iki sausio 22 d.
kreiptis į Misijos raštinę. 

��Sausio 29 d., šeštadienį, 9 val. r.
Pasaulio lie tu vių centro Fondo salėje
apie su si žei dimus darbe ir kitų
skausmų nustatymą kalbės daktaras
Jonas Prunskis, MD ir advokatas
Vytas Mockaitis. Dau giau informaci-
jos gausite pa skam binę Illinois Pain
Institute tel.: 630-748-3300.

�Sausio 30 d., sekmadienį, Švč.
Mergelės Mari jos Nekaltojo Prasi-
dėjimo parapijos sa lėje po lietuviškų
Mišių įvyks Brigh ton Park Lietuvių

Ben druo me nės narių me tinis susirin-
kimas.

��Sausio 22 d., šeštadie nį, 7:30
val. v. Foellinger Great Hall (500 S.
Goodwin Ave., Urbana, IL) vyks
Cham paign-Urbana simfoninio or -
kes tro ir pianistės Mūzos Rubackytės
koncertas ,,Liszt legenda”. Daugiau
informacijos galite rasti tinklalapyje
www. cusymphony.org.

��Sausio 30 d., sekmadienį, PLC
didžiojoje salėje bus pristatyta orga-
nizacijos ,,Vaiko var tai į mokslą”
2010 m. veiklos ataskaita ir praneši-
mas apie 2011 m. planus. Organi -
zacija remia 11 Lietuvos pomokykli -
nių dienos centrų ir laikinųjų globos
namų, kuriuos lanko rizikos grupės
šeimų jaunimas. Pradžia 12:15 val. p. p. 

�2011 m. kovo 17–18 dienomis
Šiaulių universiteto Humanitarinio
fakulteto Istorijos bei Literatūros
istorijos ir teorijos katedros kartu su
Šiaulių universiteto biblioteka rengia
tarptautinę mokslinę konferenciją
,,Nuo Atgimimo iki valstybingumo:
sociokultūriniai aspektai”, skirtą
paminėti Jono Šliūpo 150-osioms
gimimo metinėms. Užpildytų dalyvio
anketų ir pranešimų pavadinimų su
kelių sakinių pristatymu laukiame
iki 2011 m. vasario 1 d. el. pašto ad-
resu ik@hu.su.lt. Dalyvio anketą ir
daugiau informacijos rasite tinkla-
lapyje www.su.lt.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Š. m. sausio 15 d., šeštadienį,  LR generalinis konsulatas Čikagoje ir Gedimino lituanistinė mokykla (GLM) paminėjo 20-sias Sausio 13-osios metines. Šia pro-
ga mokykloje surengta mokinių darbelių parodėlė žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti, uždegta atminimo žvakė, kiekvienoje klasėje mokytojos vaikams
papasakojo apie tragiškus įvykius Vilniuje. Vyresniųjų klasių mokiniai, mokytojų kolektyvas, LR generalinio konsulato Čikagoje darbuotojai ir svečiai salėje
tylos minute pagerbė Sausio 13-osios aukas. Buvo parodytas dokumentinis filmas „Lietuva. Statusas – Nepriklausoma”. Nuotraukose: LR generalinė konsulė
Čikagoje Skaistė Aniulienė (pirma iš kairės) Gedimino lituanistinėje mokyklėlėje. Kitoje nuotraukoje GLM mokiniai, pasiruošę paminėti Sausio 13-ąją.

LR generalinio konsulato Čikagoje info ir nuotraukos

Grupė Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos 2010 metų suvažia vimo
da lyvių.                                                           Dalios Cidzikaitės nuotr.

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija (PDPD) kviečia visus lietu-
vius psichologus, socialinius darbuotojus, dvasininkus, studentus ir besido-
minčius į savo metinį suvažiavimą, kuris įvyks šeštadienį, vasario 5 d., 2 val.
p. p. Ziono lietuvių liuteronų bažnyčios salėje. Adresas: 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453.

Programoje draugijos vadovų ataskaitos, draugijos atliktų darbų aptari-
mas ir naujų planavimas, naujų vadovų rinkimai. Išklausysime draugijos
nario Juozo Križinausko paskaitą „Kritinis mąstymas: Elder-Paul metodika”

Kiekvienas mąsto, tai žmogaus natūrali geba. Bet nemaža dalis žmogaus
mąstysenos gali būti šališka, fragmentinė ir su neigiamais nepagrįstais
išankstiniais nusistatymais. Mūsų gyvenimo kokybė ir sprendimai yra tiesio-
giai susiję su gebėjimu kokybiškai mąstyti, t. y., rinkti, vertinti, aiškinti infor-
maciją ir priimti sprendimus. Elder-Paul metodika tai gairės, siekiantiems
geresnių sprendimų profesinėje veikloje, studijose ar asmeniniame gyvenime.
Pri statysime kritinio mąstymo draugijos išleistas knygas.

Kviečiame visus ir visas, kuriems yra svarbu mūsų tautiečių dvasinė ir
psicho loginė gerovė.

PDPD info

Dr. Jonas Prunskis
,,Draugo” archyvo nuotr.

Sausio 9 d. vykusiame jaunučių ateitininkų susirinkime ,,Pasaulio ateitis”
buvo diskutuojama, kalbama, dalijamasi mintimis apie tai, kaip galima padėti
pa sauliui. Svarbu prisiminti, kad kiekvienas vaikeliukas, vaikas, paauglys yra
Die vo dovana – Pasaulio ateitis. Jaunučiai ateitininkai būreliuose sprendė
įvai rius uždavinius, kūrė projektus, darė vienybės pratimus. 

Liaudies meno ansamblis ,,Dai nava” kviečia į susikaupimo 
popietę-koncertą, skirtą paminėti Sausio 13-osios įvykių 20-metį. 

2011 m. sausio 23 d., sekmadienį, 3 val. p. p. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž nyčioje, 

6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629, 
,,Dainava” rengia koncertą „Aukos dvasia”

Norintys į koncertą ,,Au kos dvasia” iš Pasaulio lietuvių cent ro vykti auto-
busu pranešame, kad vie tas autobuse galite užsi sakyti tel: 630-243-8611
arba tel. 630-334-2906 (Pranas). Kaina – 10 dol. Daugiau informacijos apie
tai galite rasti choro tin k la lapyje www.dainava.us

Jaunučiai užsiėmimo metu.                                    Dainos Čyvienės nuotr.


