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Kaune gimês bègikas – JAV bègimo žvaigždè
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Okupacijos žalos atlyginimui siùloma netaikyti senaties terminû
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Lietuva apdovanota už pažangâ
îgyvendinant Europos Sajungos projektus

Vilnius, sausio 31 d. (BNS) –
Teisingumo ministerija siūlo nusta-
tyti, kad žmonės, sovietų ir nacių
okupacijos metais patyrę žalą, turėtų
teisę reikalauti ją atlyginti, nevaržo-
mi jokių senaties terminų.

Teisingumo ministerija pranešė
parengusi įstatymo ,,Dėl atsakomy-
bės už Lietuvos gyventojų genocidą”
pataisas. Įstatymą siūloma pildyti

nuostata, kad dėl genocido žalą paty-
ręs asmuo turi teisę reikalauti iš kal-
tų asmenų atlyginti tiek turtinę, tiek
ir neturtinę žalą, tai padaryti gali ne-
varžomas jokių senaties terminų.

Šiuo metu įstatymuose nėra
įtvirtinta, kad nuo sovietų ir nacių
represijų nukentėję asmenys gali rei-
kalauti atlyginti žalą iš kaltų asme-
nų, nepaisant prabėgusio laiko. Kons-

titucinis Teismas yra išaiškinęs, kad
teisės aktuose nesant įtvirtinimo, jog
tokiais nusikaltimais padarytai žalai
jokie senaties terminai negalioja, at-
siranda prieštaravimas Konstitucijoje
įtvirtintiems teisinės valstybės ir tei-
singumo principams.

Teisingumo ministro Remigijaus
Šimašiaus teigimu, panaikinus šią
teisės spragą bus užtikrinta, kad lai-

kas netaptų galimybe išsivaduoti nuo
asmeninės atsakomybės genocido
vykdytojams, o nuo jų nukentėjusieji
asmenys galėtų bet kuriuo metu pa-
reikalauti teisingo atlygio už patirtą
neteisybę.

Teisingumo ministerijos pareng-
tas pataisas dar svarstys Vyriausybė
ir Seimas.

Washington, DC, sausio 31 d.
(lrytas.lt) – Čikagoje gyvenantis lietu-
vis antrą kartą gavo geriausio JAV
mokyklų sportininko apdovanojimą.
Būti geriausiu bėgiku tarp 3 milijonų
yra viena, o išsiskirti 300 milijonų ša-
lyje pavyksta tik neeiliniams talen-
tams.

Aštuoniolikmetis L. Veržbickas,
JAV vadinamas Verzbicu, būdamas
devynerių persikėlė iš Kauno į Čika-
gos priemiestį ir už Atlanto sugebėjo
išsikovoti neįtikėtino bėgimo talento
vardą. 182 cm ūgio 59 kg sveriantis
sportininkas šį sezoną laimėjo visas
varžybas. Niekas jam net nelipo ant
kulnų. Todėl L. Veržbickui antrus
metus iš eilės skirtas garbingiausias
JAV bėgikų apdovanojimas – „Natio-
nal Gatorade Runner of the Year”.

Lietuviui jį įteikė Alan Webb, kuriam
priklauso 1 mylios bėgimo JAV rekor-
das (3 min. 46,91 sek.).

„Buvau apstulbęs pamatęs tokią
žvaigždę”, – neslėpė džiaugsmo L.
Veržbickas, praeityje žinomos Lietu-
vos bėgikės Rasos Viršilovaitės-Ber-
tulės sūnus. Jo patėvis Romas Bertulis
– žinomas dešimtkovės specialistas.

„Lukas dabar yra kone roko
žvaigždė, – šypsojosi A. Webb. – Esu
tikras, kad jam puikiai seksis ir aukš-
čiausiu lygiu. Manau, kad jis turi gali-
mybių patekti į JAV olimpinę rinkti-
nę jau 2012 m. Tada jam bus tik de-
vyniolika, o tai yra labai mažai. Bet
nutinka ir keistesnių dalykų.”

L. Veržbickas atstovaus JAV, o ne
Lietuvai. Neseniai vaikinas gavo
Amerikos pilietybę ir jau atstovavo
šiai šaliai 2010 m. Pasaulio jaunimo
triatlono čempionate Vengrijoje, kur
tiktai dėl apmaudžios sportinės įran-
gos klaidos užėmė ketvirtąją vietą.

2009 metais jis tapo pasaulio jau-
nimo duatlono čempionu. Pernai L.
Veržbickas tapo pirmuoju moksleiviu
Amerikos istorijoje, per vieną sezoną
laimėjusiu abejas svarbiausias bėgi-
mo varžybas – „Foot Locker” čempio-

natą ir „Nike Cross Nationals”.
„Aukštas ir liesas aerobinę išt-

vermę turintis vaikinas parodė savo
galimybes tapti nauju didžiu Ameri-
kos bėgiku”, – teigė žurnalas „Run-
ning Times”.

5,000 m nuotolio L. Veržbickas
dar neįveikia greičiau negu per 14 mi-
nučių, bet būdamas vos šešiolikos pa-
gerino 25 metų senumo JAV viduri-
nių mokyklų rekordą uždarosiose pa-
talpose, šį atstumą nubėgęs per 14
min. 18,42 sek.

„Lukas nebijo konkurencijos. Jis
jos trokšta, – sakė L. Veržbicko ko-
mandos treneris John O’Malley. – Jis
nesvajoja apie pergales, o tiesiog ne-
mato jokio kito varianto. Jis supran-
ta, kad visas šias varžybas laimi ne
tada, kai peržengia finišo liniją, o
daugybę mėnesių prieš tai, kai treni-
ruojasi vasaros karštyje ir vos pradė-
jus aušti.”

Dabar JAV bėgimo pasaulis lau-
kia vasario 2 d., nes tą dieną L. Verž-
bickas oficialiai praneš, kur sportuos
vasarą pabaigęs vidurinę mokyklą.
Lietuvį savo gretose tikisi matyti ko-
ne visų geriausių JAV universitetų
bėgimo komandos.

Briuselis, sausio 31 d. (ELTA) –
Briuselyje premjeras Andrius Kubi-
lius atsiėmė apdovanojimą Lietuvai
už sėkmingą Sanglaudos projektų
įgyvendinimą. Penktojo sanglaudos

forumo metu ,,Pažangiausiais regio-
nais” paskelbti Lietuva, Vokietijos re-
gionas Brandenburgas ir Jungtinės
Karalystės regionas Wales.

,,Sanglaudos forumas, aišku, ne

Olimpinės žaidynės ir gauti apdova-
nojimai – ne Oskarai, mes čia susi-
rinkome kartu pabrėžti Europos in-
tegravimosi solidarumą”, – sakė A.
Kubilius forumo dalyviams. Premje-
ras iš forumo tribūnos sakė, kad
sunkmetį Lietuvai padėjo atlaikyti ir
Europos Sąjungos (ES) parama, o da-
bar padėtis mūsų šalyje taisosi – at-
eina investuotojai, pradeda augti
ūkis, o didžiausiais sunkumais jis
įvardino ,,mentaliteto sunkumus”.

,,Sanglaudos fondų panaudoji-
mas Lietuvoje yra labai sėkmingas,
tai mums padėjo atlaikyti ir krizės iš-
bandymus. Pagal 2011 m. pradžios
duomenis, Lietuva yra tarp pirmau-
jančių trijų ES valstybių pagal struk-
tūrinių fondų panaudojimą”, – lai-
mėjimus vardino A. Kubilius.

Tarp pažangiausių Lietuvos įgy-
vendintų projektų išskirti kompiute-
rinio raštingumo mokymai ,,Langas į
ateitį”, Nukelta į 6 psl.

Lietuvos premjeras A. Kubilius (k) apdovanojimą Lietuvai atsiėmė iš Europos Ko-
misijos pirmininko J. M. Barroso rankų. ELTA nuotr.

Lukas Veržbickas.
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Redakcijos žodis
Žinovai pa-

taria pamiršti
anksčiau buvu-
sias populiarias
pinigų perlaidas
paštu ar teleg-
rafu, kai siun-

čiami pinigai dažnai ,,išbyrėdavo”
pakeliui kuriame nors pašto sky-
riuje. Šiuolaikinis pasaulis sukūrė
šiuolaikinių pinigų pervedimo sis-
temų, kuriomis sėkmingai naudo-
jasi ir lietuvaičiai. Pernai penk-
tadaliu išaugo grynųjų pinigų per-
laidų skaičius tarp Lietuvos ir už-
sienio šalių, naudojantis „Western
Union” paslaugomis. Pinigų perlai-
dos rodo, kokiomis kryptimis juda
emigrantai iš Lietuvos, kadangi di-
desnius atlyginimus užsienyje gau-
nantys tautiečiai taip finansiškai
padeda Lietuvoje likusioms savo
šeimoms. Pernai gausiausiai šla-
mančiųjų Lietuvoje likę artimieji
sulaukė iš Jungtinės Karalystės,
JAV, Airijos, Vokietijos, Norvegijos,
Švedijos, Ispanijos. Pasirodo, dau-
giausiai grynųjų pinigų Lietuvos
gyventojai išsiuntė į Rusiją, vis dau-
giau pinigų siunčiama į JK. Tikėtina,
kad šie žmonės remia į užsienį
išvykusius mokytis ar neseniai pra-
dėjusius dirbti savo vaikus, o ką
perlaidomis į Rusiją remia mūsų
šalies gyventojai, galima tik spė-
lioti.

Redaktorė Loreta Timukienė

Alergija maistui: mitai
ir tikrovė

Mitas 1: Alergija maistui ir mais-
to netoleravimas yra tas pats reiški-
nys

Tikrovė: Alergija maistui ir jo
netoleravimas yra du skirtingi daly-
kai. Maisto netoleravimas, skirtingai
nei maisto alergija, nesukelia imuni-
nės sistemos reakcijos ir paprastai
nekelia pavojaus gyvybei. Gerai žino-
mas pavyzdys yra laktozės netolera-
vimas, kurios požymiai gali apimti vi-
duriavimą, pilvo pūtimą ar jo skaus-
mus.

Tuo tarpu alergija maistui yra
reakcija, kai imuninė sistema surea-
guoja dėl tam tikro maisto. Viena
dažniausių alergijos formų yra žmo-
gaus imuninės sistemos pagaminti
imuno-globulino E (IgE) antikūniai
tam maistui. Kai šie antikūniai su-
reaguoja su maistu, išsiskiria hista-
minas ir kitos cheminės medžiagos,
sukeliančios alerginės reakcijos požy-
mius kaip astma ar dilgėlinė.

Mitas 2: Alergija maistui yra re-
tai pasitaikantis reiškinys

Tikrovė: Apie 12 milijonų JAV
gyventojų skundžiasi alergijomis
maistui. Tai reiškia, kad 1 iš 25 žmo-
nių arba 4 proc. visų gyventojų ken-
čia nuo su maistu susijusių alergijų.
Itin dažnai alergijas turi vaikai – 1 iš
17 iki 3 metų amžiaus.

Mitas 3: Alergijos maistui yra
nepavojingos

Tikrovė: Alergijos maistui gali
sukelti pavojų gyvybei. Anafilaksija
yra sunki alerginė reakcija, kuri pa-
prastai prasideda vos pavalgius ir gali
sukelti mirtį.

Mitas 4: Praeina kelios dienos,
kol pasirodo alerginės reakcijos ženk-
lai

Tikrovė: Alerginės reakcijos po-
žymiai dažniausiai pasireiškia praė-
jus vos kelioms minutėms (iki dviejų
valandų) po maisto, kuriam tas žmo-
gus yra alergiškas, suvalgymo.

Mitas 5: Vienas mažas kąsnelis

nieko blogo nepadarys
Tikrovė: Kai kuriems žmonėms

užtenka mažiau, nei vieno kąsnelio,
kad pasireikštų alergijos požymiai.

Mitas 6: Tiktai žemės riešutai
sukelia sunkias alergines reakcijas

Tikrovė: Žemės riešutai gali su-
kelti sunkias alergines reakcijas, ta-
čiau kiti maisto produktai kaip žuvis
ar pienas taip pat gali jas sukelti.

Mitas 7: Maistas nebėra toks
alergeniškas, jeigu jis yra išvirtas ar-
ba iškeptas

Tikrovė: Alergija maistui yra
žmogaus imuninės sistemos reakcija į
tam tikrą proteiną, esantį maiste.
Proteinas lieka maiste, todėl net ir
karšta temperatūra jo nepadaro ma-
žiau alergenišku. Išimtis yra kiauši-
niai ar pienas, nes kai kurie žmonės,
turintys alergiją kiaušiniams, gali ne-
dideliais kiekiais valgyti kiaušinius
ar pieną turinčius keptus gaminius.
Taip pat nemažai žmonių, turinčių
alergiją žaliems vaisiams ar daržo-
vėms, gali valgyti juos išvirtus ar iš-
keptus.

Mitas 8: Teigiamas odos alergi-

jos testas konkrečiam maistui reiš-
kia, kad žmogus sureaguos į tą mais-
tą po jo pavartojimo.

Tikrovė: Teigiamas odos alergi-
jos testas paprastai tiksliai nustato,
kokiam maistui žmogus yra alergiš-
kas, tačiau kartais gali parodyti ir
,,netikslų teigiamą” rezultatą. Tokiu
atveju gali būti atlikti kiti testai.

Mitas 9: Suaugę žmonės neiš-
vysto naujų alergijų maistui

Tikrovė: Daugiausiai žmonių iš-
vysto naujas alergijas dar vaikystėje,
tačiau svarbu žinoti, kad alergija
maistui gali atsirasti sulaukus bet
kokio amžiaus.

Mitas 10: Alerginės reakcijos su
laiku vis stiprės

Tikrovė: Alerginės reakcijos yra
nenuspėjamos. Jos gali būti lygiai to-
kios pat – stipresnės ar silpnesnės, –
nei anksčiau buvusios alerginės reak-
cijos maistui. Taip pat gali keistis
alergijos požymiai. Alerginės reakci-
jos pobūdis priklauso nuo alergijos
rūšies ir alergeno kiekio.

Mitas 11: Alerginės reakcijos
maistui gali būti išgydomos

Tikrovė: Šiuo metu nėra specia-
lių vaistų, galinčių išgydyti alergijas
maistui. Pats geriausias būdas nuo jų
apsisaugoti yra vengti ir nevalgyti
alergijas sukeliančio maisto. Tačiau
jeigu žmogus turi stiprią alerginę
reakciją, greitai suleistas adrenalinas
(epinephrine) veiksmingai sumažina
alergijos požymius.

Parengta pagal ,,Food Allergy
and Anaphylaxis Network’’ info.

Šiuo metu nėra specialių vaistų, galinčių išgydyti alergijas maistui. Pats ge-
riausias būdas nuo jų apsisaugoti yra vengti ir nevalgyti alergijas sukeliančio
maisto.

Kai suskausta gerklę
Beveik kiekvienam vaikui ir

suaugusiajam vieną ar du kartus per
metus tenka patirti gerklės skausmą.
Gerklės skausmas, varvanti nosis ir
kiti peršalimo ligų požymiai gali
užklupti ir vasarą, bet dažniausiai jie
priverčia sunerimti orams atšalus, o
ypač žiemą, kai kvėpavimo takų ligos
paplitimas yra didžiausias. Bet kokia
peršalimo liga paprastai pasireiškia ir
gerklės skausmu. Tad ką daryti, kai
tai atsitinka?

Skausmas gali būti
įvairus

Gerklės skausmą dažniausiai su-
kelia virusai (iki 70 proc. atvejų), bak-
terijos (dauguma likusių atvejų), gry-
beliai ir parazitai. Dažniausia gerklės
skausmo priežastis yra rinovirusai,
kurie sukelia ir peršalimo ligas. Prie
uždegimo kilmės prisideda ir nusil-

pusi imuninė sistema, emociniai veik-
sniai, alergenai.

Gerklę gali skaudėti įvairiai:
skausmas gali būti aštrus, pjaunan-
tis, duriantis arba bukas, gali atsi-
rasti maudžiantis skausmas arba iš
viso jaučiamas tik perštėjimas ar
gerklės sausumas. Bet ne visada
gerklės skausmas būna sukeltas
peršalimo. Tai gali būti ir dėl svetim-
kūnio, ryklės traumos, gerklės pūli-
nio ir kt. Todėl savigydos ne visada
pakanka. Savarankiškai patariama
gydyti tik paprasčiausius skausmus,
pavyzdžiui, perštėjimą. Ypač reikėtų
sunerimti, jei skausmas yra stiprus ir
trunka ilgai, be gerklės skausmo, pra-
sidėjo sąnarių, ausų skausmai arba
patino kaklas, pakilo temperatūra
arba užkimimas neslopsta ilgiau nei 2
savaites. Tokiais atvejais jau reikia ne
ieškoti naujų savigydos receptų, o
kreiptis į gydytoją.

Kaip gelbėtis?

Jei gerklę tik peršti, galima pa-
bandyti numalšinti šį požymį pa-
tiems. Šie pojūčiai dažniausiai sustip-
rėja kalbant ar iš ryto pirmųjų rijimo
judesių metu. Skausmas sumažėja ar
išnyksta sudrėkinus ryklės gleivinę,
pavyzdžiui, atsigėrus. Kvėpavimas
garais iš drėkintuvo arba garintuvas
gali palaikyti gerklės gleivinės drėg-
numą ir sumažinti skausmą. Beje,
tokį patį rezultatą galima gauti pa-
linkus virš kriauklės su tekančiu
karštu vandeniu. Pradėjus skaudėti
gerklei, reikia gerti kuo daugiau šil-
tos vaistažolių arbatos su medumi. Ji
padės organizmui pašalinti nuodin-
gąsias medžiagas. Arbata turi būti ne
karšta, bet šilta, nes karštis sunai-
kina vertingąsias medaus medžia-
gas.

Nukelta į 11 psl.
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Pamažu išsileidžia JAV
aukštojo mokslo burbulas

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Tarsi perkūnas iš giedro dangaus metų pradžioje per žiniasklaidą nu-
bangavo žinia apie pasirodžiusią knygą ,,Academically Adrift: Limited
Learning on College Campuses” (,,Akademinis plūduriavimas: ribotas
mokymasis kolegijose”). Knygos autoriai yra sociologijos profesoriai Ri-
chard Artum iš New York University ir Josipa Roksa iš University of Vir-
ginia. Šią 256 puslapių kietais viršeliais knygą išleido University of Chi-
cago Press. Iki sausio 20 dienos internete buvo paskelbta 570 knygos ap-
rašymų bei įvertinimų. Užvirė karštos diskusijos, nes JAV aukštojo moks-
lo institucijos jaučiasi kritikuojamos ir gal sukompromituotos. Čia noriu
skaitytojus supažindinti su knygos apimtimi ir kai kuriomis išvadomis.

Rinkdamiesi medžiagą savo studijai – autoriai naudojo ,,Collegiate
Learning Assessment” (CLA), kuris buvo studentams duotas universiteto stu-
dijų pradžioje ir po dvejų metų studijavimo. Rezultatai buvo gauti iš 2,300
studentų, tuo metu lankiusių 24 aukštojo mokslo institucijas JAV. Jie ra-
do, kad 45 proc. studentų per dvejus metus neparodė jokio pagerėjimo ar
padidėjusio sugebėjimo kritiškai mąstyti, analitiškai galvoti ir rašyti. Au-
toriai taip pat rado, kad daugelis dėstytojų ir administracijos gautais re-
zultatais nebuvo nustebinti, nes savo akimis mato, kad aukštųjų mokyk-
lų kultūra pervertina socialinį bendravimą, o mokymąsi nustumia į bene
paskutinę vietą. Autoriai taip pat rado, kad per dvejus metus 45 proc. stu-
dentų neparodė jokio pagerėjimo CLA rezultatuose. Vidutiniškai per dve-
jus metus visų studentų rezultatai paaugo vos 7 proc. Studijos autoriai prime-
na, kad profesūra yra skatinama pasaulį stebinti savo moksliniais atradi-
mais, o ne žinių ir kritiško mąstymo perdavimu pradedantiems studentams.

,,Kai pradėjome šią studiją, nežinojome, ko tikėtis, – teigia Richard
Arum, vienas iš knygos autorių. – Dabar, pamatę savo duomenis, esame
tikrai susirūpinę Amerikos aukštojo mokslo padėtimi, nes matome, kad mo-
kymas buvo apleistas.” Aukštąsias mokyklas jie parinko iš įvairių JAV vals-
tijų. Iš anksto buvo susitarta, kad tų mokyklų tapatybė nebus paviešinta.
Studentų žinios buvo tikrinamos 2005 m. rudenį ir 2007 m. pavasarį.

Studijos autoriai rado, kad vidutiniškai studentai praleisdavo apie 12
valandų į savaitę mokydamiesi. Manoma, kad studentai rinkosi daug jų
pastangų nereikalaujančius kursus. Daugelis vengė kursų, kur reikalauja-
ma daug rašyti. Autorius stebino ne tik prasti rezultatai, bet ir maži pačių
dėstytojų reikalavimai. Autoriai rado rasinių ir etninių skirtumų. Gau-
tuose rezultatuose rasiniai skirtumai su laiku didėjo. Manoma, kad čia
prisideda turima patirtis, kur juodosios rasės studentai lanko mažiau aka-
demiškai reiklias mokyklas. Taip pat rasta, kad studentai, kurie su savo
draugais kartu po pamokų mokosi, iš to gauna mažiau akademinės nau-
dos, negu tie, kurie mokosi vieni. Įtariama, kad grupinis mokymasis gali
būti tik įvadas ar pasiteisinimas socialiniam bendravimui.

Knygos autoriai, ruošdami antrą knygą, palaikė ryšius su pirmoje
knygoje aptartais studentais ir sekė tolimesnį jų akademinį vystymąsi.
2009 m. studijas baigusieji pateko į ekonominę krizę. Pernai metais 35
proc. jų vėl gyveno savo šeimose, o 9 proc. buvo bedarbiai. Iš dirbančių pil-
ną laiką tik 17 proc. uždirbo daugiau nei 40,000 dol. į metus. Apie du treč-
dalius dirbančių uždirbo mažiau nei 35,000 dol. į metus, o 45 proc. – ma-
žiau nei 15,000 dol. į metus. Dešimtadalis studijas baigusiųjų yra prasis-
kolinę daugiau nei 60,000 dol. Autoriams ramybės neduoda jų radinys,
kad iš mokslą baigusių 30 proc. prisipažįsta skaitantys laikraštį tik kas
mėnesį arba niekada, įskaitant ir internete. ,,Kaip išlaikyti demokratines
vertybes, jeigu didelė dalis mokslus baigusių nemato reikalo domėtis, kas
darosi jų aplinkoje ir visame pasaulyje? – klausia Arum. – Mums reikia
aukštųjų mokyklų, kurios plačiąja prasme, rimtai imtųsi atsakomybės auklėti
jaunimą, ruošti juos visuomeniniam gyvenimui”. Blogai atrodo JAV aukš-
tosios mokyklos ir jų auklėtiniai pasaulinėje darbo rinkoje. JAV studentų
paruošimas juos įtraukti į darbo rinką tikrai nepirmauja pasaulyje. ,,JAV
aukštojo mokslo sistema dar tebegyvena pasaulyje užsitarnauto įvaizdžio,
paremto puikiomis doktorantūros programomis, sąskaita.”

Prieš dešimt metų JAV pasaulyje pirmavo pagal aukštojo mokslo ab-
solventų skaičių. Šiandien to jau nebėra. Nors aukštojo mokslo kainos ky-
la, studentų skaičius nemažėja, o didėja. Vis dažniau ir dažniau norint
gauti darbą reikalaujamas bakalauro laipsnis. Tačiau retai klausiama, ar
tuos laipsnius turintys studentai ką nors vertingo išmoko? Knygos auto-
riai nedviprasmiškai teigia, kad kaltininkų dėl tokios padėties yra daug:
studentai, fakultetas, administracija, gairių sprendėjai ir lėšų skirstytojai,
studentų tėvai. Jie visi skatina arba bent nieko nedaro dėl augančio, aukš-
tojo mokslo kultūros, kur mokslo žinių pasisavinimas ir kritiškas galvoji-
mas yra nustumiami į antrą vietą. Taigi esame pamažu išsileidžiančio
aukštojo mokslo burbulo liudininkai. Kai kurie kritikai tai mandagiai
įvardija kaip aukštojo mokslo diplomų infliaciją.

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

VADIM VOLOVOJ

Kaliningrado sritis yra pačioje
Lietuvos pašonėje, tačiau plačioji mū-
sų šalies visuomenė nedaug žino, kas
vyksta šioje kaimyninėje teritorijoje,
priklausančioje Rusijos Federacijai.
Geopolitika.lt susitiko su žinomu (pa-
sižyminčiu drąsiu ir dažnai išskirti-
niu požiūriu į aštriausias problemas)
Kaliningrado politologu Vladimir
Abramov, kuris sutiko atsakyti į ak-
tualiausius Kaliningrado srities (KS)
gyvenimo klausimus.

Pirmas dalykas, apie kurį yra po-
puliaru kalbėti Lietuvoje, yra susijęs
su KS gyventojų tapatybe. Kitaip ta-
riant, svarbu žinoti, kiek jie sieja save
su Rusija („didžiąja žeme”), o kiek
yra veikiami europietiškų vertybių ir
gyvenimo būdo. Abramov tvirtinimu,
padėtis šioje srityje kol kas yra rami.
Nuomonė, kad kaliningradiečiai pra-
randa ryšį su Rusijos Federacija, tėra
mitas – jų tapatybės branduolys te-
bėra rusiškas.

O buitiniu lygmeniu, kaip pažy-
mėjo politologas, KS gyventojai vis la-
biau jaučia simpatiją europietiškai
buičiai (madai, automobiliams, mais-
tui), tai lemia geografija, nuo kurios
nepabėgsi. Tai tik stiprėja, ir po
30–40 metų, Abramov nuomone, vir-
šutinis (buitinis) tapatybės lygmuo
gali prasiskverbti iki branduolio. Ta-
da ateis laikas rimtai kalbėti apie se-
paratistines nuotaikas. Centrinė val-
džia, politologo tvirtinimu, proble-
mos giliai nesupranta, ir jos tapaty-
bės politika apsiriboja skambiais pat-
riotiniais šūkiais ir vaikų išvykų į
„didžiąją žemę” organizavimu bei da-
liniu finansavimu.

Pagaliau, mažai kas žino, kad per
20 metų KS gyventojai atsinaujino
trečdaliu ir jų judrumo lygis, Abra-
mov teigimu, išlieka palyginti aukš-
tas. Kitaip tariant, po kurio laiko ka-
liningradiečių, gimusių KS, tapaty-
bės problemos gali iš viso nelikti, nes
jų vietą užims migrantai iš kitų Ru-
sijos regionų ir artimojo užsienio (pa-
vyzdžiui, didumą paskutinės migran-
tų į KS bangos, kuri įvyko po SSRS
subyrėjimo, sudarė Kazachstano ru-
sai, kurie Kaliningrado sričiai ypatin-
gų sentimentų nejaučia, ir todėl nuo
pat pradžių buvo vietinių kalinin-
gradiečių vertinami panašiai, kaip ki-
tataučiai yra vertinami Maskvoje).
Tokiu atveju KS virs Rusijos Fede-
racijos provincija, tik formaliai prik-
lausanti Rusijai.

Antras aktualus klausimas yra
socialinės įtampos lygis KS. Lietuvoje
buvo girdėti masinių KS gyventojų
mitingų, protestavusių prieš valdžios
veiksmus, atgarsių, tačiau gilesnio jų
komentaro nebuvo. Abramov tvirti-
nimu, federalinė valdžia ir Federalinė
muitų tarnyba (kuri Kaliningrado
srityje yra vertinama kaip absoliutus
blogis) savo nevykusiais sprendimais
ir veiksmais be perstojo apsunkina

socialinį-ekonominį KS gyvenimą.
Todėl visiems iš eilės KS gubernato-
riams tekdavo aiškinti Maskvai, kad
jų valdomoje teritorijoje tam tikri fe-
deraliniai įstatymai turi būti taikomi
su išlygomis.

Atėjo metas, kai Kremliui tai nu-
sibodo, ir jie paskyrė KS gubernato-
riumi Georgij Boos, kuris turėjo ap-
raminti tas „separatistines nuotai-
kas”. Jis nustojo skųstis, t. y. leido
centro sprendimams veikti be išlygų,
ir dar pradėjo taupyti, dėl to sunkioje
padėtyje atsidūrė KS švietimas ir
sveikatos apsauga, vežėjai, gintaro
gamintojai ir smulkieji prekybinin-
kai, žlugo vietinė aviakompanija ir t.
t. Taip KS visuomenėje susikaupė di-
delis nepasitenkinimas valdžia, ir
prasidėjo mitingai, per kuriuos net
pasigirdo Rusijai pastaruoju metu ne-
įtikėtinas šūkis: „Šalin Putin!” Krem-
lius sureagavo ir „nuėmė” Boos. Isto-
rijos moralas – kaliningradiečiai pa-
juto kraujo skonį, ir jeigu naujas gu-
bernatorius nekreips dėmesio į jų lū-

kesčius, mitingai bet kuriuo metu ga-
li pasikartoti, nes tauta patikėjo savo
galia.

Pokalbio metu negalima buvo pa-
likti nuošalyje Lietuvos ir Rusijos
santykių temos bei Kaliningrado
vaidmens juose klausimo. Abramov
paminėjo du dalykus. Pirma, Lietu-
vos ir Rusijos santykiai šiandien nėra
geri. Antra, tai iš vienos pusės lemia
Lietuvos elito antirusiškumas, kuris
nuo pat nepriklausomybės atgavimo
tapo jo politikos ir tapatybės pag-
rindu, o iš kitos – sergantys imperia-
lizmu dabartiniai Rusijos vadovai,
kurie niekada nepripažins Lietuvos
okupacijos. Jos neigimas, Abramov
tvirtinimu, yra visiška nesąmonė,
kaip ir visa apimantis okupacijos
žalos atlyginimo reikalavimas.

Jo nuomone, Rusija (pirmiausia
dėl savęs, o ne dėl Lietuvos ar ki-
tų buvusių SSRS respublikų) turėtų
išmokėti kompensacijas represijų au-
koms, kokia bebūtų to kaina, ir taip
padėti tašką Stalin nusikaltimų is-
torijoje. Tikėtis tokio žingsnio iš Ru-
sijos, politologo nuomone, galima po
kokių 20 metų, ne anksčiau.

Pereidamas prie Lietuvos santy-
kių su Kaliningradu, Abramov pažy-
mėjo, kad juose turi vyrauti preky-
bos, susisiekimo ir turizmo klausi-
mai. Kol kas padėtis šiose srityse yra
gana niūri. Pirma, svarbiausių KS
prekybos partnerių sąraše Lietuva
užima vietą antroje dešimtuko pusė-
je, nusileisdama tokioms šalims kaip
Prancūzija, Slovakija, Pietų Korėja,
Kinija ir kitos. Tarpusavio ekonomi-
nius santykius temdo ir didėjanti
kontrabanda.

Antra, kurį laiką buvo svars-
tomas 2K (Kaliningrado ir Klaipėdos
uostų) bendradarbiavimo projektas,
tačiau užgeso – prie jo galima būtų
grįžti.

Nukelta į 8 psl.

KOKS KALININGRADAS
ŠIANDIEN?

Pirma, Lietuvos ir Rusijos santykiai šiandien nėra
geri. Antra, tai iš vienos pusės lemia Lietuvos elito
antirusiškumas, kuris nuo pat nepriklausomybės atga-
vimo tapo jo politikos ir tapatybės pagrindu, o iš kitos –
sergantys imperializmu dabartiniai Rusijos vadovai,
kurie niekada nepripažins Lietuvos okupacijos.
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WASHINGTON, DC

Lietuvos kova už laisvę pasaulio žiniose
ALGIMANTAS GURECKAS

Mažai tautai kovojant už laisvę
su milžiniška imperija svarbu, kad ta
kova būtų kuo plačiau žinoma, kad ji
patrauktų pasaulio dėmesį ir kad tai,
savo ruožtu, paveiktų kitų valstybių
vyriausybių požiūrį į jos išsivadavimo
kovą. Žinių apie laisvės kovą skleidi-
mas tampa reikšminga kovos dalimi.
Vykstant devynerių metų Lietuvos
partizanų karui, nesisekė apie jį in-
formuoti pasaulį, ir Vakaruose tas ka-
ras liko nežinomas. Bet 1991 m. sau-
sio 13 d. sovietų kariuomenės Vil-
niaus Televizijos studijos ir bokšto
neginkluotų gynėjų žudynės ir dau-
gybės Lietuvos žmonių pasiryžimas
ginti Aukščiausiąją Tarybą buvo ste-
bimas daugelio užsienio žurnalistų,
kurie pranešė pasauliui apie Lietuvos
laisvės kovą.

Minint 20 metų nuo sėkmingos
kovos už laisvę, Lietuvos ambasada
Washington, DC ir Lietuvos televizija
šių metų sausio 13 dieną suruošė dis-
kusiją: Kaip žurnalistai 1991 metų
įvykius Vilniuje pavertė veiksniu, lė-
musiu tolesnį istorijos vystymąsi?
Diskusija įvyko Washington, žinia-
sklaidos muziejaus ,,Newseum’’ stu-
dijoj. Dalyvavo penki žurnalistai, ku-
rie tuo laiku stebėjo įvykius Vilniuje
arba pranešinėjo apie juos užsienyje:
Joyce Barnathan tada buvo ,,Busi-
ness Week’’ žurnalo biuro Maskvoje
vadovė, atvykusi į Vilnių; Kevin Klo-
se buvo ,,The Washington Post’’ dien-
raščio priedo ,,Outlook’’ savaitinių ži-
nių analizės redaktorius; Andrew Na-
gorski – ,,Newsweek’’ žurnalo biuro
Varšuvoje vadovas, taip pat buvo at-
vykęs į Lietuvą; David Satter – ,,The
Wall Street Journal’’ dienraščio ben-
dradarbis sovietų klausimais ir Clau-
dia Rosett – ,,The Asian Wall Street
Journal’’ redaktorė Hong Konge.

Taip pat dalyvavo nors ir ne žur-
nalistas, 1979–1993 m. buvęs Ameri-
kos Kongreso atstovas Donald L.
Ritter, kuris suorganizavo Kongreso
atstovų delegaciją, po sausio 13-tos
atvykusių į Vilnių. Pokalbį vedė Paul
A. Goble, tada buvęs Amerikos vals-
tybės sekretoriaus James A. Baker
specialusis patarėjas sovietų tautybių
ir Baltijos kraštų reikalais. Renginio
metu ekrane buvo parodytas ir kal-
bėjo tuometinis atkurtos Lietuvos
valstybės vadovas, Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas Vytautas Lands-
bergis ir dabartinis Lietuvos už-
sienio reikalų ministras, o tada Aukš-
čiausiosios Tarybos atstovas spaudai
Audronius Ažubalis. Taip pat buvo

parodytas pasikalbėjimas su Ameri-
kos radijo korespondente Maskvoje
Ann Cooper, kuri sausio 13-tąją buvo
Vilniuje. Programą stebėjo apie
pusantro šimto žiūrovų, daugiausia
Washington lietuvių. Programos fil-
mavimui vadovavo Lietuvos televizi-
jos žurnalistė Rita Miliūtė.

Lietuvos Respublikos ambasado-
rius Žygimantas Pavilionis, atidary-
damas šį renginį, pabrėžė didelę ži-
niasklaidos reikšmę Lietuvos laisvės
kovoje: žurnalistų pranešimai apie
sausio 13-tos įvykius sulaukė laisvojo
pasaulio visuomenės palaikymo ir de-
mokratinių Vakarų valstybių para-
mos, be kurios Lietuva vargiai būtų
pajėgusi apginti savo paskelbtą ne-
priklausomybės atkūrimą.

Programos dalyviai prisiminė,
kaip žinios apie sovietų smogikų puo-
limą su tankais prieš neginkluotus
Televizijos studijos ir bokšto gynėjus
ir daugybės lietuvių pasiryžimą ir pa-
siruošimą ginti Aukščiausiąją Tarybą
buvo perduodamos ir skleidžiamos
laisvojo pasaulio kraštuose. Labai
tikėtina, jog daugelio kraštų žurnalis-
tų dalyvavimas ir skubus žinių perda-
vimas į Vakarus sulaikė sovietus nuo
Aukščiausiosios Tarybos puolimo ir
taip nulėmė Lietuvos laimėjimą.
Landsbergis papasakojo, jog Rusijos
prezidentas Boris Jelcin jam sakė,
kad jis kalbėjo su Sovietų Sąjungos
gynybos ministru, armijos generolu
Dimitrij Jazov ir KGB vadovu Vladi-
mir Kriučkov, ir jie jam patvirtino,
kad puolimas Vilniuje buvo vykdo-
mas Sovietų Sąjungos prezidentui
Michail Gorbačiov pritarus. O Gor-
bačiov, dėl didelių ekonominių sun-
kumų sparčiai prarandant populia-
rumą Sovietų Sąjungoje, buvo būti-
nai reikalinga išlaikyti Vakarų prita-
rimą ir galimybę gauti iš jų ekonomi-
nės paramos. Masinės žudynės už-
imant Aukščiausiąją Tarybą būtų su-
laukusios Vakarų pasipiktinimo ir pa-
smerkimo, ypač kad pačiuose Parla-
mento rūmuose buvo Vakarų žurna-
listų ir neišvengiamai dalis jų būtų
žuvę. Sovietų smogikai ir valdžia to-
kio pasipriešinimo nesitikėjo. Jie ma-
nė, kad, iššovus keletą šūvių, gynėjai
bematant išsilakstys. Kai sovietų va-
dovybė pamatė, jog gynėjai nesitrau-
kia, kad jau buvo aukų ir, puolant
Aukščiausiąją Tarybą, jų būtų šimtai
ir gal tūkstančiai, ji jau nebesiryžo
pulti.

Programai baigiantis, Miliūtė už-
kalbino tomis dienomis buvusią JAV
LB atstovę Washington Astą Ba-
nionytę ir buvusią ,,Newsweek’’ žur-

nalistę Iną Navazelskytę. Banionytė
papasakojo, kad sovietams buvo pra-
nešta apie didelį skaičių užsienio žur-
nalistų Vilniuje ir kad jų esama
Aukščiausiojoje Taryboje. Tai taip
pat galėjo prisidėti, kad puolimas bū-
tų nutrauktas.

Pokalbio dalyviai priminė, kad
tarp Aukščiausiosios Tarybos gynėjų
buvo nemažai Lietuvos laisvės drau-
gų iš užsienio kraštų – iš Vakarų,
Lenkijos, Rusijos ir Ukrainos. Iš Ru-
sijos atvykusiems gynėjams ir žurna-
listams pasisekė pranešti apie sovie-
tų puolimą prieš Lietuvos žmones ir
jų išrinktą valdžią ir paneigti sovietų
valdžios skleidžiamus melus, kad
Lietuvoje vyksta vidinis tarpusavio
susipriešinimas, kad ten siaučia Są-
jūdžio nacionalistai bei fašistai ir kad
liaudis jiems priešinasi. Sužinojus
tikrąją padėtį, Maskvoje ir Sankt Pe-
terburg (tada Leningrade) prasiveržė
šimtatūkstantinės demonstracijos už
Lietuvos laisvę ir prieš Gorbačiov
pastangas ją užgniaužti.

Kur dabar dingo Rusijos demok-
ratai, kurie tada reikalavo laisvės
Rusijai ir taip tvirtai rėmė Lietuvos
laisvės kovą? – klausė diskusijos da-
lyviai. Deja, šiuo metu ten matome
plačiai pasklidusį rusišką nacionaliz-
mą ir imperijos nostalgiją.

Pokalbio vadėjas Goble pabrėžė
Amerikos lietuvių pastangas tomis
lemtingomis dienomis. Jis sakė ma-

tąs auditorijoje daug jam pažįstamų
veidų tų, kurios ir kurie tada kiek tik
įmanydami dirbo rinkdami ir skleis-
dami pranešimus iš Lietuvos Ame-
rikos žiniasklaidai ir valdžios įstai-
goms. Tai buvo labai svarbus ir rei-
kalingas darbas, paveiki talka Lietu-
vos laisvės kovoje. Ypač Goble pa-
brėžė privačių radijo siuntėjų (ham
radio operators) iš Lietuvos siunčia-
mų žinių reikšmę. Per sovietų smogi-
kų puolimą jie tuoj pat pranešdavo,
kas vyksta, kartais kas vyksta dar
jiems kalbant į mikrofoną. Amerikos
lietuviai gavę žinias jas tuoj perduo-
davo Amerikos įstaigoms. Goble, dir-
bęs Valstybės departamente, jas gau-
davo anksčiau negu bet kas kitas, ir
taip iš karto galėdavo paneigti so-
vietų valdžios ir žiniasklaidos sklei-
džiamus melus.

Visi pokalbio dalyviai sutarė, kad
sausio 13-tos laimėjimo reikšmė iki
šiol per mažai įvertinta. Jeigu Ber-
lyno sienos pralaužimas nulėmė so-
vietų išorinės imperijos žlugimą Vi-
durio Europoje ir Balkanuose, tai
sausio 13-toji buvo pačios Sovietų Są-
jungos griūties pradžia. Lietuvos at-
silaikymas prieš ginkluotos jėgos
puolimą parodė, jog išsivadavimas iš
blogio imperijos, kuris buvo laikomas
neįmanomu, yra pasidaręs realia ga-
limybe. Tai pajuto visos sovietų pa-
vergtos tautos ir visos pareikalavo
laisvės, tarp jų ir rusų tauta. Sovietų
Sąjunga žlugo ir jos pavergti kraštai
atgavo laisvę ir nepriklausomybę.

Diskusija buvo nufilmuota ir jau
buvo parodyta per Lietuvos televiziją.

Po diskusijos klausytojai prie vy-
no ir užkandžių dalijosi anų lemtingų
dienų prisiminimais. Į renginį buvo
atvykusi Aukščiausiosios Tarybos gy-
nėja, Amerikos lietuvė Jūra Vizbarie-
nė, kuri tada buvo nuvykusi į Vilnių
ir ten talkino Aukščiausiajai Tarybai.
Toms dienoms atminti ji atsinešė
dujokaukę, kurios sausio 13-tos naktį
buvo išdalintos Aukščiausiosios Ta-
rybos gynėjams. Dujokaukė šiurpiai
priminė tą grėsmingą naktį, kada gy-
nėjai laukė sovietų tankų puolimo,
bet sulaukė šviesaus pergalės ryto.

Algimantas Gureckas – ekono-
mistas ir teisininkas, ilgus metus ak-
tyviai dalyvavo JAV LB ir PLB veiklo-
je. Dabar pensininkas.

Jeigu Berlyno sienos pralaužimas nulėmė sovietų
išorinės imperijos žlugimą Vidurio Europoje ir Balka-
nuose, tai sausio 13-toji buvo pačios Sovietų Sąjungos
griūties pradžia. Lietuvos atsilaikymas prieš ginkluotos
jėgos puolimą parodė, jog išsivadavimas iš blogio
imperijos, kuris buvo laikomas neįmanomu, yra pasi-
daręs realia galimybe.

Leono Garbačiausko nuotr.
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UŽSIDARĖ SENIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO
PROGRAMA ,,MARGUTIS”

MARIJA REMIENÈ

Lietuviškos radijo laidos JAV
,,Margutis” steigėjas muzikas Anta-
nas Vanagaitis 1932 metais į eterį
pasiuntė lietuvišką žodį ir dainą, juos
pavadindamas ,,Margučiu”. ,,Mar-
gutis” subūrė pirmuosius lietuvius
emigrantus, vėliau – ir po Antrojo pa-
saulinio karo atvykusius pabėgėlius.
Ši lietuviška radijo laida suvaidino
svarbų vaidmenį lietuviškame gyve-
nime ne tik Čikagos, bet ir visos
Amerikos lietuvių veikloje.

Po Antrojo pasaulinio karo išei-
viai, atvykę į Čikagą, natūraliai įsi-
liejo į ,,Margučio” veiklą, ne tik jo klau-
sėsi, bet ir jį rėmė. Gaila, kad dipukų
antroji karta neseka tėvų pėdomis,
nesijungia nei tūkstančiai naujųjų
tautiečių, atvykusių į Čikagos apy-
linkes. Sumažėjo dalyvavimas lietu-
viškame gyvenime, lietuviškų laik-
raščių skaitymas, atbuko jausmai
kultūrai, visa tai atsiliepia mūsų
senosioms organizacijoms.

Kiekviena kultūrinė organizacija
ar leidinys yra mūsų tautos kultūros
dalis, tai yra mūsų išeivijos dalelė,
praeities atspindys. Uždarome baž-
nyčias, nes jos liko tuščios, nelanko-
mos. Užsidarė ne viena lietuviška
radijo laida, o dabar mūsų akyse nyk-
sta ir seniausia lietuviška radijo laida
,,Margutis”. Prarasime ,,Margutį”,
prarasime vieną iš paskutiniųjų saitų
su savo ankstesnėmis kartomis.

Taip jau pasaulis sutvarkytas,
kad, kol esame jauni, senosios organi-
zacijos mūsų nedomina. Tačiau kul-
tūringa visuomenė daug pasimoko iš
praeities. Ar reikia aiškinti apie lietu-
viškos radijo laidos reikšmę?

Aišku, pasaulinė ekonomikos
krizė, kuri palietė ir Ameriką, ir
mums visiems, sukėlė nemažai rū-
pesčio. Bet vis tiek stengiamės gyven-
ti įprasta vaga: rengiame minėjimus,
remiame Lietuvos našlaičius ir var-
gan patekusius tautiečius. Organiza-
cijų skaičius nemažėja. Per ,,Margu-
čio II” laidas girdėjome reklamas,
kvietimus atsilankyti ir paremti ren-
ginius. Tačiau neatsirado organizaci-
jos, kuri bent vieną kartą metuose
suruoštų renginį ,,Margučiui II” pa-
remti. Du kartus į metus ,,Margučio
II” valdyba graudeno savo laiškais,
kreipdamasi į tautiečius dėl paramos,
tačiau to neužteko – šiomis dienomis
buvo paskelbta, jog priimtas sprendi-
mas ,,Margutį II” uždaryti.

2007 m. gegužės mėn. 19 d.

,,Margučio 75-rių metų jubiliejaus
proga ,,Drauge” buvo išleistas spe-
cialus kultūrinis priedas ir taip pa-
minėtas šios radijo laido nueitas
kelias. Praėjus jubiliejui, 2007 m.
sausio 10 d. valdybos posėdyje buvo
priimta apyskaita su 2,000 dol. defici-
tu. Valdyba apie tai pranešė rėmė-
jams ir radijo klausytojams. 2008 m.
vasario 7 d. ,,Drauge” pasirodė pra-
nešimas, pavadintas ,,‘Margutis II’
šaukiasi pagalbos”, 2009 m. balan-
džio 9 d. kitas pranešimas ,,Kaip ilgai
girdėsime ‘Margutį II’?”, 2009 m.
spalio 30 d. – ,,Uždarysime ar išlaiky-
sime ‘Margutį II’?”, ir pagaliau 2010
m. sausio 30 d. – ,,Ar ‘Margučio II’
balsas greitai nutils?” Parėmus kai
kuriems rėmėjams, ,,Margutis II”
programos tęsėsi iki 2011 m. sausio
31 d.

2010 m. gruodžio 29 d. ,,Mar-
gučio II” valdyba susirinko peržiūrėti
Remienės paruoštos metinės apys-
kaitos ir paaiškinti radijo klausyto-
jams apie esamą padėtį. Valdyba visą

tą laiką dirbo neimdama jokio mo-
kesčio nei už darbą, nei už pašto žen-
klus. Tačiau valdyba viena negalėjo
išlaikyti ,,Margučio II”. Kasoje buvo
likę vos 1,400 dol., o norint išlaikyti
radijo laidą vienam mėnesiui reikia
5,000 dol. Metinė apyskaita siekė
57,500 dol.

Vieną vakarą Remienė per ,,Mar-
gutį II” paskelbė, koks likimas laidos
laukia 2011 metais. Buvo kreiptasi į
Lietuvių Fondą, kuris atsiuntė 500
dol. Atsiliepė įvairūs klubai, atsiųsda-
mi savo šimtines. Mėnesio gale į
banko sąskaitą buvo įnešta 2,000 dol.
Buvo apskaičiuota, kad pinigų užteks
radijo laidą tęsti visą sausio mėnesį.
Mėnesiui einant į pabaigą, valdyba
nutarė uždaryti radijo laidą garbin-
gai, nepaliekant jokių skolų. Pas-
kutinė ,,Margutis II” radijo laida
įvyko 2011 m. sausio 31 d.

Ta proga tariame ačiū Cicero Šv.
Antano parapijos Jonės Bobinienės
,,Margučio II” paramos klubui, kurio
dėka lietuviška radijo laida savo gy-
vavimą prailgino beveik visus metus.
Taip pat dėkojame Salomėjai Daulie-
nei ir kitiems ištikimiems rėmėjams
už jų aukas. Ypatinga padėka skiria-
ma Antanui ir Viktorijai Valavičiams,
kurie ne tik įvairiais būdais padėjo,
bet aukodavo.

Kodėl seniausia radijo programa
JAV ,,Margutis” turi nustoti egzis-
tavusi? Viską nulėmė pinigai: aukų ir
rėmėjų skelbimų trūkumas. Prieš
dvejus metus savo mėnesinius skel-

bimus nustojo skelbti Lietuvių Fon-
das, ,,Balzekas Motors”, Frank Za-
polio draudimo agentūra (,,State
Farm Insurance”), ,,Gaidas-Daimid”
laidojimo namai. Ypač pasigedome
geradario a.a. dr. Jono Adomavičiaus
paramos. Daug rėmėjų iškeliavo Ana-
pus, o į jų vietų niekas neatėjo.

Radijo laida ,,Margutis” gyvavo
79 metus. Metai bėgo, keitėsi laikai,
keitėsi ir ,,Margučio” laidos bei jos
vadovai. ,,Margučio” vadovybė mokė-
jo prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų,
todėl radijo laida liko svarbi iki mūsų
dienų. Pažvelkime tumpai į ,,Mar-
gučio” praeitį. Kaip atsirado ,,Mar-
gutis II”. Šis trumpas aprašymas
nėra ,,Margučio” istorija, istoriją ra-
šys kiti.

Net 30 metų ,,Margučiui” vado-
vavo Petras Petrutis, po jo pradėjo
gyvuoti ,,Margutis II”, išsilaikęs 15-
ka metų. 1995 m. liepos mėn. vakarą
,,Margučio” vedėjas Petrutis be jokio
išankstinio paaškinimo pranešė, kad
radijo programa yra nutraukiama.
Praėjo vienas tylos mėnuo. ,,Mar-
gučio” radijo programų labai pasige-
do Čikagos ir apylinkių klausytojai.
Tuometinis radijo programos finansi-
nis ramstis Valdas Adamkus (vėliau
tapęs Lietuvos Respublikos preziden-
tu) 1995 m. rugpjūčio mėn. sukvietė
pirmąjį pasitarimą, kuriame dalyvavo
Valdas Adamkus, Birutė Jasaitienė,
Stasys Baras, Vytautas Radžius, Leo-
nas Narbutis, Bronius Siliūnas ir
Petras Petrutis. Po to įvyko dar keli
posėdžiai, kurių metu buvo diskutuo-
jama apie ,,Margučio” atidarymą ir
finansavimą.

Keitėsi posėdžių dalyviai: Valdas
Adamkus, būdamas užimtas savo
tarnyboje, negalėjo rūpintis ,,Margu-
čio” ateitimi. Visą pertvarkymo dar-
bą apsiėmė tvarkyti Birutė Jasaitienė
su nedidele grupele. Nuoširdžių klau-
sytojų dėka 1995 m. rugsėjo 25 d. lie-
tuviška radijo laida ,,Margutis II”
pradėjo savo gyvavimą. Neturint savo
studijos, darbo sąlygos buvo labai
sunkios. Šaltais žiemos vakarais teko
keliauti į tolimą šiaurės miesto dalį ir
ten vesti programas. Tą sunkų darbą
ant savo pečių kurį laiką nešė radijo
vedėjas Leonas Narbutis, jam padėjo
Dalia Sokienė ir Aldona Jurkutė.

Persitvarkęs ,,Margutis II” turė-
jo būti įregistruotas kaip pelno ne-
siekianti organizacija. Pagal valdžios
reikalavimus reikėjo sudaryti tarybą
ir valdybą. 1996 m. kovo 13 d. į ,,Sek-
lyčią” buvo sukviesti organizacijų
atstovai, kurie sudarė tarybą, o iš jos
narių išrinko valdybą. Tarybą suda-
rė: Stasys Baras, Danutė Bindokienė,
Stasys Briedis, Salomėja Daulienė,
Kostas Dočkus, Birutė Jasaitienė,
Kęstutis Ječius, Matilda Marcinkie-
nė, Vaclovas Momkus, Evelyna Ože-
lienė, Juozas Polikaitis, Marija Remie-
nė, Bronius Siliūnas ir Dalia Sruo-
gaitė. ,,Margučio II” valdybą sudarė:
pirmininkė Marija Remienė, iždinin-
kė Birutė Jasaitienė, sekretorė Matil-
da Marcinkienė, reikalų vedėjas Vac-
lovas Momkus, Bronius Siliūnas (po-
litinių žinių apžvalga), Dalia Sruo-
gaitė (archyvas) ir narys Kęstutis Je-
čius. Valdyba atliko visus organiza-
cinius darbus: tvarkė finansus, pa-
laikė glaudžius ryšius su programų
vedėjais, rengė renginius, šaukė posė-
džius. ,,Margutis II” finansiškai gerai
tvarkėsi ir jokių skolų neturėjo.

Kiekvienas gautas ar išleistas doleris
buvo užregistruotas, patvirtintos
sąskaitos.

,,Margutis II” išliko lietuvių kul-
tūrine, visuomenine ir informacine
radijo programa, apjungiančia įvairių
pažiūrų ir visų kartų lietuvius išeivi-
joje. Darbas pasunkėjo ir atsakomy-
bės daugiau atsirado pirmininkei
Remienei, Jasaitienei ir Siliūnui iške-
liavus Anapilin. Per paskutinius ke-
letą metų visas ,,Margučio II” organi-
zacinis darbas ir atsakomybė teko
pirmininkei: ji ėjo iždininkės, sekre-
torės, visų reikalų atlikėjos (išlaidų ir
pajamų apyskaitos paruošimas, para-
mos prašymai, vajai, rėmėjų sąskai-
tos, atsiskaitymas su IRS) pareigas.

,,Margučio II” valdyba nuošir-
džiai dėkoja ,,Margučio II” programų
vedėjams: Leonui Narbučiui, Aldonai
Jurkutei, Anatolijui Šlutui, Ryčiui
Januškai, Tadui Dunčiai, Tadui Ku-
biliui, Andriui Mockapetriui, Linui
Umbrasui, Emilijai Andrulytei, Mig-
lei Tauragytei, Vytui Beleškai ir Da-
liai Sokienei.

Nuoširdžiai dėkojame specialių
programų kalbėtojams – talkinin-
kams: žurnalistui Edvardui Šulaičiui
(6 metus vedė sporto žinias), litera-
tūros valandėlių – poetei Julijai
Gylienei, poetei Eglei Juodvalkei ir
rašytojai Nijolei Užubalienei. Svei-
katos patarėjams – gydytojams dr.
Kastyčiui Jucui, dr. Vidui Nemickui,
dr. Romualdai Johnson, Rasai Kaz-
lauskaitei ir Andriui Kudirkai. Re-
liginių valandėlių – vyskupui Han-
sui Dumpiui, ses. Margaritai Barei-
kaitei ir ses. Palmirai Kavaliaus-
kaitei.

Valdyba tikisi, kad po kurio laiko
susiburs nauja taryba ir valdyba.
Ateis nauji rėmėjai bei darbuotojai ir
,,Margutis II” toliau gyvuos. Juk ne-
pakeičiamų nėra. ,,Margutis II” ne-
palieka jokių skolų, palieka translia-
cijų įrangą ir kompiuterį. Radijo ve-
dėjai gerai žino savo darbą ir yra pa-
siruošę dirbti toliau. Linkime sėkmės
naujai būsimai organizacijai.

Marija Remienė – lietuviškos
radijo laidos ,,Margutis II“ valdybos
pirmininkė.

,,Margutis II” valdyba: sėdi Salomėja Daulienė, pirmininkė Marija Remienė,
Evelyna Oželienė; stovi Jurgis Vidžiūnas ir Vaclovas Momkus.

Lietuviškos radijo laidos JAV ,,Mar-
gutis” steigėjas muzikas Antanas Va-
nagaitis.
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Pagerbtas Holokausto
auk¨ atminimas

Washington, DC, New York,
sausio 31 d. (LR ambasados Washing-
ton, DC ir Generalinio konsulato
New York info) – LR ambasadorius
JAV Žygimantas Pavilionis sausio 27
d. JAV Holokausto memorialiniame
muziejuje surengtose iškilmėse pami-
nėjo Tarptautinę Holokausto aukų
atminimo dieną.

Ž. Pavilionis šio muziejaus direk-
torei Sara J. Bloomfield ir JAV Vals-
tybės departamento specialiajai pa-
siuntinei kovai su antisemitizmu
Hannah S. Rosenthal priminė, kad
atminčiai puoselėti ir pakantumui
ugdyti Lietuvos Seimas 2011-uosius
yra paskelbęs Holokausto aukų at-
minimo Lietuvoje metais. Renginio
metu Ž. Pavilionis kartu su nuo Ho-
lokausto išsigelbėjusiais asmenimis
uždegė atminimo žvakutę.

Sausio 27 d. Lietuvos generalinis
konsulas New York Valdemaras Sara-
pinas kartu su kitų šalių generali-
niais konsulais Holokausto aukų at-
minimą pagerbė dalyvaudamas Itali-
jos generalinio konsulato ir Italijos

kultūros instituto New York sureng-
tame minėjime, skaitant apie 8,000
Italijos žydų, nužudytų nacių koncen-
tracijos stovyklose Aušvice, vardus.

Italija nuo 2000 metų sausio 27-
ąją – dieną, kada sovietų armija įžen-
gė į liūdnai pagarsėjusią Aušvico sto-
vyklą, pradėjo minėti kaip Holokaus-
to aukų atminimo ir kovos prieš kse-
nofobiją dieną.

Aušvico koncentracijos stovykla
buvo didžiausia nacistinės Vokietijos
koncentracijos ir naikinimo stovyklų,
įkurta nacistų okupuotoje Lenkijoje.
Aušvice naciai sunaikino pusantro
milijono žmonių, iš kurių beveik 1,1
milijono – žydų. Stovykla pavadinta
netoliese esančio Lenkijos miesto Os-
vencimo vokišku pavadinimu.

Tarptautinė Holokausto aukų at-
minimo diena pirmą kartą paminėta
2005 m., kuomet Jungtinių Tautų
organizacijos generalinė asamblėja
priėmė rezoliuciją, raginančią visas
pasaulio šalis kiekvienais metais sau-
sio 27 dieną minėti kaip Tarptautinę
Holokausto aukų atminimo dieną.

Lietuviû sukurta programa uždirbo milijonâ
Vilnius, sausio 31 d. (lrytas.lt) –

Lietuvių brolių programuotojų Sau-
liaus ir Aido Dailidžių sukurta pa-
veikslėlių redagavimo programa
„Pixelmator” per 20 dienų naujoje
„Apple” programų parduotuvėje jau
uždirbo 1 mln. JAV dol. (2,5 mln. litų).

Pagal susitarimą „Apple” nusi-
rėžus 30 proc. pajamų, broliams Dai-
lidėms lieka 700,000 JAV dol. (1,75
mln. litų). Pagal uždirbtas pajamas

„Apple” programų parduotuvėje
„Pixelmator” yra ketvirtoje vietoje po
„Apple” sukurtų programų „Apertu-
re”, „iPhoto” ir „Pages”.

Programą „Pixelmator”„Apple”
parduotuvėje galima įsigyti už 29,99
JAV dol. (beveik 75 litus), tačiau
įprastai ji kainuoja 59 JAV dol. (147,5
Lt). Tinklalapyje pixelmator.com ra-
šoma, jog netrukus bus išleista „Pix-
elmator 2.0” versija.

Lietuva apdovanota už pažangâ
îgyvendinant ES projektus

Vilnius, sausio 31 d. (ELTA) –
Vilniaus universiteto Taikomųjų
mokslų institute (VU TMI) paleistas
stambiausias Lietuvoje mokslinis
technologinis įrenginys – reaktorius,
kuriame kuriamos šviesos diodų, la-
zerių gamyboje svarbios medžiagos.

Šis įrenginys taps vienu svar-
biausių Saulėtekio slėnio technologi-
nių branduolių, kuriame bus kuria-
mos naujos kartos medžiagos, skirtos
saulės energetikai, nanotechnologi-
jai, lazerių ir optoelektronikos tech-
nologijoms, CERNO bei kosminėms
programoms.

,,Reaktoriaus paleidimas yra
reikšmingas simbolinis įvykis: mūsų
siekis kurti modernią, besikeičiančią,
nebijančią pasaulinės konkurencijos
Lietuvą tampa tikrove. Vilniaus uni-
versitetas yra vienas iš pirmųjų įgy-
vendinant šį siekį, kadangi įsisavina
šimtus milijonų Europos Sąjungos
(ES) lėšų – aukštųjų technologijų slė-
nių kūrimui iki 2013 m. numatyta
apie 2 mlrd. litų. ES paramos panau-
dojimas yra tai, kuo Lietuvoje galime
pagrįstai didžiuotis”, – reaktoriaus
paleidimo iškilmėse kalbėjo premje-
ras Andrius Kubilius.

Reaktorius įsigytas iš ES remia-
mo infrastruktūros plėtros projekto
,,Optoelektronikos technologijų plėt-
ra mokslui ir studijoms (OPTOMOS)”,
kurį įgyvendino VU TMI, lėšų.

Vilnius, sausio 31 d. (DELFI.lt) –
Sukanka 30 metų, kai Vilniaus televi-
zijos bokštas pradėjo siųsti radijo ir
televizijos signalus šalies gyvento-
jams. Televizijos bokštas iki šiol yra
aukščiausias statinys Lietuvoje, vie-
nas aukščiausių statinių Rytų Europo-
je. Jo aukštis – 326,5 metro. Šiuo
metu iš televizijos bokšto siunčiama
18 radijo programų ir daugiau nei
40 televizijos. Prieš 20 metų sausio
13-ąją sovietams siekiant jėga nu-
traukti laidas, ginti bokšto stojo be-
ginkliai gyventojai. Tą naktį prie
bokšto žuvo 12 žmonių. Devyniolik-
tame bokšto aukšte įrengta vienin-
telė Lietuvoje tokiame aukštyje esan-
ti apžvalgos aikštelė. Pasaulyje Vil-
niaus televizijos bokštas išsiskiria
tuo, kad dažnai tampa rekordų sieki-
mo vieta. Čia buvo iškelta didžiausia
Lietuvos vėliava, pakelta tautinė
juosta, per Pasaulio vyrų krepšinio
čempionatą tapo didžiausiu švie-
čiančiu krepšinio lanku, o jau dau-
giau nei dešimtmetį tai – ir viena di-
džiausių kalėdinių eglių pasaulyje.

Sportas

Reaktoriaus paleidimo iškilmėse da-
lyvavo premjeras Andrius Kubilius
(k). Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Paleistas stambiausias Lietuvoje
mokslinis technologinis îrenginys

Vilnius, sausio 31 d. (ELTA) –
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
2011 metų Europos vyrų krepšinio
čempionate kausis su itin stipriais
varžovais. Lietuvos nacionaliniame
dramos teatre vykusiame burtų trau-
kime Lietuvos rinktinei kliuvo A gru-
pė, kurioje taip pat rungtyniaus Ispa-
nija, Turkija, Lenkija ir Didžioji Bri-
tanija bei kvalifikacijos antra ko-
manda (Suomija, Vengrija arba Por-
tugalija). Trys geriausios kiekvienos
grupės komandos pateks į kitą čem-
pionato etapą (2 grupės po 6 rinkti-
nes) ir pratęs kovą dėl medalių.

Taip pat paaiškėjo, kuriuose Lie-
tuvos miestuose žais į atskiras grupes
patekusios komandos. A grupės ko-
mandos (tarp jų ir Lietuva) žais Pa-
nevėžyje. B grupės rinktinės kausis
Šiauliuose, C – Alytuje, D – Klaipė-
doje.

Komandų burtų traukime daly-
vavo olimpinis čempionas, buvęs
krepšininkas Modestas Paulauskas,
dukart Europos čempionas, buvęs
krepšininkas Sergejus Jovaiša, buvęs
Ukrainos krepšininkas Aleksandr
Volkov ir Lietuvos krepšinio pažiba
Arvydas Sabonis.

„FIBA Europe” prezidentas Ola-
fur Rafnsson renginyje sakė, kad šis
čempionatas yra Europos krepšinio
pagrindas. „Lietuva – šalis, kuri gy-
vena krepšiniu, kur sportas yra dau-
giau nei sportas. Kai pernai per Se-
nojo žemyno pirmenybių jaunių fi-
nalą pamačiau tuos 13,000 žiūrovų,
iškart supratau, kad ‘Eurobasket
2011’ bus be galo sėkmingas rengi-
nys, ir tai aišku turnyrui dar nepra-
sidėjus”, – sakė svečias. O. Rafnsson

džiaugėsi, kad čempionate pirmą kar-
tą dalyvaus tiek daug komandų.

Į burtų traukimo iškilmes atvyko
visas būrys buvusių ir dabartinių Lie-
tuvos krepšininkų bei trenerių, Lie-
tuvos krepšinio federacijos vadovai,
premjeras A. Kubilius.

Šįmet Lietuvoje vyksiantis čem-
pionatas yra didžiausias Europos is-
torijoje. Pirmąsyk dėl medalių ir ke-
lialapių į olimpines žaidynes kausis
24 komandos, šešiuose Lietuvos
miestuose rugpjūčio 31–rugsėjo 18 d.
vyks net 90 rungtynių. Rungtynės
bus rodomos daugiau nei 150 valsty-
bių ir teritorijų, jas matys daugiau
nei 180 mln. televizijos žiūrovų visa-
me pasaulyje.

Atkelta iš 1 psl. kurio metu
kompiuterinio raštingumo pradmenų
apmokyta beveik 51,000 Lietuvos su-
augusių gyventojų. Tarp geriausiųjų
– ir projektas ,,Lazeriai mikroapdir-
bimui ir diagnostikai”, kurio metu
keturios Lietuvos lazerių technologi-
jų ir fotonijos įmonės suvienijo pas-
tangas tam, kad sukurtų aukščiausio
lygio subtiliam mikroapdirbimui
skirtus pramoninius lazerius.

Lietuva nuo 2007 m. įgyvendino
beveik 4,000 projektų, jiems paskirs-
tyta daugiau nei 4,3 mlrd. eurų, o
projektų vykdytojams išmokėta dau-
giau nei 2 mlrd. eurų. Pagal ES pa-
naudojimą Lietuva yra viena iš pir-
maujančių tarp naujųjų ES narių. ES
lėšų panaudojimas dvigubai viršija
ES vidurkį. ES vidurkis – 10,5 proc.,
Lietuvoje panaudota 20,2 proc.

Be šios sėkmę liudijančios statis-
tikos, Lietuvos viešojoje erdvėje pas-
taruoju metu sklando ir ne tokios
sėkmingos istorijos. Po straipsnių

spaudoje lėšų skyrimu mokyklų at-
naujinimui susidomėjo ir Seimo An-
tikorupcijos komisija. Premjeras šioje
padėtyje įžvelgia paradoksą – kuo la-
biau viskas skaidrinama, tuo labiau
žmonėms atrodo, kad viskas yra ne-
skaidru. A. Kubilius priminė, kad pa-
našiai būta ir pradėjus viešinti Seimo
narių kanceliarines išlaidas.

Premjeras priminė, kad ūkio mi-
nistras D. Kreivys dėl su paramos
skyrimu iš dalies jo motinai valdomai
įmonei jau pasiaiškino, o galutinį
žodį tars Viešųjų pirkimų tarnyba.

,,Ūkio, Finansų ministerijų ak-
tyvios politikos dėka yra pasiekti to-
kie rezultatai, kad ES pinigų įsisavi-
nimas Lietuvoje yra pripažintas kaip
pavyzdinis visai ES. Viešųjų pirkimų
srityje esame pasiekę daug. ‘Trans-
parency International’ taip pat paro-
dė, kad padėtis gerėja ir gerėja dėl to,
kad viešieji pirkimai yra tapę žymiai
skaidresniais”, – teigė A. Kubilius.

Lapelį su užrašu „Lietuva” ištraukė
buvęs Italijos krepšininkas Dino Me-
neghin. ELTA nuotr.
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RYGA
Nekarinės prekės ir kariniai

reikmenys, nekeliantys grėsmės civi-
liams, galės būti gabenami iš Afga-
nistano per Latviją. Kai tik Tarp-
tautinės saugumo paramos pajėgos
ims trauktis iš Afganistano, dideli
kiekiai nepavojingų medžiagų bus
išsiųsti iš šalies per Šiaurės tiekimo
tinklą. Tikslus grafikas priklausys
nuo padėties Afganistane 2011–2014
m. Dalis karinės technikos liks Afga-
nistane ir bus perleista šalies nacio-
nalinio saugumo pajėgoms.

* * *
2010 m. Rusijos pilietybę priėmė

5,763 Latvijos piliečiai, kurie netu-
rėjo pilietybės – tai dvigubai daugiau
nei 2009 m. Pilietybės ir migracijos
reikalų valdyba praėjusiais metais ga-
vo 5,972 Latvijos gyventojų pareiš-
kimus, kad jie atsisako gyventojo, ne-
turinčio pilietybės, statuso. Dauguma
pareiškimų motyvuojami perėjimu į
Rusijos pilietybę, 91 atveju – į Lietu-
vos, 31 – Ukrainos, 29 – Baltarusijos,
18 – Vokietijos pilietybę. Pagal įstaty-
mus, Latvijos gyventojas, neturintis
pilietybės, gavęs kitos šalies piliety-
bę, turi per 30 dienų atsisakyti gyven-
tojo, neturinčio pilietybės, statuso.
2010 m. užsieniečių, legaliai atvykusių
gyventi į Latviją, skaičius padidėjo
maždaug 10 proc., ir dabar Latvijoje
užregistruoti 55,320 kitų šalių piliečių.

BERLYNAS
Vokietijoje kaktomuša susidūrus

dviem traukiniams žuvo 10, sužeisti
33 žmonės. Vėlų šeštadienio vakarą
vietinis keleivinis traukinys „Harz-
ElbeExpress” susidūrė su prekiniu
traukiniu prie Hordorfo kaimo mies-
to Saksonijos-Anhalto žemėse Vokie-
tijos vidurio rytuose. Keleivinis trau-
kinys vyko iš Magdeburgo į Halberš-
tatą. Susidūrimo priežastis kol kas
neaiški. Susidūrimo metu keleivinia-
me traukinyje buvo apie 45 žmonės,
iš viso jame – apie 100 vietų. Tai buvo
paskutinis traukinys, tą vakarą iš-
vykęs iš Magdeburgo.

TOKIJAS
Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV)

naudojosi Japonijos teritorija, slapta

gabendama terorizmu įtariamus as-
menis. Pasak žmogaus teisių gynimo
organizacijų, kaip tik taip į nelegalų
slaptą kalėjimą Lenkijos teritorijoje
buvo nugabentas Pakistane sučiup-
tas Abu Zubaydah, kuris buvo laiko-
mas ,,trečiuoju žmogumi” pogrindi-
niame ,,al Qaeda” tinkle, rašo laik-
raštis ,,Tokyo Shimbun”. Taip pat
nustatytas dar mažiausiai vienas at-
vejis, kai CŽV lėktuvais sulaikytieji
buvo gabenami per Japonijos oro
uostus. Anot leidinio, naujų faktų ga-
li paaiškėti per oficialų tyrimą Len-
kijoje, kur buvo įrengtas nelegalus
JAV žvalgybos kalėjimas.

ASTANA
Kazachstane prezidento rinki-

mai vyks anksčiau nei planuota, pa-
reiškė ilgametis šalies prezidentas
Nursultan Nazarbajev. Kazachstano
Konstitucinė taryba atmetė planą
surengti referendumą dėl prezidento
N. Nazarbajev kadencijos pratęsimo
iki 2020 m. Anot tarybos, toks refe-
rendumas pažeistų Kazachstano
konstituciją. Pagal šalies įstatymus,
prezidentas turi teisę vetuoti Kons-
titucinės tarybos sprendimą.

MASKVA
Rusija planuoja išleisti beveik 2

mlrd. JAV dolerių 2014 metais So-
čyje, esančiame netoli neramaus Šiau-
rės Kaukazo regiono, vyksiančios
olimpiados ir parolimpinių žaidinių
saugumui užtikrinti. Abi olimpiados,
kurias Kremlius laiko itin svarbiomis
kuriant Rusijos įvaizdį, vyks Juodo-
sios jūros kurorte Sočyje, esančiame
netoli Šiaurės Kaukazo, kuriame Mask-
va kovoja su islamistais sukilėliais.

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton pareiškė, kad JAV nenutrauks
paramos Haičiui. Ji atmetė pareiški-
mus, kad Amerika neteiks šiai šaliai
paramos, taip siekdama išspręsti rin-
kimų krizę. H. Clinton kalbėjo po su-
sitikimo su trimis pirmaujančiais kan-
didatais į Haičio prezidentus ir pa-
sitraukiančiu šalies vadovu Rene
Preval. Rinkimų krizė Haityje kilo po
to, kai Amerikos valstybių organi-
zacija paragino vyriausybės remiamą
kandidatą į prezidentus Jude Celestin
pasitraukti iš rinkimų kovos, kadan-
gi rinkimų stebėtojai apkaltino jo rė-
mėjus klastojant rinkimų rezultatus.

EUROPA

Egipte sudaryta nauja
vyriausybè

Kairas, sausio 31 d. (BNS) –
Egiptas sudarė naują vyriausybę ir
pakeitė finansų ministrą, kuris buvo
populiarus tarp užsienio investuoto-
jų, taip pat vidaus reikalų ministrą,
kurį protestuotojai kaltino dėl netin-
kamo policijos elgesio su demons-
trantais.

Egipto politinę sistemą iki pa-
matų sudrebinusių protestų dalyviai
reikalavo, kad ankstesnis vidaus
reikalų ministras Habib al Adli būtų
nušalintas. Finansų ministrą Youssef
Boutros-Ghali pakeitė Gawdat el
Malt, anksčiau vadovavęs audito biu-
rui ir įgijęs populiarumo dėl savo ko-
vos su korupcija. Bet G. el Malt, kuris
vadovauja audito įstaigai, televizijos
kanalui „Al Arabiya” paneigė šią
žinią. Kitas šaltinis pranešė, kad poli-
cijos generolas Mahmoud Wagdy,
anksčiau vadovavęs Kairo baudžia-
mųjų tyrimų departamentui ir ka-
lėjimų valdybai, taps naujuoju vidaus
reikalų ministru.

Protestuotojų nepasitenkinimą
sukėlė tai, kad policija prieš demon-
strantus panaudojo gumines lazdas,
ašarines dujas ir gumines kulkas.
Nesibaigiant neramumams Egipte,
mažėja šalies svarbiausių maisto pro-
duktų atsargos. Daugybė šeimų Egip-
te turi nedaug svarbiausių maisto
produktų, o dažna šeima negali arba
nenori eiti į parduotuves.

Neramumai sujaukė įprastą
Egipto gyvenimą: daugybė maisto
produktų parduotuvių užsidaro, o
šalį pasiekia tik nedideli maisto pro-
duktų kroviniai. Dėl masinių protes-
tų Egipto sostinėje Kaire, Sueco ir
Aleksandrijos miestuose pailginta
komendanto valanda. Valstybei prik-
lausanti vietos televizija įsteigė spe-
cialią telefono liniją, kuria paskam-

binę žmonės gali pranešti apie duo-
nos stygių. Kol kas Egipto vyriausybė
nesiėmė jokių kitų priemonių, kurios
padėtų užkirsti kelią gresiančiai
maisto krizei.

Egipto prezidentas Hosni Muba-
rak neplanuoja vykti į užsienį ,,medi-
cininiams tyrimams”, pareiškė šalies,
kurią nuo praėjusio antradienio kre-
čia neramumai, prezidento adminis-
tracijos atstovas.

,,H. Mubarak nėra Zine al-Abi-
dine Ben Ali. Jei jis nuspręs perleisti
savo įgaliojimus, tai bus padaryta pa-
gal Egipto įstatymus”, – sakė admi-
nistracijos atstovas. Z. al A. Ben Ali –
Tuniso prezidentas, nuo valdžios nu-
verstas sausio viduryje ir pasprukęs į
Saudo Arabiją.

Egipte nuo praėjusios savaitės
vyksta masinės protesto akcijos, ku-
rių dalyviai reikalauja, kad atsistaty-
dintų 82 metų amžiaus prezidentas.
Naujausiais duomenimis, susirėmi-
mai jau pareikalavo 150 žmonių gy-
vybių, 4,000 buvo sužeisti. Visoje ša-
lyje įvesta komendanto valanda. H.
Mubarak praėjusią savaitę atstatydi-
no vyriausybę, bet tai nesustabdė
demonstrantų.

Sueco kanalas, kuris yra strate-
giškai svarbus Europą ir Aziją jun-
giantis vandens kelias, veikia „visu
pajėgumu”. Sustiprėjus nuogąstavi-
mams, jog dėl neramumų Egipte gali
sutrikti laivyba Sueco kanalu, pa-
saulyje padidėjo naftos kainos. Pa-
saulinės naftos kaino šoktelėjo beveik
iki 100 JAV dolerių (253 litų) už bare-
lį, o specialistai šį pabrangimą sieja
su nerimu dėl sukilimo prieš Egipto
prezidento H. Mubarak valdymą, ga-
linčio sutrikdyti naftos tiekimą Va-
karų šalims per Sueco kanalą.

Egipte tęsiasi neramumai. EPA nuotr.

Sprogimas Maskvos oro uoste išaiškintas
Maskva, sausio 31 d. (BNS) –

Rusijos tyrėjai teigia išsiaiškinę, kas
surengė teroro išpuolį Maskvos
Domodedov oro uoste, per kurį žuvo
35 žmonės.

,,Tai 20-metis, kilęs iš vienos
Šiaurės Kaukazo respublikų, – sakė
tyrimo komiteto atstovas spaudai
Vladimir Markin. – Tyrimų komite-
tui teroristo pavardė žinoma, bet
šiandien mes jos neskelbsime, nes
tyrimas dar tęsiasi, siekiant nustatyti
ir sulaikyti teroro išpuolio organiza-
torius ir jų bendrus.” V. Markin

pabrėžė, kad šis teroro išpuolis su-
rengtas tarptautinių skrydžių kelei-
vių atvykimo salėje neatsitiktinai.
Tyrėjų nuomone, siekta nužudyti kuo
daugiau užsienio piliečių.

Rusijos žiniasklaida praneša, kad
tyrėjai ieško rusų tautybės Šiaurės
Kaukazo kovotojų grupės nario, pra-
dingusio pernai. Anot policijos šal-
tinių, vyras – Vitalij Razdobudko, ki-
lęs iš Stavropol regiono netoli Kau-
kazo kalnų, – greičiausiai nebuvo sa-
vižudis sprogdintojas, bet jis rengė
išpuolį.

Pasaulio naujienos

AZIJA

RUSIJA

JAV
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VILNIAUS PILIŲ RITERIUI
IR METRAŠTININKUI – 80

Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmai savo trečiąjį se-
zoną pradėjo įspūdinga švente – šių
metų sausio 19-osios vakarą pilnutė-
lėje Renesansinėje audiencijų salėje
įvyko turiningas kultūros vakaras,
skirtas dr. Kazio Napaleono Kitkaus-
ko 80-mečio jubiliejui.

Dr. Kazį Napaleoną Kitkauską,
kurį kolegos ir bičiuliai vadina tiesiog
Napaliu, puikiai pažįsta ir ,,Draugo’’
skaitytojai. Ypač įsiminė jo straips-
niai, susiję su Žemutinės pilies ty-
rinėjimais, įvairiais Valdovų rūmų
atstatymo klausimais.

* * *
Dr. Kitkauskas gimė 1931 m.

sausio 5 d. Antadurių kaime, Molėtų
rajone, mokėsi Skudutiškio ir Kuktiš-
kių mokyklose, Utenos gimnazijoje.
1947 m. gruodžio 6 d. jis kartu su ki-
tais šešiais gimnazistais buvo suim-
tas ir, sukurpus bylą, pagal 58 str. už
antitarybinę veiklą nuteistas 10 metų
gulago. Po Stalino mirties grįžo į
Lietuvą 1954 m. 1960 m. baigė Kau-
no politechnikos instituto Statybos
fakultetą. 1980 m. apsigynė architek-
tūros mokslų daktaro disetraciją
„Vilniaus Žemutinės pilies architek-
tūros raida’’.

Valdovų rūmų direktorius dr. Vy-
das Dolinskas apžvelgė svarbiausius
jubiliato darbus ir visuomeninę veik-
lą. Dr. Kitkauskas yra vienas iš žy-
miausių ir geriausiai išmanančių lie-
tuvių architektų-restauratorių bei in-
žinierių-statybininkų, Lietuvos ar-
chitektūros tyrinėtojų ir istorikų, ar-
chitektūrinio paveldo objektų res-
tauravimo ir atkūrimo specialistų,
paminklosaugininkų, kultūrininkų ir
visuomenininkų. Greta mokslinio ir
praktinio architekto-restauratoriaus
darbo dr. Kitkauskas puikiai valdo
plunksną, yra vienas iš produkty-
viausių architektūros istorijos tyrinė-
tojų. 1989 m. už studiją „Vilniaus pi-
lys: statyba ir architektūra’’ jam pa-
skirta Lietuvos Respublikos naciona-
linė kultūros ir meno premija, jis ap-
dovanotas dviem Gedimino ordinais.
Už nuopelnus Vilniui apdovanotas
Žygimanto Augusto medaliu.

Dr. Vydas Dolinskas pažymėjo,
jog Kitkauskas iš Lietuvos valdovų
perėmė estafetę ir toliau dalyvauja
Valdovų rūmų atkūrimui ir išpuoši-
mui. Jis ne tik vadovavo Lietuvos val-
dovų rezidencijos, kurioje kelis šimt-
mečius sprendėsi visos Europos liki-

mas, tyrimams ir atkūrimui, bet ir te-
bėra Valdovų rūmų atkūrimo projek-
to mokslinis vadovas.

Jubiliatas dėkojo susirinkusie-
siems ir pasidalijo mintimis kvietime
žadėta tema – apie Vilniaus pilių pra-
eitį bei ateitį. Tarsi kaleidoskope su-
kosi vaizdai iš 50 metų gyvenimo ir
darbų restauratorių šeimoje. Kaip vi-
sada, kalbėtojas žavėjo nesuvaidintu
nuoširdumu ir kuklumu. Nė karto
nepasakė „aš’’, visur buvo „mes’’:
„Tyrėme Katedros požemius, prasi-
dėjo Atgimimas, (…) kristalizavosi
mintis: „Imsim ir atstatysim rūmus’’.
Pasidžiaugė, kad restauratorių orga-
nizacijoje visus pokario dešimtmečius
buvo daug šviesių žmonių.

22 architekto ir restauratoriaus
gyvenimo metai buvo susieti su Val-
dovų rūmais. Vilniaus Žemutinės pi-
lies reikšmę dr. Kitkauskas apibūdino
su jam būdingu pasididžiavimu na-
cionalinėmis vertybėmis: „Šv. Onos
bažnyčia yra gotikos perlas, Šv. Petro
ir Povilo bažnyčia yra baroko perlas,
o Vilniaus Žemutinė pilis – Vilniaus
perlas. Ją už Lietuvos pinigus sukūrė
Lietuvos žmonės.’’

Kalbėdamas apie ateitį, jis patei-
kė Krokuvos pavyzdį: „Kai lenkai
Vavelio pilį atgavo iš austrų 1905 m.,
ji turėjo tik sienas. Mes pastatėme
sienas. Turėsime istoriją dar gilinti,
parodyti jaunajai kartai.”

Apie darbus, kurie suvedė su Kit-
kausku, kalbėjo daugybė prelegentų.

Doc. Evaldas Purlys atkreipė dė-
mesį į Kitkauską kaip į metraštinin-
ką. Pabrėžė jo nuopelnus, kasinėjant
Biržų pilies teritorijoje, sukuriant
Biržų pilies tilto projektą.

Nukelta į 9 psl.

KUN. RIDAS TAMULIS

Nors ir įpusėjus sausiui, tebe-
gyvename Naujųjų Viešpaties metų
(Anno Domini) sutiktuvių nuotaiko-
mis. Skaičiuojame, kad ir su paklai-
da, 2011-uosius po Kristaus gimimo.
Nors senstame, galbūt mūsų gyveni-
mas darosi sudėtingesnis, o kančia
didėja, vis dėlto nauji metai visuomet
yra naujos vilties pradžia. Vilties, kad
jie atneš ne vien rūpesčių, bet ir
džiaugsmų, malonių staigmenų, kad
tas, kuris užtikrino: „Aš gyvenu ir jūs
gyvensite”, savo pagalba padės išsi-
vaduoti iš tų rūpesčių ir vargų, ku-
riais mus baugina pasaulis. Padės
atrasti naują savo gyvenimo prasmę
ir įvykdyti tą pašaukimą, kuriam
esame šioje žemėje skirti.

Senojo Testamento Jozuės knyga
mums byloja apie nenuilstamą Vieš-
paties rūpestį dėl žmogaus: „Kaip
buvau su Moze, taip būsiu ir su tavi-
mi! Neapvilsiu tavęs ir nepaliksiu!
Tik būk stiprus ir labai ryžtingas,
ištikimai elgdamasis, kad tau sektųsi,
kad ir kur eitumei! Neleisk Įstatymo
knygai pasitraukti tau nuo lūpų,
nenutolk nei į dešinę, nei į kairę, iš-
tikimai laikykis visko, kas joje pa-
rašyta. Tik tada padarysi savo kelią
sėkmingą, tik tada tau seksis. Taigi
nesibaimink ir nenuogąstauk, nes
VIEŠPATS, tavo Dievas, su tavimi,
kad ir kur eitumei!” (plg. Joz 1, 5–9).
Tai dieviška paguoda ir viltis šiais ir
visais ateinančiais metais kiekvie-
nam, kuris stengiasi gyventi ištiki-
mai laikydamasis Dievo Žodžio.

Atsinešėme nemažai mums už-
krautų nuogąstavimų dėl ateities.
Bet niekada nesenstantis Dievo žodis
pasitinka mus viltimi, paguoda ir pa-
drąsinimu, o kartu ir raginimu: bū-
kite ištikimi Dievo mokymui, gręž-
kitės į Jį metų pradžioje, neatitolkite
nuo Viešpaties visuose savo sumany-
muose, darbuose ir poelgiuose, juo
labiau kad „niekas nežino nei dienos,
nei valandos”, kada Aukščiausiasis
padės tašką mūsų žemiškosios būties
kelionėje. „O, kad išgirstumėte šian-
dien, ką Viešpats byloja!” – primena
psalmė.

Jėzus ne kartą, tiesiai ir be už-
uolankų, įspėjo žmones, kad jie bus
teisiami pagal tai, kaip panaudojo su-

teiktas jiems galimybes. „Kam daug
duota, iš to bus daug pareikalauta.”
Mąstytojas yra taip apibūdinęs mūsų
epochą: „Žmonių rankose yra jėga,
valdžia ir galia, lydima mokslo
pasiekimų, bet visa tai žmonės nau-
doja su mokyklinukų neatsakingu-
mu.” Nė vienai žmonių kartai prieš
mus nebuvo duota tiek galimybių,
kiek jų duota mūsų laikų žmogui,
todėl mūsų karta, kaip nė viena prieš
tai, ypač atsakinga prieš Dievą.

Nevaisingumas prišaukia negan-
das – tai viena pagrindinių Biblijos
temų. Išvystytos naudingosios savy-
bės ir vertybės stiprėja ir įsitvirtina, o
tai, kas nereikalinga, pasmerkta
pražūčiai. Todėl metų pradžioje vėl
klausimas kiekvienam iš mūsų: „Ko-
kią naudą aš nešu šiam pasauliui?”
Juk viskas šioje Žemėje – net dirva,
net augalai, yra sutverti taip, kad ne
tik imtų, bet ir duotų!

Tie, kurie tik ima iš gyvenimo,
negali patirti palaimos. Figmedis
(plg. Lk 13, 6-9) tik siurbė iš žemės
jėgas ir maisto medžiagas, bet nenešė
vaisių. Ir tai buvo jo nuodėmė! Visus
žmones galima skirstyti į tuos, kurie
iš gyvenimo ima daugiau nei duoda,
ir į tuos, kurie duoda daugiau nei
ima. Raštas sako, kad „palaimingiau
yra duoti, negu imti”. Kas pabandė
įsitikinti šia tiesa, žino, kad šis dėsnis
itin palaimingai veikia. Ir veikia be
išimties, visuomet.

Čia jau girdžiu ligonio skundą:
„Ką gi galiu duoti? Kokių vaisių? Esu
ligotas, man beliko tik mano liga ir
jos palydovė kančia.” Išdrįsiu teigti,
kad kentėdamas žmogus gali įgyven-
dinti tai, kas jame žmogiškiausia.
Kaip tik tada, kai nebegalime pakeis-
ti aplinkybių, iš mūsų reikalaujama
keistis patiems, būtent pranokti sa-
ve! O tai įmanoma iki pat mirties.
Kiekvienam iš mūsų, jaunesniam ar
senesniam, kančia turi prasmę tik
tokiu atveju, jei pasikeiti pats.

„Kai aplanko skausmas, iš mūsų
tikimasi, kad noriai mokytumėmės iš
jo ir padėtume mokytis kitiems. Kai
ateina laimė, mes priimame ją kaip
dovaną ir už ją dėkojame Dievui” (As
Bill Sees It, psl. 306).

„Lietuvos evangelikų kelias”,
2011 m. nr. 1

IRENA TUMAVIÇIÙTÈ

Atkelta iš 3 psl.
Atkelta iš 3 psl.
Trečia, turėdamos bendrą jūrų

sieną, Lietuva ir KS galėtų plėtoti
bendradarbiavimą Baltijos jūros tu-
rizmo srityje. Abramov nuomone, tu-
rint tai omenyje, padėtį smarkiai pa-
keistų (ką jau kalbėti apie būtinybę
pagerinti Lietuvos ir Rusijos santy-
kius, kurie didžiąja dalimi lemia Lie-
tuvos ir KS ryšius) keliavimo sąlygų
palengvinimas. „Kai lengva atvažiuo-
ti, daug ką galima nuveikti”, – tvirti-
no pašnekovas.

Pagaliau Lietuvai yra aktualus
karinio Baltijos laivyno klausimas.
Pasak Abramov, pastaruoju metu šis
laivynas „sėkmingai” nyko, nes turi
tik kelis tikrai rimtus laivus (tarp jų
fregatas „Neustrašimyj” ir „Stere-

guščij”). O karinių laivų statykla
Kaliningrado srityje „Jantar” dirbo
sėkmingai, vykdydama užsienio su-
tartis. Tačiau staiga, kaip su ironija
pažymėjo politologas, pasklido gan-
dai apie NATO gynybos planus Balti-
jos valstybėms, ir laivyno vadai su-
prato – dabar arba niekada. Abramov
teigimu, kariškiams pavyko įtikinti
Maskvą, kad KS karines pajėgas rei-
kia stiprinti, ir ateityje jie, tikėtina,
turėtų gauti dar kelias fregatas, de-
santinį laivą „Mistral”, naujų naikin-
tuvų ir t. t. Trumpai tariant, Rusijos
Baltijos laivynas toliau gyvuos ir gąs-
dins kaimynus savo galia.

Vadim Volovoj – Geopolitinių
studijų centro bendradarbis.

KOKS KALININGRADAS ŠIANDIEN?

KĄ GALIU DUOTI?

Dr. Kazys Napaleonas Kitkauskas.
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 72

2009-06-18
Legendinis klubas atvėrė duris

,,Tūkstantmečio odisėjai”

Net daug matę buriuotojai aik-
čiojo atėję į vien tik buriuotojams
skirtą užeigą Gdansk, priešais jachtų
uostą esančioje saloje. Odisėjos vete-
ranai Linkus ir Pauliūga pasakojo
kažką panašaus matę Porto Williams
– piečiausiame planetos jachtklube
Čilėje, kur sustoja visi Horno ragą
apiplaukę ar link jo plaukiantys bu-
riuotojai. 

Apie tai, kad panašus, jūrininkų
dvasios persunktas klubas yra Gdans-
ke, girdėjo kone visi XI etapo įgulos
nariai, ne vienam jų yra tekę savo
jachtomis atplaukti į Gdanską, bet vi-
si į klubą buvome pakviesti pirmą
kartą. 

Net žinodamas, kur yra šis legen-
domis jau apipintas 15 metų veikian-
tis jūrininkų klubas ,,Zejman”, be pa-
aiškinimo sunkiai rastumei kaip įeiti.
Be to, klubas uždaras, įleidžiami tik
jo nariai (mes spėjame, kad ir užsie-
niečiai buriuotojai) ir veikia tik sa-
vaitgaliais. Antradienį jis savo duris
atvėrė specialiai ,,Ambersail” įgulai,
kur energijos ir humoro nestokojan-
tis klubo savininkas Andzej Debiec
mums neleido nuobodžiauti,  paren-
gęs linksmą programą. 

Traukti virvę, lenkti ranką – tra-
dicinės jūrinių tavernų lankytojų
pramogos. Išbandėme ir mes jas, bei
dar vieną – sėdint ant horizontaliai
pakabintos aukščiausios burlaivio
stiebo dalies (stengos) pagalvėmis tu-
rėjome nuversti priešininką. Į du žai-
dimus buvo įtraukta ir vienintelė
mūsų kompanijos mergina – LR am-
basados Lenkijoje kultūros atašė pa-
vaduotoja Alesia Rynkevič. 

Klubas ,,Zejman” – išskirtinis
savo jūrine dvasia. XVII amžiuje sta-
tytame buvusiame grūdų sandėlyje,
vieninteliame likusiame mieste ir sa-
loje per visus karus, jo savininkas yra
surinkęs įspūdingą kelių tūkstančių
jūrinių daiktų rinkinį. Andzej ypač
didžiuojasi vieno prieš 300 metų ne-
toli Gdansko nuskendusio britų bur-
laivio denio lentomis. Klubo vadovas
nenuilsdamas galėtų pasakoti legen-
das kone apie kiekvieną savo turimą
rodinį. 

Už svetingą priėmimą Andzej
,,Odisėjos” XI etapo įgulos kapitonas
ir buriuotojų klubo ,,Ambersail” pre-
zidentas Paulius Kovas padovanojo
klubo gairelę, o šis pasižadėjo įrengti

salę, kurioje rinks ir rodys jachtklubų
gaireles. 

Vakaras buriuotojiškame klube
buvo ir dalies įgulos atsisveikinimas,
nes šešis XI etapo įgulos narius nuo
Gdansko keičia kiti buriuotojai. 

Kitą rytą ,,Ambersail” iš Gdans-
ko išlydėjo kita lietuviška jachta –
,,Banga”. Tai pirmoji lietuviška jach-
ta per visą ,,Tūkstantmečio odisėjos”
žygį, išlydėjusi ,,Ambersail” iš uosto.
,,Banga” į Klaipėdą grįš trys ,,Odi-
sėjos” XI etapo įgulos nariai, plaukę
nuo Londono. 

Dabar ,,Ambersail” plaukia link
Stokholmo, kur susitiks su vietos lie-
tuvių bendruomene. Švedijos sostinė-
je turime vilties iš arti pamatyti ir re-
gatos ,,Volvo Ocean Race” dalyvius. 

Ruslanas Rokas
Arbušauskas 
XI etapo narys 

2009-06-19
Virusas laive

Kai miestuose ir kaimuose staiga
ūmiomis peršalimo ligomis ima sirgti
didesnis kiekis žmonių, skelbiama
epidemija. Žmonėms patariama veng-
ti didesnių susibūrimo vietų, kad vi-
rusas neplistų toliau. Namuose ser-
gantįjį reikia uždaryti nuo sveikųjų,
jam reikia gulėti lovoje, gerti karštas
arbatas su medumi ir gydytojo pa-
skirtus vaistus. O kaip laive? Ir ypač
jei jis plaukia ilgu keliu aplink pasaulį? 

Tol, kol laivas neįplaukia į uos-
tus, jis beveik idealiai saugus. Uždara
laivo bendruomenė su išoriniu pasau-
liu bendrauja tik palydovinio ryšio
pagalba, kuris, ačiū Dievui, kol kas
neperneša jokių gripinių virusų. 

Bet štai – uostas, krantas, susiti-
kimai su vietiniais gyventojais ir…,
žiūrėk, po paros kitos, jau vėl jūroje
stovint prie šturvalo pučiant žvar-
biam vėjui vienas įgulos narys pajun-
ta, jog kažkaip ,,nebėra sveikatos”,
laužo kaulus, skauda gerklę. Tai reiš-
kia, kad krantas įsodino nematomą
keleivį įslaptintu pavadinimu – per-
šalimo virusas, kuris netrukus prade-
da vykdyti savo slaptą misiją, kuri
nebūtinai sutampa su ta, kurią at-
lieka laivas ir įgula. 

Žinoma, pamainos kolegos nu-
siunčia nelaimėlį į gultą, išverda
karšto, vaistingo gėrimo ir, atrodo,
viskas tvarkoje. Medicininių priemo-
nių laive yra net kelios solidžios dė-
žės, o ir kiekvienas įgulos narys, žino-
damas savo silpnesnes vietas, yra de-
ramai pasiruošęs.        Bus daugiau.

Atkelta iš 8 psl.
Žibartas Simonaitis pažymėjo,

jog Kitkausko surinkta medžiaga ir
straipsniai pasitarnavo ir kitų Lietu-
vos pilių tyrinėjimui ir restauravi-
mui.

Architektas restauratorius Ro-
manas Jaloveckas teigė, jog Kitkaus-
ko šūkis yra pateisinti žmogaus gy-
venimą žemėje. Jo gyvenimas rodo,
kaip mokame mylėti savo Tėvynę,
kultūros paveldą. Ypač dėkojo jubilia-
tui už jo nuoširdumą ir kuklumą –
dirbdami dirbtuvėse, restauratoriai net
nežinojo, kad jų kolega buvo lageryje.

Architektė restauratorė Alina
Samukienė, Kitkausko mokinė, kal-
bėjo apie didžiulę savo mokytojo įta-
ką visai grupei.

Nuo 1992 m. dr. Kitkauskas va-
dovauja K. Donelaičio draugijai. Tad
Lietuvos bardu vadinamas aktorius
Tomas Vaisieta, nusipelnęs artistas,
pirmasis ir vienintelis Kristijono Do-
nelaičio kūrinių skaitymo konkurso
laureatas, iškilmingais žodžiais nu-
silenkė Kitkauskui, dėkodamas už jo
darbus, už tai, kad sukauptais dvasi-
niais turtais dalijasi su visais, skleis-
damas juos plačiajai visuomenei, ir
„įteikė’’ jubiliatui, nudžiugindamas
ir visus susirinkusius, „puokštę iš
Donelaičio kūrybos’’.

Lietuvos valstybinio dailės mu-
ziejaus direktorius Romualdas Bud-
rys papasakojo apie bendradarbiavi-
mą su Kitkausku, kuris prasidėjo
1967 m., kai Katedrai (tuomet paver-
stai paveikslų galerija) gelbėti buvo
užsakytas tyrimo projektas, kuriam
vadovavo gerbiamas jubiliatas. Susi-
rinkusieji išgirdome, kokį „katorgos,
galeros darbą’’ Katedros požemiuose
ne vienerius metus dirbo Kitkauskas.
Prelegentas priminė bendrus darbus
Tolminkiemyje, ypač tvarkant Kit-
kausko restauruotą pastoratą. 

Habilituotas daktaras Vytautas
Urbanavičius papasakojo, kaip 1967
m., kai jis vadovavo Lietuvos pilių
centrui, Kitkauskas kartu su A. Tau-
tavičiumi ištyrė Tolminkiemo bažny-
čios liekanas. Bažnyčia buvo atstaty-
ta pagal Kitkausko projektą. Viduje
medžiagos nebuvo. Projektuojant jį
reikėjo žinių ir nuovokos. Kai vėliau

buvo gauti piešiniai, paaiškėjo, kad
Kitkauskas nė centimetru nebuvo
nukrypęs nuo originalo. Tai pamatę
net vokiečiai aiktelėjo.

Renginio vedėjas pakvietė pa-
minklosaugininką profesorių Joną
Glemžą apibendrinti pasisakymus.

Prelegentas prisiminė pirmąjį
susitikimą su jubiliatu: iš lagerio grį-
žęs jo tėvas vieną dieną supažindino
su jaunuoliu, kurį gelbėjo Mordovijos
lageryje. Antrą kartą abu susitiko
prieš 50 metų Mokslinėse restauraci-
nėse dirbtuvėse. 

Pabrėždamas Kitkausko kūry-
bingumą ir darbštumą, prof. Glemža
priminė svarbesnius pirmuosius jo
darbus, ypač vertindamas Kauno ro-
tušės medinių sijų pakeitimą – tai bu-
vo unikalu paminklosaugoje.

Kalbėdamas apie Kitkausko dar-
bus Tolminkiemyje, Glemža pabrėžė,
jog jubiliatui pavyko rasti Vokietijoje
gyvenančių Donelaičio giminių, už-
megzti su jais ryšius ir sudominti Do-
nelaičio palikimo puoselėjimu.

Ypač dideliu indėliu į Lietuvos
architektūros istoriją profesorius lai-
kė Žemutinės pilies ir Katedros mūrų
istorinės raidos ištyrimą. Apiben-
drindamas Kitkausko veiklą, Glemža
teigė, jog jubiliatas pasižymėjo ypa-
tinga architektūrine nuovoka ir yra
vienintelis restauratorius, kuris savo
darbus vainikuoja spausdintais dar-
bais. Tai, kad kartu su žmona dr. Lai-
ma Kitkauskiene parašė anglų-lietu-
vių kalbų architektūros žodyną, jau
yra šeimos darbas.

Po to prasidėjo sveikinimų mara-
tonas. Ypač jaudinančią kalbą ben-
draklasių vardu pasakė geologas dr.
Algimantas Grigelis, priminęs Kit-
kausko suėmimo istoriją ir išsaugotas
klasės tradicijas. Renesansinėje salė-
je garbųjį jubiliatą sveikino buvę ko-
legos, Pilies draugijos nariai, Ameri-
kos Tautos fondo, Lietuvos kultūros
fondo, Mokslo ir enciklopedijų leidy-
bos instituto atstovai. Nuoširdžiausi
visų susirinkusiųjų linkėjimai su-
skambo „Ilgiausių metų” posmuose.

Kartu su visais sveikinusiais lin-
kime dr. Kitkauskui naujų reikšmin-
gų studijų ir tariame multos annos
faustos, felices!

VILNIAUS PILIŲ RITERIUI 
IR METRAŠTININKUI – 80
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LAURA PAÇTAUSKAITÈ

Lenkijoje išleista dailininko Sta -
sio Eidrigevičiaus kūrybos monogra -
fija lietuvių ir lenkų kalbomis atsklei-
džia šio garsaus Lenkijoje gyvenančio
lietuvių kilmės menininko kūrybos
visumą ir begalinį vaizduotės pasaulį.

Monografijos ,,Stasys” autorė
Mo nika Kuc kruopščiai seka S.  Eid -
rigevičiaus daugelio metų kuriamo
meno pasiekimus įvairiose dailės sri-
tyse – skaitytojas nuosekliai vedamas
per šio originalaus tapytojo, grafiko,
skulptoriaus ir plakatisto kūrybos
pa saulį.

Į klausimą, kas jam būtų didžiau-
sia nelaimė, šešiasdešimtmetis S.
Eid rigevičius neabejodamas atsako:
,,Gyvenimas be meno”. Menas jam
nuo pat vaikystės yra šaltinis, ku -
rian tis laisvės ir neišsemiamos vaiz-
duotės žaismės erdvę, pažymi Len -
k ijos dienraštis ,,Rzeczpospolita”.

Albumo autorė atkreipia ypatin -
gą dėmesį į S. Eidrigevičiaus santykį
su gamta. Lietuviškame kaime Pane -
vėžio rajone užaugęs dailininkas savo
kūriniuose dažnai sakralizuoja įpras-
tus dalykus, kuriuos kažkas išmetė
kaip nereikalingus. Seną medinę
skry  nią arba gabalą surūdijusios
skar  dos dailininkas priima kaip liki-
mo dovaną ir puikų dirbinį. Savo pa -
veikslų modelių autorius ieško ir juos
randa visame pasaulyje, kurdamas
asmeninį, nepakartojamą stilių.

Gausiai iliustruota dvikalbė mo -
nografija apžvelgia svarbiausius S.
Eid rigevičiaus gyvenimo ir kūrybos
laikotarpius, kai lietuvių dailininkas
pelnė pripažinimą Amerikoje ir Ja -
ponijoje, kaip savo vaizduotę atsklei-
dė ekslibrisų ir kaukių pasaulyje, įsi-
menančio stiliaus plakatuose, skulp-
tūrose ir fotografijose.

Leidinyje, be garsiųjų kūrinių,
pri menami ir kiek primiršti S. Eid -
rigevičiaus darbai, taip pat dailininko
menami dialogai su garsiaisiais meni -
ninkas Van Gogh, Picasso ir netgi Da -
vid Bowie. Vienas iš albumo perlų –
dailininko sukurta vokiečių rašytojo
nobelisto Guenter Grass karika tū ra.

Daugiau kaip 30 metų Lenkijoje
gyvenantis S. Eidrigevičius yra žino-
mas daugelyje pasaulio šalių, Lietu -
voje pagerbtas Nacionaline premija,
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedi -

mi no ordinu, Vilniaus dailės aka -
demijos garbės daktaro titulu.

Pasaulinio garso dailininkas gi-
mė Mediniškių kaime (Pakruojo r.),
užaugo Lepšių kaime, netoli Pane -
vėžio. Baigęs Kauno meno mokyklą ir
tuometį Vilniaus dailės institutą
(dabar – Dailės akademija), nuo 1980
metų gyvena ir kuria Lenkijoje. 

Asmenines parodas S. Eidrige -
vičius yra surengęs daugelyje Euro -
pos ša lių, taip pat JAV, Meksikoje,
Aust ralijoje, Japonijoje, Kinijoje,
Korėjoje, Indijoje, Kanadoje, Jungti -
niuose Ara bų Emyratuose ir kt. 

ELTA

EDVARDAS ŠULAITIS

Turbūt mažiausiai išeivijoje yra
skaitomas (ar apskritai pažįstamas)
Vilniaus universiteto leidžiamas
žurnalas „Spectrum”. Naujausiąjį
(2010 m. Nr. 2 ) jau po Naujųjų metų
gavome universiteto docento Remi -
gijaus Naužemio dėka. 

Šis 46 psl. turintis žurnalas, kaip
galima suprasti, leidžiamas du kartus
per metus. Jo redakcija – gana didelė:
Nijolė Bulotaitė, Liana Binkauskaitė,
Milda Levandraitytė, Birutė Kuklytė,
Viktoras Denisenko, Vida Lapins kai -
tė, Sandra Pikčilingytė, Martynas
Rim šelis, Edita Kizlytė. 

Leidinio tiražas siekia 1,500 egz.,
jis platinamas nemokamai. Adresas
„Spectrum”, Vilniaus universitetas,
Informacijos ir ryšių su visuomene
sky rius, Universiteto g., 3, LT –
01513 Vilnius, Lithuania. 

Šiame žurnale daug įdomių
straipsnių, kurių didelė dalis – gana
p opuliaraus pobūdžio ir suprantami
eiliniam skaitytojui. Pradžioje sutal -
pinti keli puslapiai trumpoms ži -
nioms, o po to – ilgesni rašiniai. 

Mane sudomino dr. Rimvydo
Laužiko straipsnis „Paveldo komu ni -
kacija ir tinklaveikos visuomenė” bei
prof. Dalios Leinartės „Lietuvių šei -
mos istorija: tradicija, socialinė poli -
tika ir pasirinkimo laisvė”. 

Kalbų mėgėjus gali labiau do min -
ti Martyno Šiaučiūno (iš VU Orien -
talistikos centro) straipsnis „Pas -
laptingoji kiniečių kalba”. Tie, kurie
rūpinasi sveikata, turėtų perskaityti

Mildos Levandraitytės rašinį „Poky -
čiai odoje – kvietimas rūpintis svei -
kata”. 

Dauguma straipsnių turi sant -
raukas anglų kalba. Yra nemažai ir
trumpesnio pobūdžio rašinių, ku -
riems paskaityti nereikia daug laiko. 

Taip pat įdėtas gana ilgas sąrašas
naujų mokslinių knygų bei jų viršelių
nuotraukos. Pirmoji tame sąraše yra
Aldono Pupkio knyga „Lietuvių kal -
bos normintojai ir puoselėtojai”
(išleido Mokslo ir enciklopedijų lei -
dyklos centras, 2010 m. Vilniuje). Šių
knygų autoriai yra ne vien tik lie -
tuviai, yra ir verstinių iš užsienio
kalbų. 

Žurnalas yra gausiai iliustruotas,
daugiausia spalvotomis nuotrau -
komis. 

S. Eidrigevičiaus monografija
prabyla lietuvių ir lenkų kalbomis 

Stasys Eidrigevičius.
www.balsas.lt

Vilniaus universiteto
žurnalas „Spectrum”

Chicago International Art Ex ibition,
1993.

Panevėžio kraštotyros muziejaus parodos dalis.                                  
www.bernardinai.lt nuotr.  

Panevėžio kraštotyros muziejus 
atidaro parodą

„Kryždirbystė Aukštaitijoje”
Sausio 27 d. Panevėžio kraštoty-

ros muziejuje (Vasario 16-osios g. 23,
Panevėžys) atidaryta naujausia paro-
da –  „Kryždirbystė Aukštaitijoje”.

Parodoje pristatoma Panevėžio
krašto dievdirbystės tradicijos, žy -
miau si dievdirbiai, pateikiami muzie-
jaus sakralinės medžio skulptūros
rinkinio siužetai, skulptūrų autoriai,
kilmės vietos. Parodoje atskleidžiama

XVIII a. antrosios pusės – XX a. pra -
džios Vidurio Lietuvai būdingų san-
tūrių, lakoniškų formų liaudies
skulptūros tradicija.

Taip pat pristatomi garsiausių
Vidurio Aukštaitijos dievdirbių Vinco
Svirskio, Ksavero Danausko, Igno
Bieliausko, Silvestro Merkelio, Jono
Valio ir kitų darbai.

Bernardinai.lt

Maloniai kviečiame į 
XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą 

2011 m. liepos 3–5 d.  Kaune ir Vilniuje.

XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo tema: stiprios ir
konkurencingos valstybės kūryba – tai mokslo galimybių ir jaunimo inicia -
tyvų energija, mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimas, lietuviškosios
tapatybės išsaugojimas.

Daugiau informacijos apie XV Pasaulio Lietuvių mokslo ir kūrybos sim -
po ziumą galima rasti www.simpoziumas.lt puslapyje. 

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite ,,Draugą”!
www.draugas.org
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Išbandyti skiepai, nuo gripo saugantys 
visą gyvenimą

Margumynai

Kaip rašo britų dienraštis „The
Daily Mail”, skiepus, pavadintus
„FLU-v”, sukūrė britų bendorvė
SEEK, kuri dirba naujų vaistinių
preparatų tyrimų srityje. Skiepų
bandymuose dalyvavo 48 savanoriai.
Remiantis tyrimų ataskaita, pirmoji
klinikinių tyrimų fazė parodė, kad
skiepai yra saugūs naudoti ir leidžia
įgyti pastovų imunitetą.

Šiuo metu naudojami skiepai nuo
gripo yra sukurti gripo viruso
paviršinių antigenų, pasižyminčių
dideliu kintamumu, pagrindu. Todėl
kasmet prieš sezonines gripo epi-
demijas tenka kurti naujus skiepus.
Skirtingai nuo kitų skiepų, „FLU-v”

sudėtyje yra gripo viruso vidinių bal-
tymų sintetinių analogų, kurie yra
itin pastovūs. Šių baltymų struktūra
nepakito per visą gripo viruso stebėji-
mo laikotarpį, kuris tęsiasi jau maž-
daug 60 metų. Taigi tokie skiepai
teoriškai suteikia ilgalaikę apsaugą
nuo gausybės gripo viruso padermių.
Skiepų kūrėjai pažymi, kad kartą
pasiskiepijęs žmogus veikiausiai įgis
imunitetą visam gyvenimui. Tikima-
si, kad antrosios klinikinių tyrimų,
kurių metu bus tiriamas ne tik
skiepų saugumas, bet ir veiksmingu-
mas, fazės rezultatai bus paskelbti
ateinančių metų pradžioje.

Delfi.lt

Atkelta iš 2 psl.
Nuo užkimimo ir gerklės skaus-

mo padeda išspaustos svogūnų sul-
tys, sumaišytos su medumi. Taip
reikia papildomai pavartoti vitamino
C. Peršalimo metu pasireiškiantis
kosulys taip pat gali dirginti gerklę.
Beje, prasidėjus kosuliui, labai veiks-
minga priemonė taip pat yra medus.
Nesenų JAV mokslininkų tyrimų
metu netgi įrodyta, kad medus vaikų
kosulį gydo veiksmingiau nei vaistai.
Medus, ypač tamsus, pvz., grikių, jau
seniai žinomas kaip produktas, kuris
turi daug antioksidantų. 

Ar valgyti ir ką valgyti? 

Kai skauda gerklę ar net pakyla
temperatūra, kamuoja kiti peršalimo
požymiai, paprastai prarandamas
apetitas. Iš tiesų nėra reikalo versti
save valgyti per prievartą, bet tai dar
nereiškia, kad būtina badauti. Tie-
siog vertėtų atsižvelgti į tai, ką val-
gote. Pirmiausia, aišku, reikia dau-
giau gerti. Ypač jei kyla temperatūra,
organizmas praranda daug skysčių.
Be vaistažolių arbatų, tinka šviežių
vaisių ir daržovių sultys, nes jose yra
daug vitaminų ir mineralų, sultiniai,
pavyzdžiui, vištienos sultinys arba
trinta daržovių sriuba. Taip pat gali
prireikti maisto, kuriame yra probi-
otikų, kurie stiprina imunitetą, taigi
labai tinka jogurtas, tačiau reikėtų
vengti kitų pieno produktų. Apskritai
maistas turi būti lengvas. 

Šiuo laikotarpiu reikėtų susi-
laikyti nuo lengvai virškinamų angli-

avandenių – pyragaičių, tortų, pyra-
gų, baltos duonos, cukraus. Taip
vengti mėsos. Nes daug baltymų tur-
inčiam ir riebiam maistui apdoroti
reikia daugiau energijos, o organiz-
mui jos reikia kovojant su peršalimu. 

Paprastas būdas imunitetui
stiprinti 

Gerai žinoma tiesa, kad, norint
neperšalti, privalu grūdintis, stiprinti
savo imunitetą. Gaila, bet retas kuris
skiria laiko tiems dalykams, kol liga
nepaguldo. Vis nėra laiko ar per daug
sudėtinga tuo užsiimti. Bet štai
neseni tyrimai rodo, kad vienas iš
imuniteto stiprinimo būdų yra visai
paprastas. Tereikia tik tinkamai
išsimiegoti. Taip tvirtina Carnegie
Mellon University mokslininkai ir tai
pagrindžia savo tyrimo rezultatais. 

Rezultatai parodė, kad tie daly-
viams, kurie miegojo mažiau nei 7
valandas per parą, buvo tris kartus
didesnė tikimybė susirgti peršalimo
ligomis, palyginti su tais, kurie mie-
gojo 8 valandas ar ilgiau. Žinoma, kad
miego stoka gali sukelti tam tikrų
imuninės sistemos pokyčių, pavyz-
džiui, sumažėti T-limfocitų, kurie
kovoja su virusais ir bakterijomis,
skaičius, taip pat baltymų, kurie sti-
muliuoja šių ląstelių augimą. Kita
vertus, pats peršalimas yra stresas,
galintis pakenkti imuninei funkcijai
ir padidinti riziką susirgti kitomis
ligoms.

Parengė Jurgita Pranskienė 
Sveikaszmogus.lt

Kai suskausta gerklę

A † A
Inž. VYTAUTAS MAŽEIKA

Mirė 2011 m. sausio 19 d., sulaukęs 90 metų amžiaus.
Gimė 1921 m. sausio 15 d., Pašiaušyje, netoli nuo Šiaulių. Buvo

jauniausias keturių berniukų šeimoje. Studijavo Vytauto Didžiojo
universitete. Karui einant prie pabaigos drauge su keletu savo drau-
gų paliko Lietuvą ir per Vokietiją ir Norvegiją pasiekė Švediją. 1946
m., vyriausio brolio Antano, gyvenančio Amerikoje kviečiamas,
atvyko į Ameriką ir įsikūrė Pittsburgh mieste. Čia, Carnegie Mellon
universitete, baigė inžinerijos mokslus, elektrotechnikos srityje,
sukūrė šeimą. Šeimą papildė trys vaikai: Bartis, Nancy ir Kernius.
Greitai įsijungė į lietuvišką bendruomenę ir kelioliką metų talki-
ninkavo Pittsburgh radijo valandėlei „Lietuvos garsai”. 1959 metais
su šeima persikėlė į Chicago. Dirbo didelėje elektros tiekimo firmo-
je projektavimo inžinieriumi. Nutaręs paimti ankstyvą pensiją, 1984
m. persikėlė į Floridą ir apsigyveno Treasure Island miestelyje ant
įlankos kranto. Čia nedelsiant su žmona Dana įsijungė į Lietuvių
klubą ir labai aktyviai reiškėsi lietuviškos bendruomenės gyvenime.
Jis ruošė paskaitas minėjimų metu, dirbo Lietuvių klubo valdyboje,
šoko tautinių šokių grupėje, vaidino renginių metu, talkininkavo
įvairioms organizacijoms ir t. t.

Atsisveikinimo vakare šermeninėje ir palydoje į katalikų Kalva-
rijos kapines, dalyvavo didelis būrys apylinkės lietuvių ir svečių iš
tolimesnių vietovių.

Dideliame liūdesyje liko: žmona Dana, sūnūs Bartis ir Kernius,
anūkai: Peter, Audra, Veronika ir Eileen, keturi proanūkiai, brolio,
dr. Prano Mažeikos žmona Aldona ir jų vaikai su šeimomis, brolio
Antano Mažeikos vaikai su šeimomis, posūniai Andrius ir Viktoras
Barauskai su šeimomis bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir
Lietuvoje.

Liūdinti šeima

Televizoriaus žiūrėjimas kenkia širdžiai
Nurodoma, kad širdies ligų ir

priešlaikinės mirties dėl bet kurios
priežasties išaugo dvigubai tiems,
kurie praleidžia daugiau nei 4 valan-
das „prilipę” prie ekrano. Tyrėjų
parengtoje ataskaitoje teigiama, jog
dėl to iš dalies kalti medžiagų apy-
kaitos veiksniai ir uždegimai.

Pasirodo, kad daugiau nei ketve-
rias valandas televiziją žiūrintys, po
internetą naršantys ar kompiute-
rinius žaidimus žaidžiantys asmenys
turi dvigubai aukštesnę širdies ligų
riziką. Dr. Emmanuel Stamatakis iš
Londone esančio Universiteto kole-
džo Epidemiologijos ir visuomenės
sveikatos katedros sakė: „Daug laiko
prieš ekraną – ypač televizoriaus –
praleidžiantys žmonės labiau rizikuo-
ja mirti dėl bet kokios priežasties ar
patirti su širdimi susijusių problemų.
Mūsų analizė rodo, jog dvi ar daugiau
valandų prie ekrano per dieną žmo-

nėms didina širdies priepuolio ri-
ziką.”

Ši studija buvo pirmoji, ištyrusi
ryšį tarp spoksojimo į ekranus ir
mirtinų bei nemirtinų širdies ligų.
Nustatyta, kad daugiau nei 4 valan-
das per dieną prie ekrano pralei-
džiantys žmonės pasižymi 48 proc.
didesne rizika mirti nuo bet kokios
priežasties ir net 125 proc. rizika pa-
tirti širdies arba kraujagyslių ligų
problemų. Tokios rizikos nepriklausė
nuo tokių veiksnių kaip rūkymas,
aukštas kraujospūdis, aukštas kūno
masės indekso rodiklis, socialinė
klasė ar net mankšta.

Mokslininkai ragina patvirtinti
poilsio gaires, kadangi didžioji dalis
darbingo amžiaus žmonių praleidžia
daug laiko būdami neaktyvūs arba
sėdėdami prie kompiuterių ar televi-
zorių ekranų.

Delfi.lt

Laiminga santuoka užtikrina ilgesnį 
gyvenimą ir sveikatą

Tyrėjai tvirtina, kad vedybos
suteikia gyvenimui džiaugsmo, skati-
na sveikiau maitintis ir ilgina gyve-
nimo trukmę, praneša „Daily Mail”.
Susituokusių žmonių fizinė ir psichi-
nė sveikata pagerėja, o priešlaikinės
mirties tikimybė sumažėja 15 proc.,
teigiama tyrime, kuris buvo atliktas
septyniose Europos šalyse. Be to, kuo
ilgiau trunka santuoka, tuo rezul-
tatai geresni – su sąlyga, kad sutuok-
tinių santykiai pagrįsti meile ir para-
ma vienas kitam.

John Gallacher, Kardifo univer-
siteto mokslininkas, apžvelgęs Euro-
pos tyrimus, pasakė, kad laimingai
susituokusios poros dažniau maiti-
nasi sveikai, turi daugiau draugų ir
labiau rūpinasi vienas kitu. Kadangi

vedybos reiškia didesnį įsipareigo-
jimą, tai paaiškina, kodėl susituo-
kusių žmonių psichinė sveikata pa-
prastai geresnė, nei tiesiog kartu gy-
venančių partnerių. Gyvenimas ne-
susituokus paprastai trumpiau trun-
ka. Dažniausiai tai aiškinama tuo,
kad santykius, pagrįstus įsipareigo-
jimu, labiau palaiko visuomenė. „Su-
situokusių porų santykiai dažniau
būna pagrįsti abipuse parama ir
pagalba, tokios poros dažniau gyvena
sveikai, jų emocinė ir fizinė sveikata
geresnė.” 

Tyrimo išvadas redakciniame lei-
dinio „British Medical Journal”
straipsnyje apžvelgė dr. J. Gallacher
ir jo sūnus, gydytojas David Galla-
cher.                                     Delfi.lt

Sulaukus 35-erių, nevaisingumo tikimybė
padidėja 6 kartus

Gydytojai įspėja poras nelaukti
per ilgai, jei nori susilaukti vaikų. Vis
daugiau moterų siekia karjeros, tad
jos linkusios atidėti motinystės
džiaugsmus, kol sulaukia ne mažiau
nei 35 m., praneša „Daily Mail”.

Tačiau Karališkojo akušerijos ir
ginekologijos koledžo mokslininkai
atlikę tyrimą, padarė išvadą, kad 35
m. sulaukusioms moterims gresia še-
šiskart didesnė nevaisingumo tikimy-
bė, nei dešimt metų jaunesnėms mo-
terims. Tyrime teigiama, kad vyres-
niems tėvams galimybė susilaukti
vaikų mažėja ir didėja rimtų medi-

cininių problemų, kurios gali kilti ir
motinai, ir kūdikiui, tikimybė. 40 su-
laukusioms moterims gresia didesnė
tikimybė persileisti, nei pagimdyti.
Vyrų vaisingumas taip pat sparčiai
mažėja nuo 25 m. Gydytojų vertini-
mu, net jauna, iki 30 m. amžiaus mo-
teris nuo statistinio keturiasdešimt-
mečio pastoja vidutiniškai per dvejus
metus.

Nors gydytojai jau seniai įspėja
apie vėlyvos tėvystės ir motinystės
pavojus, vis daugiau porų nuspren-
džia susilaukti vaikų vyresniame am-
žiuje, nes iki galo neįvertina pasek-

mių ir rizikos. Statistiniais duome-
nimis, Didžiojoje Britanijoje per pas-
taruosius 20 metų moterų, pagim-
džiusių po 40 metų, skaičius išaugo
triskart. Praėjusiais metais mote-
rims, vyresnėms nei 40 metai, gimė

27 tūkst. kūdikių. 1989 m. šis skai-
čius tesiekė 9,336. Gydytojai ir toliau
primygtinai tvirtina, kad moterims
turi būti primenama, jog tinkamiau-
sias amžius susilaukti vaikų – nuo 20
iki 35 m.                               Delfi.lt
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��Š. m. vasario 2 d., trečiadienį, 1
val. p. p. žiūrėsime vaizdajuostę –
tarptautinio sportinių šokių konkur-
so šventinį koncertą iš Viniaus ,,Gin -
tarinė pora”. Filmai rodomi Pasaulio
lietuvių cent ro skai tykloje. Maloniai
kviečia JAV LB Lemonto socialinių
rei kalų skyrius.

�Maloniai kviečia į Ligonių lan -
kytojų bei Komunijos dalintojų kur-
sus. Kursai vyks Palaimintojo Jurgio
Ma tulaičio misijoje antradieniais –
va  sario 8 d., 15 d. ir 22 d. – 6:30 val.
v. Kursus ves seselė Janina Golu -
bickis, SSC. Daugiau informacijos
Pal. Jur gio Matulaičio misijos rašti -
nė je tel. 630-257-5613.

��ALT’as vasario 13 d. 2 val. p. p.
kviečia visuomenę į Vasario 16-osios
minėjimą Jaunimo centro didžiojoje
salėje. Prieš minėjimą Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo baž ny čioje 10:30 val.
r. vyks šv. Mišios. 

��Vasario 13 d., sekmadienį, JAV
LB Waukegan – Lake County apylin -
kės valdyba 3 val. p. p. kviečia į Wil -
mot Mountain, 11931 Fox River Rd.,
Twin Lakes, Wilmot, WUI 83181,
slidinėti. Už slidinėjimą mokėsite pu -
sę kainos. Atvykstančius prašome
atsivežti maisto bendram stalui. Dau -
giau informacijos su teiks Gediminas
tel. 847-362-8675.

�Vasario 16 d., trečiadienį, Ci ce -
ro miesto administracija ruošia Lie -
tuvos nepriklausomybės dienos – Va -
sa rio 16-osios – paminėjimą. Iškilmės
įvyks 2250 S. 49 Ave., Cicero „Co m -
munity Center”, patalpose. Pradžia
11 val. r. Prie vėliavos garbės sargy-
boje dalyvaus Jūrų šaulių kuopa
„Klaipėda” ir Gen. T. Daukanto Jūrų
šaulių kuopa. Žodį  tars Lietuvos Res -
publikos generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė. Cicero apylinkės
LB valdyba, maloniai kviečia daly-
vauti renginyje. Gausiu  dalyvavimu
šventėje parodysime padėką ir Cicero
valdžios pareigūnams. Po programos
– malonus pabendravimas ir pasivai -
ši nimas.

��Vasario 20 d., sekmadienį, JAV
LB Cicero apylinkės valdyba rengia
Vasario 16-osios – Lietuvos neprik -
lau somybės paskelbimo šventę. 9 val.
r. Šv. Antano parapijos bažnyčioje šv.

Mišios. Po Mišių parapijos salėje vyks
akademinė programa. Renginio pa -
grin dinė kalbėtoja – Marija Remie nė.
Meninę programą atliks parapijos
choras (vadovė Vilma Meilutytė).

��Vasario 27 d. 12 val. p. p. vyks
Pasaulio lietuvių centro metinis su-
važiavimas. Maloniai kviečiame daly-
vauti.

��JAV LB Vidurio Vakarų apy gar-
dos mokytojų konferencija vyks Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, sek -
ma dienį, vasario 27 d. Šv. Mišios Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
9 val. r. Dalyvių registracija – 10 val.
r. Daugiau informacijos galite gauti
tel. 630-805-4036 (Jūratė) arba el.
paš tu jurate124@yahoo.com.

��Montessori mokyklėlė ,,Žiburė -
lis” priima vaikus nuo 3 iki 6 metų.
Veikia rytinė ir popietinė pamainos.
Vaikai ją gali lankyti tris, keturias ar
penkias dienas per savaitę. Vaikai
auklėjami lietuviška bei montesoriš-
ka dvasia. Klasėje kalbama tik lietu-
viškai.  Atvirų durų diena mokyklėlė-
je vyks šeštadienį, kovo 12 d., nuo 9
val. r. iki 11 val. r. Kviečiame apsi-
lankyti.

��Lietuvių Fondo narių metinio
suvažiavimo 2011 m. gegužės 7 d.
me tu trejų metų kadencijai bus ren-
ka mas trečdalis LF Tarybos narių, t.
y. 6 nariai (direktoriai), taip pat 3
Kontrolės komisijos nariai vienerių
metų kadencijai. Daugiau informaci-
jos rasite LF tinklalapyje www.lithua-
nianfoundation.org, paskambinę tel.
630-257-1616 arba parašę el-paštu:
admin@lithfund.org.

��Ovidijaus Vyšniausko koncer-
tas vyks kovo 5 d., šeštadienį, 8 val. v.
Lenkų kultūros fondo salėje (177
Broadway Clark,NJ 07066). Daugiau
informacijos suteiks Žilvinas el. paštu
zilvis_bublis@yahoo.com arba tel.
732-713-5108.

��2011 metų stovyklavimo Nerin-
gos stovykloje datas jau galite rasti
tinklalapyje www.neringa.org. Prašo -
me atkreipti dėmesį į paskeitimus
tvarkaraštyje.  

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

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Aleksandras Stulginskis

Renginiai St. Petersburg, FL 

��  Vasario 19 dieną, šešta-
dienį, 5 val. p. p. koncertas – vakarie-
nė Ne priklauso mybės šventei pami-
nėti vyks St. Petersburg Lietuvių
klube (4880 46th Ave. North, St.
Petersburg, FL). 

��  Vasario 20 dieną, sekmadie-
nį, 1:15 val. p. p. šv. Mišios už Lietuvą
Šv. Vardo bažnyčioje (5800 15th Ave.,
South, Gulfport, FL). 2:30 val. p. p.
pie tūs ir iškilmingas Vasario 16 d.
minėjimas Lietuvių klube (4880 46th
Ave. North, St. Petersburg, FL).

��  Kovo 3–7 d. vyks LR gar-
bės konsulato rengiamas XI metinis
golfo turnyras ,,Florida Open”. No -
rinčius dalyvau ti turnyre prašome
kreip tis į konsulatą tel. 727-895-
4811, arba parašyti el. lašką adresu
LTConsulFL@bayprintonline.com

��  Kovo 6 dieną, sekmadienį,
1:15 val. p. p. šv. Mišios už Lietuvą
Šv. Vardo bažnyčioje (5800 15th Ave.
South., Gulfport, FL). 2:30 val. p. p.
Kovo 11-osios minėjimas St. Peter s -
burg Lietuvių klube (4880 46th Ave.

North, St. Petersburg, FL). Pra -
nešėjas Lietuvos Respublikos amba -
sa dorius JAV ir Meksikai Žygimantas
Pavilionis.

��  Kovo 8 dieną, antradienį,
tradicinė Užgavėnių vakarienė St.
Petersburg Lietuvių klube.

��  2011 m. sausio 22 d., šešta -
dienį, 2 val. p. p. šaukiamas Lietuvių
klubo narių metinis ataskaitinis susi -
rinkimas, kurio metu 2010-tų metų
valdybos, direktorių ir pagalbinių
vienetų pareigūnai skaitys metinius
pranešimus.

��  Kovo 20 d., sekmadienį, 4
val. p. p. pianisto Edvino Minkštimo
koncertas St. Petersburg Lietuvių
klu be (4880 46th Ave. North, St.
Petersburg, FL).

��  Balandžio 12 d., antradie -
nį, St. Petersburg Kultūros būrelis
ren gia solistės Lijanos Kopūstaitės
kon certą. Adresas Lie tuvių klubas
(4880 46th Ave. North, St. Peters -
burg, FL).

Petras Geniušas.  
Juliaus Kalinsko nuotr.

Šeštadienį, vasario
12 d., 6 val. v.

Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, 
vyks vieno žymiausio

Lietuvos pianisto 
PETRO GE NIUŠO
labdaros koncertas 

Rengia Lietuvos vaikų
globos būrelis 

,,Sau lutė”

Tai serijos „Lietuvių literatūros
lobynas. XX amžius” knyga. Šis Ma -
riaus Katiliškio romanas spaudai pa -
rengtas remiantis paties autoriaus
pri žiūrėtu JAV leidyklos „Terra”
1957 m. leidimu.

„Miškais ateina ruduo”, sukur-
tas per šešias savaites. Jis apima vie -
nos vasaros įvykius miškų apsupta -

me modernėjančiame nepriklauso-
mos Lietuvos kaime. Prasidėjęs miš -
ko kirtimu pavasarinio polaidžio me -
tu bei pelkių sausinimu, baigiasi tą
patį rudenį įvykusiu miško gaisru.
Ūkio darbai, šiokiadienių ir šventa -
die nių ritualai bei gamtos aprašymai
sudaro pusę romano teksto. Nemaža
dalis skiriama miškui, kurio naikini-
mas susietas su kūrinio veikėjų liki-
mais. Romano intrigos lūžius valdo
gaivališkos prigimties aistra ir nenu-
malšinamas asmeninės laimės troški-
mas. Jo veikėjai – vi dinių jėgų au kos,
jie gyvena jausmo visagalybės at -
mosferoje. 

Kad pamatytų, kokia vaizdinga
ir graži lietuvių kalba, siūlyčiau tą
knygą perskaityti vyresniųjų klasių
moksleiviams. 

Knygos kaina  – 20 dol. Kny gą
galima įsigyti paštu, pri dedant 9,75
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kai na – 5 dol. Per -
siun čiant daugiau kny gų, už kiek vie -
ną papildomai siunčia mą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per -
kant pra šome paskambinti admi nis -
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

„Miškais ateina ruduo”

Prezidento 
ALEKSANDRO STUL GINS KIO

gimimo metinių mi nėjimas 
vyks sekmadienį, vasario 6 d.,

12:30 val. p. p. 
Pasaulio lietuvių centro 

didžiojoje salėje 
(14911 127th St., Lemont, IL). 

Garbės viešnia – Pre zidento
dukra dr. Aldona Juo ze vi čienė su
šeima. Programoje – Juo zas Poli-
kaitis,  Stasė Peter sonienė bei dr.
Aldonos Juozevičienės asmeniniai
prisiminimai. Meninę programą at -
liks Da riaus Polikaičio vadovauja-
mas vyrų oktetas. Į iškilios Lietuvos
as menybės gimtadienio šventę,
prisi liesti prie dalelės Lietuvos isto-
rijos, vi sus maloniai kviečia „Sau-
lutė”, Lie tuvos vaikų globos būrelis.

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 
Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugâ”!

www.draugas.org


