
NIU auditorija pavadinta lietuvio vardu

DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

Valiutų santykis
1 USD — 2.53 LT
1 EUR — 3.45 LT

• Tridienį ,,Draugą” pasitinkant

• Laiškai, nuomonės

• Tuscon tragedijos pamoka

• Dvasinio atsinaujinimo
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Vasario 3–6 dienomis Lietuvos Respublikos amba-
sadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis
lankėsi California valstijoje, kur susitiko su vietos

valdžios pareigūnais, nevyriausybinių organizacijų ats-
tovais, verslininkais, Lietuvių Bendruomenės atstovais.
Susitikimų metu buvo aptartos Lietuvos politinių, ekono-
minių ir kultūrinių ryšių su šia viena iš didžiausių JAV
valstijų stiprinimo galimybės.

Vasario 4 dieną Lietuvos ambasadorius susitiko su
Los Angeles miesto meru Antonio Villaraigosa, tarybos

nariu Tomu LaBonge, kitais vietos valdžios pareigūnais.
Pokalbių metu aptarta susigiminiavusių Los Angeles ir
Kauno miestų ryšių plėtra, miesto atstovai buvo pakvies-
ti atvykti į Kaune rengiamą 2011 m. Europos vyrų krep-
šinio čempionatą. Los Angeles miesto vadovybė, kuri jau
20 metų dalyvauja susigiminiavusių miestų programoje
su Kaunu, išreiškė norą artimiau bendradarbiauti su
Kaunu, tiek artėjant ,,Eurobasket” baigiamosioms rung-
tynėms Kaune, tiek prisidedant prie Kauno ekonomikos
vystymo. Nukelta į 10 psl.

LR ambasadorius lankėsi Los Angeles

LR ambasadorių Žygimantą Pavilionį Los Angeles oro uoste pasitiko LR garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė Navarrette ir Los
Angeles lietuvaitės. LLRR  ggaarrbbėėss  kkoonnssuullaattoo  CCaalliiffoorrnniiaa nuotr.

Vilniuje vieši JAV valstybės sekretorės pa-
dėjėja ginkluotės kontrolei ir priežiūrai
Rose Gottemoeller. 10 psl.   ELTA nuotr. Čikaga (,,Draugo” info) – Vasa-

rio 8 d., antradienį, Northern Illi-
nois University (De Kalb, IL) buvo
pagerbtas buvęs šio universiteto
Inžinerijos ir inžinerijos technologi-
jos fakulteto ilgametis dekanas-eme-
ritas Romualdas Kašuba. Iškilmių
metu universiteto inžinerijos audi-
torija pavadinta ,,Dean Romualdas
Kasuba Auditorium” vardu. 

Lietuvos inžinierius mechani-
kas, daktaras, JAV Lietuvių Bend-
ruomenės veikėjas Kašuba gimė
1931 m. kovo 23 d. Kaune. 1944 m. pa-
sitraukė į Vokietiją, 1948 m. persi-
kėlė į JAV. 1957 m. baigė University
of  Illinois. 1962 m. apsigynė daktaro
laipsnį. 1999 m. Lietuvos mokslų
akademijos užsienio narys.

1962–1968 m. Ohio valstijos Cle-
veland susivienijimo „TRW” Kos-
moso tyrinėjimo sistemų modeliavi-
mo, medžiagų atsparumo ir dinami-
kos skyriaus vedėjas. 1964–1986 m.
dėstė Cleveland State University,
1978–1985 m. Mechaninės inžinerijos
katedros vedėjas, 1985–1986 m. Inži-
nerijos doktorantūros programų

direktorius, nuo 1972 m. profeso-
rius. Nuo 1986 m. Northern Illinois
University Inžinerijos ir inžineri-
jos technologijų fakulteto dekanas.
1989–1996 m. Vytauto Didžiojo uni-
versitete Atkuriamojo senato na-
rys. 

Dr. Kašubos tyrimų sritis – kos-
mosas, jėgos perdavimas, didžiųjų
vėjo elektros generatorių tobulini-
mas, konstrukcijų projektavimo me-
todika. Skaitė paskaitas Japonijoje,
Lietuvoje, Kinijoje, Australijoje,
Vokietijoje, buvo kelių JAV ir tarp-
tautinių mokslų konferencijų rengė-
jas. Įvairiuose technikos žurnaluose
paskelbė nemažai mokslinių straip-
snių, tiriamojo darbo ataskaitų
(NASA, JAV Energijos departamen-
tui, JAV Kongresui). Priklauso ke-
lioms mokslo garbės organizaci-
joms, yra Amerikos mechanikos
inžinierių sąjungos, Amerikos lietu-
vių inžinierių ir architektų sąjun-
gos (ALIAS) narys (1966–1969 m.
Cleveland sk. pirmininkas), Tokijo
technologijos instituto nusipelnęs
vizituojantis mokslininkas. 

Už nuopelnus apdovanotas Cle-
veland State University, NASA,
Amerikos mechanikos inžinierių
sąjungos žymenimis. Aktyvus JAV
Lietuvių Bendruomenės narys
(1976–1978 m. Cleveland lituanisti-
nės mokyklos tėvų komiteto pirmi-
ninkas), dalyvauja skautų veikloje.
1998 metais Kauno Technologijos
universitetas dr. Kašubai suteikė
Garbės daktaro vardą. 

Dr. Romualdas Kašuba.
,,Draugo” archyvo nuotr.



Tai,� kas�prieš� keletą�metų�atrodė
neįtikėtina,�šiandien�dažnam�nebeke-
lia�nuostabos.�Šiuolaikinėms� technolo-
gijoms�užkariaujant�mūsų�gyvenimus,
atrodo,�tuoj�nebeliks�nė�vienos�srities,
kur�žmogus�savo�kasdienybės�neban-
dytų�palengvinti�kokiu�nors�technikos
stebuklu.� Netrukus� tikintieji� išpažintį
galės�atlikti�telefonu�–�katalikų�bažny-
čia� pritarė� „iPhone”� telefono� progra-
mai,�padedančiai�maldininkams atlikti
išpažintis.�Ši�programa�pasirodė�po�to,
kai�Popiežius�Benediktas�XVI�paragino
krikščionis� naudotis� skaitmeninėmis
ryšių�priemonėmis�ir�išreikšti�savo�pri-
klausymą� Bažnyčiai� internetu.� Ir� tai� –
tikrai� ne� vienintelis� šiuolaikinių� tech-
nologijų�panaudojimo�pavyzdys:�Vati-
kanas�turi�savo�kanalą�„Youtube”�tink-
lalapyje,�sukurta�„Facebook”�programa,
leidžianti� vartotojams� siųsti� virtualius
sveikinimų�atvirukus�su�Romos�popie-
žiaus� atvaizdu,� o� Rusijos� stačiatikiai
gali� gauti� į� mobiliuosius� telefonus
SMS�žinutes�su�ištraukomis�iš�Biblijos.
Turbūt�netrukus�ne�tik�žemiškus,�bet�ir
dvasinius� reikalus� galėsime� susitvar-
kyti�net�neiškeldami�kojos�iš�namų.��������

Redaktorė�Loreta Timukienė

Prieš dvejus me-
tus švenčiant
,,Draugo” 100-

metį, pakilią nuotai-
ką kiek temdė neri-
mas ir nežinia dėl
tėvams marijonams
priklausančio ,,Drau-
go” pastato likimo,
kuriame iki šiol yra
įsikūrusi redakcija,
administracija ir dar neseniai veikusi spaustuvė. 2009
metais iškilmingame, šimtmečiui paminėti skirtame
„Draugo” pokylyje tuometinis marijonų vyriausiasis
Dan Cambra, MIC visus nuramino, pažadėjęs, jog per
artimiausius 25 metus „Draugo” namai nepasikeis. 

Praėjus beveik dvejiems metams, „Draugas” susidū-
rė su kiek kita, bet ne mažesne problema – didelėmis lei-
dybos išlaidomis ir nepakankamomis įplaukomis. Prieš
kurį laiką dienraščio leidėjų taryba nusprendė, jog vie-
nintelė išeitis iš susidariusios padėties – leidžiamų nume-
rių per savaitę sumažinimas. Tokio sprendimo kaina –
nuo šios savaitės „Draugas” – jau ne dienraštis, bet trijų
dienų, arba tridienis laikraštis.

Žiūrint iš šalies, leidėjų taryba pasirinko vieną iš
lengviausių ir tiesiausių kelių – taupymo, o ne pinigų ieš-
kojimo. Iki šiol „Drauge” nėra pasiektas kaip pelno ne-
siekiančiam leidiniui leistinų reklamų skaičius – paly-
ginti su bet kuriuo etniniu Čikagoje ar jos apylinkėse lei-
džiamu laikraščiu, „Draugas” šioje srityje vis dar yra
„vystykluose”. Neišnaudojama galimybė uždirbti iš jau
kuris laikas nenaudojamų nemažų „Draugo” pastato erd-
vių. Ligšioliniai bandymai pritraukti daugiau skaitytojų
buvo nesėkmingi greičiau dėl išsklaidytų ir trumpalaikių
pastangų, o ne tik dėl trečiosios bangos imigrantų nenoro
skaityti ir remti lietuvišką spaudą išeivijoje. „Draugas”
yra ne tik per mažai skaitomas, bet ir matomas visuo-
menėje – ne kartą sutiktas 10 ar ilgiau metų Amerikoje
pragyvenęs lietuvis nuoširdžiai nustebdavo sužinojęs
apie Čikagoje leidžiamą dienraštį. 

Iš kitos pusės, tridieniu „Draugu” apsidžiaugs tie
skaitytojai, kurie paskutiniu metu skundėsi per dažnai
atkeliaujančiu, vienas už kitą įdomesniu numeriu – atro-
do, per daug laiko atimdavo jį perskaityti. Tridienis tu-
rėtų palengvinti ir redakcijos darbą. Ne paslaptis, jog
nustojus veikti „Draugo” spaustuvei ir dienraštį pradėjus
nauju laiku spausdinti amerikietiškoje, vos spėdavome
sutvarkyti medžiagą ir ją laiku išsiųsti. Trys šiuo metu
dirbančios redaktorės neretai dirbdavo ne penkias, bet
šešias, septynias dienas, o vienintelė turima korektorė
per savaitę turėdavo perskaityti net 72 puslapius, ir net
ne kartą, bet mažiausiai porą kartų. Tie, kurie atidžiai
skaito iš Lietuvos atkeliaujančią lietuvišką spaudą, žino,
jog nemažai laiko redakcijoje praleidžiame taisydamos
ne tik stiliaus, kalbos kultūros, bet ir paprasčiausias gra-
matines klaidas. Jau nekalbant apie tarptautinių žodžių

ir svetimžodžių „žve-
jojimą” ir jų keitimą
lietuviškais atitik-
menimis.

Galbūt su trijų
dienų „Draugu” rei-
kalai pagerės ir JAV
pašte? Gal penkia-
dienio ,,susitrauki-
mas” iki tridienio
pakels laiškanešių

ūpą ir palengvins jų naštą, ir „Draugas” skaitytoją pa-
sieks jei ne numatytu laiku, tai bent mažiau vėluodamas?
Juk laikraštis, net ir penkis kartus per savaitę leistas,
kiekvieną dieną iš „Draugo” pastato iškeliaudavo į pašto
skyrių tos pačios dienos 4 valandą po pietų.

Į tridienį „Draugą” žiūrime kaip į galimybę tapti ko-
kybiškesniu, įdomesniu ir brandesniu leidiniu. Tai ir
proga atsinaujinti – sena ir įprasta pateikti naujai. Prieš
Jūsų akis – išoriškai, bet ne vidumi pasikeitęs laikraštis:
su nauju šriftu, labiau sutelkta medžiaga, padidėjusiu
dėmesiu ne tik šios dienos, bet ir apskritai politiniams,
socialiniams, kultūriniams, religiniams įvykiams. Pasi-
keitė kai kurių skyrių vieta, atsiras naujų, o šeštadie-
niais akį trauks spalva. Gal pavyks atgaivinti ir senokai
jau primirštą tiriamosios žurnalistikos sritį.

Kaip jau minėjau š. m. vasario 8 d. „Redakcijos žody-
je”, nuo šiol „Draugas” Jus pasieks antradieniais (12 pus-
lapių), ketvirtadieniais (16 psl.) ir šeštadieniais (24 psl.);
pastarasis – su tradiciniu „Kultūros” priedu, kurį sėk-
mingai redaguoja Renata Šerelytė. Kai turėsime daugiau
medžiagos, „Draugas” bus ne 12 ar 16 puslapių, bet ir sto-
rėlesnis. Pradingus dviem numeriams, trečiadienio sky-
rius „Skautybės kelias” persikels į ketvirtadienio nume-
rį, o sporto mėgėjai sporto naujienas skaitys šeštadienio
„Drauge”.

Kol kas negalime pažadėti jokių pokyčių „Draugo“
internetinėje svetainėje. Atrodo, jog laikraščio leidėjams
ši sritis niekada nebuvo tokia svarbi, jog jai skirtų ypa-
tingą dėmesį. Matyt, čia reikės dar ne vieno skaitytojo
laiško su internetinės svetainės svarbą ir būtinumą įro-
dančiais argumentais, kad ilgainiui visas „Draugas” dar
tą pačią dieną pasiektų savo skaitytoją. O gal ateityje
būtent internete „Draugas” ir vėl galėtų tapti dienraščiu?
Nes medžiagos ir rašančių pastaruoju metu tikrai ne-
stokojame.

Viliamės, jog tridienis „Draugas” ir toliau liks tokiu
pat laukiamu ir skaitomu, koks buvo ilgametis dienraš-
tis. Toliau Jus informuosime, supažindinsime su svarbio-
mis ir mažiau žinomomis temomis, kelsime klausimus ir
bandysime į juos atsakyti, pristatysime lietuviškus tel-
kinius ir jų veiklą, dalinsimės kitų išsakyta kritika, kal-
binsime pažįstamus ir dar nepažįstamus išeivijos lietu-
vius, pristatysime jų darbus, domėsimės ne tik savo
artimiausia aplinka, bet ir pasauliu. Kviečiame likti
mūsų skaitytojais, kritikais, bendradarbiais ir rėmėjais.
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Redakcijos žodis

LLAAIIŠŠKKAAII  

SAuSio 13-oji pAmirŠTA 

Š. m. vasario 1 d. ,,Drauge” A.
Gureckas išsamiai ir įdomiai aprašė
sausio 13 d. Washington, DC žiniask-
laidos muziejuje vykusią diskusiją
„Kaip žurnalistai 1991 metų įvykius
pavertė veiksniu, lėmusiu tolesnį
istorijos vystymąsi?” Pokalbyje daly-
vavo žymūs tų įvykių ne tik stebėto-
jai, bet ir juos aprašę žurnalistai, o jį
vedė Paul Goble, tą naktį budėjęs
Valstybės departamente. Tai asme-
niškai žinau, nes paskambinusi į Bal-
tijos poskyrį apie 3 val. nakties, jis
pats telefonu atsiliepė. Diskusiją ste-
bėjo apie pusantro šimto žmonių,  ji
buvo parodyta per Lietuvos TV. Kiek
teko skaityti ir stebėti, Lietuva tikrai
įspūdingai paminėjo Sausio 13-tos
įvykių ir Laisvės gynėjų dienos 20-
tąją sukaktį. Renginiuose dalyvavo
okupaciją patyrusios ir laisvėje sub-
rendusios kartos. Į paminėjimo pro-
gramas gausiai įtraukti moksleiviai.
Interneto dėka ir mes galėjome jaus-
tis lyg patys ten būtume. Laisvės gy-
nėjų diena prisiminta ir visuose lie-
tuviškuose telkiniuose išeivijoje.

Tačiau, man kyla klausimas – ko-
dėl ši sukaktis nebuvo prisiminta

JAV žiniasklaidoje? Kodėl Gurecko
aprašyta diskusija nevyko CNN, PBS
ar ,,Fox News” studijose ir nebuvo
parodyta per tų stočių bei NBC, ABC
ir CBS žinių programas? Kodėl nei
,,The New York Times”, nei ,,The
Washington Post” ir kituose didžiuo-
siuose JAV dienraščiuose ši sukaktis
nebuvo paminėta? Ypač, kai daugelio
jų korespondentai 1991 m. buvo tų
įvykių liudininkai Lietuvoje? Visi čia
suminėti kanalai beveik tokiu pačiu
mastu Vilniaus įvykius 1991 m. pris-
tatė, kaip dabar skelbia apie sukilimą
Egipte. Šis klausimas ypač skaudus,
nes Gureckas rašo, kad „Visi pokal-
bio dalyviai sutarė, kad sausio 13-tos
laimėjimo reikšmė iki šiol per mažai
įvertinta. Jeigu Berlyno sienos pra-
laužimas nulėmė sovietų išorinės im-
perijos žlugimą (...), tai sausio 13-toji
buvo pačios Sovietų Sąjungos griū-
ties pradžia.” 

Ar LR užsienio reikalų ministe-
rija ir LR ambasada Amerikoje bandė
pasiekti pasaulinę žiniasklaidą? Ką
darė JAV LB, ALT’as, JBANC, ruo-
šiantis šią svarbią sukaktį paminėti?
Būtina jau dabar pradėti ruoštis kuo
plačiau Sausio 13-tos įvykių 25-ją
sukaktį paminėti 2016-siais, ir ne tik

„savame kieme”!
Teresė Gečienė

Huntingdon�Valley,�PA

LEnGVA ir SmAGu

Atsiliepiu į B. Kronienės laišką
,,Drauge” (2011 m. sausio 25 d.). Kaip
lengva kritikuoti, pažeminti ir men-
kinti kitus, ypač ,,administraciją”,
kuri jau veik 12 metų negali įtikti ar
patikti, apie kurią dar neteko skaity-
ti gero žodelio. Garbingo ir prasmin-
go renginio rengėjai buvo dvi organi-
zacijos. Ar kas iš anksto galėjo ats-
pėti, kiek bus dalyvių? Abejoju, kad
savo būryje turime Saliamoną. Ar bu-
vo pasitikrinta su šiomis trimis gru-
pėmis, ar susitarimai buvo įvykdyti?
Būtent – kokio dydžio salės reikės,
keliems šimtams žmonių reikės kė-
džių ar kavutė ir pyragėliai bus dalis
renginio? Iš pažįstamų asmeniškai
buvo renkamos kuklios aukos, nes jo-
kio aukoms krepšelio neteko matyti –
ar autorė aukojo, ar ne, nesvarbu. Atei-
tyje geriau rašykime į ,,Spyglių ir
dyglių” skyrių – bus arčiau realybės.

Kęstutis Ječius
Villa�Park,�IL

Trijų dienų ,,Draugą” 
pasitinkant
DALIA CIDZIKAITĖ
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Įdomu, ar Lietuvoje egzistuoja
koks nors „savumo” matas? Į ką
turėtų būti panašus idealus poli-
tikas? Į Beną Rupeiką ar Antaną
Smetoną? Į Tadą Blindą, Viktor Us-
paskich ar į Arūną Valinską? Viena
aišku, „matas” turėtų dažnai rodytis
per TV, mokėti šokti, pasakoti apie
savo meilužes bei kitus gyvenimo
receptus, puikuotis įvairiuose
„Žmonių” bei „Gyvenimo blūdo”
viršeliuose... O gal tuo matu galėtų
būti a. a. mons. Kazimieras Vasi-
liauskas, kardiochirurgas Vytautas
Sirvydis, poetas Justinas Marcinke-
vičius, tėvas Antanas Saulaitis, lakū-
nas Jurgis Kairys, alpinistas Vladas
Vitkauskas? Gal jų charakterių savy-
bių derėtų ieškoti būsimuosiuose
valdžiažmogiuose? 

ii

Į klausimą ,,Kokią Lietuvą norė-
tumėte matyti po šimto metų?” 2008
metais išleistoje „Baltojoje knygoje”
Justinas Marcinkevičius atsakė ši-
taip: ,,Tikrai norėčiau, kad ir po
šimto metų (ir dar po šimto ir t.t.)
Lietuva būtų. Ne tik žemė, vardas,
bet ir žmonės, kalba, tradicijos... O
kad visuomenė išliktų daugiau ar
mažiau gyva ir sveika, kad ji pajėgtų
augti ir tęsti save, turėtų bent pa-
kenčiamai funkcionuoti pagrindinės
jos saviraiškos formos – demokrati-
nės, politinės, socialinės, demografi-
nės, ūkinės, kultūrinės, pilietinės,
dvasinės... Pabrėžčiau: ir patriotinės
(nereikėtų švilpti išgirdus šį žodį – be
jo žmogaus gyvenimas tėvynėje ne-
tenka šaknų ir motyvacijos). 

Manau, kad visuomenės raidą ir
raišką iš vienos pusės turėtų formuo-
ti įstatymai (arba bent padėti, ne-
trukdyti formuoti), iš kitos pusės –
pati visuomenė siekdama, keldama,
kurdama save kaip sąmoningą pilie-
tinį organizmą. Kokie reikalingi
įstatymai? Pirmiausia tie, kurie ku-
riami žiūrint į Lietuvos lūpas, o ne į
kokios grupės interesus.” 

iii

Kūryba ir valdymas – šie du (tar-
si skirtingi) principai yra progreso
sąlyga. Dėsnis veikia visur – kultūro-
je, švietime, valstybės finansuose.
Net religijoje... Jei trūksta bent vie-
nos jo dalies, vežimas nerieda. 

Šiuo požiūriu pažvelgus į nau-
jųjų laikų Lietuvos istoriją, galima
daryti prielaidą, jog neturėjome val-
džios, kuri gebėtų naudotis abiem
principais – kūrybiškumu ir valdy-
mu. Socdemai mokėjo valdyti senais
socialistiniais (draugų, pirčių ir me-
džiotojų būrelių) būdais, bet jiems
stigo kūrybiškumo. Konservatoriams
kūrybiškumo nestigo, bet jiems sun-
kokai sekėsi valdyti, jie nemokėjo
žaisti „chebrų” žaidimų. Sunkiai se-
kėsi ir susidraugauti su žmonėmis,
išgirsti juos (t.y. tapti „savu”.) Iš
tvarkiečių ir darbiečių irgi sklido

užuominos apie valdymo ilgesį, bet
jos buvo gana nekūrybiškos.

Žmogus, kuris, regis, valdė abu
progreso principus – a. a. Stasys Lo-
zoraitis, jaun. Bet jis, deja, tautos
nebuvo išgirstas – gal pernelyg pado-
rus ir nesavas, lyginant su kolūkių
pirmininkais ratelio vidury. Estai
išsirinko lozoraitišką variantą, ir jų
traukinukas nupūškavo sau.

iV

O gal nūdienę Lietuvą išties iš-
gelbėtų tik valdiška vaivorykštė –
vieni kuria, kiti valdo, treti su rinkė-
jais polką šoka, ledų padalina? Bet ar
tai įmanoma? Dabartinėmis sąly-
gomis – ne, bet jei ištiktų dar didesnė
krizė, ir politikai nustotų krislauti
vienas kito akyse, o susėstų ir susi-
tartų – tie moka, tą, tie tą, tie aną?..
Susitvarkome šį „bardaką” vienąsyk,
o paskui galėsime toliau politikuoti,
rietis iki užkimimo, tyčiotis vieni iš
kitų, o dabar – nėra kada. Lietuva
išvažinėja, miršta...

V

Toje pačioje „Baltojoje knygo-
je” Marcinkevičius pasidalijo minti-
mis, kokios lietuvio nacionalinės
savybės jam regisi gražiausios, o

kokios ne: ,,Idealizuodavom lietuvį.
Aš taip pat. Tada tai buvo viena iš sa-
vigynos formų. Atsparos pastangos.
Žiauri 20 amžiaus politinė ir socia-
linė tikrovė visaip tą lietuvį laužė,
siekdama kuo greičiau sunaikinti
jame tai, kas spėjo susiklostyti pir-
mosios nepriklausomybės metais, o
gal iš seniau atėjo: žemės, tėvynės
(jau išmoktos) meilė, tylus, kantrus
patriotizmas, darbštumas, bičiuliš-
kumas, kuklumas, religingumas, et-
ninė savitaiga ir savigyna... Tai žem-
dirbio bruožai, būdingi ne tik lietu-
viui. Okupacijos, pervartos ir prie-
vartos nemažai tų bruožų ištrynė, jų
vietoje – gal šalia jų – ryškiau pasi-
matė prisitaikymo (išorinio, prie-
vartinio), siekimo išlikti (o juk tai na-
tūralu), atviro godumo, baimės... Su-
prantu, kad ne vieną čia ištartą žodį
šiandien jau galėtume pakeisti ir
kitais: žiaurumas, pavydas, pyktis,
kerštas, baudžiauninkiškumas... Ne
vienas jų, deja, funkcionuoja įvai-
raus lygio publicistikoje. Ir teismuo-
se. Apskritai, pastangos sugauti, api-
brėžti nacionalinį charakterį daž-
niausiai yra bevaisės: kiekvienu at-
veju tai vis kažkas kažkiek kitaip,
o ir istorinis laikas pareikalauja,
paryškina, pabrėžia vis kitas savy-
bes. 

Lenkų rašytojas Witoldas Gom-
browiczius: ‘Kuo blogesnė sistema,
tuo geresni žmonės’ – gal per stipriai
pasakyta, bet mūsų dienomis, pavyz-
džiui, nelengvą išbandymą išgyvena
lietuvio moralė. Noriu tikėti, kad iš-
laikys, nepaisant visko, net ir ‘geros
sistemos’. ”

Vytautas V. Landsbergis – akto-
rius, reži sie rius ir knygų autorius.
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Nors jau praėjo beveik mėnuo,
kai Tucson, AZ aikštėje įvyko
tragedija, pareikalavusi šešių

žmonių gyvybių ir palikusi daugiau
negu dešimt sužeistųjų, spaudoje vis
dar mirga, nors ir retėjantys praneši-
mai apie tos įsimintinos sausio 8
dienos šaudyme sunkiai sužeistos
JAV Kongreso iš Arizona atstovės
Gabriella Giffords sveikatos būklę.

Tą šiurpų ir žiaurų nusikaltimą
atliko ne koks teroristas, bet vietinė-
je kolegijoje nesėkmingas studijas
metęs 22 metų jauinuolis Jared Lee
Loughner, praeityje neparodęs jokių
polinkių į bet kokį nusižengimą. Po-
licija ir kiti saugumo organai spėjo,
kad Loughner yra tik bent laikinai
proto netekęs žmogus, neturėjęs jo-
kio pagrindo savo dvasinę būseną iš-
reikšti tokiu žiauriu ir beprasmišku
nusikaltimu.

Kas ne vieną iš mūsų stebina, tai
faktas, jog šis įvykis yra daug plačiau
komentuojamas, negu kiti beveik
kasdieniniai nušovimai ar žmogžu-
dystės. Giffords buvo sužeista jai at-
liekant pilietines pareigas, kalbant
savo apylinkės žmonėms, ją išrin-
kusiems jiems atstovauti JAV Kong-
rese. Ir tai saugiai atlikti ji tikrai
turėjo teisę – be pavojaus jos gyvybei.

Amerikoje gana neseniai yra įvy-
kusios dar baisesnės ir daugiau aukų
pareikalavusios žmogžudystės, ku-
rių, praėjus kiek laiko, kažkaip nei
žiniasklaida nebemini, nei preziden-
tas piliečius graudina, nei kviečia
JAV vėliavas nuleisti iki pusės. O to-
kia Fort Hood JAV kariuomenės
bazėje, Texas valstijoje, įvykdyta ma-
sinė žudynė 2009 m. lapkričio 5 d. yra
beveik visiškai pamiršta. Jos metu
kariuomenės psichiatras, majoras
Malik Nadal Hasan sužeidė 31 ir
mirtinai nušovė 12 kareivių. 2007 m.

balandžio 16 d. dar didesnę tragediją
išgyveno Virginia Polytechnic Uni-
versity studentai, kai vienas jų nu-
šovė net 32 studentus ir paliko dar
daugiau sužeistų.

Nenorėčiau manyti, kad Kongre-
so nario ar šiaip kokio kito politiko
gyvybė yra vertingesnė ir labiau mi-
nėtina negu paprasto eilinio žmo-
gaus gyvybė. Tiesa, 40-metė Giffords,
nors pavojingai peršauta per kairiąją
smegenų pusę, jau atsigauna, bet
JAV federalinis teisėjas John Roll ir
visiškai nekalta devynerių metukų
mergaitė Christina Taylor Green liko
tarp šešių nelaimingų vietoje nušau-
tų. Giffords yra demokratė, žydė, o
jos vyras – astronautas Mark Kelly.
Ar tai turėjo įtakos tokiam nepapras-
tam žiniasklaidos dėmesiui šiam
kraupiam įvykiui?

Stebina visuomenę ir tai, kad šį
įvykį kai kurie politikai bandė pa-
naudoti savo politiniams tikslams.
Charakteringa, kad, pvz., kai kurie
demokratų politikai dėl žudiko
Loughner siaubingo elgesio norėjo
suversti kaltę „Tea party” vadovei,
buvusiai Respublikonų partijos kan-
didatei į viceprezidentes Sarah Palin
ir jos tariamai neapykantą iššau-
kiančiai retorikai.

Puolė Palin ir kai kurie žydų or-
ganizacijų atstovai už jos neva anti-
semitizmą, kurį ji esą parodė, kalbė-
dama apie nuo viduramžių puoselėtą

kraujo šmeižtą (bloof  libel), kai žydai
būdavo kaltinami krikščionių vaikų
žudymu ir jų kraujo panaudojimu
savo ritualinėms apeigoms. Neatsili-
ko nuo demokratų nei kai kurie res-
publikonų politikai, bandydami kaltę
žudynėms suversti liberalams, griež-
tai ginantiems kiekvieno amerikie-
čio JAV Konstitucijoje antrąja patai-
sa užtikrintą teisę turėti ir nešioti
šaunamąjį ginklą. Laimei, prie tokių
politikų šį kartą neprisidėjo prezi-
dentas Barack Obama, nors 2008
metų rinkiminėje kampanijoje jis
taip pasišaipė iš respublikonų: „Jei
kovai mes (suprask – demokratai)
atsinešame peilį, jie (suprask – res-
publikonai) ateis su šaunamu gink-
lu.”

Atvykęs į Tucson pagerbti žuvu-
siųjų, Obama ragino tautą siekti san-
tarvės ir vienybės ne ginklu, bet tai-
kiu būdu. Panašiai kalbėjo ir nauja-
sis Atstovų rūmų kalbėtojas John
Boehner (R, Ohio), kviesdamas ame-
rikiečius ne baksnoti kaltinančiu
pirštu, bet rodyti daugiau sugebėji-
mo užjausti kitus. Tokiais pasisaky-
mais abu vadovai pasirodė esą tikri
valstybės veikėjai, o ne paprasti poli-
tikai.

Tucson tragedijos atgarsiai paro-
dė, kokia stipri ir daugialypė yra
amerikiečių tauta. Sužeistoji Gif-
fords yra žydų kilmės amerikietė. Jos
vyras, kapitonas Kelly yra airių kili-

mo amerikietis. Nušautasis Giffords
draugas, teisėjas John Roll, giliai ti-
kintis katalikas, dar tą patį rytą prieš
mirtį buvo išklausęs šv. Mišias. Žudi-
ką parvertė ant žemės jau pats su-
žeistas, 74 metų, į atsargą išėjęs pulk.
Bill Badger. Giffords internas Daniel
Hernandez, Jr. – meksikietis, kolegi-
jos studentas, užspaudė sužeistosios
kraujuojančią žaizdą galvoje ir taip
išgelbėjo jos gyvybę. Ligoninėje ja
tuojau pasirūpino dr. Peter Rhee, ko-
rėjietis amerikietis.

University of  Arizona surengė
paminėjimą, kurio metu įvadą pa-
skaitė Amerikos indėnų ir meksikie-
čių kilmės Carlos Gonzales. Iš Senojo
Testamento skaitė Amerikos italė
Janet Napolitano, JAV saugumo sek-
retorė. Iš Naujojo Testamento – Afri-
kos amerikietis Eric Holder, vyriau-
sias JAV prokuroras. Visa tai parodė,
jog kad iš kur nebūtų kilęs ameri-
kietis, kokios rasės ar tikėjimo jis
būtų, tokios tragedijos akivaizdoje jis
visuomet pirmiausia elgsis kaip tik-
ras amerikietis.

Iškilmės buvo baigtos aiškiai su-
sijaudinusio pirmojo JAV Afrikos
amerikiečio prezidento Obama žo-
džiais: „Devynmetė Christina Taylor
Green gimė tragišką 2001 m. rugsėjo
11 dieną, ir aš norėčiau, kad Amerika
šiandien būtų tokia gera, kaip ją įsi-
vaizdavo mažoji Christina.” „Jei dan-
guje po lietaus telkšo balutės, manau,
kad jose šiandien linksmai braido ir
Christina”, – baigė prezidentas.

Aleksas Vitkus – iš profesijos
inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdy-
bų, IX PLB seimo,  LF, PLC bei ALIAS
narys. Lietuviškoje išeivijos spaudoje
bendradarbiauja jau ketvirtį šimto
metų. 2007 m. gavo  JAV LB Kultūros
tarybos spaudos darbuotojo premiją.
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Klausimai ir Tuscon
tragedijos pamoka
ALEKSAS VITKUS

Savumo matas
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS
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IRENA NAKIENĖ-VALYS

Kažkada pirmosios seserys vie-
nuolės į JAV atvyko kviečia-
mos Tėvų Marijonų namų

apyvokos darbams jų įsteigtose įstai-
gose: Marianapolis kolegijoje, Kuni-
gų seminarijoje Hinsdale, IL. Maria-
napolio vidurinė mokykla nuo 1941
metų buvo didelis lietuvybės židinys.
Pirmieji moksleiviai joje buvo visi
lietuviai. Ten vykdavo įvairių orga-
nizacijų suvažiavimai, buvo rengia-
mos Lietuvių dienos, o 1932 m. čia bu-
vo įsteigta Lietuvių katalikų studen-
tų sąjunga, buvo leidžiamas sąjungos
„Studentų žodis” (1933–1943 m.), iš
čia į platųjį pasaulį buvo išleista ne-
mažai pasauliečių inteligentų ir ku-
nigų.

Palaimintasis ark. Jurgis Matu-
laitis, steigdamas Nekaltai Pradėto-
sios Švč. Mergelės Marijos seserų
kongregaciją, tikėjo, kad vienuolės
eis pas žmones, prie jų priartės, pri-
trauks juos prie Dievo. Šioje švento-
vėje buvo organizuojamos uždaros
rekolekcijos mergaitėms ir suaugu-
sioms moterims. Seserys visada tar-
navo žmonėms. Buvo įkurti J. Matu-
laičio slaugos namai, kuriuose globo-
jami senjorai ir pasiligoję žmonės.
Seserys moko vaikus katekizmo lie-
tuvių parapijose, rengia pirmajai
Komunijai ir Sutvirtinimui, dirba
lietuvių šeštadieninėse mokyklose.
Jų namai yra visada atviri jaunimo

susibūrimams. Kiekvieną vasarą vei-
kia moksleivių, jaunimo „Neringos’’
stovykla, kur jie atostogauja, žaidžia,
mokosi lietuviškų dainų, tautinių
šokių, gilina lietuvių kalbos žinias,
susipažįsta su lietuvių literatūra ir
tautos kūryba. Ne tik vasarą, bet ir
žiemą netrūksta jaunimo Nekaltai
Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos
Seserų vienuolyne.

Po eilinių sekmadieninių šv. Mi-
šių vietiniams parapijiečiams gražu
buvo matyti jaunimo grupę iš Maria-
napolio, studentų veiduose – trykš-
tantį jaunatvišką džiaugsmą, atėjus
pas Dievą. Jaunimas nori veikti,
dalyvauti gyvenime, sukurti geresnį
pasaulį, kuris laukia jaunimo kūry-
bingo entuziazmo. Jaunimui reikia
suaugusių pagalbos, kad jam padėtų
tą entuziazmą naudingai panaudoti.
„Gyvenimas gražus, jei moki gyven-
ti’’ – jaunimas turi progos mokytis ne
tik iš vadovėlių, knygų, bet ir iš žmo-
nių bei aplinkos. Marianapolio da-
bartiniai studentai, gyvendami šalia
Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės
Marijos seserų kongregacijos vie-
nuolijos, turi galimybę plėsti savo pa-
žiūras, atrasti save, ruoštis ateičiai.

Aplinkinių vietovių lietuvių
bendruomenės nariai į šv. Mišias
susirenka sekmadieniais, atvyksta ir
į vienuolyne veikiantį Dvasinio atsi-
naujinimo centrą rekolekcijoms.
Renkasi grupės ne tik pasauliečių
vyrų, moterų, jaunimo, vedusios po-
ros (sutuoktiniai), bet ir vienuolės
seserys, kunigai iš kitų valstijų.
Kongregacijos ryšiai su žmonėmis
yra artimi. Vadovės pareigas atlieka
vyr. ses. Ignė Marijošiūtė, jai talkina
sesuo Eugenija Lukošius. JAV LB
Krašto valdybos Religinių reikalų
tarybai vadovauja Rytinės Connec-
ticut apylinkės narė ir šios vienuoli-
jos seselė Margarita Bareikaitė.

Nors vienuolijos narių mažėja ir
jų amžius gana senjoriškas, seserys
pasiryžusios būti artimos gyvenimo
reikalavimams, rūpinasi dvasiniu
ugdymu, akylai stebi mūsų lietuvių
ir šio krašto gyvybinius reikalus bei
Bažnyčios atsinaujinimo kryptis. Jo
lietuvių kalba skelbia Kristaus Evan-
geliją, puoselėja lietuviškas religines
tradicijas ir papročius, katalikiškai
auklėja jaunimą lietuviškoje aplinko-
je. Šv. Mišias ir rekolekcijas veda

PUTNAM,�CT

NEW�YORK,�NY

Dvasinio atsinaujinimo centras buria lietuvius

Vienuolynas Putnam, CT. irenos nakienės-Valys nuotraukos

Kun. Arvydas Petras Žygas.

kun. dr. Arvydas Petras Žygas, kuris
šioje vienuolijoje yra kapelionas. Tai
kunigas, kuris atsidavusiai dirba
Dvasinio atsinaujinimo centre, yra
labai mėgstamas parapijiečių ir ap-
linkinėse vietovėse gyvenančių ne
tik lietuvių, bet ir Amerikos katali-
kų, kviečiamas skaityti paskaitas ir
pranešimus konferencijose ar semi-
naruose, dar vis studijuojantis (ruo-
šiantis antrą doktoratą), buvęs „Atei-
ties’’ žurnalo redaktorius, dirbantis
su moksleiviais, studentais, ypač va-
saromis „Neringos’’ stovykloje, ben-
dradarbiaujantis su katalikiškomis
organizacijomis Amerikoje ir Lietu-
voje.

Sunku nematyti šių dienų tautos
ir visuomenės krizės, sunku ieškoti
tos krizės įveikimo būdų, nesivado-
vaujant tiesa apie nepakartojamą
kiekvieno žmogaus paskirtį ir atsa-
komybę prieš savo artimą ir savąjį

Kūrėją. Socialinis godumas, nepaste-
bint greta esančio žmogaus, pagaliau
net tikinčiojo dvasią alinanti žemiš-
kųjų rūpesčių našta sekina asme-
nybes, stumia jas į nykų dvasinį ir
socialinį skurdą. Todėl visi tikintys
turime galimybę būti kartu ir glaus-
tis arčiau Dievo – dalyvauti Dvasinio
atsinaujinimo centro susiartinime
Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės
Marijos Seserų kongregacijos vie-
nuolijoje Putnam. Dievas tikintie-
siems – amžinoji dvasinė būtis, ku-
riai būdinga tiesos, gėrio ir grožio
pilnatvė. Artėti prie Dievo – tai artėti
prie aukštųjų dvasios vertybių.

Juk daug yra gražių dalykų pa-
saulyje, bet nieko nėra gražesnio
kaip gyvenimas. Yra daug skaudžių
dalykų pasaulyje, bet nieko nėra
skaudesnio kaip gyvenimas. Ir net jei
žmogus gyvena ar žaidžia gyvenimu,
– likimas žaidžia žmogumi.

Sausio 13-oji
RASA SPRINDYS

1991-ųjų sausis. Rodos, dar vi -
sai švieži atsiminimai, ro -

dos, dar ne tiek daug metų prabėgo...
Kuo toliau, tuo greičiau skuba laikas.
Kartais atrodo, kad jis tiesiog lekia
nenusakomu greičiu.

Šių metų sausį minėjome Lietu-
vos laisvės gynėjų dienos dvidešim-
tąsias metines. Ne vienas, susirinkęs
į New York Švč. Mergelės Marijos Ap-
reiškimo parapiją tą tragišką sausio
13-ąją prisiminė ne tik iš pasakojimų
ar spaudos. Beginkliai žmonės Lietu-
voje stovėjo ir gynė savo šalies, savo
artimųjų, savo Laisvę. Keturiolika iš
jų žuvo: Loreta Asanavičiūtė, Virgi-
nijus Druskis, Darius Gerbutavičius,
Rolandas Jankauskas, Rimantas Juk-
nevičius, Alvydas Kanapinskas, Algi-
mantas Petras Kavoliukas, Vytautas
Koncevičius, Vidas Maciulevičius,
Titas Masiulis, Alvydas Matulka,
Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas
Šimulionis ir Vytautas Vaitkus.

Į minėjimą susirinko gausus bū-
rys lietuvių, gyvenančių New York ir
jo apylinkėse. Mišių metu Apreiški-
mo parapijos lietuvių veiklos komite-
to pakviesti NY lietuviškų organi-

zacijų ir parapijos atstovai įnešė į
bažnyčią žuvusiųjų už Lietuvos Lais-
vę nuotraukas ir žvakutes, ant kurių
buvo užrašyti jų vardai. Liepsnelėse
pleveno liūdesys ir susikaupimas.
Nuotraukos ir žvakutės buvo pagar-
biai padėtos priešais altorių.

Po šv. Mišių, visi susirinkusieji
buvo pakviesti į Apreiškimo bažny-
čios salę, kur JAV Lietuvių Bendruo-
menės Brooklyn/Queens apylinkė
paruošė programą ir vaišes.

Prisiminimais apie tų metų
skaudžius įvykius dalijosi pagrindi-
nis prelegentas Lietuvos Respublikos
generalinis konsulas NY Valdemaras
Sarapinas. Jis prikaustė visų dėmesį
savo įdomiu pasakojimu, kaip tų
kraupių įvykių liudininkas. Kaip
iliustracija pasakojimams pasitarna-
vo organizatorių parengtas leidinys
apie Lietuvos laisvės gynėjų asmeny-
bes ir gyvenimus, stendas su nuo-
traukomis ir dokumentais, LR gene-
ralinio konsulato NY parūpintas do-
kumentinis filmas „Sausio 13-toji’’. 

Minėjimo pabaigoje visi sustojo
ir susikibę rankomis sugiedojo „Lie-
tuva, brangi’’. Ne vieno akyse sus-
pindo ašaros... Pasijutome vieningi
ir išdidūs, kad esame lietuviai.

LR generalinis konsulas NY Valdemaras
Sarapinas kalba Apreiškimo parapijos
salėje.

Žvakės ir žuvusiųjų nuotraukos prie šv.
altoriaus.

Laimono Lukoševičiaus nuotraukos
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Išeivijos herojui – šimtas metų!
Antanas Juozas Rudis atšventė jubiliejų

RAMUNĖ LAPAS

Tikiu, kad Tu, o Dieve, ir meilės
giesmei žodį

skambėjimu vaiskiu,
ir sielai saulės amžių, ir vergui

laisvę duodi
už vieną atdūsį – tikiu…

Bernardas Brazdžionis

Šių metų sausio 14 dieną in -
ži  nieriui, pramonininkui, visuo -
me nės veikėjui ir mecenatui
Antanui Juozui Rudžiui suėjo
šimtas me tų. Šimtas metų, pa -
švęstų ne tik savo verslui ir šei -
mai puoselėti, bet ir lietuvybės
Amerikoje palai kymui bei ko -
vai už Lietuvos laisvę. Šalies,
ku rią pirmą kartą jis pama tė tik
sulaukęs brandaus amžiaus –
pirmą kartą nuvažiavo 80-aisi-
ais, vėliau lankėsi, jau atkūrus
ne priklausomybę.

Antanas Rudis gimė Čikagoje
1914 m. sausio 14 d., mokėsi Tilden
tech nikos mokykloje, 1935 m. baka-
lauro laipsniu baigė Illinois Institute
of  Technology. Dirbo plieno pra-
monėje – ,,John O’Leary”, ,,Kelly”
ben  drovėse, o 1942 m. Blue Island
įstei gė savo įmonę ,,Rockwell Engi-
neering”. 1940 m. vedė Westville, IL
gimusią Mariją Juozapaitytę, užaugi-
no su ja keturis vaikus – du sūnus ir
dvi dukteris. Būtent Rudienė – ,,ma-
no ponia Marija”, kaip pagarbiai va-
dina savo jau a. a. žmoną Antanas Ru -
dis, įkvėpė jį dideliems lietuviš-
kiems darbams.

Šiandien nebūtų nei ,,Draugo”,
nei ALT’o…

Iškilus gimtadienis buvo at švęs -
tas šeimos ir artimųjų rate, tačiau
išvakarėse pasveikinti ju biliato į jo
namus Monee priemies tyje atvyko
žinomi Čikagos visuo menininkai:
JAV LB Krašto valdybos vicepirmi-
ninkė informacijai, Draugo fondo
pirmininkė Marija Remienė, ,,Mercy
Lift” vicepir mininkė Aušrelė Saka -
laitė, daili ninkė Magdalena Stankū -
nienė, ALT’o pirmininkas advokatas
Sau  lius Kuprys. Ką ir bekalbėti! Be
Rudžių šeimos nestovėtų Maria High
School mergaičių gimnazija ir Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
Marquette Park, marijonų vienuoly-
nas ir ,,Draugo” rū mai, Jaunimo cen-
tras ir Šv. Kry žiaus ligoninė. Ir ne tik
tai – ištisų dešimtmečių lietuviškas
gyvenimas Čikagoje nedalomai susi-
jęs su M. ir A. Rudžių veikla. Savo lė-
šomis jie leido vadovėlius lituanis-
tinėms mokykloms, rėmė įvairius
kul tūri nius renginius: ,,Vyčių” insc-
enizuotas lietuviškas vestuves, ,,Mar-
gučio” koncertą Lyric opera scenoje,
K. V. Banaičio operos ,,Jūratė ir
Kastytis” pastatymą, kitus įspūdin-
gus ir po šiai dienai prisimenamus
projektus.

Rudžių finansinės paramos su-
laukė ne tik Čikaga. Štai Šiluvos
koplyčia Washington, DC – taip pat jų
rūpesčio vaisius. Net tolimoje Vene-

sueloje stovi tūkstančio metų senu-
mo bažnyčia, kurią kažkada padėjo
atstatyti Antanas Rudis – tai savo
sveikinimo laiške jubiliatui prisimi-
nė ambasadorius Vytautas Dambra-
va, ilgametį draugą (jų bendravimas
tęsiasi jau 58 metus!) pavadinęs
,,išeivijos herojumi”. 

Rūpėjo ir Lietuvos laisvė

Plati ir Antano Rudžio visuome-
ninė bei politinė veikla. Kokių tik pa-
reigų jam neteko imtis! Jis buvo
ALT’o centro valdybos narys, pirmi-
ninko pavaduotojas ir pirmininkas.
1945 metais dalyvavo JAV delegacijo-
je Jungtinėse Tautose dėl Lietuvos
okupacijos panaikinimo. Buvo JAV
Kongreso Kersten komiteto specialu-
sis patarėjas ir ALT’o įgaliotinis;
1954 metais su šio komiteto pirmi-
ninku Charles J. Kersten vyko į
Europą tirti SSRS agresijos Baltijos
kraštuose (Kersten komiteto doku-
mentai ,,Baltijos valstybių užgrobi-
mo byla” 1972 m. buvo išleisti New
York, o 1997 m. Rudžio ir Dambravos
rūpesčiu ir lėšomis – Lietuvoje). 

Antanui Rudžiui teko vadovauti
Lietuvių prekybos rūmams, dirbti
JAV LB taryboje, būti BALF’o direk-
toriumi, pirmininkauti Amerikos
Lietuvių Romos katalikų federacijos
centro valdybai, ilgus metus vado-
vauti Lietuvių katalikų spaudos
draugijai. 1986 metais jis buvo išrink-
tas LKDP centro komiteto pirmi-
ninku. Nuo 1954-ųjų arkivyskupo
Juozo Skvirecko pavedimu saugojo
Popiežiaus Pijaus XII bulę apie Šv.
Kazimiero paskelbimą Lietuvos jau-
nimo globėju, o 2001 m. kovo 4 d. at-
vežė ją į sostinę ir Vilniaus arkika-
tedroje perdavė kardinolui Audriui J.
Bačkiui. 1987 metais Rudis Popie-
žiaus Jono Pauliaus II buvo apdova-
notas Šv. Grigaliaus ordinu, o Marija
Rudienė – žymeniu ,,Pro Ecclesia et
Pontifice”. 

Kodėl taip arti širdies trečios
kartos Amerikos lietuviui buvo lietu-
viški reikalai, juolab kad jis pats pri-
pažįsta: ,,Aš nesu lietuvis – esu ame-
rikonas.”? ,,Mano ponia Marija už-
degė manyje kilmės svarbumą”, –
sako Rudis. Jos nuopelnas – ir nepa-
prastai švari jo lietuvių kalba. Pa-
klaustas, kaip gali būti, kad Ame-
rikoje gimęs žmogus taip gra-
žiai kalba lietuviškai, jis pa-
prastai paaiškina: ,,Mano po nia
išmokino. Ji čia gimusi, bet jai
patiko kilmė, kalba. Ji kal bėjo
lietuviškai švariau, nei profeso-
riai iš Lietuvos atvažiavę.” Ir
čia pat duoda priesaką mums
visiems: ,,Mokėkite ir ne apleis-
kite. Svetimas pasaulis ste bisi
ir gėrisi – jūs mokate kal bą,
kurios kiti nemoka!”

Pyktį iš pasaulio reikia
išvaryti

Ir sulaukus šimto, Rudžiui
teberūpi pasaulio ir lietuviški
reikalai. Jis pergyvena, kad
žmo  nės gyvena, nežinodami,
kas buvo padaryta iki jų, kad
nėra tęstinumo ir susiklausy-
mo. Kad numarintos parapijos.
Kad prarasta ir vis prarandama
daug kultūrinių institucijų, kad
lietuviai nesupranta Lemont centro
reikšmės. Jis įsitikinęs, kad negali-
ma lietuviško palikimo laikyti už-
darame bendruomenės rate – jis turi
būti pristatomas platesnei Amerikos
visuo menei. Anot Rudžio, nepakan-
kamai pa naudoja mos šio krašto ga-
limybės – neieškoma ryšių politi-
niuose sluoksniuose, JAV spaudoje.
,,Turėdamas dvikalbę radijo laidą
‘Lithuanian Radio Fo rum’, bandžiau
supažindinti ameri kie čius su lietu-
vių išeiviais, o lietuvius – kas yra
Amerika, – prisimena Antanas. –
Lietuviai vienas kitą ėda vietoj to,
kad panaudotų Ameriką savo tiks-

lams.” Apskritai, mano jubiliatas
Rudis, pasaulyje turėtų vyrauti eku-
menizmas. Pyktį reikia išstumti, ir
tai padaryti gali krikščionybė. Ame-
rikoje yra krikščionybės dvasia, to-
dėl, anot jo, čia ir pasiekta tokios pa-
žangos.

Džiugu, kad Rudžio galva šviesi,
atmintis puiki ir sveikata gana gera.

Pasak buityje jam padedančios Anas-
tazijos, jie meldžiasi, skaito rožančių,
žiūri filmus, koncertus, važiuoja pas
vaikus, aplankyti draugų. Rudis –
labai stipri asmenybė. Ir, pastebi ji,
turi gilų supratimą apie žmogiškąjį
gyvenimą, surištą su Dievu. Į Jūsų
sveikatą, gerb. Antanai! Už Jūsų ilgą
ir prasmingą gyvenimą, už tai, kad
sulaukęs šimtmečio jubiliejaus, tu-
rite ką prisiminti, kuo pasidalinti ir
už ką padėkoti Aukščiausiajam. Ir už
tai, kad žinote, kaip kvepia gėlės!

Ramunė Lapas – Čikagoje dir-
banti žurnalistė.

ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys ir Antanas Rudis. ramunės Lapas nuotr.

Antanas Ru dis 1950 metais.
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„Jūratės” draugovės rudens iškyla
ps. RASA RAMANAUSKIENĖ

2010 m. spalio 30 d. „Aušros
vartų/Kernavės” tunto „Jūratės”
draugovės sesės kartu su vadovėmis
s. Renata Borucki, ps. Rasa Rama-
nauskiene, vyr. sk. Regina Rama-
nauskaite, viešnia vs. Albina Rama-
nauskiene, s. Indre Paškauskiene ir
fotografe vyr. sk. Diana Ramanaus-
kaite atvyko į botanikos sodą Morton
Arboretum. 

Sesės atvyko į iškylą, pasibaigus
pamokoms Rasos lituanistinėje mo-
kykloje Naperville, IL. Po rikiuotės ir
šūkių visos atsisėdome papietauti.
Skaniai pavalgiusios, pradėjome žygį
į pakalnę „Woodland Trail” taku.
Eidamos taku, sustodavome per-
skaityti įvairias iškabas. Skaitėme,
kokios medžių rūšys auga šioje vieto-
je, kaip galima atskirti medžius pa-
gal žievę, sužinojome ir apie nuodin-
gą „poison ivy”. Tuoliau sustojome
ypatingoje vietoje, čia sesė Renata pa-
pasakojo apie miško bendruomenę.
Subrendęs miškas turi keletą sluok-
snių: žemę, žoles, krūmus, vidų ir pa-
viršių. Kiekvienas sluoksnis turi
skirtingą gyvūniją. Keičiantis aug-
menijai ir pašarui, keičiasi ir gy-
venantys žvėrys. 

Keliavome toliau į pakalnę, sus-
tojome kitoje vietoje, kur sesės nu-
piešė žievę ant popieriaus su vaški-

nėmis  kreidelėmis. Vieta buvo labai
tinkama, nes pasirinkti buvo galima
iš įvairių medžių. Paėjome dar to-
liau,  atvykome į kalno viršų. Čia su-
stojome prie „Big Rock” – didelio gra-
nito akmens. Buvo gera proga sesei
Renatai pristatyti naują uždavinį.

Sesė Renata paprašė sesių pagal-
voti ir parašyti atsakymą į klausimą:
„Jeigu aš būčiau medis, koks aš bū-
čiau ir kodėl”? Sesės užlipo ant ak-
mens ir sprendė atsakymą. Buvo
įvairių atsakymų, kiekviena sesė
gerai išsprendė. Nusifotografavome,
nes viena sesė turėjo važiuoti į
čiuožimo pamoką. Keliaudamos že-
myn žiūrėjome, kaip įdomiai auga
samanos, kaip pūna medžiai ir šakos,
rinkome įvairius lapus kitos sueigos
užsiėmimams. Pagaliau atvykome  į
žygio  pradžią – „Big Rock Visitor
Station”.

Po tokios mankštos ištroškusios
sesės atsigėrė vandens, o sesė Renata
padalijo šokolado. Bet tik tada, kai se-
sė teisingai atsakė į klausimą apie
kelionę miške. Po to mūsų karavanas
nuvažiavo į svečių centrą. 

Sesės Regina ir Diana kartu su
,,Jūratės” draugovės sesėmis: Justi-
na Braziulyte, Grete Gaigalaite, Emi-
lia Kėdainyte, Andželika Kudzmaite,
Sofia Lopotaite, Karolina Okleiteryte
ir Gabija Sinickaite nuvyko į gyvąjį
labirintą. Jame yra septyni „kam-
bariai”, kurių sienos keičiasi įvairia
augmenija. Buvo laiko užlipti laip-
tais į stebuklą, kur sesės galėjo
matyti labirinto žemėlapį iš aukštai,
panašiai, kaip matytų skrendantis
paukštis. Po labirinto sesės nubėgo
aplankyti vaikų botanikos sodą. Va-
dovės pastebėjo, kad laikas greitai
bėga, turėjo mergaites nuvežti atgal į
mokyklą, kur jų laukė tėveliai. 

,,Jūratės” draugovės pirmoji ru-
dens iškyla buvo labai smagi ir pras-
minga. Dėkojame tėveliams, kad lei-
do mergaitėms dalyvauti joje. 

ps. Rasa Ramanauskienė – „Jū-
ratės” draugovės draugininkės pa-
vaduotoja

Jūrų skaučių ,,Nerijos’’ tuntas 
ruošia meno parodą

Jūrų skautės šiais metais šven-
čia dvi ypatingas sukaktis. Pirmoji
sukaktis sukaks vasario 16 d. – suei-
na 75 m. nuo jūrų skaučių įkūrimo.
Pri-simename steigėjas a. a. Koletą
Chmieliauskaitę (Jurskienę) ir Hali-
ną Lorencaitę (Plaušinaitienę), ku-
rios jau ,,išplaukė’’ iš šio pasaulio.
Antroji sukaktis vyks kovo 18 d. –
,,Nerijos’’ tuntui sukanka 40 m. nuo
įsteigimo LSS. Pirmoji ,,Nerijos’’
tuntininkė buvo Aldona Jovaraus-
kienė, po jos dar dvylika nuostabių
sesių sekė jos pėdsakais. Kokios mes
turtingos!

Šioms ypatingoms progoms ,,Ne-
rijos’’ tunto sesės ruošia meno paro-
dą ,,JūrArte Deux’’. Pirmoji meno
paroda vyko prieš penkerius metus.
Tada pamatėme, kad nemažai jūrų
skautų yra gabūs menui. Šį kartą
kviečiame visus suaugusius, LSS
narius, priklausančius ,,Lituani-
cos’’, ,,Aušros Vartų-Kernavės’’ tun-
tams, ASD, Korp! Vytis, ir FSS Čika-
gos skyriams dalyvauti parodoje.
Visiems jaunesniems (< 18 metų),

skautams ir skautėms vyks premi-
juojamas dailės meno konkursas, jų
menas taip pat bus iškabintas paro-
doje. Norintys dalyvauti parodoje
apsilankykite www.nerija.org 

Bilietai atidarymui kainuos 25
dol. suaugusiems, įskaitant vaišes ir
gėrimus. Menininkai, kurie dalyvaus
parodoje, nemoka. Studentams ir jau-
nesniems kaina bus mažesnė. Paro-
dos aplankymas kitomis dienomis
bus 10 dol. asmeniui, kaip įprasta
Lietuvių dailės muziejuje. 

Mūsų skautiška šeima yra ap-
supta meniškos dvasios. Tą matome
per kiekvieną Kaziuko mugę, stovyk-
lose. Paraginkite menininkus savo
tuntuose dalyvauti. Tai praturtins
,,JūrArte Deux’’. Paroda bus atidary-
ta visą dieną per Kaziuko mugę, kuri
įvyks kovo 13 d. 

Jei turite klausimų apie parodą,
rašykite Vilijai Jozaitytei el. paštu:
vilijajozaitis@hotmail.com

Viso gero ir gero vėjo –
,,Nerijos’’ tuntas

2011 metų tradicinė Čikagos 
lietuvių skautų Kaziuko mugė

Gerbiamieji!

2011 m. kovo 13 d. Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St. Lemont, IL 60439), Jaunimo rūmuose, vyks tradicinė Čikagos lietu-
vių skautų Kaziuko mugė. Kviečiame Jus šioje mugėje dalyvauti su savo
rankdarbiais/prekėmis. 

Kaziuko mugė prasidės po 9 val. r. šv. Mišių, tęsis iki 2 val. p. p.
Stalo kaina yra 50 dol.
Jei turite klausimų, prašome kreiptis pas Arą Žygą tel. 708-955-4064 arba

el. paštu: azygas2@gmail.com
Čekius rašykite: Lithuanian Scout Association ir užpildytą anketą

grąžinkite iki vasario 28 d.: Dainius Brazaitis, 9201 Moody Ave., Oak
Lawn, IL 60453.

Priimtiems pardavėjams atsiųsime smulkesnę informaciją vasario mėn.
gale.

Anketą galima rasti ir internete adresu: www.nerija.org
Iki pasimatymo!
_____________________________________________________________

Kaziuko mugės rankdarbių pardavinėjimo prašymo anketa

Vardas: _______________________________________________________

Adresas: ______________________________________________________

Miestas: _____________ Valstija: ________ Pašto kodas: ___________

Tel. numeris: ________________                    1 stalas: 50 dol. ________

Rankdarbio paaiškinimas:
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

„Jūratės” draugovės sesės skaniai pietauja.
VVyyrr..  sskk..  ssll..  DDiiaannooss  RRaammaannaauusskkaaiittėėss

nuotraukos

„Jūratės” draugovės sesės kartu su vadovėmis: vyr. sk. vsl. Regina Ramanauskaite
ir s. fil. Renata Ramanauskaite-Borucki. „Jūratės” skaučių draugovė aktyviai veikia
„Rasos” lituanistinėje mokykloje Naperville, IL. 

Parodos atidarymas įvyks
2011 m. kovo 5 d., 

šeštadienį, 6:30 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje, PLC

Įėjimas 25 dol. 
(bus vaišės ir gėrimų)

Paroda tęsis iki kovo 27 d.

Sietuvos vyr. skaučių ir skautininkių draugovės sueiga įvyks š. m. vasario
mėn. 17 d. 12 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro posėdžių kambaryje.
Švęsime Vasario 16-tąją ir Susimąstymo dieną. Sueigos svečias – inž. Bro-
nius Nainys.
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Vaikai – apie savo tėtį...
Visi vaikai turi tėvus, kaip ir aš. Kai mamos nėra namie, mes su tėčiu

einam žvejoti. Dažniausiai žvejyba yra jų hobis.
Vieną dieną, kai mama išvažiavo į darbą, mes sugalvojom eiti žvejoti.

Mes norėjome pagauti lydekų. Tėčio draugas pasakė, kur yra gera vieta gau-
dyti lydekas. Pirmiausia turėjom nuvažiuoti į žvejybos parduotuvę nusipirk-
ti mažų žuvyčių, su kuriomis mes gaudysim lydekas.

Mums atvažiavus, vanduo buvo ramus. Per valandą mes pagavom pen-
kias lydekas. Po žvejybos mes važiavom į kiną. Kinas buvo baisus, jis vadinosi
„Alien vs Predator requiem”. Kinas pasibaigė, ir tėtis sugalvojo nusipirkti
sušį.

Parvažiavę namo suvalgėm sušį ir žaidėm žaidimą. Devintą valandą
mama grįžo namo, ir mes su tėčiu parodėme pagautas lydekas.

Ši diena man patiko, nes labai mėgstu žvejoti, žiūrėti kiną, valgyti sušį. O
dar labiau – kada pats pagaunu lydekas.

Mama irgi liko patenkinta, nes kepė žuvį ir virė žuvienę. Aš labai myliu
savo tėtį ir laukiu vėl, kada mama išvažiuos į darbą.

Markas Kilčiauskas
4 A kl.

* * *
Pagaliau išaušo ilgai lauktas rytas. Aš su tėčiu važiuosiu žvejoti. Tam

mes jau pasiruošėme. Nusipirkome meškeres, kobinukus ir sliekus.
Mama mums paruošė sumuštinius ir išlydėdama palinkėjo gero laimikio.
Kai atvažiavome, mes išsirinkome tinkamą žvejybai vietą ir užmetėme

meškeres. Oras buvo geras. Švietė pavasarinė saulutė. Kiek palaukus tėvelio
plūdė paniro. Štai ir pirma žuvytė. Man teko palaukti ilgiau. Bet už kantrybę
buvo atlyginta. Aš ištraukiau dviejų svarų žuvį. Laikas prabėgo nepastebimai
greitai. Kalbėjomės, juokavom, žvejojom. Aš ilgai prisiminsiu dieną, praleis-
tą su tėčiu.

Tautvydas Polius
5 A kl.

* * *
Vieną šiltą rudens rytą mes su tėčiu išsiruošėme į kelionę. Mūsų tikslas

buvo nuvažiuoti keturračiu iki Superior ežero. Aš labai džiaugiausi ir
nekantravau. Norėjau pamatyti ežerą. O visų svarbiausiai – tėtis žadėjo leisti
man vairuoti. Jis man uždėjo akinius, padavė šalmą ir mes išvykome.

Važiavome siaurais miško takeliais. Buvo labai gražu. Medžiai spindėjo
visomis spalvomis. Pakeliui mes pamatėme keletą stirnų, dygliakiaulę ir
būrelį medžiotojų. Staiga kelias pasibaigė ir mes pamatėme ežerą. Jis buvo
didelis, o vanduo atrodė keistai rausvos spalvos. Mes priėjome arčiau van-
dens. Aš prisirinkau daug akmenėlių, o tėtis mane nufotografavo. 

Pakrantėje mes pavalgėme priešpiečius ir iškeliavome namo.
Aš dažnai prisimenu tą dieną, o dailūs akmenukai mums su tėčiu prime-

na  rausvą  Superior ežero vandenį.
Emilija Vaškytė

5 A kl.

Smagu su tėčiu. Eglės raudonikienės nuotr.

* * *

Vieną vasaros rytą atsikėlėm, buvo tirštas rūkas, šlapia. Man labai patin-
ka toks oras. Atsikėlus tėtis sako: „Reikia turiningai praleisti dieną” ir
pasiūlė nuvežti į Kernavę. Aš labai apsidžiaugiau. Aš žinojau, kad šiandien
bus nuostabi diena. Sakau tėčiui: „Taigi čia pirmoji Lietuvos sostinė! Reikia
būtinai aplankyti!”

Įsėdom į mašiną ir išvažiavom... Kai atvažiavom, pirmiausia aplankėme
labai gražią bažnyčią, po to mes suradom gidę, kuri papasakojo visas Ker-
navės paslaptis. Mes užkopėme į visus piliakalnius, labai pavargom. Vienas
buvo mažesnis, kitas didesnis – visi nuostabūs. O mano mėgstamiausias pi-
liakalnis buvo Mindaugo sosto piliakalnis. Kai aš užlipau ant jo, jaučiausi,
kad tikroje pastatytoje pilyje būčiau. Kaip mes grįžom į mašiną, pasidomė-
jom „Baltuoju kalnu”. Mes paklausėm keletos žmonių, kur važiuoti? Jie
mums paaiškino ir sakė, kad sunku surasti, bet mes vis tiek važiavome ieš-
koti. Mes pavažiavom į visokius kaimelius ir įstrigom į purvyną. Kol išva-
žiavom iš purvyno užtruko ne 2 minutes ir ne 30 minučių, o maždaug valandą.
Ir po to jau pasidavėm. Tėtis pasakė: „Tai gal kitą kartą pavažiuosim pa-
matyti.”

Kai nuvažiavom, mes sustojom kavinukėje, užsisakėm lietuviškų cepe-
linų, skanios sriubos ir giros! Pavalgę ėjome truputį ant sūpynių pasidžiaugti
vakaru ir išvažiavom. Taip pasibaigė mūsų diena!

Gabrielė Čiuteikytė
6 kl.

Neseniai su tėveliais Nida ir Michael į Texas gyventi išvykę 4 metų Danius ir 6 metų Maja jų mamytės Nidos Tijūnėlytės-Verachtert  pasiūlymu  tapo  Lietuvos vaikų glo-
bos būrelio ,,Saulutė” atstovais The Woodlands, TX (Houston priemiestis). Kartu su mamyte jie nutarė įsteigti sekmadieninio patarnavimo verslą – pasiūlė kaimynams
sekmadieniais atvežti jų užsakytas spurgas (donuts). Kaip tarė, taip ir padarė. Išdalijo reklaminius lapelius, kuriame nurodė el. pašto adresą, kuriuo galima spurgas
užsisakyti. Ir ką gi – pasirodė, kad šeima neapsiriko – tokia paslauga kaimynams pasirodė priimtina ir jie maloniai ja naudojasi, o Maja ir Danius gautą pelną atsiunčia
,,Saulutei”. Organizacijos pirmininkė Indrė Tijūnėlienė jau sulaukė pirmų įnašų iš jaunųjų ,,Saulutės” atstovų Texas.
Kairėje: Maja ruošiasi išdalinti kaimynams užsakymo lapelius. Danius ir Maja atvyko paimti kaimynų užsakymų (viduryje); Nida Tijūnėlytė-Verachtert padeda Majai ir
Daniui gauti užsakymus spurgoms.  indrės Tijūnėlienės nuotraukos

Mažieji ,,Saulutės” atstovai Houston, TX, priemiestyje

Vienas tėvas yra geriau nei šimtas mokytojų.
Anglų patarlė



thuanian Short Stories” (,,Rinktiniai
lietuvių apsakymai”, 1963 m.), ,,The
Lithuanian Short Story” (,,Lietuvių
apsakymas”, 1966 m.) ir kitas kny-
gas.

Literatūriniame pasaulyje S. Zo -
barskas debiutavo kaip poetas. Nuo
1930 m. savo eilėraščius spausdino
įvairiuose leidiniuose. 1934 m. išleido
poezijos knygelę „Mano tėviškėj”.
Rašė vaikams ir jaunimui, spausdino
noveles suaugusiems.

S. Zobarskas pasižymėjo ir kaip
puikus vertėjas. Vertė iš vokiečių,
pran cūzų, anglų ir kitų kalbų. Ir jo
pa  ties kūriniai spausdinti įvairiomis
kalbomis. 1945 m. rugsėjo 10 d. rašy-
tame laiške Antanui Vanagaičiui jis
rašė: „Esu išleidęs 13 kny gų. Dvi kny-
gos – ‘Ganyklų vaikai’ (1934 m.) ir
‘Pa bėgėlis’ (1939 m.) buvo premijuo-
tos. Mano raštų buvo spausdinta
pran  cūzų ir anglų spaudoje. Tegy -
vuo ja laisva Tėvynė ir jos dailusis
žodis.”

Savo kūryboje S. Zobarskas linko
į psichologinę novelę. Puikiai ir įtai -
giai mokėjo atskleisti kaimo žmo-
gaus dvasingumą. Jo kūryba stebina
natūralumu ir paprastumu, pasižymi
psichologiniu įžvalgumu. Stilius gy -
vas, kalba lengva ir sąmojinga, pri -
sod rinta rytų aukštaičių (svėdasiš -
kių) liaudiškų posakių.

S. Zobarskas buvo JAV Lietuvių
rašytojų draugijos narys ir jos valdy-
bos narys nuo pat šios draugijos įs -
tei gimo 1948 m. Jis buvo išrinktas
šios draugijos Revizijos komisijos na -
riu, buvo Knygų leidimo komisijos
na rys.

Būdamas katalikas visą gyveni -
mą prasmingai tarnavo tiesai, gėriui,
lietuviškai knygai. Kūryba buvo jo
gyvenimo esmė. Gaila, kad daugelis
kūrinių liko rankraščiuose. Daug
rankraščių, rašomąją maši nėlę rašy-
tojas buvo palikęs pas moti ną. Viską
paėmė saugumiečiai, žadėdami rašy-
tojui perduoti. Įdomu, koks jų liki-
mas, ar jie sunaikinti, ar kažkur
išlikę. 

Už apsakymų rinkinį ,,Ganyklų
vaikai” S. Zobarskas buvo apdovano-
tas Lietuvos Raudonojo kryžiaus pre-
mija (1934 m.). Už apsakymų rinkinį
,,Pabėgėlis” jam skirta antroji Lietu -
vos Raudonojo kryžiaus premija
(1939 m.).

Mirė S. Zobarskas 1984 m. birže-
lio 9 d. Woodhaven, NY. Palaidotas
New York šalia anksčiau mirusių
žmo nos  ir dukters.

Neišliko Pamaleišyje Zobarskų
sodybos, kur galėjo būti muziejus.
Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad
gimtinė šį talentingą rašytoją, knygų
leidėją, vertėją buvo atstūmusi, pa -
miršusi ne vienerius metus. Tačiau
šuo metu klaida ištaisyta. Pama lai -
šių kaime 1991 m. buvo atidengta sto-
gastulpių kompozicija (autorius –
tautodailininkas Jonas Tvar daus -
kas), ku rioje įamžinti skaitomiau-
sios jo ap sakymų knygos ,,Ganyklų
vaikai” vei kėjai, Stepo Zo barsko var -
du pa vadinta gatvė Svėda suose,
nemažai vietos S. Zobars kui skiria-
ma Svėdasų krašto muzie juje, leidži-
amos jo knygos, Lie tu vos spaudoje ne
kartą pla čiai buvo ap rašoma jo kūry-
ba bei veikla, minimos jo gimimo
sukaktys.

Galima drąsiai teigti – lie  tuvių
egzodo rašytojas grįžo į gimtinę. 
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Man patinka Nacionalinės Mar -
tyno Mažvydo bibliotekos (Vilnius)
rengiamos virtualios parodos. Net
nebūdamas Vilniuje, gali ,,pakeliau-
ti” parodos erdvėje, sužinoti įdomių
naujienų, peržiūrėti nuotraukas, pa -
skaityti straipsnius. 

Šiomis dieno mis Nacionalinė
bib  lioteka parengė naują vir tua lią
parodą „Egzodo kūrėjų por tretai:
Stepas Zobarskas”, skirtą lie tuvių
išeivijos rašytojo, vertėjo, re dak to -
riaus Stepo Zobarsko 100-o sioms gi-
mimo meti nėms. Ją galite apžiūrėti
ap silankę internetinėje svetainėje
www.lnb.lt

Parodoje pristatomi žinomo kul -
tūrininko gyvenimo įvykiai ir kūry-
ba, pateikti rankraštiniuose ir spaus-
dintuose dokumentuose, nuot rau ko -
se. Įvairiapusė S. Zobarsko veikla ap -
žvelgiama ir specialiai šiai progai pa -
rengtuose straipsniuose. Daug dė me -
sio parodoje skirta svarbiausiai S.
Zo barsko veiklai – ,,Many land Books”
leidyklos pristatymui. Apie du de -
šim t mečius trukusią ,,Many land
Books” leidyklos veiklą iš radijo
įrašų  (už galimybę pasiklausyti radi-
jo laidų ,,Mar gutis” bei ,,Amerikos
balsas” žurnalistų pokalbių su lei -
dyk los re daktoriumi  virtualios paro-
dos ren gėjai dėkoja Lietuvos centri -
niam val s tybės archyvui) kalba pats
S. Zobarskas.

Rengėjai siūlo  žvilgtelėti į lei -
dyk  los knygas, perskaityti recenzen-
tų straipsnius, spausdintus to meto
lietuvių išeivijos spaudoje ir suskait-
menintus bei prieinamus el. puslapy-
je www.epaveldas.lt.

Parodos autorė Nacionalinės
bib liotekos Lituanikos skyriaus ve-
dėja Jolanta Budriūnienė, o interne-
tui parengė Lituanikos skyriaus vy -
res-nioji bibliografė Eglė Karalienė.

2011 m. sausio 30 d. pažymėtos
lie  tuvių egzodo rašytojo, vertėjo, re -
dak toriaus Stepo Zobarsko 100-osios
gimimo metinės. S. Zobarskas gimė
1911 m. sausio 30 d. Pamaleišyje, Sve -

dasų valsčiuje, Rokiškio apskrityje.  
Anksti neteko tėvo, bet gerosios

Motinos Karolinos Zobarskienės rū -
pesčiu baigė gimnaziją. Bu vo gabus
mokslams ir gražiai pie šė. Savo moti -
ną Stepas labai gerbė, mylėjo, tiesiog
dievino. Gyvendamas užsienyje dė -
kin gas sūnus teikdavo nuolatinę ma -
terialinę paramą motinai. 

Kanauninko J. Tumo-Vaižganto
dėka įsikūrė Kaune. Nuo 1927 m. dar-
bavosi Švietimo ministerijos Knygų
leidimo komisijoje. Kartu su kitais
autoriais (J. Ambroška, V. Ruzga, P.
Šimkūnu) parengė pradžios mokyk-
loms vadovėlį „Aušrelė” („Aušrelė”
pra dinukams išleista ir Vokietijoje
1946 m.) Šį pataisytą vadovėlį ir šio -
mis dienomis naudoja Čikagos litua -
nistinės mokyklos mokytojai. 

Vie nas jo redaguojamų žurnalų
vaikams – „Žiburėlis” – tapo po pu lia -
riausiu ir mėgstamiausiu Lie tu voje.
S. Zobarskas sugebėjo suburti į re -
dakciją sumanius darbuotojus ir pa -
sitelkti įdomius,  talentingus autorius.

1936–1939 m. Prancūzijoje studi-
javo prancūzų kalbą ir literatūrą. Ar -
tėjant antrajai rusų okupacijai, 1944
m. kartu su žmona Matilda Mali -
nauskaite-Zobarskas (1911–1973) ir
dukra Nijole Zobarskas (1937–1990)
pa sitraukė į Vakarus, nes likus Tė vy -
nėje grėsė tremtis.

1947 m. S. Zobarskas pasiekė
Ame rikos krantus. 1949–1950 m. stu -
dijavo anglistiką New York Uni ver si -
ty (NYU). Reikėjo išlaikyti šeimą, tad
reikėjo ne tik mokytis, bet ir sunkiai
dirbti banke. Kū rybai, leidybai, lietu-
viškai veiklai lik davo tik laisva lai -
kis. 

Tačiau ir turėdamas mažai laiko
S. Zobarskas nuveikė labai daug. Dar
gyvendamas Vokietijoje (Heidelberg)
rūpinosi lietuviškų knygų leidimu ir
sklaida. 1954 m. kartu su poetu Jonu
Aisčiu parengė literatūros metraštį
„Gabija”. 1961 m. New York jis įsteigė
knygų leidyklą ,,Manyland Books”,
kurioje du dešimtmečius leido lietu-
vių rašytojų kūrinių vertimus į ang -
lų kalbą: antologijas ,,Selected Li -

Stepo Zobarsko 100-metis
Nauja vir tua li paroda „Egzodo kūrėjų por tretai: Stepas Zobarskas”

Stepas Zobarskas (kairėje) su poetu Jonu Aisčiu. 
Nuotrauka iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus

Pamaleišio kaime, Zobarskų sodybos vie -
toje, pastatyta Jono Tvardausko medžio
skulptūra, primenanti rašytojo vaikystę ir
jo meilę gimtajam kraštui.

Rašytojas Stepas Zobarskas jaunystėje.
Nuotrauka iš

Svėdasų krašto muziejaus

2007 m. pakartotinai buvo išleista Stepo
Zobarsko apsakymų knygelė ,,Simas Raši -
mas”. 
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Apie žuvį ir jos maistinę vertę
Šiandien vis daugiau kalbama

apie žuvų naudą, jos maistinę
vertę, patariama į savaitę jau

ne vieną dieną, bet kelias dienas val-
gyti žuvį. Todėl vis dažniau žuvį
perkame, valgome, bet su didelėmis
abejonėmis, nes žinome apie vandens
užterštumą, apie telkiniuose augina-
mas žuvis.

Pažvelkime į praeitį

Žvejyba siekia net akmens am-
žių. 10,000 metų prieš Kristų atsirado
pirmieji žeberklai žuvims gaudyti, o
dar po 3,000 žmonės sugalvojo tinklų
protėvius – bučius. Žuvavimo techni-
ka sparčiai tobulėjo, nes jūros mais-
tas daugeliui tautų buvo bene vienin-
telis šaltinis.

Taip žmonija įsitikino, kad
žuvys – viena svarbiausių ir vertin-
giausių maisto produktų. Žinoma,
tada negalvota apie maistines jos ver-
tybes, vitaminus – reikėjo maitintis
ir būti sočiam. Dabar jau žinoma,
kad žuvis labai lengvai virškinama, o
savo maistine verte prilygsta mėsai
ir pienui. Todėl nenuostabu, kad se-
nosiose kultūrose tiek daug ženklų,
susijusių su vandeniu, žvejyba, žu-
vimis. Štai senovės egiptiečiai savo
kapavietėse paliko piešinių, vaizduo-
jančių žvejybą, senovės graikų kul-
tūroje žuvis tapo vaišingumo ir ge-
rovės simboliu, o romėnai jūrų gėry-
bes laikė šventomis. Beje, būtent ro-
mėnai sugalvojo tvenkiniuose augin-
ti žuvis.

Žuvys mūsų protėvių krašte

Lietuvoje žvejyba ir žuvys turi
ilgą ir turtingą istoriją. Juk gyve-
name ežerų ir upių krašte, jūrinėje
valstybėje. Pajūrio ir paežerių gyven-
tojai nuo seno patys valgė ir kitus
aprūpindavo žuvimi bei kitais van-
denų laimikiais. Dievas kurdamas
pasaulį, pasirūpino viskuo – derino
žmones su gamta ir jos gėrybėmis.
Senovėje žuvys ne tik paįvairindavo
mūsų protėvių valgį, bet ir gelbėdavo
juos badmečiu. Lietuviai ypač mėgo
lydekas, ešerius, karšius. Gaudė juos
žeberklais, ietimis, strėlėmis su kau-
liniais antgaliais, žūklavo tinklais ir
bučiais.

Tikėtina, kad pirmąsias žuvis
mūsų senoliai sugavo dar akmens
amžiuje. Tada žuvis dažniausiai kep-
davo ant įkaitintų akmenų arba
molyje. Vėliau kulinarinis apdoroji-
mas nuolat tobulėjo, atskleisdamas
vis naujus vandens lobių pranašu-
mus. Žuvų patiekalai ypač ištobulėjo,
kai į Lietuvą atėjo krikščionybė, o
kartu su ja ir pasninkai. Prasidėjo
penktadieniniai pasninkai, katalikiš-
koje Lietuvoje ypač išpopuliarėjo Kū-
čios, tą dieną buvo atsisakyta valgyti
mėsą, o Kūčių stalą sudarė tik žuvys
bei kiti pasninko valgiai.

Maistinė ir biologinė vertė

Labai svarbūs žmonių mitybai
yra žuvų baltymai. Jie lengvai virš-
kinami, organizmas juos greitai pasi-
savina ir paverčia energija. Sočiai
prisivalgę žuvies, neaptingstame,

išliekame darbingi ir žvalūs. Daug
baltymų turi menkės ir jų ikrai, upė-
takiai (trout), tunai.

Žuvų riebalai – vertingiausi iš
visų gyvulinės kilmės riebalų. Jų
žuvyse gali būti nuo 0,5 iki 33 proc., o
menkių kepenyse – net 64 proc.! La-
bai svarbios yra polinesočiosios rie-
balų rūgštys, kurių žmogui kasdien
reikėtų suvartoti po vieną valgomąjį
šaukštą (jų trūkumas – širdies ir
kraujotakos sistemos ligų priežastis).
Tad norint išlikti sveikam, būtina
kasdien išgerti po šaukštą žuvų
taukų (ne kapsulių pavidalo). Tai ne
tik vaistas širdžiai, jis stiprina kau-
lus, nejausime jokių reumato skaus-
mų.

Žuvyse kaupiasi daugybė mine-
ralinių medžiagų, labai reikalingų
žmogaus organizmui. Kalcis, fosfo-
ras, kalis, jodas, fluoras, varis, cin-
kas, geležis – visi šie mineralai stip-
rina nervus ir imuninę sistemą, todėl
drąsiai galima sakyti, kad žuvys
padeda išvengti streso, apsaugo nuo

infekcijų. Su žuvimis ir jų riebalais
gauname labai svarbių riebaluose
tirpių vitaminų A ir D bei daugelį
kitų vitaminų (E, B).

Mitybos žinovai pataria valgyti
žuvų bent du kartus į savaitę. Taip
žmogus gauna pakankamą kiekį
reikalingų riebalų rūgščių, papildo
organizmą vitaminais ir minerali-
nėmis medžiagomis. Cheminė žuvų
sudėtis suteikia joms nemažai gydo-
mųjų savybių, todėl žuvų patiekalai
naudojami dietinėje mityboje. Žuvys
labai naudingos žmonėms, turin-
tiems virškinamojo trakto ir me-
džiagų apykaitos sutrikimų, ken-
čiantiems nuo aterosklerozės ir padi-
dėjusio kraujospūdžio, sergantiems
gastritu ar norintiems sumažinti
cholesterolio kiekį kraujyje.

Kaip išsirinkti kokybišką žuvį?

Pastaruoju metu žmonės baugi-
nami dėl žuvies, dėl vandens taršos ir
apskritai – dėl įvairaus maisto koky-
bės. Jautriems žmonėms gali išvis
praeiti noras valgyti žuvį. Vis dėlto
valgome ir gyvename, ir gyvensime.

Pats gyvenimas privertė mus būti
akylais, nepasitikėti reklamomis,
stebėti, daryti logiškas išvadas. Tad
norėdami pasirinkti tinkamą pro-
duktą, turime išmokti tą padaryti.

Pačios vertingiausios yra švie-
žios žuvys. Jos išlaiko visas maisti-
nes savybes, nes nėra niekaip neap-
dorojamos, tik atšaldomos ledų. Taip
sustabdomas gedimo procesas. Pag-
rindiniai šviežios žuvies požymiai
yra raudonos arba pilkšvos su raus-
vu atspalviu žiaunos, išsprogusios
šviesios ir skaidrios akys, stangri,
sunkiai nuo kaulų atsiskirianti mė-
sa. Šviežios žuvies kvapas – nestip-
rus ir gaivus, be jokių pašalinių kva-
pų. Amoniako kvapas rodo, kad žuvis
nešviežia ir jau pradeda gesti.

Daug diskusijų kelia šaldytos žu-
vies kokybė. Iš tiesų, jeigu žuvis
prieš šaldymą buvo kokybiška, ji yra
tinkamai sušaldyta, tai kokybė atšil-
džius beveik nesiskirs nuo šviežios
žuvies, tik dėl susidariusių ledo kris-
talų šiek tiek pakis audinių struk-

tūra. Tad šaldyta žuvis turi būti
natūralios spalvos, kieta (stuksenant
turėtų girdėtis skambus garsas) ir
blizgėti. Pirkdami šaldytos žuvies
atkreipkite dėmesį į supakavimą,
neturi būti pažeistos. Be to, šaldytų
žuvų produktų negalima pakartoti-
nai užšaldyti.

Be silkės neapsieisi

Iš visų sūdytų žuvų bene popu-
liariausia yra sūdyta silkė. Be jos ne-
apsieisime per Kūčių vakarienę, ji po-
puliari ir ant šventiško, kasdieninio
stalo. Parduotuvėse siūlomas didelis
silkių pasirinkimas, todėl šeiminin-
kės turi iš ko rinktis. Kaip nepa-
siklysti tarp įvairių pavadinimų
,,Matjes”, dūmo skonio, islandiškos,
švediškos ar dar kitokios sūdytos sil-
kės? Labiausiai mėgstamos ir daž-
niausiai gaminamos silpnai sūdytos
silkės, kurių druskos kiekis mažes-
nis negu 7 proc. arba marinuotos su
prieskoniais ar be jų.

,,Matjes” – tai riebios, jaunos
Atlanto silkės be ikrų ir pienių. Jos
yra labai silpnai sūdytos ir ypač švel-

naus skonio. Žinotina, kad dūmo sko-
nio sūdytoms silkėms naudojamos
kvapiosios medžiagos, suteikiančios
produktui dūmų kvapą – silkės nėra
rūkomos! Na, o islandiškos, itališkos,
švediškos ar kitos silkės tiesiog yra
paruoštos naudojant skirtingus
prieskonius, būdingus pasirinktos
šalies virtuvei. Todėl prieš pirkdami
įdėmiai perskaitykite užrašytą infor-
maciją, – tik tai (deja, ne visada) pa-
dės pasirinkti produktą pagal savo
skonį.

Tad pasidomėję, ką perkate ir
valgote, galėsite reikalauti sveikos,
švarios ir skanios žuvies savo stalui.

Vėžiagyviai ir kitos vertingos
jūrų gėrybės

Lietuviška virtuvė greitai pri-
ėmė krevetes (shrimp), krabus. Jie
priskiriami prie delikatesinių patie-
kalų, jais pagardinamos salotos, pra-
bangesnis su jais darosi šventiškas
stalas, nes tai ne mūsų krašto pro-
duktai.

Amerikoje krevetės ypač popu-
liarios, iš jų gaminami įvairūs pa-
tiekalai, jos valgomos karštos ir šal-
tos. Populiarios yra ir midijos (scal-
lops). Tai iš geldelių išimtas apskri-
tas minkštimas. Jų būna įvairaus
dydžio. Midijos yra švelnaus, malo-
naus skonio. Jas galima skoniui pa-
gardinti, maišyti su kita žuvimi.
Midijos – dar vienas gardėsis, kurių
galima nusipirkti. Jas galima pa-
ruošti įvairiai, bet svarbiausia ne-
pervirti, nes tuomet jos tampa kietos
ir bjauraus skonio – tartum guminės.

Garuose šutintos midijos 
(scallops)

Garuose šutinta žuvis yra pats
geriausias gaminimo būdas, mat tuo-
met vanduo neišplauna visų gerųjų
savybių. Tad garuose tinka šutinti ne
tik žuvį, bet ir austres, midijas, kra-
bus, omarus, geldeles. Į apatinį puo-
dą galima įpilti gryną vandenį, jį ga-
lima prisodrinti kvapių žalėsių,
prieskonių – čiobrelių, bazilikų, pe-
letrūnų, raudonėlių ar kt. Beje, gana
svarbu, kokiame aukštyje nuo van-
dens yra sietas su žuvimis. Jei jis per
žemai, garai bus per karšti ir greitai
išdžiovins. Šutinant žuvį reikia ne-
pamiršti jos vidų gerai ištrinti drus-
ka ir norimais prieskoniais. Stam-
besnes žuvis dar galima įpjauti ir
prismaigstyti česnakų skiltelių ir net
rūkytų kiaulienos lašinukų.

Žuviai šuntant garuose dalis jos
sulčių vis tiek išsiskiria ir nuvarva
žemyn į vandenį. Gudragalviai kinai
joms pražūti neleidžia – jų garpuo-
džiuose po sietu įrengiamas dubenė-
lis syvams surinkti. Paskui jie suval-
gomi drauge su žuvimi.

Midijų mėseles perpjovus pusiau
sudėkite į dubenį. Įpilkite 1 žaliosios
citrinos sultis, šaukštą aliejaus, su-
berkite 1 ryšelį smulkiai sukarpytų
petražolių, 0,5 šaukštelio sutarkuotų
šviežių imbierų, pagal skonį drus-
kos, pipirų. Galima šutinti garuose
arba viską lengvai ant silpnos ugnies
apkepti. Tik neperkepkite!

Nukelta į 13 psl.

Pačios vertingiausios yra šviežios žuvys. 

MMŪŪSSŲŲ  SSTTAALLUUII

Paruošė�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@aol.com
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Lietuvoje lankėsi JAV valstybės
sekretorės padėjėja

Vilnius, (ELTA/BNS) – Įprasti-
nės ginkluotės sistema, dėl kurios
yra diskutuojama, netrukdo NATO
gynybos planavimui, yra įsitikinusi
JAV valstybės sekretorės padėjėja
ginkluotės kontrolei ir priežiūrai
Rose Gottemoeller. ,,Nemanau, kad
tai galėtų būti derybų rezultatas”, –
sakė Lietuvoje viešėjusi R. Gotte-
moeller.

Krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė yra pareiškusi, kad
jungiantis prie tokios sutarties rei-
kia užtikrinti, jog ji neapsunkintų
kolektyvinės gynybos įsipareigojimų
įgyvendinimo ir kad būtų išsaugotas
principas, jog užsienio šalių pajėgos
gali būti kitoje šalyje tik su priiman-
čiosios šalies sutikimu. ,,Lietuva da-
lyvauja šiose diskusijose ir yra vie-
šai paskelbusi apie savo pasirengimą
tapti naujos Įprastinės ginkluotės
Europoje sutarties nare”, – rašoma
ministrės komentare. 

Vilniuje viešėjusi aukšto rango
JAV pareigūnė teigia, kad Rusijos ke-
liama sąlyga prieš pradedant dery-
bas dėl taktinės branduolinės gink-
luotės išgabenti branduolinius gink-
lus iš Europos nėra tinkama. Tokią
nuostatą JAV valstybės sekretorės

pavaduotoja išsakė po paskaitos Vil-
niaus universitete atsakinėdama į
studentų ir žurnalistų klausimus.
Anot pareigūnės, JAV prezidentas
yra išsakęs nuostatą, jog po naujo-
sios START sutarties turi būti ruo-
šiamos naujos derybos, kurių metu
būtų kalbama apie tolesnį abipusį
strateginių išteklių mažinimą, takti-
nius branduolinius ginklus ir sandė-
liuose esančias atomines kovines
galvutes. 

JAV pareigūnė, dalyvavusi dery-
bose su Rusija dėl naujosios START
sutarties, pabrėžė, jog rengiantis to-
kioms deryboms su rusais bus sie-
kiama diskutuoti apie saugumo didi-
nimo priemones. ,,Todėl turime labai
aktyvią diskusijų su Rusijos Federa-
cija darbotvarkę. Manau, kad yra
daug apie ką kalbėti”, – teigė R. Got-
temoeller, pažymėjusi, jog JAV ir Ru-
sija turi 90 proc. pasaulio branduoli-
nių išteklių. Anot jos, svarbios dis-
kusijos šiuo klausimu turi vykti ir
NATO. Krašto apsaugos ministrė R.
Juknevičienė sakė, kad Kaliningra-
do srityje Rusija turi taktinį bran-
duolinį ginklą, todėl Lietuva skatina
didžiąsias šalis derėtis dėl šių ginklų
ribojimo.

Egipte vėl vyksta tūkstantinės demonstracijos
Kairas, (BNS) – Šimtai tūkstan-

čių egiptiečių Kaire ir kituose mies-
tuose vėl dalyvauja demonstracijose
prieš prezidentą Hosni Mubarak.
Kaire centrinėje Tahriro aikštėje
susirinko net didesnės minios negu
būdavo anksčiau; jau trečią savaitę
nesiliauja egiptiečių protestai prieš
30 metų trukusį H. Mubarak valdy-
mą, ir tai, atrodo, turės įtakos poky-
čiams visame regione.  Iš kitų miestų

pranešama taip pat apie tūkstantines
protestuojančiųjų minias. H. Muba-
rak padarė kai kurių nuolaidų, at-
sižvelgdamas į jaunimo aktyviai pa-
laikomus protestus, bet atsisako vyk-
dyti svarbiausią reikalavimą – nedel-
siant pasitraukti iš prezidento parei-
gų ir atverti kelią laisviems ir sąži-
ningiems rinkimams daugiausia gy-
ventojų turinčioje arabų pasaulio
valstybėje.

Įsigaliojo bevizis režimas tarp Ukrainos ir Izraelio
Kijevas, (BNS) – Įsigalioja per-

nai liepą pasirašyta sutartis dėl be-
vizio režimo tarp Ukrainos ir Izrae-
lio.  Nuo šių metų vasario 9 dienos
Ukrainos ir Izraelio piliečiai gali
keliauti šiose šalyse be vizų 90 dienų.
Izraelis tikisi, kad dėl vizų panaiki-
nimo 2011 metais šalyje 40 proc. pa-

daugės turistų iš Ukrainos, palyginti
su ankstesniais metais. Izraelis per
metus tikisi sulaukti daugiau nei
140,000 turistų iš Ukrainos ir apie 100
mln. JAV dolerių pajamų. Izraelis ir
Rusija vizų reikalavimus panaikino
2008 metais.

Medvedev atšaukė perėjimą į žiemos laiką 
Maskva,  (BNS) – Rusijos prezi-

dentas Dmitrij Medvedev atšaukė
perėjimą į žiemos laiką nuo 2011 ru-
dens.  D. Medvedev sakė, kad ,,būti-
nybė adaptuotis susijusi ir su stresu,
ir su susirgimais”.  Perėjimas į žie-
mos laiką rudenį ir vasaros – pava-
sarį buvo įvestas dar Sovietų Sąjun-
goje prieš 30 metų. ,,Mes nepereisime

prie žiemos laiko, todėl dar kartą pa-
tirsime nepatogumus, nes perėjimas
prie vasaros laiko visada sutrumpina
miego laiką viena valanda, tačiau
tuo nemalonumai baigsis. Mūsų švie-
sioji paros dalis pailgės. Man atrodo,
kad tai bus mūsų šaliai naudinga.
Manęs žmonės ne kartą prašė tai
padaryti”, – sakė valstybės vadovas.

Skelbiami projektų atrankos konkurso rezultatai
Vilnius, (URM info) – Užsienio

reikalų ministerijos tinklalapio
www.urm.lt skyrelyje ,,Lietuviai
pasaulyje->Ryšiai su užsienio lietu-
viais->Parama užsienio lietuvių or-
ganizacijoms” (http://www.urm.lt/
index.php?-2022653943) yra paskelbti
užsienio lietuvių organizacijų 2011

m. projektų atrankos konkurso re-
zultatai. Konkursui buvo pateikti 153
projektai, kurių bendra prašoma pa-
ramos suma – 1,7 mln. litų. Komisijos
sprendimu visiškai arba iš dalies bus
finansuojami 84 projektai, kuriems
iš viso skirta 255,500 litų.

Balerinai E. Špokaitei – Kultūros ministerijos
apdovanojimas 

Vilnius, (BNS) – Balerinai Eglei
Špokaitei įteiktas Kultūros minis-
terijos garbingiausias apdovanoji-
mas ir vardinė valstybės stipendija.
Garbės ženklas ,,Nešk savo šviesą ir
tikėk” jai skirtas už kultūrų dialogo
stiprinimą, visuomenės brandos ir

humanistinių vertybių ugdymą. 
Šį ženklą balerinai įteikė kultū-

ros ministras Arūnas Gelūnas. Mi-
nistras E. Špokaitei taip pat suteikė
vardinę stipendiją. Ji skirta metams,
kas mėnesį išmokant 10 bazinių so-
cialinių išmokų (1,300 litų) dydžio
stipendiją per mėnesį.

Juvelyro Tito Simanonio unika-
lia technologija pagamintos juvelyri-
nės segės centre  – sidabro apskri-
time – reljefinis aukso žirgas pega-
sas. Apskritimas apjuostas sidabro
žiedu, kuriame išgraviruotas užra-
šas ,,Nešk savo šviesą ir tikėk”. Juve-
lyrinės segės už Lietuvos kultūrai
įžiebtas idėjas ir iniciatyvas jau
įteiktos Broniui Savukynui, Arūnui
Žebriūnui, Virgilijui Noreikai ir Juo-
zui Budraičiui.

Vėjas Lietuvoje griovė namus ir laužė medžius 
Vilnius, (BNS) – Lietuvoje antra-

dienį siautęs gūsingas vėjas pridarė
daug nuostolių – per 40,000 žmonių
liko be elektros, Kėdainių rajone su-
griuvo dalis namo, įvairiose Lietuvos
vietose sugadinti automobiliai, eis-
mą trukdė ant kelių užvirtę medžiai.
Kėdainių rajone, Jankūnų kaime,
nugriuvo dalis gyvenamojo namo,
bet išgirdusi įtartiną garsą ir laiku iš
jo išėjusi moteris su vaikais nenu-
kentėjo. Vilniuje vėjas nuplėšė gaba-
lą sienos nuo statomo namo, šis kris-
damas apgadino keletą šalia stovė-
jusių automobilių. Panevėžio rajone,

Paliūniškio gyvenvietėje, dėl vėjo
nugriuvus vandens bokštui be van-
dens tiekimo liko apie 150 gyventojų.
Klaipėdoje buvo sužalotas Latvijos
pilietis. Jam pakelėje vėjas iš rankų
išplėšė taisomą krovininio automobi-
lio apdangalą ir smogė į galvą. Nu-
kentėjusysis buvo nuvežtas į ligo-
ninę, nes reikėjo siūti sužalotą galvą.
Įvairiuo-se šalies regionuose 46,000
vartotojų nutrūko elektros tiekimas.
Kelininkai perspėja, kad siaučiant
vėjui daug kur keliuose pasitaiko nu-
laužtų medžių ar jų šakų.

Atkelta iš 1 psl.
Tą pačią dieną diskusijų klube,

Los Angeles Pasaulio reikalų tarybo-
je (Los Angeles World Affairs Coun-
cil), ambasadorius dalyvavo apskri-
tojo stalo diskusijoje su tarptautinės
politikos žinovais, kurios metu Lie-
tuvos diplomatas pristatė svarbiau-
sias Lietuvos užsienio politikos gai-
res, aptarė energetinio saugumo
klausimus, supažindino su Lietuvos
valstybės ateities vizija.

Susitikime su Los Angeles Lie-
tuvių Bendruomene Pavilionis pa-
dėkojo Los Angeles ir California gar-
bės konsulei Daivai Čekanauskaitei
Navarrette, perėmusiai ilgamečio
generalinio garbės konsulo Vytauto
Čekanausko darbus, už California
lietuvių ilgametį indėlį puoselėjant
lietuvybę, pristatant Lietuvos klausi-
mą vietos JAV politikams, kurie kaip
prezidentas Ronald Reagan, buvęs
California gubernatorius, padarė le-

miamą įtaką Lietuvos laisvės byloje.
Pavilionis užsuko ir į šeštadieni-

nę Šv. Kazimiero lituanistinę mo-
kyklą, kur susitiko su tėvais ir mo-
kiniais.

Vasario 5–6 dienomis ambasado-
rius Ž. Pavilionis atstovavo Lietuvai
buvusio JAV prezidento Ronald Rea-
gan 100-ųjų gimimo metinių minėji-
mo renginiuose, kurie vyko Simi Val-
ley įkurtoje Reagan bibliotekoje ir
muziejuje. Minėjime dalyvavo JAV
politikai, buvę ir esami užsienio val-
stybių ir vyriausybių vadovai, diplo-
matinio korpuso nariai, tarp jų –
Estijos ambasadorius Vaino Reinart
ir Latvijos ambasadorius Andrejs
Pildegovics. Renginio metu LR am-
basadorius susipažino ir su „General
Electric” bendrovės vadovu Jeffrey
Immelt.

,,Draugo”, LR ambasados JAV
info

LR ambasadorius lankėsi Los Angeles

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Kaune, prie 13-ojo namo Vidurinėje gatvėje, atidengta atminimo lenta buvusiam
Lietuvos prezidentui Aleksandrui Stulginskiui.                                                      ELTA nuotr.

Eglė Špokaitė džiaugiasi apdovanojimu.    
Kultūros ministerijos nuotr.
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Paieškos milžinė ,,Google” ruo-
šiasi steigti atstovybę Baltijos šalyse
ir ieško vadovo Baltijos regionui. Jis
bus atsakingas už reklamos parda-
vimus ir verslo plėtrą Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje. Iki šiol ,,Google”
atstovybės regione neturėjo. „Goog-
le” paskelbė,  jog per šiuos metus
įdarbins daugiau nei 6,000 žmonių.
Iškart sulaukta daugiau nei 75,000
kandidatų. Naujos darbo vietos su-
sijusios su mobiliųjų paslaugų plėt-
ra, interneto programų kūrimu, rek-
lamos verslo plėtra. Taipogi „Goog-
le” stiprinti pajėgas skatina auganti
konkurencija su socialiniu tinklu
„Facebook” ir IT bendrove „Apple”.
Bendrovės varžosi tiek dėl vartotojų,
tiek dėl darbuotojų. Žurnalo „For-
tune” duomenimis, „Google” yra ket-
virta pagal geidžiamumą darbovietė
pasaulyje. Paieškos milžinė pernai
paskutinį ketvirtį uždirbo 2,54 mlrd.
JAV dol. grynojo pelno, arba 29 proc.
daugiau nei užpernai tokiu pačiu
laikotarpiu.

* * *
Viešojoje įstaigoje „Panevėžio

mokslo ir technologijų parkas” įvyko
steigiamasis užsienio investuotojų
verslo forumo susirinkimas, kuris
ateityje, kaip tikimasi, peraugs į
sąjungą FIBA (Foreign Investors
Business Association).  Ateinančius
dvejus metus FIBA vadovaus UAB
„Norvestina” ir UAB „Baltic Swan”
savininkas Per-Erik Schonberg-Han-
sen. Forumas siekia suvienyti inves-
tuotojus, kurti aiškią, patrauklią ir
stabilią verslo aplinką, Panevėžį
padaryti patraukliu investicijoms
regionu, tapti keitimosi informacija
bei nuomonių tarp tarptautinių ir
vietinių verslo įmonių centru, taip
pat įtraukti užsienio investuotojus
ne tik į verslo, bet ir į socialinį bei
kultūrinį gyvenimą. Prie forumo
kviečiamos prisijungti visos regiono
už-sienio investuotojų bei bendradar-
biavimu besidominčios bendrovės.

* * *
Pirmadienį maždaug 5,000 pre-

keivių ir šiaip gyvenimu besipikti-
nančių žmonių rinkosi į mitingą prie
Seimo rūmų. Pagrindinis protes-
tuotojų kaltinimas Vyriausybei – ji
sąmoningai žlugdo smulkųjį verslą.
Pagrindinis protestuotojų šūkis:
,,Kasos aparatams dengtose turgavie-
tėse – ne!” Mitingo dalyviai piktino-

si, esą Vyriausybė šmeižia verslinin-
kus, aiškindama, kad jie slepia pa-
jamas, ir teigia, esą tik dėl to įveda
kasos aparatus. Tarp mitinguotojų
stovėję žmonės sakė, kad įvedus ka-
sos aparatus bus įvesti ir nauji mo-
kesčiai, kuriuos Vyriausybė nutyli:
teks mokėti už aparatų registravimą,
aptarnavimą, remontą, kasos juos-
tas. Kalbėtojai iškėlė ir daugiau
problemų: klestinti korupcija, su-
mažintos pensijos bei pašalpos, di-
dėjančios kainos, veiklų, kuriomis
užsiimti galima su verslo liudiji-
mais, planuojamas mažinimas ir t. t.
Per mitingą buvo patvirtinta rezo-
liucija, kurioje Vyriausybė raginama
atšaukti smulkiajam verslui ken-
kiančius nutarimus. 

* * *
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto

direkciją sudrebino nauja skandalų
banga. Jos vadovas kreipėsi į Klaipė-
dos apygardos prokuratūrą prašyda-
mas ištirti nuo 2006 m. galimai pada-
rytas nusikalstamas veikas organi-
zuojant uosto dugno valymo, gilini-
mo ir statybos darbus. Jau pradėti 4
ikiteisminiai tyrimai, tačiau atrodo,
kad tai – dar ne pabaiga. Uosto direk-
cijos generalinis direktorius Eugeni-
jus Gentvilas pareiškė, kad tiek jis,
tiek jo vadovaujami darbuotojai ne-
gali normaliai dirbti, nes nežino,
kaip elgtis, bijo toliau daryti kokius
nors žingsnius, nes 2006 m. pasira-
šytos įtartinos sutartys dar yra ne-
pasibaigusios. 

* * *
Reikalingiausių maisto produk-

tų krepšelis Lietuvoje šį mėnesį at-
sieina brangiau nei pačioje 2011 m.
pradžioje. Kone sutartinai preky-
bininkai perrašė pieno, cukraus,
aliejaus ir grikių kainas. Pieno,
reikšmingai brangusio pernai, kaina
per pastarąjį mėnesį stryktelėjo nuo
kelių iki 20 proc. Keliais procentais
ūgtelėjo ir cukraus bei grikių kaina –
šių produktų stygius jaučiamas už-
sienio rinkoje. Prekybininkai spėja,
kad cukrus gali dar brangti, kaip ir
duonos kepiniai. Tačiau viliasi, kad
tai nutiks žiemai pasibaigus.  

* * *
Vyriausybei skolinantis užsie-

nyje, Lietuvos gyventojai taip pat vis
labiau grimzta į savo skolas. Šalyje
sparčiai nyksta vidurinysis visuo-

Investuotojų nuotaikos išlieka
geros. Nepaisant vilčių nepateisi-
nusių JAV darbo rinkos rezultatų ir
besitęsiančių neramumų Egipte in-
vestuotojai tikisi, kad pasaulio įmo-
nių rezultatai gerės ir toliau.  JAV
mėnesio darbo rinkos duomenys
lūkesčių nepateisino. Sausį užimtųjų
JAV padaugėjo vos 36,000, gerokai
mažiau, negu tikėtasi (146,000), ir
mažiausiai per pastaruosius keturis
mėnesius. Darbo vietų sukurta ne-
daug dėl prastų oro sąlygų. Įdomu,
kad nedarbo lygis netikėtai sumažėjo
nuo 9,4 proc. gruodį iki 9,0 proc.
sausį. Tačiau pastaraisiais mėne-
siais nedarbas mažėja ne dėl gerė-
jančios darbo rinkos būklės, o dėl
didėjančio nusivylimo. Praradę viltį
susirasti darbą amerikiečiai nustoja
jo ieškoti, todėl statistiškai bedarbių
mažėja. 

* * *
Jungtinių Valstijų prezidentas

Barack Obama paragino šalies
verslininkus palaikyti šalies ekono-
miką. Pasak prezidento, bendrovių
vadovai turi ,,įsitraukti į žaidimą,
jame dalyvauti” ir pradėti investuoti
į ekonomiką lėšas. Investicijos, Bal-
tųjų rūmų vadovo nuomone, turėtų
siekti apie 2 trln. JAV dolerių, su-
kauptų bendrovių balansuose. B.
Obama nuomone, svarbu stiprinti
bendradarbiavimą su privačiu sek-
toriumi. Jis įsitikinęs, kad šalies ad-
ministracija ir verslas turi prisiimti
kolektyvinę atsakomybę. B. Obama
patikslino, kad būtina ieškoti gali-
mybių priimti daugiau darbuotojų,
palaikyti šalies ekonomiką ir atsi-
žvelgti į nacionalinius siekius. Bal-
tųjų rūmų vadovas pastebėjo, kad
valstybė laužo kliūtis, kurių atsi-
randa šalies kelyje į sėkmę, ieško
naujų galimybių ir atveria naujas
rinkas JAV prekėms.

* * *
Federalinis indėlių draudimo

susivienijimas (FDIC) ketina lai-
kinai įšaldyti metinių premijų mo-
kėjimą stambių JAV bankų vado-
vams. Sprendimas galioja trejus me-
tus, jis buvo priimtas siekiant ,,su-
mažinti riziką atliekant finansines
operacijas bendrovėse su aktyvais,
vertinamais daugiau nei 50 mlrd.
JAV dolerių”. Visų pirma turimos
galvoje bendrovės ,,Bank of  Ameri-
ca”, ,,J. P. Morgan Chase”, ,,Citi-
group”, ,,Goldman Sachs Group” ir
,,,Wells Fargo”. Manoma, kad prie-
žiūros tarnybos pritars FDIC spren-
dimui per artimiausias kelias sa-
vaites ir jis įsigalios nuo šių metų
rudens.

* * *
Kinijos valiuta juanis ir vėl at-

sidūrė dėmesio centre, nes pasirodė
pranešimų apie JAV bandymus pa-
didinti šalių, kovojančių už juanio
kurso sustiprinimą, skaičių. Lanky-
damasis Brazilijoje Jungtinių Vals-
tijų iždo sekretorius Timothy Geith-
ner aptarė valiutų kurso svyravimo
klausimą. JAV kaltina Kiniją juanio
nuvertinimu. Per mažas Kinijos va-
liutos kursas atpigina kinų prekes, ir
jos tampa konkurencingesnės Jung-
tinėse Valstijose, tuo tarpu ameri-
kiečių prekės, priešingai, brangsta ir
yra mažiau konkurencingos Kinijoje.
JAV tikisi rasti partnerių Brazilijoje,
nes Kinijos importas kenkia ir šios
šalies ekonomikai. 

Europos Sąjungos vadovai Briu-
selyje sutarė ne vėliau negu kovo 25
dieną paskelbti išsamų priemonių
planą, skirtą įveikti Europos viešųjų
finansų krizę. Pastarasis planas, ti-
kimasi, numatys griežtesnes baus-
mes viešųjų finansų drausmės nesi-
laikančioms šalims, mažesnes palū-
kanas prasiskolinusioms šalims ir
kitas priemones. 

* * *
Naujasis Briuselyje statomas

NATO būstinės pastatas kainuos or-
ganizacijai maždaug milijardą eurų,
pareiškė NATO generalinis sekreto-
rius Anders Fogh Rasmussen. NATO

generaliniam sekretoriui šis klausi-
mas buvo užduotas kilus diskusijai
dėl organizacijos šalių karinių išlai-
dų sumažinimo ir optimizacijos.
NATO generalinis sekretorius sakė,
kad naujojo pastato statyba kainuos
mažiau, nei iš pradžių buvo manoma.
A. F. Rasmussen pažymėjo, kad dėl
sudėtingos padėties statybų sekto-
riuje NATO vadovybei pavyko suda-
ryti naudingesnę sutartį su rangovu. 

Jis pažymėjo, kad ekonominė pa-
dėtis NATO šalyse iš tiesų sudėtinga
ir netgi JAV gynybos sekretorius Ro-
bert Gates pareiškė, kad jo šalis ma-
žina karines išlaidas. 

EUROPA

JAV

LIETUVA menės sluoksnis. Anksčiau buvę pa-
siturintys žmonės dėl nepakeliamų
komunalinių ir kitokių mokesčių jau
tapo skolininkais. Kai kurie prasi-
skolinę tiek, jog skoloms išmokėti
nepakaktų viso metinio atlyginimo.
,,Creditinfo” duomenimis, kiekvie-
nas skolų turintis Palangos miesto
gyventojas vidutiniškai yra pradel-
sęs sumokėti 15,160 litų. Tad išdalijus
skolininkų skolas visiems palangiš-
kiams, tarp jų – ir naujagimiams,
kiekvienam vidutiniškai tektų 1,792
litai ,,skolos”. Nuo didžiausio Lie-
tuvos kurorto nedaug atsilieka didie-

ji šalies miestai. Vilniečiai skolinin-
kai vidutiniškai yra pradelsę sumo-
kėti po 10,400 litų, klaipėdiškiai – po
8,800, laikinosios sostinės gyventojai
– po 7,100 litų. 

Darbo netekę ar mažas pajamas
gaunantys žmonės, neįstengdami
sumokėti komunalinių mokesčių,
tampa greitųjų kreditų bendrovių
įkaitais. Pagrindinės gyventojų sko-
los – toli gražu ne dėl prabangių auto-
mobilių ar kitų prekių išperkamo-
sios nuomos, tai skolos už kasdienį
šaltą ir karštą vandenį, už būsto šil-
dymą. 

Prie Seimo rūmų vyko mitingas prieš kasos aparatų įvedimą turgavietėse. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com
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Paruošė�Dainius Darbutas • El.�paštas:�dainius70@gmail.com

Šių metų sausio 10 dieną Detroit
mieste prasidėjusioje tarptau ti -
nėje automobilių parodoje viso

pasaulio automobilių gamintojai pri -
statė apie 40 naujų automobilių mod-
elių, praneša BBC.

Daugelis naujų automobilių turi
elektrinius variklius, kurie kai ku-
riais atvejais yra suderinti su įpras-
tais vidaus degimo varikliais. Po il-
gai trukusios krizės Detroit automo-
bilių gamintojai „General Motors”
(GM), „Ford” ir „Chrysler” taip pat
pristatė naujus savo gaminius.

„Tai yra pramonė, kuri eina į
gerąją pusę, – sako ‘Fiat’ vadovas
Sergio Marchione. – Esu įsitikinęs,
kad 2011 metai atneš daug gerų
dalykų.”

2010 metais JAV automobilių
pardavimai išaugo 11 proc. – iki 11,6
mln., šiais metais yra tikimasi par-
duoti dar 13 mln. naujų automobilių.
„Mes turime tvirtą pagrindą par-
duoti daugiau automobilių ir page-
rinti rezultatus 2011 metais”, – kal-
bėjo „Ford” bendrovės reklamos va-
dovas Ken Czubay.

Automobilių gamintojai seka
naujais elektrinių automobilių ga-
mybos pavyzdžiais. JAV pirmauja
GM su savo „Volt” elektromobiliu,
tačiau parodoje pristatytas ir elektri-
nis „Ford Focus”.

Elektromobilių gamyba JAV pri-
traukia milijardus dolerių subsidijų,
dėl  to yra patenkinti ir pirkėjai, ir
automobilių gamintojai. „Be jokios
abejonės, elektrinių automobilių pro-
gramos juda į priekį”, – sako šios
pramonės šakos žinovas Erich Merk-
le.

Parodoje nemažai užsienio auto-
mobilių gamintojų, ypač didžiausios
Vokietijos automobilių bendrovės
„Audi”, „BMW” ir „Mercedes”, pris-
tatė savo naujausius dyzeliu varo-
mus automobilius, kurie, jų teigimu,
yra puikus kurą taupantis pasirinki-
mas.

Japonijos automobilių gaminto-
ja „Toyota” teigia, kad benzini-
niai–elektriniai automobiliai taip
pat turėtų susilaukti nemažai dėme-
sio. Bendrovė pristatė naujuosius
„Prius” modelio automobilius.

Tuo tarpu Italijos automobilių
gamintoja „Fiat” yra įsitikinusi, kad
lengvi ir ekonomiški automobiliai
taip pat bus patrauklūs. Bendrovė
įeina į JAV automobilių rinką, pris-

tatydama savo mažąjį „Fiat 500” mo-
delį.

Parodoje pristatytos tokios nau-
jienos: 

„Audi A6”. Vyrukai iš Ingolstadt
Detroit pristatė automobilį, kurio
laukia ne tik Šiaurės Amerika, bet ir
visas likęs pasaulis. Vienas popu-
liariausių vidutinio dydžio aukščiau-
sios klasės sedanų  (kiek vėliau bus
ir universalas) sukurtas nuo nulio,
naudojant A8 modelyje naudojamą
aliuminio rėmą „Spaceframe”. 

„Chrysler 300”. Atnaujintas po-
puliarus „300C” sedanas 2011 metus
pradeda atsinaujinęs ir kosmetiškai,
ir techniškai. LED (Light-emitting
diode – šviesos diodų) priekiniai ži-
bintai, nauji galiniai žibintai, daug
daug chromo  – ir automobilis pasi-
keitė neatpažįstamai. Amerikiečiai
gaus naują 3,6 litro V6 variklį.

„Volkswagen Passat”. „Volkswa-
gen” supakavo savo senąjį ,,pasauli-
nį” „Passat” ir Amerikoje jo daugiau
nepardavinės. Vietoje jo pristatytas
išskirtinai Amerikos rinkai paruoš-
tas ,,Passat” pavyzdį. ,,Passat” ameri-
kiečiams bus gaminamas gamykloje
Chattanooga mieste, Tennessee vals-
tijoje. Gamybos pradžia – šių metų
pabaiga. Pradžioje šis ,,Passat” bus
siūlomas su vienu iš trijų variklių:
du benzininiai, vienas dyzelinis. 2,5
litro keturių cilindrų variklis bus
siūlomas kaip pagrindinis motoras.
Jis pasieks 170 Arklio galių (AG).
Antras pagal kainą – 2,0 litro turbo-
dyzelis. Taip pat keturių cilindrų

Detroit automobilių paroda ženklina atsigavimą
variklis, puikiai pažįstamas europie-
čiams, pasieks 140 AG. Na, ir galin-
giausias – 3,5 litro V6. 280 AG.

BMW 6–os serijos kabrioletas.
Amerikoje šio modelio laukiama jau
seniai. Ypač 650i varianto su V8 4,4
litro varikliu su tiesioginiu kuro
įpurškimu. Jis pasieks apie 400 AG.

BMW 1–os serijos „M”. Patys
BMW šį automobilį vadina klasiki-
nio M3 įpėdiniu. Mažas, lengvas ir
galingas galu varomas kupė automo-
bilis po variklio dangčiu slepia gerai

žinomą šešių eilėje išdėstytų cilindrų
trijų litrų darbinio tūrio motorą.
Taip, tą patį, kuris kelerius metus iš
eilės pripažintas geriausiu varikliu
savo klasėje. Jis bus surenkamas tik
su šešių bėgių mechanine pavarų
dėže. 

„Mercedes–Benz” C klasės kupė.
Tai atnaujintos išvaizdos kerintis
modelis. Varikliai prasidės 1,8 turbo
benzininiu su 201 AG, baigsis 3,5 litro
V6 su 300 AG. O kur dar dyzeliai ir
AMG biuro namų darbai...

„Hyundai Veloster”. Ko gero,
„Hyundai” automobilius jau pats
metas vadinti tiesioginiais varžovais
„Toyota” ir kitiems seniems žaidė-
jams. 2010 metais vien Europoje buvo
parduota daugiau „Hyundai–KIA”
automobilių nei „Toyota”. Taigi, „Ve-
loster” kupė bus neįprasto išdėstymo
kupė. Vienoje pusėje jis turės dvejas
duris, kitoje – vienerias, panašiai
kaip „MINI Clubman”. Variklis – 1,6
litro (140 AG, tiesioginis kuro įpurš-
kimas).

„Chevrolet Sonic”. Europoje jis
vadinamas „Aveo”. Sportiškos išvaiz-
dos „Chevrolet” dizaino padalinio
pažiba pasirodo su penkeriomis
durimis ir visiškai naujais varik-
liais. Amerikiečiai pabrėžia jo kainą
– vos nuo 12,000 JAV dolerių. 

„Toyota Prius V”. Trečios kartos
„Prius” stovi kiekvieno aktoriaus,
politiko ir šiaip gerai visuomenėje
žinomo žmogaus garaže. Gal atėjo
metas juos pakeisti kiek didesniu
naujuoju „Prius V” minivenu (šei-
myniniu autobusiuku)? Detroit auto-
mobilių parodoje pristatytas „Toyota
Prius V” slepia gerai žinomas ir
jau spėjusias įsitvirtinti paprasto
„Prius” hibridines technologijas, bet
siūlo daugiau vietos penkiems ke-
leiviams ir jų bagažui.

„Jeep Compass”. „Chrysler” ben-
drovės vairą perėmus italų „Fiat”,
pasikeitimų ilgai laukti neteko.
Praeitos kartos „Compass” buvo kri-
tikuojamas dėl visiškai nesupranta-
mos išvaizdos. Naujasis modelis yra
iš visiškai kitos lygos. Tipiškos radi-
atoriaus grotelės, nauji žibintai ir
pan. Varikliai – nuo 2 litrų benzini-
niai ir „Fiat” dyzeliai Europai skir-
tuose variantuose.

„Porsche 918” kupė. „Porsche”
Detroit suruošė tikrą bombą – hibri-
dinį, ypač greitą dviejų durų kupė.
Tai lyg dviejų nerealių „Porsche”
modelių derinys – praeitų metų paži-
bos „918 Spyder Hybrid” ir lenkty-
nininkų svajonės „911 GT3 R Hy-
brid”. Taip vienas žodis kartojasi
abiejų automobilių pavadinime –
„Hybrid”. Visų variklių bendras dar-
bas užtikrina 767 AG galią visiems
keturiems ratams kartu sudėjus.
Kita medalio pusė, ypač svarbi ilgo
nuotolio lenktynėse – kuro sunaudo-
jimas. Neveltui paskutiniais metais
Le Mane visas prizines vietas užima
dyzeliniu kuru varomi modeliai... Šis
„Porsche 918 RSR Hybrid” galėtų su
jais rimtai varžytis.

„Kia KV7”. Pietų Korėjos atsto-
vai į rinką stoja su KV7 krosouveriu
(sportiniu visureigiu). Tai – nei visu-
reigis, nei universalas, nei minive-
nas. Bet viena aišku – tai visiškai
naujas lygis bendrovės automobilių
išvaizdoje.

„Honda Civic”. „Honda” stende
Detroit automobilių parodoje sužibo
„Civic” žvaigždė. Japonai pristatė
„Civic Concept” – viziją, kaip atrodys
naujas automobilis. Atrodo, kad bū-
simos kartos „Civic” nebus revoliuci-
ja. Tai evoliucija daugeliu prasmių –
išvaizdos, kokybės ir technologijų.
Parodoje „Honda” pristatė dvi skir-
tingas „Civic Concept” versijas – ke-
turių durų sedaną ir dviejų durų
kupė. Hibridinių automobilių gerbė-
jams „Honda” taip pat turi naujieną.
Naujos kartos „Civic Hybrid” turės
ličio jonų akumuliatorius, skirtingai
nei šiuo metu gaminamame modely-
je įtaisomas nikelio. Tai pagerins
daug parametrų – svorį, ekonomiją ir
dinamiką. Tiesa, jos kiek brangesnės
gaminti, taigi iš pirkėjų gali būti
paprašyta daugiau pinigų. Pabaigai
pridursime, kad „Honda” džiaugs-
mingai pranešė gaminsianti gam-
tinėmis dujomis varomą modelį 50-
yje JAV valstijų. 

„MINI Paceman”. Kalbant apie
krosouverius. MINI meta „Paceman”
automobilį į žaidimą varžytis su
„Range Rover Evoque”. Prabangus,
nedidelis, kokybiškas, stilingas. Bran-
gus. Kaip ir priklauso MINI, jis bus
gerai valdomas ir malonus vairuoti.
Taip pat ne ypač talpus. Bet mums
patinka MINI toks, koks jis yra.

Parengta pagal gazas.lt ir   Eko-
nomika.lt 

Šių metų vasario 11–20 dienomis Či-
kagoje, McCormick Place (2301 South
Martin Luther King Drive, Chicago, IL,
60616), vyks didžiausia Šiaurės Amerikoje
automobilių paroda ,,Chicago Auto Show
2011”. Daugiau informacijos rasite inter-
nete: chicagoautoshow.com 
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Šventosios ir Palangos miestų
žiburiai, Palangos bažnyčia ir tiltas
mums atrodė ranka pasiekiami, bet
padarę halsą (posūkį pavėjui), nu-
plaukėme toliau. Į Klaipėdą grįšime
liepos 5 dieną, dar liko aplankyti
vieną uostą – Karaliaučių. 

Įplaukusius į Lietuvos teritori-
nius vandenis pirmieji mus pasveiki-
no Jūros ir pakrančių stebėjimo
tarnybos vyrai. Malonu vėl išgirsti
per radijo stotį kalbant lietuviškai.
Bet ir jiems turėjome pasakyti, kad
kitas mūsų uostas dar ne Klaipėda. 

Apie 1.20 val. nakties (norėjome
vidurnaktį, bet permainingi Baltijos
vėjai neleido) priplaukę Palangą, ant
žymiojo tilto susirinkusiems vėly-
viems poilsiautojams ir žvejams pa-
teikėme staigmeną – jachtą ir jos bu-
res apšvietėme signaliniais fakelais. 

„Kai uždegėte fakelus, išnėrėte iš
tamsos netikėtai ir labai arti’’, – tele-
fonu savo įspūdžius nuo Palangos
tilto pasakojo įgulos nario Mariaus
artimieji. Jie sakė, kad ant tilto tuo
metu buvo keliasdešimt žmonių ir
visiems jiems tamsioje jūroje, hori-

zonte, išnirusios apšviestos burės
buvo staigmena. 

Specialiai sukę Palangos link,
vėliau turėjome sukti atgal gilyn į
jūrą, nes liko paskutinis XI etapo ir
visos ,,Odisėjos’’ uostas – Karaliau-
čius. Ten susitikę su vietos lietuviais
pakviesime juos liepos 5 dieną 21 val.
Lietuvos laiku kartu su kitais tau-
tiečiais visame pasaulyje sugiedoti
,,Tautišką giesmę”. 

Ruslanas Rokas Arbušauskas 
XI etapo įgulos narys

Pabaiga

Ties šia data ir pasibaigia ,,Am-
bersail” dienoraštis, aprašęs drąsių ir
Lietuvą mylinčių lietuvių odisėją po
pasaulį, aplankant kone visuose, net
ir tolimiausiuose kamepliuose apsi-
gyvenusius lietuvius, susibūrusias
lietuvių bendruomenes. Kaip žinome,
2009 metų liepos 5 dieną 9 valandą
vakaro Lietuvos laiku ,,Ambersail”
jūreiviai kartu su Lietuvos ir tūks-
tančiais viso pasaulio lietuvių giedojo
,,Tautišką giesmę”. Ją giedojome ir
čia, Šiaurės Amerikoje. 

Dėkojame ,,Tūkstantmečio odi-
sėjos” rengėjams už leidimą ,,Drau-
ge” išspausdinti dienoraštį. Džiugu,
jog ne vienas mūsų skaitytojas ati-
džiai sekė lietuvių kelionę per neretai
pavojingus vandenynus ir jūras. Su-
sidomėję ir norintys daugiau sužinoti
apie ,,Tūkstantmečio odisėją”, gali
apsilankyti internetinėje svetainėje
adresu: http://1000odiseja.lt

Redakcija

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomendaci-
jos. Gali pakeisti bet kurią savaitės die-
ną. (Gali dirbti vyras ir žmona kartu).
Tel. 312-307-4619.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško
bet kokio  darbo šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

* Moteris ir vyras ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Gali dirbti kar-
tu arba atskirai. Tel. 773-954-5233 ar-
ba 773-344-8829.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
slaugos darbo su gyvenimu. Didelė pa-
tirtis, legalūs dokumentai. Gali išleisti
atostogų nuo balandžio mėnesio (bet
kurioje valstijoje). Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. Lietuvoje +370-647-65077
arba 630-730-2132.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Galimi pakeitimai ar gali
išleisti atostogų. Tel. 773-808-0011.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos, vairuo-
ja automobilį, skaniai gamina maistą.
Tel. 630-674-1545.

* 47 metų moteris ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Patirtis, buiti-
nė anglų kalba. Gali pakeisti savaitga-
liais. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
707-7902.

* Moteris ieško darbo pakeitimuose, su
gyvenimu ar naktimis. Tel. 708-691-
0103.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patir-
tis. Tel. 773-550-1867.

,,,,  AAmmbbeerrssaaii ll””  
ddiieennoorraaššttiiss

NNrr..  7766

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

630-941-2609

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOSCHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�pagal�susitarimą

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�pagal�susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAI

SKELBIMAI

Atkelta iš 9 psl.

Austrės

Iš visų jūros gėrybių austrės yra
sveikiausias vėžiagyvis. Jose dau-
giausiai yra susikaupę jodo, geležies,
fosforo, cinko ir kitų vitaminų bei
mineralų. Sveikiausias ir patiki-
miausias laikas austres pirkti yra
sausio-vasario mėnesiai. Jas val-
gome žalias, rūkytas, keptas ir virtas. 

Austres atveriame tvirtu aštriu
peiliu, minkštimus suleidžiame į du-
benį (jie yra takūs kaip kiaušiniai).
Kriaukles reikia gerai išplauti, iš-
gremžti ir laikyti karštai. Austrių
minkštimus su visais skysčiais užpil-

kite California vynu, užvirinkite ant
lėtos ugnies ir 45 sekundes pavirus
išgriebkite, nuvarvinkite ir sudėkite
atgal į kriaukles. Nuovirą perpus nu-
garinkite, supilkite 2 šaukštus grie-
tinėlės, 1 minutę pavirinkite. Nuolat
plakant šluotele sudėkite apie šaukš-
tą sviesto (tik jį dėkite mažais gaba-
lėliais), įberkite pagal skonį druskos,
pipirų, smulkiai sukapotų česnako
skiltelių. Šiuo karštu padažu apipil-
kite austres geldelėse.

Bendros pastabos

Svarbiausia verdant žuvį, ste-
bėti, kad vanduo verdant nekunku-
liuotų. Mat smarkiai virdamas van-
duo suardo ir šiaip jau sultingos
žuvies mėsos proteinus – ji tampa
sausa ir sprangi.

Kepant orkaitėje žuvį labai svar-
bu jos neperkepti. Geriausiai žuvį
dėti ant supjaustytų norimų daržo-
vių, žalėsių, taip žuvis lieka sultin-
gesnė, nei kepama uždaruose keptu-
vuose.

Parengta pagal knygą ,,Sveikata
iš jūros gelmių”

Apie žuvį ir jos maistinę vertę

PASLAUGOS

ALGIS LUNECKAS, praneša, kad pradės
pildyti mokesčių formas nuo vasario 12 d.

advokato V. Lietuvninko įstaigoje, 
4536 W. 63rd St., Chicago, 
priešais „Draugo” redakciją. 

Dėl susitarimo tel. 773-284-0100.

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

konfidencialumas garantuojamas

pSiCHoLoGinėS pAGALBoS LinijA

SkELBimŲ SkYriAuS TEL. 773-585-9500
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Nors praėjo jau daugiau kaip
penkeri metai nuo popiežiaus
Jono Pauliaus II mirties, mi-

nios piligrimų nuolat lanko ne tik jo
amžinojo poilsio vietą Vatikane, bet
ir vietas, susijusias su jo gyvenimu.
Visai netoli nuo Lietuvos, Lenkijos
Palenkės vaivadijoje, yra keletas vie-
tų, kurias lenkų kilmės popiežius ap-
lankė savo priešpaskutinės piligri-
minės kelionės į tėvynę metu 1999
metų birželio mėnesį. Tas vietas da-
bar labai dažnai lanko lietuviai, nes
jos ir įdomios, ir yra netoli nuo Lie-
tuvos.

1999 metų birželio 5–17 dienomis
Lenkijoje viešėjęs popiežius Jonas
Paulius II aplankė nemažai vietų, bet
ilgėliau sustojo visai netoli nuo Lie-
tuvos esančiame Vygrių vienuolyne,
kur praleido tris dienas. Šių eilučių
autoriui, kaip specialiajam korespon-
dentui, tuomet teko būti keliose vie-
tose, kur lankėsi popiežius, dalyvauti
jo aukojamose Mišiose Elke, kur,
kepinant karštai saulei, susirinko
apie 250 tūkstančių tikinčiųjų. Vė-
liau teko matyti minias žmonių Su-
valkų miesto gatvėse, kuriomis po-
piežius važiavo ilsėtis į Vygrius. Ten

patekti tada nepavyko, nes popiežius
pageidavo ramybės ir poilsio.

Vygrių kamaldulių vienuolynas,
savo istoriją skaičiuojantis nuo XVII
amžiaus, ir dabar gausiai lankomas
turistų. Čia šiuo metu veikia Lenki-
jos kultūros ministerijos poilsio na-
mai – rašytojai, dailininkai gali ap-
sistoti buvusiuose vienuolių būstuo-
se – eremuose. Turistai gali apžiūrėti
vienuolyno bažnyčią, jos rūsiuose
pamatyti kamaldulių palaikus, paki-
lę į bokštą apžvelgti nuostabias apy-
linkes, supamas Vygrių ežero. 

Sumokėjus apie 1,5 dolerio, gali-
ma apžiūrėti apartamentus, kuriuose
popiežius Jonas Paulius II apsistojo
savo apsilankymo metu. Dauguma
turistų bilietus nusiperka – išties
retai pasitaiko galimybė ir yra įdomu
pamatyti savo akimis lovą, kurioje
miegojo popiežius, stalą, kur jis valgė
pusryčius, kur meldėsi. 

Popiežius tada čia ilsėjosi, plau-
kiojo garlaiviu Vygrių ežere, nakvojo.
Laivas, kuriuo jis plaukiojo, iki šio
pavasario plukdė turistus, kurie no-
rėjo pasigrožėti apylinkių grožiu.
Apie tai, kad šiuo laivu „Kamaldula”
plaukė popiežius, liudijo speciali len-
telė laive. Šiemet šį kelią aptarnauja
jau kitas laivas, kurio savininkas
laimėjo konkursą turistams plukdyti
po Vygrių ežerą.

Tie, kurie tikisi pamatyti čia di-
delę prabangą, apsirinka. Laikinoji
popiežiaus pastogė atrodo net per
daug kukli: nei aukso, nei blizgesio, į
akis krenta ypatingas paprastumas
ir kuklumas. Būtent toks gyvenime
ir buvo popiežius Jonas Paulius II.
Vos tik įėjus į vidų su svetaine ir
miegamuoju, taip pat vonios kamba-
riu nedideliame kambarėlyje įreng-
tas altorius Mišioms laikyti, mels-
tis. Prieš altorių stovi popiežiaus
krėslas. Šalia – staliukas, vazoje pa-
merkta gėlių, įrėminta popiežiaus
nuotrauka. Čia pat ir kėdė, ant ku-
rios padėtas atverstas maldynas.
Krėslo apmušalai – odiniai, baltos
spalvos. 

Pro pravertą langą nuo vėjo
plaikstosi baltos užuolaidos ir susi-
daro įspūdis, tarsi čia gyvenantis
žmogus ką tik išėjo melstis ir tuoj

sugrįš priimti į vidų plūstančių sve-
čių. Svetainė ir miegamasis – už po-
ros žingsnių. Į vidų įeiti nevalia, bet
tai netrukdo pasižvalgyti po kamba-
rius. Svetingumo jausmas apninka
pamačius ant stalo padėtus tris kavos
puodelius – lyg ką tik būtų čia sėdėjęs
popiežius ir gėręs su tavimi kavą.
Ant komodos atverstas Šventasis raš-
tas. Miegamajame – nedidelė medinė
lova, ties lova patiestas kilimėlis. 

Visai netoli nuo Vygrių – nedide-
lis Studzienična kaimelis. Jis yra
garsus savo medine bažnyčia bei
koplyčia, kurioje yra Dievo Motinos
paveikslas. Ši Marijos šventovė jau
daug metų traukia piligrimus, čia
vaikystėje ir jaunystėje būsimasis
popiežius Karolis Vojtyla ne kartą
buvo apsilankęs. 1999 metais viešė-
damas Palenkės vaivadijoje, jis pa-
reiškė norą aplankyti ir Studzienič-
na. Į šią vietą popiežius Jonas Pau-
lius II atplaukė laivu. Laukiančią mi-
nią žmonių jis pasitiko žodžiais: „Aš
čia daug kartų buvau, bet kaip po-
piežius esu pirmą ir gal paskutinį
kartą.’’ 

Ši vieta garsi dar ir šalia koply-
čios esančiu šaltinėliu, kurio vanduo
laikomas stebulingu ir gydančiu,
ypač akių ligas. Čia nuolat yra daug
piligrimų, kurie ne tik apžiūri XVIII
amžiuje statytą koplytėlę su paveiks-
lu ir netoliese esančią medinę baž-
nyčią, pasisemia vandens iš šaltinė-
lio, bet ir apžiūri įspūdingą pamin-
klą, kuriame įamžintas į šias vietas
atplaukęs popiežius. Natūralaus dy-
džio popiežiaus Jono Pauliaus II pa-
minklą ežero pakrantėje nuolat puo-
šia gėlės, čia dega žvakės. Paminkle
įrašyti aukščiau cituoti popiežiaus
žodžiai.

„Popiežiaus Jono Pauliaus II ta-
kais” – taip vadinasi kelias, kurio
metu apžiūrimos šios įdomios vietos.
Turistams iš Lietuvos pakanka vos
kelių valandų čia apsilankyti, pajusti
ypatingą šių vietų aplinką, pailsėti ir
pamąstyti apie amžinąsias vertybes.
Šiomis dienomis Vatikanui paskel-
bus, jog šių metų gegužės 1 d. Jonas
Paulius II bus paskelbtas palaimin-
tuoju, susidomėjimas popiežiaus ta-
kais tik dar labiau sustiprės.

Algis Vaškevičius – Lietuvos žur-
nalistas, ilgametis ,,Draugo” bendra-
darbis.

Popiežiaus Jono Pauliaus II lankytos
vietos traukia turistus

Lentelė popiežiaus atminimui.

Medinę bažnyčią lanko piligrimai iš Lenkijos ir Lietuvos.

Ežero pakrantėje – paminklas popiežiui.

Stebuklingas šaltinėlis kaimelyje.

Šiame Vygrių vienuolyne gyveno popiežius Jonas Paulius II.
A. Vaškevičiaus nuotraukos
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A † A
LIUDVIKA ŠILIMAITIENĖ

VELUNIENĖ DENIUSEVIČIŪTĖ
Mirė 2011 m. vasario 6 d.
Gimė 1923 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvoje.
Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Town  of  Lake ir Marquette

Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: anūkė Krista Šoliūnienė su vyru Kastyčiu;

proanūkis Vėjas Šoliūnas; sesuo Vacė su šeima Lietuvoje, artimi
draugai Danutė ir Russell Pape.

A. a. Liudvika buvo žmona a. a. Prano Šilimaičio ir a. a. Ka-
zio Veluno, mamytė a. a. Juozo Šilimaičio.

Atsisveikinimas įvyko trečiadienį, vasario 9 d. Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto buvo auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Liudvika palaidota  Šv. Kazi-
miero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

KETURIASDEŠIMTIES  METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
VINCENTAS GUDAITIS

Mūsų Tėtukas, Uošvis ir Senelis išėjo Namo pas savo Kū-
rėją prieš 40 metų.

Mes pasigendame jo kiekvieną dieną. Jo šviesiam atmi-
nimui šv. Mišios bus aukojamos 2011 m. vasario 13 d., 9 val.
ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Prašome a. a. Vincento gimines ir draugus prisiminti jį
maldose.

Liūdintys dukra Jolanda, žentas Alfonsas, anūkės
Vilija  ir Svajonė Kereliai

A † A
MARYTEI VILIAMIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame Ateitininkų Šalpos
fondo tarybos nariui, broliui dr. AUGUSTINUI
IDZELIUI ir jo šeimai.

Ateitininkų Šalpos fondas

A † A
MARYTEI IDZELYTEI

VILIAMIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą motinai SALO-
MĖJAI IDZELIENEI, vaikams VILIJAI ir ANDRIUI,
seseriai TERESEI, broliui AUGUSTINUI ir jų šei-
moms, kitiems giminėms ir artimiesiems bei kartu
liūdime.

Clevelando ateitininkai

Netekome iškilaus lietuvių išeivijos veikėjo
Stokholmas, (ELTA) – Lietuvos

ambasadorius Švedijoje Remigijus
Motuzas pareiškė užuojautą dėl ko-
votojo už Lietuvos išlaisvinimą, lie-
tuvių išeivijos veikėjo Kajetono Ju-
liaus Čeginsko mirties. 

K. J. Čeginskas (1927–2011) – vie-
nas iškiliausių lietuvių išeivijos vei-
kėjų, daug nusipelnęs Lietuvai, gar-
sinęs jos vardą ir kovojęs už nepri-
klausomybę Sovietų Sąjungos okupa-
cijos metais. Buvo aktyvus antinaci-
nės organizacijos ,,Lietuvių frontas”

dalyvis, nacių okupuotoje Lietuvoje
rengė, spausdino ir platino šios or-
ganizacijos leidžiamą laikraštį ,,Į
laisvę”. 1944 m. emigravo ir nuo 1957
m. dirbdamas ,,Amerikos balso” Vo-
kietijos tarnyboje įvairiais būdais
rinko žinias iš Lietuvos ir skelbė jas
pasauliui. Kartu su kitais bendra-
žygiais siekė suvienyti po pasaulį
išsibarsčiusius antinacinės rezis-
tencijos dalyvius ir sutelktomis pas-
tangomis kovoti už Lietuvos išlaisvi-
nimą. Gyvendamas JAV buvo Vyriau-
siojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto
valdybos ir Lietuvos laisvės komiteto
narys. 1975–1992 m. jis dirbo ,,Laisvo-
sios Europos radijuje” Miunchene.
K. J. Čeginsko iniciatyva buvo ren-
giamos laidos tautinės savimonės
puoselėjimo, tikinčiųjų teisių gyni-
mo ir kitais klausimais, skaitoma
Lietuvos katalikų bažnyčios kronika
ir kitų pogrindžio leidinių tekstai.
Svarbų vaidmenį atliko Atgimimo
laikotarpiu informuojant pasaulį
apie įvykius ir permainas Lietuvoje.
Rūpindamasis lietuvių kultūros pa-
likimo išsaugojimu, buvo vienas iš
Lietuvių kultūros instituto Vokie-
tijoje steigėjų, nuolat bendradarbia-
vo rengiant Lietuvių enciklopediją,
išeivijos periodinę ir mokslinę spau-
dą. Už nuopelnus Lietuvai apdova-
notas Vyčio kryžiaus ordino Koman-
doro didžiuoju kryžiumi. K. J. Če-
ginskas mirė vasario 6 d. Švedijos
Upsalos mieste.

Kajetonas Julius Čeginskas. 
,,Draugo” archyvo nuotr.

Azijos�šalys�sutiko�Kiškio�metus
Azijos šalyse, kuriose vasario 4

d. sutikti Kiškio metai, aidėjo ugnių
salvių sprogimai, vyko spalvingi
Liūto šokio pasirodymai ir buvo
meldžiamasi, kad šių metų globėju
laikomas ilgaausis žvėrelis atneštų
laimės ir sėkmę.

Nuo Sydney iki Singapūro ir
Pchenjan Naujieji metai pagal Mė-
nulio kalendorių buvo sutinkami
kurtinamais petardų sprogimais ir
muzikiniais pasirodymais, o šeimos
rinkosi švęsti kartu. Beijing, Šan-
chajuje ir kituose Kinijos miestuose
bei miesteliuose vidurnaktį dangų
nušvietė ugies salvės, o milijonai
džiūgaujančių žmonių sveikino vieni
kitus su Naujaisiais metais. Tikima,
kad tradicinės naujametinės ugnies
salvės padeda nuvyti piktąsias dva-
sias.

Didžiąją Kinijos dalį užklojęs
sniegas ir žvarbūs orai neaptemdė
šventinės dvasios. Manoma, kad apie
700 mln. žmonių išvyko į savo namus
prieš šventinį savaitgalį, o šis kas-
metinis keleivių antplūdis nuolat
perkrauna šalies viešojo susisiekimo
sistemą. Naujieji metai, kurie šven-
čiami ir šią savaitę, daugeliui iš maž-
daug 230 mln. migrantų darbininkų
yra vienintelė galimybė aplankyti

savo tėvus, sutuoktinius arba vaikus.
Šeimos paprastai susirenka, puotau-
ja ir linksminasi kelias dienas, o
vaikams ir jaunuoliams dovanojama
pinigų, sudėtų į raudonus vokus
(hong bao). Žmonės taip pat lanko
šventyklas, degina smilkalus ir mel-
džia sveikatos bei turtų.

Visuomenėje didėjant susirūpi-
nimui dėl kylančių maisto ir būstų
kainų, Kinijos premjeras Wen Jiabao
praėjusią savaitę paskelbtame nauja-
metiniame kreipimesi pažadėjo, kad
šalies vadovai stengsis mažinti in-
fliaciją ir tramdys spekuliacijas ne-
kilnojamuoju turtu. Tuo tarpu in-
ternetas Kinijoje tapo patogia prie-
mone skatinti Naujametinę pirkimo
karštinę – internetinėse parduotu-
vėse siūlomos nuolaidos įvairiau-
sioms prekėms – nuo alkoholio ir
maisto iki kelionių. Žmonės taip pat
perka daug namuose laikomų kiškių,
tačiau žmogaus teisių aktyvistai bai-
minasi, jog daugelis šių mielų gy-
vūnų gali nukentėti nuo netinkamos
priežiūros, kai šeimininkams praeis
pirmasis susižavėjimas.

Ketvirtąją vietą kinų zodiake už-
imantis kiškis, arba triušis, siejamas
su mėnuliu ir yra laikomas laimės
bei sėkmės simboliu.  BNS

MARGUMYNAI

Izraelio�turistams�–�speciali�kelionė�Vilniuje�
Šių metų vasario 8–9 dienomis

Tel Avive (Izraelis) vykusioje tarp-
tautinėje Viduržemio jūros regiono
turizmo parodoje IMTM šiemet pir-
mą kartą buvo pristatytos Vilniaus
turizmo galimybės. Augant Izraelio
gyventojų susidomėjimui „Šiaurės
Jeruzale”, parodoje pristatytas Vil-
nius, pabrėžiant turtingą žydų pa-
veldą. Specialiai parodai išleistame
lankstinuke pateikiama informacija
apie lankytinas vietas, siūloma ke-

lionė po sostinę.
Statistikos departamento duome-

nimis, per metus Lietuvą aplanko 5–6
tūkst. turistų iš Izraelio, tačiau su-
sidomėjimas mūsų šalies turizmo
galimybėmis – nuo kultūrinio iki
poilsio turizmo – didėja, tad Izraelis
yra viena iš galimų turizmo rinkų.

Viduržemio jūros regiono turiz-
mo paroda yra didžiausia turizmo
mugė regione ir laikoma pagrindiniu
turizmo renginiu Izraelyje. Balsas.lt
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo�val.�nuo�8:30�v.r.�iki�5�v.p.p.
Šeštad.�8:30�v.r.�iki�12:30�v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TTeell..  777733--228844--00110000..

TTeell..  663300--225577--00220000, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokèjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436�S.Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

SKELBIMAI

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE
�Vasario 12 d. Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje šauliai ruošia
,,Meilės vakaronę”. Gros Algimantas
Bar niškis. Jūsų laukia skanus mais-
tas. Pradžia – 7 val. v. Kaina – 30 dol.
Daugiau informacijos suteiks šaulių
kuopos vadas  Sigitas tel. 773-550-
4609. 

�Šeštadienį, vasario 12 d., 6 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, vyks pianisto Petro
Ge niušo labdaros koncertas. Rengia
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau -
lutė”.

�Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos proga Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejus kartu su Čikaga-Vilnius
susigiminiavusių miestų komitetu
nuoširdžiai kviečia į Peter Stohl ir
Solvei Stohl jungtinės  parodos ati da -
rymą ,,Kauno vaizdai” 2011 m. va sa -
rio 12 d., šeštadienį, 7 val. v. Bal zeko
lietuvių kultūros muziejuje.

�JAV LB Lemonto apylinkės val -
dyba ir Pasaulio lietuvių centro ad-
mi nistracija visus maloniai kviečia į
Lie tuvos Nepriklausomybės – Vasa-
rio 16-o sios ir Kovo 11-osios – minė-
jimą, kuris vyks Pasaulio lietuvių
centre (14911 127th St., Lemont IL
60439) vasario 20 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Prelegentas dr. Jonas Pruns-
kis skaitys praneš i mą ,,Lietu vos
Nepriklausomybė – dabartinės prob-
lemos, mūsų viltys ir mūsų įnašas”.
Minėjimo metu bus įteik tos JAV LB
Švietimo tarybos  Švie tėjo premijos
buvusiai Maironio li tuanistinės mo-
kyklos di rektorei Aud  ro nei Elvikie-
nei ir Čika gos litua nistinės mo kyklos
direktorei Jūratei Dovi lienei. Meninė-
je programoje – pu čia mųjų or kes tras
,,Gin taras”, smui kininkas Kip ras

Tarela, solistė Dai na Fischer. Vai -
šinsimės kava ir užkan džiais.

�Vasario 27 d., sekmadienį JAV
LB Waukegan-Lake County apylinkė
švęs Lie tuvos Nepriklausomybės šven-
tę.  Šv. Mišios – 2 val. p. p.  St. Andrew
Lutheran Parish, 10 South Lake St.
(Route 45), Mundelein, IL 60060.  Mi -
šias atnašaus kun. Jaunius Kelpšas.
3 val. p. p. – iškilmingas minėjimas.
Pre le gentė dr. Dalia Cidzikaitė, dien-
raščio „Draugas” vyriausioji redak-
torė. Meninę programą atliks Ge-
dimino li tua nistinės mokyklos moki-
niai bei „Amber Music ir Dance” šo-
kėjai.  Po programos – suneštinės vai-
šės. Įėjimas nemokamas, bet bus ren-
kamos savano riškos aukos JAV LB
Krašto valdybos veiklai paremti. 

�Mažosios Lietuvos lietuvių drau-
gija Čikagoje maloniai kviečia į tra-
dicinį „Užgavėnių šiupinį”.  Jis vyks
kovo  5 d., šeštadienį, 6 val. v. Balzeko
Lietuvių kultūros muziejaus Gintaro
salėje. Meninę programą atliks Čika-
gos lietuvių tautinis šokių kolekty-
vas „Suktinis”, bus vaka rienė, šo-
kiai, kuriems gros Algimanto Bar-
niškio orkestras. Sta lus prašoma už-
sisakyti iš anksto pas Ramūną Bun-
tiną, tel. 630-969-1316.

�Visi visi – dideli ir maži – malo-
niai kviečiami į 49-tąjį ,,Blynų ba-
lių”, kuris vyks vasario 26 d. 6 val. v.
Šv. Kazimiero parapijos salėje, Los
Angeles. Rinksime  Užgavėnių šven-
tės karalių ir karalienę! Ateikite pa-
si link s minti ir paremti mūsų lietu-
viš ką jaunimą! Vietas užsisakyti
galite pas Danguolę Varnienę tel. 818-
249-7574 arba el. paštu Spindulys@
aol.com.

IŠ ARTI IR TOLI...

Vasario 6 d. Pa saulio lietuvių centro didžiojoje salėje, Lemont, gra žiai pami nėtos
Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio gimimo metinės, kurias suruošė Lietuvos vai-
kų globos būrelis ,,Sau lutė”. Minėjime dalyvavo prezidento dukra Aldona Juozevičienė,
anūkės Ramunė Rač kauskienė ir Jūratė Norvilienė bei anūkas Jonas Juozevičius, gausus
būrys anūkų ir proanūkų.

Buvo parodytas trumpas filmas apie prezidentą A. Stulginskį, gražiai prezidento
gyvenimą ir veiklą apžvelgė Juozas Polikaitis. Prisiminimais dalijosi Lietuvių rašytojų
draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė, pre zidento dukros A. Juozevičienės atsimini-
mus skaitė J. Norvilienė.

Meninę programą atliko meno ansamblio ,,Dainava” vyrų kvartetas, vadovaujamas
Dariaus Polikaičio.

,,Draugo” info

Iš kairės: Ramunė Račkauskienė, Aldona Juozevičienė, Jonas Juozevičius ir Jūratė Nor-
vilienė minėjimui pasibaigus.                                                     Laimos Apanavičienės nuotr.

Prof. Paul A. Goble – patyręs et-
ninių ir religinių reikalų Eura -

zijoje žinovas. Šiuo metu jis vadovau-
ja Baltijos šalių, Ukrainos ir Len-
kijos studijoms JAV valstybės depar-
tamente. Prieš tai P. A. Goble dirbo
tyrimų ir straipsnių paskelbimų di-
rektoriumi Azerbaidžano diplomati-
jos akademijoje. Nuo 2004 m. dirbo
Talino (Estija) universiteto Humani-
tarinių ir socialinių mokslų katedros
prodekanu, profeso riavo Tartu (Esti-
ja) universitete. Gyvendamas Esti-
joje, pradėjo rašyti straipsnių ciklą
,,Window on Eurasia”, kuris skelbia-
mas tinklalapyje www. windowon-
eurasia.blogspot.com. 

Paul A. Goble, buvęs JAV valsty-
bės sekretoriaus James A. Baker pa-
tarėjas, yra dirbęs JAV Valstybės de-
partamente, Centrinės žvalgybos
agentūroje, „Amerikos balso” ir
„Laisvosios Europos” radijuje direk-
toriaus pavaduotoju bei Carnegie
Endowment for International Peace
Foundation. 

Kartu  su Ariel Cohen 1993 m. iš-
leido knygą ,,The Si tuation in Russia:
October 1993: Briefing of  the Com-
mission on Security and Cooperation
in Europe”, spaudoje yra paskelbęs
daugybę straipsnių etninėmis ir
religinėmis temomis. 

P. A. Goble bakalauro programą
baigė Miami University (1970), ma-
gistro laipsnį apsigynė University of
Chicago (1973). 

Už nuopelnus Lietuvos valstybei
ir už pastangas garsinant Lietuvos
vardą pasaulyje bei padedant jai įsi-
lieti į pasaulio valstybių bendriją
Lietuvos Respublikos prezidento V.
Adamkaus 1998 m. liepos 1 d. pasira-
šytu dekretu Nr. 111 P. A. Goble ap-
dovanotas Didžiojo Lietuvos Kuni-
gaikščio Gedimino 2-o jo laipsnio or-
dinu, yra Latvijos ir Estijos valsty-
binių apdovanojimų kavalierius. 

ALT’o info

Šių metų vasario 13 d., sekmadienį, 2 val. p. p. 
LR Generalinis konsulatas Čikagoje ir Amerikos lietuvių taryba

kviečia į Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimą, 
kuris vyks Čikagos Jaunimo centro didžiojoje salėje 

(5620�S.�Claremont�Ave.,�Chicago)

Iškilmių metu skambės sveikinimai, kalbės  Paul A. Goble, patyręs
etninių ir religinių reikalų Eurazijoje specialistas, šiuo metu vadovau-
jantis Baltijos šalių, Ukrainos ir Lenkijos studijoms JAV valstybės depar-
tamento Tarnybos institute. Meninę programą atliks pučiamųjų
orkestras „Gintaras”.

Renginį remia Čikagos Jaunimo centras. Maloniai kviečiame daly-
vauti šventėje.

Prof. Paul A. Goble

Brighton Park 
Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo 

baž nyčioje 
(2745 W. 44th St., Chicago, IL)

10:30 val. r.  vasario 20 d. 
šv. Mi šiose bus paminėta

Vasario 16-oji  

Iš kilmingoje eisenoje dalyvaus
Gene rolo T. Daukanto jūrų šaulių
rinkti nė, Algimanto Barniškio vado-
vaujamas choras bei Joanos Druty-
tės va dovaujama lektorių gru pė. Šv.
Mišias atnašaus kun. dr. Kęstutis
Trima kas.  Po Mišių parapijos salėje

Algimantas Barniškis, Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios
choro meno vadovas.  

vyks Vasario 16-osios minėjimas.
Kalbės advokatas Saulius Kuprys.
Meninę programą atliks dainininkė
Aldegun da.


