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Vaitiekùnas nenori bevizio režimo su JAV

Petronėlė Gerlikienė. Raudonas medis.

Užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. Eltos nuotr.

Vytenè Stašaitytè
Alfa.lt

Užsienio reikalų ministras Pet-
ras Vaitiekūnas abejoja, ar vienas iš
prioritetinių užsienio politikos tikslų
– bevizis režimas su Jungtinėmis
Amerikos Valstijomis (JAV) – naudin-
gas Lietuvai. Čia pat diplomatijos
vadovas priduria, kad tai yra jo
asmeninė nuomonė, o kaip ministras
toliau vykdys politinę valią – sieks,
kad už Atlanto lietuviai galėtų vykti
be apribojimų.

„Noriu atvirai paklausti, ar jo

mums tikrai labai reikia? Vien dėlto,
kad neužgautų mūsų savigarbos
prieš kaimynus. Turint atviras sienas
Europos Sąjungoje (ES) ar reikia dar
paskatinti emigraciją į Ameriką?
Kieno čia interesas – Lietuvos ar
Amerikos nudrenuoti nuo mūsų pa-
čius aktyviausius ir protingiausius
žmones?” – po išplėstinės URM ko-
legijos posėdžio, kuriame prezidentui
Valdui Adamkui buvo pristatomi
URM reforma ir strategija, žurnalis-
tams kalbėjo ministras.

Per kolegijos posėdį tokių minčių
nepasigirdo. P. Vaitiekūnas pabrėžė,

kad tai jo, kaip žmogaus, o ne mi-
nistro nuomonė, todėl ji niekaip
neatsispindi Lietuvos užsienio poli-
tikoje. „Politinė valia ir susifor-
mavusi vi-suomenės nuomonė – už
bevizį re-žimą. Aš matau kitus argu-
mentus, bet kažin ar ir jūs mane
palaikytumėte, – žurnalistams sakė
jis ir tikino nebėgsiąs prieš traukinį.
– Viešai pasakiau tai – ar to mažai?
Toliau aktyviai sieksime to bevizio
režimo su JAV. Aš turiu vykdyti tau-
tos ir politikų valią ir adekvačiai pri-
imti signalus, kuriuos siunčia žmo-
nės. Aš nedarau to, ko aš noriu, o
darau tai, ko nori valstybės pilie-
čiai”.

Užsienio reikalų ministras ne-
prognozuoja, kada Lietuva galėtų
gauti bevizį režimą: „Viena yra
objektyvūs kriterijai, kita – politika.
Mes aktyviai kalbamės su JAV Vals-
tybės departamentu, mūsų ambasa-
dorius dirba. Tačiau nežinau, ar
sprendimas bus pozityvus. Formaliai
dar yra trūkumų. Juk euro mes neį-
sivedėme dėl vienos dešimtosios pro-
cento neatitikimo, o su JAV atmeti-
mų skaičius tik pernai nusileido iki
11 proc. Tuo tarpu reikalavimas yra,
kad jis neviršytų 3 metus 10 proc.
Mes formaliai vis dar netenkiname
skaitmeninių kriterijų. Todėl mes
siekiame politinio sprendimo”.

P. Vaitiekūnas atvirai išreiškė sa-
vo abejones dėl vizų politikos su JAV,
tuo tarpu prezidentas V. Adamkus
nuolat akcentuoja bevizio režimo po-
reikį ir tai primena visuose savo susi-
tikimuose su JAV pareigūnais.

Lietuviû liaudies menininkès
paroda Çikagos kultùros centre

Parodą, kuri Čikagos kultūros
centre bus eksponuojama nuo 2008
m. sausio 12 d. iki balandžio 6 die-
nos, rengia Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas Čikagoje kartu
su Čiurlionio galerija ir Čikagos
miesto Kultūros reikalų departa-
mentu. Parodos rėmėjai – Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės ir Lietuvos Kultūros ministerija.

Petronėlė Gerlikienė yra gimusi
Čikagoje, tačiau dar būdama vaikas
su tėvais grįžo į Lietuvą ir gyveno čia
visą likusį laiką. Jos meno darbai sau-
gomi Lietuvos muziejuose, nemaža
dalis jos kūrinių yra šeimos nuosavybė.

Parodoje bus eksponuojami šeši
P. Gerlikienės siuvinėti kilimai. 4 jų
atvežti iš Lietuvos dailės muziejaus
(direktorius Romualdas Budrys) rin-
kinių, 2 – iš Gerlikų šeimos kolekcijos.

Įėjimas nemokamas. Telefonas
pasiteiravimui: 312-744-6630. Ma-
loniai kviečiame visus dalyvauti.

Čikagos kultūros centre 2008 m.
sausio 11 dieną, penktadienį, 6 val. v.
(adresas: 77 E. Randolph St., Chi-
cago, IL 60601, atidaroma lietuvių
dailininkės Petronėlės Gerlikienės
(1905-1979) paroda ,,Embroidered
Myths and Everyday Stories”.

Atsistatydina
aplinkos
ministras
A. Kundrotas

Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) –
Pirmadienį aplinkos ministras Arū-
nas Kundrotas Vyrausybės vadovui
Gediminui Kirkilui įteikė atsistaty-
dinimo pareiškimą.

Aplinkos ministras pabrėžia vi-
sada stengęsis, kad Aplinkos ministe-
rijos kuruojami sektoriai būtų pri-
žiūrimi profesionaliai, griežtai laikan-
tis įstatymų, gerbiant visuomenės, o
ne siaurus asmeninius interesus.

,,Pastarųjų metų patirtis rodo,
kad vis daugiau laiko ir pastangų
tenka skirti įvairiems paaiškini-
mams ir pasiaiškinimams ir vis
mažiau – tikriems darbams. Blogiau-
sia, kad į tokią polemiką per mano
asmenį neišvengiamai įtraukiami ir
ministerijoje dirbantys žmonės,
kurie, aiškindamiesi dėl ankstesnių
Aplinkos ministerijos sprendimų,
nebeturi laiko kokybiškai atlikti
naujų”, – teigia A. Kundrotas.

Pasak jo, šių metų biudžetas ir
pagrindiniai darbai yra suplanuoti,
nustatyti prioritetai. ,,Kiek leido
mano žinios ir jėgos, vykdžiau man
suteiktas pareigas iki šiol, tačiau ver-
tinant situaciją, manau, kad tolimes-
nis mano darbas darosi neperspek-
tyvus. Pasitraukiu, tikėdamasis, kad
Aplinkos ministerijai, ‘netrukdant’
mano asmeniui, pavyks sparčiau įgy-
vendinti darbus, kurių labai reikia
Lietuvos žmonėms ir aplinkai”, –
sako A. Kundrotas.
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Pykinimas, vėmimas, prasta ben-
dra savijauta, drebulys bei karščiavi-
mas – tai simptomai, kurie būdingi
apsinuodijus maisto produktais. Dau-
gelis taip besijaučiančių šventai tiki,
kad apsinuodijo maistu, kad nema-
lonūs ir varginantys simptomai pra-
eis savaime. Tačiau neretai po tokiais
pat kaip ir apsinuodijimo maistu
simptomais slepiasi daug pavojinges-
nė liga – norovirusinė infekcija.

Noro virusą medikai vadina žie-
mos vėmimo liga. Ja serga vyresni nei
6 metų vaikai, paaugliai ir suaugu-
sieji. Suaugę žmonės daugiau vidu-
riuoja, vaikai – daugiau vemia. Karš-
čiuoja trečdalis sergančiųjų, bet be-
veik visus tokius ligonius krečia
šaltis.

Apsinuodijimas maistu ir noro-
virusinė infekcija sukelia labai pa-
našius simptomus, tačiau ligas su-
kėlusios priežastys, diagnostika, gy-
dymo režimas ir priežiūra skiriasi.
Todėl šias būkles būtina atskirti.

Už

Populiarėjant greitam maistui ir
gerėjant diagnostikai, kasmet užre-
gistruojama vis daugiau noro viruso
atvejų. Norovirusinės infekcijos plin-
ta 3–7 metų pikais, t.y. kas 3–7 metus
fiksuojamas masinis sirgimas noro-
virusine infekcija. Nustatyta, kad
daugiausiai užsikrečiama nuo noro
virusu užkrėsto maisto, po to virusas
gali plisti žmogui nuo žmogaus. Šia
liga užsikrečiama oraliniu, fekaliniu
bei oro lašeliniu keliu.

Virusas plinta labai greitai, todėl
ligos protrūkiai būna darželiuose,
mokyklose. Daugiau nei pusei asme-
nų, užsikrėtusių noro virusu, jokių
ligos simptomų nebūna. Tokie žmo-
nės pavojingi aplinkiniams, nes gali
perduoti ligą.

Nei specialios vakcinos, nei spe-
cialaus gydymo nuo šios ligos nėra,
tačiau ji yra labai nemaloni ir pa-

kankamai pavojinga. Paprastai simp-
tomai pasireiškia per parą ar dvi nuo
užsikrėtimo ir be ypatingesnio gydy-
mo, tik skiriant simptominį gydymą,
po trijų parų liga pasitraukia.

Sergant norovirusine infekcija
rekomenduojamas simptominis gydy-
mas. Vemiant, viduriuojant ir pakilus
temperatūrai, iš organizmo pašalina-
ma daug skysčių ir druskų, tad būti-
na atkurti jų pusiausvyrą organizme.
Šiuo atveju skiriami vaistai nuo
pykinimo, vėmimo ir viduriavimo bei
rehidrataciniai elektrolitų tirpalai.

Prieš

Žinant ligas sukeliančias prie-
žastis, gana nustatyti negalavimą
sukėlusią priežastį. Jei suvalgėte ne
visai šviežio, nepakankamai ter-
miškai apdoroto maisto ar kokio
kitokio nekokybiško maisto ir paju-
tote apsinuodijimo simptomus – jūs
apsinuodijote maistu. Jei nevalgėte
jokio įtartino maisto, bet dažnai
būnate žmonių susibūrimo vietose –
didelė tikimybė, kad užsikrėtėte
norovirusine infekcija.

Apsinuodijimai maistu dažniau
pasitaiko vasarą, kai sutrumpėja
maisto produktų tinkamumo laikas.
Norovirusinė infekcija dažniau pa-
sireiškia šaltuoju metų laiku.

Abiejų ligų atveju skiriamas tik
simptominis gydymas – viduriavimą
stabdantys, pykinimą ir vėmimą slo-
pinantys vaistai. Abiejų ligų atveju
patariama gerti daug skysčių. Tačiau
sergant norovirusine infekcija savigy-
da nerekomenduojama, reikia būti-
nai kreiptis į gydytoją.

Kiekvienas sveikatos sutrikdy-
mas sukelia neigiamas pasekmes,
todėl labai svarbu tiksliai žinoti
negalavimą sukėlusias priežastis. Tik
tuomet įmanoma tikslingai skirti
simptominį gydymą.

,,Sveikas žmogus”

NOROVIRUSINĖ INFEKCIJA
Apsinuodijimo maistu simptomai gali slėpti

norovirusinę infekciją

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
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Siekiama surinkti 10 milijonų
parašų už gyvybę ir šeimą

Daugiau nei keturiasdešimt Eu-
ropos judėjimų už gyvybę ir šeimą
mėgins surinkti 10 milijonų parašų
už gyvybę ir šeimą. Akcija vyksta
nuo 2007 m. gruodžio 12 d. (Europos
Sąjungos pagrindinių žmogaus teisių
chartijos paskelbimo) iki 2008 m.
gruodžio 10 d., kai bus minimas
Visuotinės žmogaus teisių deklaraci-
jos paskelbimo 60-metis.

Peticiją 2007 m. gruodžio 11 d.
paskelbė Carlo Casini, Italijos Ju-
dėjimo už gyvybę prezidentas. Jai pri-
tarė maždaug keturiasdešimt judė-
jimų ir asociacijų už gyvybę ir šeimą
iš beveik visų 27 Europos Sąjungos
šalių. Susitikimą organizavo Europos
žmogaus teisių ir šeimos forumas
(FEFA).

Peticijoje rašoma: „Gerai suvok-
dami, kad žmogaus orumas, lygybė,
solidarumas ir teisingumas yra
Europos tautų sambūvio dvasinis ir
moralinis paveldas”, konstatuojame,
kad „žmogaus teisės yra išduodamos
dar ir todėl, kad jos pripažįstamos ne

visiems žmonėms”. Tekste pabrėžia-
ma, kad „ne visada aiškiai apibrėžia-
ma šeimos sąvoka, bendrame kon-
tekste, kuris pasižymi Europos de-
mografiniu nuosmukiu, keliančiu
rimtą susirūpinimą, be to, tampa vis
svarbesnis tėvų uždavinys auklėjant
savo vaikus”.

Peticiją pasirašiusieji reikalauja,
kad „remiantis, propaguojant ir in-
terpretuojant žmogaus teises, būtina
visada pripažinti kiekvieno žmogaus
teisę į gyvybę nuo prasidėjimo iki
natūralios mirties bei šeimą, kaip
pagrindinę valstybės ląstelę, sudary-
tą iš santuokos ryšiu sujungtų moters
ir vyro.”

Peticiją galima pasirašyti nu-
siunčiant elektroninį laišką adresu:
dirittiumani@mpv.org

Parengta pagal Zenit.org
informaciją

Bernardinai.lt

Parengta Lietuvos gyventojų
2008-2020 metų fizinio

aktyvumo skatinimo strategija
Lietuvos Seimas ketina priversti

gyventojus daugiau sportuoti. Dabar
pakankamai juda mažiau nei ketvir-
tis suaugusiųjų ir mažiau nei pusė
vaikų. Padėčiai gerinti parengta Lie-
tuvos gyventojų 2008-2020 metų
fizinio aktyvumo skatinimo strategi-
ja.

Dokumente aiškinama, jog šiuo
metu ir toliau liekame prie sovietinės
orientacijos į profesionalų sportą. Po
nepriklausomybės atkūrimo pradė-
tas „sporto visiems” judėjimas fizinio
pasyvumo problemų neišsprendė.
Pavyzdžiui, palyginti su Europos
Sąjungos (ES) šalimis, Lietuvoje
sporto objektų išvystymas skiriasi
nuo dviejų iki 150 ir daugiau kartų.
Tačiau strategija primena, jog nu-
matoma gyventojų vidutinė gyveni-
mo trukmė bei sveikatos būklė yra
susijusi būtent su fiziniu aktyvumu.

Gyvename trumpiau,
sergame dažniau

Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, numatoma vidutinė
Lietuvos vyrų ir moterų gyvenimo
trukmė 2005 metais buvo atitinka-
mai 65 ir 77 metai – kur kas trum-
pesnė nei kitų Europos šalių. Pa-
vyzdžiui, Danijoje šie rodikliai yra
atitinkamai 76 ir 80 metų, Suomijoje
ir Vokietijoje – 76 ir 82 metai, Nor-
vegijoje – 77 ir 82 metai.

Pagrindinė mirties priežastis
Lietuvoje yra širdies ir kraujagyslių
sistemos ligos – būtent jų padeda iš-
vengti judėjimas. Kasmet nuo šių
ligų šalyje miršta daugiau negu 20
tūkst. žmonių – beveik dvigubai dau-
giau negu vidutiniškai ES. Kauno
medicinos universiteto teigimu, per-
nai Lietuvoje 35,7 proc. vyrų ir 32,2
proc. moterų turėjo antsvorio.

Turime tapti sportiškesni

Žadinti lietuvių sportiškumą nu-
matoma steigiant sveikatingumo
centrus, vaikų žaidimų, aktyvaus
poilsio aikšteles, įrengiant daugiau
dviračių ir pėsčiųjų takų, čiuožyklų,
baseinų, populiarinant sporto idėjas.
Taip pat numatoma teisiškai refor-
muoti sporto valdymą, įsteigti Fi-
zinio aktyvumo tarybą.

Tikimasi, kad šitaip 2020-aisiais
užtektinai aktyvūs bus daugiau nei
trečdalis suaugusiųjų bei daugiau nei
pusė vaikų ir paauglių. „Įgyvendini-
mas leis gerinti žmonių sveikatą ir
gyvenimo kokybę, galbūt prisidės
prie ekonominio šalies augimo ir

emigracijos mažėjimo”, – tikimasi
strategijoje.

2007 m. gruodžio 28 d. įregis-
truotą dokumento projektą Seimas
svarstys šiais metais. Jį patvirtinus,
Vyriausybei numatoma pavesti pa-
rengti įgyvendinimo priemonių pla-
ną.

LRT
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Pamirštas valstybės
istorijos tarpsnis ir

nūdienos viltys
EDMUNDAS SIMANAITIS

Vytauto Didžiojo karo muziejuje 2007 m. spalio pradžioje buvo ati-
daryta ir iki metų pabaigos veikė įdomi ir reikšminga paroda,
skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Laikinosios

Vyriausybės 195-osioms metinėms. Muziejaus Karybos istorijos skyriaus
vyriausiasis muziejininkas Algimantas Daugirdas, parengęs parodą, taip
aiškina jos tikslą: ,,Parodos tikslas – supažindinti lankytojus su šiuo su-
dėtingu mūsų istorijos laikotarpiu [prancūzmečiu — Red.] bei asmeny-
bėmis, kurios visomis išgalėmis stengėsi dirbti Lietuvos labui nepaprastai
sudėtingomis aplinkybėmis.”

Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinių, ekonominių, kultūrinių santy-
kių raida šiame amžiuje primygtinai pabrėžia poreikį dažniau atsigręžti į
LDK ir Abiejų Tautų Respublikos istorinę patirtį ir kritiškai ją tyrinėti,
siejant su nūdienos aktualijomis. Lietuvos istorikai ir politologai dar ne-
drąsiai imasi nagrinėti to meto istorijas. Sveikintinas A. Daugirdo bandy-
mas pateikti plačiajai visuomenei mažai gvildentą 17 savaičių trukmės
1812 m. LDK Laikinosios Vyriausybės gyvavimo laikotarpį. Tai vienas iš
retų bandymų pateikti visuomenei žinių apie to meto LDK bajorijos viltin-
gus siekius atkurti Lietuvos valstybingumą.

Muziejininkas A. Daugirdas apie tą periodą pasakojo: ,,1812 m. liepos
1–11 d. prancūzai Vilniuje suformavo valdžios sistemą, kurios pagrindą
sudarė Lietuvos Laikinoji Vyriausybė (LLV), susidedanti iš 7 komitetų.
LLV pirmininku buvo paskirtas buvęs LDK rūmų maršalka Stanislovas
Soltanas. Imperatoriaus įsakymu per trumpą laiką suformuota Lietuvos
kariuomenė, tiesiogiai pavaldi prancūzų karinei vadovybei. Kariuomenę
sudarė keturi kavalerijos ir penki pėstininkų pulkai, žandarmerija bei
Nacionalinė gvardija. Artėjant žiemai, prancūzų kariuomenės padėtis
Rusijoje katastrofiškai blogėjo. Gruodžio pradžioje Vilnių pasiekė pirmieji
besitraukiančios prancūzų kariuomenės likučiai. LLV tęsė savo darbą
sunkiomis apgulties sąlygomis tvyrant baisiam chaosui, visuotinei pa-
nikai, siautėjant plėšikams. Vyriausybei pavyko surinkti ir evakuoti svar-
biausius posėdžių protokolus, sąskaitas, archyvinius dokumentus.

Gruodžio 8 ir 9 d. pro Aušros vartus ir kitus miesto įėjimus pradėjo
plūsti pervargę, išbadėję ir nusilpę, nušalusiomis galūnėmis prancūzų
kareiviai. Panikos apimti grūdosi žmonės ir arkliai, traukiantys vežimus
bei roges. Čia pat, Aušros vartų prieigose, vyko mūšiai – maršalas M. Nė-
jus su ariergardu stengėsi sulaikyti rusų dalinius, kad visi norintys žmo-
nės galėtų evakuotis. Šiuose gynybiniuose mūšiuose dalyvavo ir 19-asis
lietuvių pėstininkų pulkas bei papulkininkio Kazimiero Pliaterio 3-iasis
lietuvių šaulių batalionas. Tokiomis sąlygomis gruodžio 9 d. įvyko pasku-
tinis LLV posėdis. Kitą rytą LLV paliko Vilnių, į kurį po kelių valandų
įžengė Rusijos kariuomenė.”

To meto Lietuvos Laikinosios Vyriausybės sudarymo faktą ir jos sep-
tyniolikos savaičių veiklos tarpsnį reikėtų vertinti kaip akivaizdų faktą,
patvirtinantį, kad Lietuva visada priešinosi agresoriams ir siekė nusimes-
ti okupacijos jungą.

Parodos pabaiga simboliškai sutapo su itin reikšmingu tarptautiniu
įvykiu – atsivėrė Šengeno erdvė. Gruodžio 21 d. Lietuvos prezidentas V.
Adamkus ir Lenkijos Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski susitiko prie
abiejų valstybių sienos. V. Adamkus kalbėjo: „Esame didžiausio pasieki-
mo liudininkai, kai griūva paskutinės sienos. Nebelieka XX a. pastatytų
užtvarų, kurie simbolizavo totalitarinį režimą ir nepasitikėjimą. Šiandien
su nauja viltimi žvelgiame į ateitį, kuri priklauso nuo mūsų pačių (...)
Šiandien turime galimybę įvertinti bendrą abiejų tautų istoriją ir pasi-
džiaugti itin sėkmingu naujausiu jos etapu. Tikiu, kad ir toliau rodysime
Europai, kaip galime gyventi ir dirbti drauge.” Lenkijos vadovas šio isto-
rinio įvykio proga pasveikino Lietuvos Prezidentą ir pabrėžė, kad prisi-
jungimas prie Šengeno erdvės – bendras abiejų valstybių laimėjimas. Iš
tikrųjų tampame visaverčiais ES piliečiais. Atsiveria galimybės plėtoti su-
sisiekimą, prekybą, turizmą, kultūrinius ryšius, keliones ir svarbiausia –
stiprinti pasitikėjimą.

Ne man vienam sunku numalšinti įkyriai kirbančią mintį. Prieš 200
metų Lietuvos valstybės atkūrimo planai buvo kuriami, tikriausiai, lenkų
kalba. Bajorija, diduomenė jau buvo stipriai sulenkėjusi. Kodėl to meto
šviesuomenė nevertino lietuvybės dėmens? Juk čekai, vengrai, vokiečiai,
lenkai, ukrainiečiai, rusai priimdami krikščionybę natūraliu, sveiku ir
tvirtu pagrindu kūrė savo valstybes, neatsisakydami tautinės savasties
svarbiausio dėmens – gimtosios kalbos, o atvirkščiai – jie dar labiau pa-
gerbė tautiškumą ir sustiprino pilietinę savivoką. Norint atsakyti į šį klau-
simą, verta prisiminti rašytojo ir publicisto Vytauto Alanto žodžius: „Kai
žvilgteri į viduramžių Lietuvą, nenorom pagalvoji, kad mūsų protėviai
buvo dideli nenuoramos. Užuot darbavęsi savo sodyboje, t.y. užuot sten-
gęsi suburti aisčius į vieną tvirtą valstybę, jie Lietuvos problemas sprendė
ne namie, o rusų stepėse. (...) Visi Lietuvos kaimynai stiprino savo valsty-
bių kamienus, o mūsų valdovai mieliau mėgo „gastroliuoti” ir Lietuvos
problemas spręsti kažkur už jos ribų. O juk tautos saugumas diktuote dik-
tavo aisčiams jungtis daiktan” („Tauta istorijos vingiais”, Vilnius 1992, p. 59).

Iš tiesų, istorija yra gyvenimo mokytoja. Naujas amžius, naujos ap-
linkybės, nauji Lietuvos draugai, seni nedraugai, nauji vadovai, o pagrin-
dinis rūpestis išliko toks pat – tautos ir valstybės saugumas. Esame ant
gero kelio, tad galima pakartoti cituotus žodžius, kad iš tikrųjų ir Naujai-
siais Metais „ateitis priklauso nuo mūsų pačių.”

LYDI ŠVENTADIENIS
Viešpaties Apsireiškimas

(Trys Karaliai)

Ieškantieji
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į
Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų kara-
lius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti”. Tai iš-
girdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus
tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gim-
ti Mesijas. Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: Ir tu,
Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų,
nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį”.

Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo
apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir
viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį
pagarbinčiau”. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė,
kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo
kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį
su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo
brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne
įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

(Kalėdų laiko sausio 6-osios Evangelija pagal Matą 2, 1-12).

Krikščioniškoji tradicija kalba
apie tris išminčius, atėjusius pagar-
binti gimusio Kristaus, tačiau iš tiesų
Šventajame Rašte nieko nesakoma
apie jų skaičių, nebent, kalbant apie
Kūdikėliui Jėzui skirtas dovanas,
reiktų apsiriboti trimis. Drauge liau-
diškasis pamaldumas kalbėjo ir apie
kitus išminčius. Legendos pasakoja
apie ketvirtąjį išminčių, kuris, neva,
nuklydo nuo kelio ir, darydamas ge-
rus darbus, klajojo, kol surado Išga-
nytoją, mirštantį ant kryžiaus. Be
abejo, neturiu jokio noro griauti tra-
dicinio suvokimo, tačiau, atsižvel-
giant į tai, kad trijų išminčių įvaizdis
reiškia visus žmones, atėjusius pas
Viešpatį, ir matant šių dienų pasaulį
taip pat susidaro įspūdis, jog bent
vienas išminčius tikrai neatvyko
drauge su kitais arba, geriau: jis dar
nepasiekė tikslo.

Ne visiems pakanka tvirtumo eiti
drauge su kitais. Ne kiekvienas moka
priimti kitų sprendimus, jų kelionės
planus. Kartais ieškotojai apeina ratu
Jeruzalę, „šventąjį miestą”, nes ne-
pasitiki karaliaus rūmų gyventojais ir
neturi jokio noro kalbėtis su Erodo
siūlomais Rašto aiškintojais. Tokie
ieškotojai pasmerkti likti vieni, pa-
skendę savo abejonėse, netikrume,
kančiose, nepasitikėjime, patirdami
kaskart žlungančius mėginimus. Jie
net nežino, kokiame savo kelionės
taške jie yra. Kartais juos apima pyk-
tis dėl jiems pasirodžiusios žvaigždės,
kurios paskatinti leidosi kelionėn,
kuri uždegė juose keistą troškimą
rasti kažką daugiau, pakvietė ieškoti
tiesos, neturinčios nieko bendro su
kasdieninio gyvenimo smulkiais pasi-
tenkinimais. Juos apima pagunda
liautis ieškojus, pamiršti jau patirtus
nuotykius, galutinai užgniaužti savy-
je neramius širdies polėkius, prisi-
taikyti prie bendro gyvenimo stiliaus,
pasitenkinti jau parengtais banaliais
ir saugiais atsakymais ir nebesiveržti
niekur toliau. Tačiau, pagundai pra-
ėjus, jie vėl ieško, gal neturėdami di-
delių iliuzijų, bet neatsisakydami vil-
ties rasti Viešpatį. Šiandien yra ir jų
šventė, visų tų, kurie nesuspėjo drau-
ge ateiti prie prakartėlės, atsiliko
kelyje, nors iš tiesų yra arčiau jos,
negu tai atrodytų mums.

Jei mes vadiname šią šventę
Viešpaties apsireiškimu, privalome

suvokti, jog Viešpats Jėzus yra
visuotinė dovana, visiems atnešta
šviesa, net ir tiems, kurie užsispyrę
kartais tos šviesos neateina pasiimti,
bet jos vis ieško ir ieško. Tai šventė
visų tų, kurie dar nerado Viešpaties
šviesos. Kalbėdami apie hipotetišką
ketvirtąjį išminčių, nuklydusį nuo
kitų išminčių karavano ir pametusį
kelią bei tebeklaidžiojantį žemėlapyje
nepažymėtais keliais, turėtume prisi-
minti ir daugybę į jį panašių žmonių
visame pasaulyje. Jie priklauso tai
pačiai šeimai, tai palikuonys to, kuris
dar neatėjo pas Viešpatį. Net neži-
nau, ko galėtume šiandien visiems
tiems ieškantiesiems palinkėti. Nesu
tikras, kad jiems būtų geriau savo
kelionėje sutikti ką nors, kuris jau
rado Viešpatį ar bent jau mano Jį
radęs. Žinant kai kurių „konvertitų”
agresyvų elgesį, sakyčiau, kad kiek-
vienam atviros širdies žmogui geriau
išvengti pavojingos artumos su jais,
nes primesdami savo patirtį gali,
užuot priartinę prie tikslo, dar labiau
nuo jo atitolinti.

Kartais atkakliai rodomas tikru-
mas išgąsdina labiau, nei autentiškos
abejonės. Gyvenimo kelyje labiau įti-
kina ieškojimo vargas, negu pasipū-
tęs pasitenkinimas atradimu. Tie
ieškotojai labai reikalingi mums, jau
įsitikinusiems, jog pažinome tiesą.
Mums būtinas jų sugebėjimas nepa-
lūžti ir kiekvieną kartą pradėti ieško-
jimus, pažymėtus viltimi ir pasiti-
kėjimu. Viena aišku: tokie žmonės
tikrai nepavėluos, nes jų laukia pats
Viešpats. Jis niekada nepaliko jų
vienų. Tiesa, Jis užgesino žvaigždę,
bet pasiliko kartu su jais, juos pa-
laikydamas ir vesdamas pas save.

Yra visokių žmonių: vieni pas
Viešpatį ateina tiesiai, be jokių abe-
jonių ir prisiglaudę džiaugiasi Jo
artuma. Jie drauge su išvardintais iš-
minčiais atneša dovanas, su kuriomis
gal ir patys nelabai žinojo ką daryti.
Tie, tebesantys kelionėje, neša savo
rūpesčius, nuovargį, liūdesį, nusivy-
limą, kad vėluoja ir kad gali nebesus-
pėti prie prakartėlės. Iš tikrųjų, žmo-
gus niekuomet nėra tikras, ar jau
surado Dievą, tačiau gali būti tikras,
kad Dievas, atėjęs į pasaulį dėl žmo-
gaus, visuomet žinos, kur jį surasti.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas
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kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
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DANUTÈ BINDOKIENÈ
XIV MKS informacijos vadovè

Keturioliktasis Mokslo ir kūry-
bos (MKS) simpoziumas įvyks 2008
m. lapkričio 27-30 d., Padėkos dienos
savaitgalio metu, Čikagoje. Kaip ir
pradedant Šeštuoju MKS, numato-
ma, jog šiame – keturioliktame – be
mūsų pačių, JAV ir Kanados lietuvių
mokslininkų, dalyvaus nemažas skai-
čius prelegentų iš Lietuvos, taip pat
gausiai prisidės neseniai iš tėvynės
išvykę Australijos, Azijos, Sibiro,
Rusijos, Pietų Amerikos, Vidurio bei
Vakarų Europos lietuviai moksli-
ninkai. Nuo kuklios pradžios 1969
metais Mokslo ir kūrybos simpoziu-
mas, inicijuotos JAV Lietuvių Bend-
ruomenės bei išeivijos lietuvių
mokslininkų, išaugo į palyginti di-
džiulį renginį, kuriame dalyvauja
apie 300 mokslininkų ir lietuvių tau-
tos kultūros darbuotojų. Šis XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks
Lietuvos valstybės tūkstantmečio ir
40 metų MKS sukaktuvių išvakarėse.

XIV MKS sieks įgyvendinti šiuos
tikslus: 1. Galimybę susiburti plačiai
pasaulyje pasklidusiems lietuviams
mokslininkams tautiniu pagrindu; 2.
Pasidalinti moksliniais ir kultūriniais
pasiekimais; 3. Skatinti dalyvauti
bendrose mokslo programose; 4. Puo-
selėti lietuvybės sąmoningumą bei
siekti, kad jie per savo pasiekimus pa-
saulyje garsintų Lietuvos vardą; 5.
Palaikyti glaudesnius ryšius su Lie-
tuvos mokslo bendruomene, užsieny-
je gyvenamo krašto lietuvių bendruo-
menėmis taip, kad jie aktyviai daly-
vautų šių organizacijų veikloje; 6. Su-
žadinti norą sugrįžti į Lietuvą ir dirb-
ti jos naudai.

MKS mokslo ir kūrybos pasauly-
je yra unikalus lietuvių išeivijos ren-
ginys, neturintis atitikmens tarp už-
sienio šalyse gyvenančių kitų tauty-
bių, ypač dėl to, kad jis kilęs pavienių
žmonių iniciatyva. MKS metu atsi-
naujina pažintys ir pasiekimų įverti-
nimas lietuviškoje aplinkoje. Tai ypač
svarbu ateinančioms lietuvių išeivių
kartoms bei pačios Lietuvos suvoki-
mui, kokia turtinga ir ypatingai gili
yra jos tautiečių mokslinė bei kūrybi-
nė bazė. Simpoziumai yra visiems lie-
tuviams mokslininkams ir kultūros
darbuotojams prieinami, visi gali tu-
riningai prisidėti prie lietuvių moks-

linio, kultūrinio bei visuomeninio gy-
venimo raidos.

Keturioliktasis Mokslo ir kūry-
bos simpoziumas vėl suteiks progą
išgirsti apie daugybę nuostabių ir
svarbių darbų, atliekamų lietuvių
mokslininkų užsienyje ir Lietuvoje.
Taip pat tai bus gera galimybė
gvildenti naujai iškylančias proble-
mas, pvz., masinį jaunuomenės emi-
gravimą į Vakarus; protų nutekėjimo
nuostolius (o gal net ir tam tikrą to
naudą); komunikacijos priemonių
įvairumą ir jų įtaką susižinojimui,
bendravimui ir švietimo ugdymui;
globalizacijos grėsmę tautinėms kul-
tūroms; pilietinės visuomenės išsi-
vystymą; Lietuvos ir išeivijos lietuvių
požiūrius vieni į kitus; sveikatos
apsaugą; iškylančias energetikos
problemas, uždarant Ignalinos ant-
rąjį bloką; Lietuvos energetinius
išteklius ir jų gaunamumo pasto-
vumą; aplinkosaugą ir klimato pa-
sikeitimų įtaką; sociologines proble-
mas – alkoholizmą, narkomaniją, sa-
vižudybes, agresyvumą; svetimtau-
čių imigraciją, daugiapilietybės klau-
simus; lietuvių kultūrinį paveldą JAV
ir t.t.

Kaip ir visada, būsimasis Mokslo
ir kūrybos simpoziumas suteiks pro-
gą ne tik pasidalinti ir pasidžiaugti
lietuvių tautos kūryba bei pasieki-
mais, bet ir pažvelgti į iškylančias
problemas iš kelių perspektyvų, iš
žmonių, turinčių daugybės kraštų ir
net žemynų patirtį. Tai laikas svars-
tymams ir diskusijoms apie naujas
išeivijos bendruomenių struktūras,
besivystančias įvairiuose pasaulio
kraštuose, taip pat bendromis jėgo-
mis ieškant priežasčių ir supratimo
padėti Lietuvai rasti atsakymus į ne
vieną ją slegiantį rūpestį.

Mokslo ir kūrybos simpoziumo
organizatoriai laukia gausaus lietu-
vių mokslininkų ir kultūros darbuo-
tojų prisidėjimo su paskaitomis iš sa-
vo veiklos šiose srityse bei plataus
tautiečių atsilankymo šiame renginy-
je. Jis bus taip pat paįvairintas nauja
dailės bei meno paroda, plataus spek-
tro muzikinių talentų pasirodymais.
Informacija apie numatomą progra-
mą, kvieslys, kur ir kaip registruotis,
bus netrukus paskelbta išeivijos
spaudoje ir elektroninėje žiniasklai-
doje.

DIDYSIS 2008 METŲ ĮVYKIS –
XIV MOKSLO IR KŪRYBOS

SIMPOZIUMAS

Pirmojo mokslo ir kūrybos simpoziumo organizatoriai. Komiteto pirmi-
ninkas Bronius Nainys (viduryje), programos kūrėjai iš kairės: dr. Arvydas
Kliorė ir prof. dr. Algirdas Avižienis.

Brevijorius bus
išspausdintas lietuviškai

SIGITA ŠIMKUVIENÈ

2009 metais viena iš seniausių
organizacijų – Amerikos Lietuvių Ro-
mos katalikų kunigų vienybė švęs sa-
vo 100-metį. Ši organizacija, veikianti
jau 99 metus, daug prisidėjo ir prisi-
deda prie Lietuvos bažnyčių išlaiky-
mo, visada rėmė ir remia lietuvišką
spaudą. Kunigų vienybės organizaci-
ja labai džiaugiasi ir didžiuojasi savo
kunigais, kurie nuoširdžiai bendra-
darbiauja su lietuvių bendruomene ir
prisideda prie lietuviškų tradicijų iš-
laikymo.

Amerikos Lietuvių Romos katali-
kų kunigų vienybės seime, vykusia-
me Putnam, CT 2002 metų spalio
mėnesį, buvo sumanyta pagelbėti
Lietuvos dvasininkijai – padėti iš-
leisti lietuvių kalba liturginių valan-
dų oficialią Bažnyčios maldaknygę –
brevijorių ir surinkti šio projekto
įgyvendinimui 100,000 dolerių. Šio
vajaus iniciatoriai ir vadovai – pre-
latas Albertas Kontautas ir kunigas
Jonas Rikteraitis išplatino kreipimąsi
į Amerikos lietuvių kunigus ir tikin-
čiuosius, kur visi buvo kviečiami
aukoti šiam kilniam tikslui.

Svarbus ir kilnus projektas – Li-
turginių valandų išspausdinimas lie-
tuvių kalba tęsėsi kelerius metus.
Jau per pirmuosius metus buvo su-
aukota daugiau nei 80 tūkstančių do-
lerių. Kunigų vienybės iždininkas
kunigas Jonas Rikteraitis 2007 metų
spalio mėnesyje vykusiame Amerikos
Lietuvių Romos katalikų vienybės
seime pranešė, kad suaukota suma
paruošta išsiųsti į Lietuvą brevijoriui

išspausdinti. Lapkričio paskutinę sa-
vaitę iždininkas kunigas Jonas Rik-
teraitis uždarė brevijoriaus aukų sąs-
kaitą banke ir išsiuntė į Lietuvą
201.149.02 dolerius. Pinigai išsiųsti
Lietuvos Vyskupų konferencijai, kuri
rūpinasi šio projekto įgyvendinimu.
Šios Vyskupų konferencijos generali-
nis sekretorius monsinjoras Gintaras
Grušas atsiuntė laišką padėkodamas
Amerikos Lietuvių Romos katalikų
kunigams ir visiems lietuviams, prisi-
dėjusiems savo aukomis prie šio labai
reikalingo projekto įgyvendinimo.

Pakalbinau kunigą Joną Rikte-
raitį, kaip pasisekė surinkti tokią
įspūdingą sumą? ,,Amerikos lietuviai
kunigai mielai prisidėjo prie šio
vajaus, tad brevijoriaus sąskaita nuo-
lat augo. Aukotojų sąrašo nenorėčiau
išvardinti, būtų gal daugiau nei šim-
tas žmonių. Šiame garbingame auko-
tojų sąraše yra: vyskupas A. Baltakis,
prelatas Albertas Kontautas, kunigai
S. Paul Laurinaitis, Izidorius Ged-
vila, Anthony Bertašius, M. Čyvas, A.
Janiūnas, A. Karoblis, F. V. Karvelis,
R. Krasauskas, Leon J. Peck, S. W.
Saulėnas, P. Šakalys, S. Petraitis,
Vincas Valkavičius, J. Kuzinskas, Z.
Smilga ir daugelis kitų kunigų ir ti-
kinčiųjų.” Kunigas Jonas Rikteraitis
džiaugiasi ir savo parapijiečiais –
New Britain tikinčiaisiais, kurie pa-
rėmė šį projektą ir primena, kad di-
džiausias sumas paaukojusių as-
menų pavardės bus įrašytos ,,In
memorium” puslapyje prašant, kad
visi, kurie meldžiasi iš šios maldak-
nygės, prisimintų maldose visus
aukotojus.

Kunigas Jonas Rikteraitis su savo sekretore Catherine Salka.
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BĖKIM, BĖKIM, DANGUS
GRIŪVA ... IR LEDYNAI

TIRPSTA!
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Dr. Zenono Prūso straipsnis ,,Glo-
balinio atšilimo kaltininkai” (,,Drau-
gas”, 2007.12.12) paskatino mane
sugrįžti prie mano jau sukauptos in-
formacijos žemės rutulio atšilimo rei-
kalu. Jau kuris laikas darbovietėje
pietų metu tas klausimas vis iškyla,
nors gana paviršutiniškai. Atrodo,
kad mūsų nuomonių skirtumas yra
daugiau politinis, negu racionalus,
moksliškai pagrįstas. Liberalių pažiū-
rų kolegos įsitikinę, kad esame dide-
lės katastrofos išvakarėse ir kad tai
žmonių kaltė. Tai pozicijai gana efek-
tingai vadovauja globalinio atšilimo
,,dvasios vadas”, buvęs JAV vicepre-
zidentas Al Gore, neseniai dėl to net
laimėjęs Nobelio Taikos premiją. Prie
tokių pažiūrų šliejasi ir didelė dalis
liberalios pakraipos žiniasklaidos.
Dažnai naujienų laidose matome le-
dynų atplaišas ar alkanų baltųjų
meškų nuliūdusius veidus, nes tirps-
tantis ledas riboja priėjimą prie ruo-
nių, pagrindinio jų maisto šaltinio.

Rašant šį rašinį kieme už lango
riogso žvarbaus vėjo susuktos pus-
nys, nors oficialiai, dar ruduo. Žiema
prasideda gruodžio 22 d. Lapkričio
viduryje beveik per visą Ameriką,
nuo vakarų iki rytų, nusiautė sniego
audros, pridariusios daug žalos. Dau-
giau apie šią temą pagalvojus at-
mintyje iškyla daugybė įvaizdžių, kad
kažkas gamtoje vyksta, ko lyg ir
neturėtų vykti. Būdami Aliaskoje
prie ledynų, stovėjome ant ribos, kur
prieš 15 metų pasibaigdavo ledynas.
Dabar tas betirpstantis ledynas nuo
stovimos vietos yra už poros kilomet-
rų. Lankantis Churchill, Manitoba,
save laikančia pasauline baltųjų meš-
kų sostine, grupės vedėjas susijaudi-
nęs kalbėjo apie žemės rutulio atši-
limo pasėkmes šiems plėšriems žvė-
rims. Aplinkui esantys pritariančiai
jam lingavo. O aš sau galvojau – pui-
ku! Dabar gal ir tų meškų terorizuo-
jami bei skerdžiami ruoniai turės
progos gyvenimu ilgiau pasidžiaugti!

Šaltai ir įtikinančiai dr. Z. Prūsas
išdėstė savo mintis. Po ranka turiu
kitą įdomų šaltinį. Tai S. Fred Singer
paskaita, skaityta Hillsdale kolegijoje
2007 m. birželio 30 d. Šios paskaitos
santrauka buvo išspausdinta ,,Imp-
rimis” rugpjūčio mėn. leidinyje. Pra-
džiai šiek tiek apie patį autorių. Jis
yra gamtos mokslų profesorius eme-
ritus University of Virginia. Daugelio
studijų ir knygų autorius, įskaitant jo
vėliausią knygą ,,Unstoppable Global
Warming: Every 1,500 Years”. Pažiū-
rėkime, ką jis apie mūsų planetos at-
šilimą sako.

Pirmiausia jis pripažįsta padidė-
jusį dėmesį planetos klimato poky-

čiams. Tas dėmesys yra susijęs su
prielaida, kad matomi pokyčiai yra
žmonių įpročių pasekmė ir kad tie pa-
tys žmonės turi kažką daryti padėčiai
pagerinti. Jo teigimu, nauji radiniai
rodo, kad toks rūpestis yra nereika-
lingas. Žmonių veiksmai apčiuopia-
mai neįtakoja planetos šilimo. Klima-
tas keitėsi ir keisis, kaip ir visada.
Bus atšilimų ir atšalimų, nepriklau-
somų nuo žmonijos elgesio ar pas-
tangų. Jis net yra pasiruošęs teigti,
kad švelnus atšilimas žmonijai būtų
naudingas.

Prof. Singer neneigia, kad jau tu-
rime rimtų politinių ir ekonominių
pasekmių, kurios veda į didėjančią
socialinę ir tarptautinę įtampą. Su
tam tikra ironija jis prisimena 70 m.
dešimtmetyje nuvilnijusią baimę dėl
planetos atvėsimo. Tuo tarpu svar-
biausias klausimas susijęs su žmo-
gaus įtaka šilimui. Ar pastebimas ši-
limas yra žmonių kaltė? Paviršutiniš-
kai gali atrodyti, kad žmonės yra kal-
ti, nes jų įpročiai atmosferon palei-
džia vis daugiau anglies dvideginio.
Per paskutinius du šimtus metų jo
kiekis atmosferoje padidėjęs 35 proc.
Tačiau tai gali būti tik įdomus sutapi-
mas. Reikia pažvelgti iš didesnės lai-
ko perspektyvos. Jo teigimu, geologi-
niai duomenys rodo pasikartojantį at-
šalimą-atšilimą kas 1,500 metų ir tas
ciklas pasikartoja bent kas vieną mi-
lijoną metų.

Cituojamas autorius nepaneigia
ledynų tirpimo, bet abejoja, jog dėl to
kalta žmonija. Pastebimas ryšys ne-
reiškia priežastingumo. Jis pastebi,
kad paskutiniame šimtmetyje atmos-
ferinė temperatūra vėso, o vandens
dvideginio kiekis atmosferoje didėjo.
Jo teigimu, per paskutinius aštuone-
rius metus atmosferos temperatūra
nekilo. Jis kritiškai įvertina ir turi-
mus kompiuterių pagalba sukurtus
klimato pokyčių modelius, kurie nesi-
derina su matomais faktais, bet apie
tai ne šiame straipsnyje.

Nukelta į 11 psl.

KARŠČIUOJANTI PLANETA
IR PYPKĖS

VILIUS BRAŽÈNAS

Šį straipsnį paskatino parašyti
įkyri, vienašališka, agitpropinė pro-
paganda „Planetos atšilimo” klausi-
mu.

Prieš keletą metų nuskambėjo
aplinkosauginis aliarmas: tirpsta
Afrikos kalno Kilimandžaro viršūnės
ledynas! Sekė „autoritetų” paaiškini-
mai: tai viena iš planetos „Žemė” ka-
tastrofiško atšilimo pasekmių, kurį
sukėlė modernaus žmogaus veikla.
Veiklos padariniai – įvairaus degini-
mo skleidžiami dūmai ir šiluma,
transporto priemonių išmetamos du-
jos ir nesuskaičiuojami kiti dalykai.

Neseniai pasibaigė Jungtinių
Tautų Organizacijos (JTO) sušaukta
milžiniška konferencija mūsų plane-
tai nuo atšilimo gelbėti. Jeigu verta
tikėti, kad planetos atšilimą sukė-
lėme mes, žmonės, dera kiekvienam
iš mūsų prisiimti dalį atsakomybės.
Esu jau ne kartą prisipažinęs jaučiąs
kaltę už Kilimandžaro kalno ledo tir-
pimą – keliolika metų rūkiau pypkę.
Tad paskleidžiau dūmus ir šilumą ir
negaliu įrodyti, jog visa tai nenu-
slinko į Afriką. Be to, valgiau duoną,
dėvėjau rūbus, naudojau įrankius, gė-
riau vaistus. Tai ir visa kita parei-
kalavo daug naftos, dujų ir kitokio
kuro kombainams, transportui, kai-
tinimui ir šaldymui. Visa tai esą su-
kėlė šiltnamio efektą atmosferoje.
Vadinasi, dalis kaltės ir šiose srityse
guli ant mano pečių. Tačiau neprisi-
imu kaltės už klimatologų įrodytus
klimato pakitimus, kai dar nebuvo
nei mano pypkės, nei kombainų, nei
duonos kepyklų, nei sunkvežimių.
Kas nors turi įrodyti mano ir kitų
lietuvių kaltę už senus klimato poky-
čius, kurių nepaprastas pasėkmes
regime šiandien.

Kaip, pavyzdžiui, be lietuviškų
pypkorių ir lietuviškos duonos kepyk-
lų pagalbos ištirpo į mūsų žemes atsi-
bastę ledynai, išrėžę Nemuno, Ne-
ries, Dubysos upių vagas? Kokiu bū-
du be mūsų miestų taksistų ir auto-
busais, automobiliais, traukiniais pas
mamas šv. Kalėdas švęsti skubančių
mūsų tautiečių įtakos po arabų kraš-
tų smėlynais kadaise buvusių džiung-
lių ir gyvūnų likučiai pavirto į naftą?
Iš smėlio naftos neišspausi.

Skaičiau mokslininkų (ne JTO
parinktų) teiginius, jog viduramžiais
Grenlandija (Green land – žalias
kraštas) buvusi šiltesnio klimato da-
limi. Ir anų laikų vikingai, ko gero,

pasiraitę marškinių rankoves, būria-
vo šiltame šiauriniame Atlante. Tik
jau ne lietuviškų pypkių dėka! Visa
ekologinė isterija ima panašėti į
pasaulinės valdžios utopijos fanatikų
planą įvaryti žmoniją per globalinę
klimato kontrolę į globalinės vergijos
Gulagą.

Jau girdėjome, kad 1948 metais
Hagoje Churchill sušaukto Europos
kongreso viena iš rezoliucijų buvo
pareiškimas, kad ES sukūrimas bus
svarbus žingsnis į Pasaulinę valdžią.
Negi mūsų politologams nieko nesa-
ko „varpai”, retkarčiais skambiną
„Eurazijos” melodiją? Ar jiems nieko
nesako „Europos prezidento” posto
(lyg niekur nieko) įvedimas? Nejaugi
„globalizmo” žodį tabu pavertę mūsų
politologai atsibus tik tada, kai į jų
išminties kabinetų duris pasibels Eu-
razijos GPU ar ES Gestapas?

Ką turėtų daryti jau dabar žmo-
nės su žmogiška tautine sąžine? Veik-
los taikinį nurodo globalizmo ar-
chitektai – tauta. Tautinė sąmonė, iš
šeimos ryšio gimęs tautiškumas –
„nacionalizmas”, yra, šalia susiprati-
mu pagrįsto valstybiškumo, pagrin-
dinė kliūtis į tautas naikinančios glo-
balinės valstybės sukūrimą. Globalis-
tų tikslas – panaikinti tautas. ES
tautų tikslas turėtų būti išgelbėti
tautas.

Laimei, yra ženklų, jog ES ne
mes vieni sielojamės dėl tautos išliki-
mo. Todėl pirmiausia ir reikia rūpin-
tis tautos išlikimo, o ne globalistų
kontroliuojamos planetos tempera-
tūra! Žiniasklaida nutyli nepriklau-
somų mokslininkų nuo JTO teigi-
nius, jog viduramžiais, tarp 800 ir
1300 m. pr. Kr., planetos atšilimo cik-
lo metu planetos paviršiaus ir vande-
nynų temperatūros galėjusios būti
gerokai aukštesnės negu dabar.

Yra manančių, kad dėl Golfo
srovės sutrikimo gali atšalti Europos
klimatas. Aišku, ginčytinos ir tos
prielaidos, kaip ginčytina ir Nobelio
laureato Al Gore, gal tik „beržo lapo
ant katino uodegos užkritusi” klima-
tologinės katastrofos teorija. Ypač,
kai šį kartą „katinui ant uodegos”
užkrito ne lapas, o Nobelio taikos
premija. Veik po visų Taikos ir Lite-
ratūros premijų JAV dešinieji apie
apdovanotąjį sakydavo: „Nežinojau,
kad jis komunistas”. Atseit, su maža
išimtim – jie būdavo bent jau rau-
doni.

Nesakau, kad Al Gore yra komu-
nistas, tačiau apie jo tėvo, JAV sena-
toriaus, ir jo paties politikos aukšty-
bėn iškilimo finansinę laiptinę gan
smulkiai esu aprašęs (bene tik ne
„Laisvoje Lietuvoje”) praėjusių JAV
prezidentinių rinkimų vajaus metu.
Gore politiniai laiptai buvo nukloti
raudonu kilimu. Jį nutiesė naftos
magnatas Armond Hammer. O jo tė-
vas Julius Hammer buvo JAV komu-
nistų partijos steigėjas. Nenuostabu,
kad Armond nutiesė bolševikams pel-

ningo verslo kelius į dolerių aruodus.
Ne be reikalo jis girdavosi ant savo
stalo turįs Lenino portretą su parašu
ir įrašu: „Mano draugui Armond Ha-
mmer”. Prieš porą dešimtmečių pa-
viešinus ligi tol įslaptintus „Venona”
žvalgybos dokumentus, paaiškėjo,
kad Al Gore šeimos politinis mece-
natas buvo SSRS agentas (o vadinosi
kapitalistu). Sakoma, kad ir jo vardas
buvęs parinktas pagal bolševikų sim-
bolį: „Ranka ir kūjis” („Arm and ha-
mmer”).

Tad štai kaip gali susiklostyti

faktai ir idėjos, atidžiau pasvarsčius
mūsų planetos atšilimo ir atšalimo
ciklus, globalizmą ir nacionalizmą,
Nobelio premijas ir lietuviškas pyp-
kes. O dar net neužkabinta saulės
veiklos galima įtaka jos planetų kli-
matui. Ypač, kai pastebimas sutapi-
mas su pokyčiais Saulėje ir Žemėje. O
žmogus, išsipūtęs „lyg varlė prieš jau-
tį”, mano savo veikla galįs sugriauti
Dievo sukurtą pasaulį. Žmogus gali
užteršti ežerus, upes, girias ir savo
smegenis, bet ne jam pakeisti planetų
ir Saulės sistemas.

Neprisiimu kaltės
už klimatologų
įrodytus klimato
pakitimus, kai dar
nebuvo nei mano
pypkės, nei
kombainų, nei
duonos kepyklų,
nei sunkvežimių.

Natūralūs ir
pasikartojantys
temperatūros
pokyčiai yra
stiprūs, reikšmingi,
bet žmonės jiems
įtakos neturi.
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Vyskupai ragina netikèti
alkoholio reklamos ,,nekaltybe”

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis (k) ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Degalû kainos tampa sunkiai
nuspèjamos

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) – De-
galų kainos tampa sunkiai nuspė-
jamos, teigia antrą pagal dydį
degalinių tinklą Lietuvoje valdanti
bendrovė ,,Lietuva Statoil”. Jos ats-
tovai mano, kad 2008 metais degalų
kainas lems orai, politika ir nekilno-
jamasis turtas.

,,2007 metai buvo tam tikros
sumaišties metai, ir nuo praėjusios
vasaros naftos ir jos produktų brangi-
mo dėsningumai pradėjo nykti”, –
pranešime spaudai sakė ,,Lietuva
Statoil” Pardavimų ir tiekimo depar-
tamento direktorius Skirmantas Ma-
čiukas.

Anot jo, pasaulio gamyklos, prieš
porą metų nukentėjusios nuo ura-
gano ,,Karina”, vis dar negamina
produkcijos 100 proc. pajėgumu, to-
dėl JAV visus metus jaučiamas naftos

produktų ir jų atsargų stygius. Taip
pat sumaištį padidino nerami politinė
situacija Artimuosiuose Rytuose bei
Venesuelos gamyklų nacionalizavimo
planai.

,,Investuotojai iš nekilnojamojo
turto rinkos metėsi į kitas rinkas.
Padaugėjus spekuliantų, investuo-
jančių į naftos ateities sandorius,
smarkiai pakilo žaliavos kaina, o
tuomet ir išnyko koreliacija tarp žali-
avos ir produktų kainos. Pabrangus
žaliavai, o produktams – ne, automa-
tiškai sumažėjo gamybos marža ir
buvo nustota kaupti atsargas. Iki šiol
neaišku, ar ateityje atsargos brangs,
ar pigs ir kaip jos bus kaupiamos”, –
sakė S. Mačiukas.

Pasak jo, dėl atsargų nebuvimo
kyla ,,Platt's” naftos produktų rinkos
indeksas.

Mokytojai têsia protesto akcijas
Vilnius, sausio 7 d. (Alfa. lt) –

Didesnių atlyginimų nesulaukiantys
mokytojai rengia dar vieną skanda-
lingą protesto akciją – jie ketina at-
sisakyti auklėti mokinius, rašo „Vil-
niaus diena”.

Nuo šiandien mokytojai vaikų
nebeauklės kai kuriose Klaipėdos
rajono, Telšių, Mažeikių mokyklose.
Pavyzdžiui, Telšių Džiugo vidurinėje
mokykloje klasės vadovo darbo atsi-
sako net 40 iš 42 mokytojų.

Auklėtojai rūpinasi, kad moki-

niai lankytų pamokas, tikrina jų pa-
žangumą, surašo pažymius į pasie-
kimų knygeles, kontroliuoja mokinių
drausmę.

Kaip žinoma, dalis pedagogų per-
nai jau buvo surengę įspėjamuosius ir
terminuotus streikus, reikalaudami
didinti jiems atlyginimus. Kadangi
Švietimo ir mokslo ministerija, Vy-
riausybė nežada, kad algos didės tiek,
kiek nori pedagogai, šie pasiryžę
protestuoti toliau.

Vilnius, sausio 7 d. (BNS) –
Sergamumas gripu ir ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI)
sukeltomis ligomis praėjusią savaitę
beveik nepakito.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrolės centro duomenimis, 10
tūkst. Lietuvos didžiųjų miestų
gyventojų praėjusią savaitę teko 41
susirgimas gripu ir ŪVKTI sukel-
tomis ligomis, savaitę anksčiau –
41,3.

Vilniuje nustatyti 58 nauji gripo
atvejai, Klaipėdoje – 47, Šiauliuose –
25, Kaune – 22 ir Panevėžyje – 8. Ser-

gamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis ne-
žymiai padidėjo Kaune, Klaipėdoje ir
Panevėžyje. Mažiausias sergamumo
gripu ir ŪVKTI rodiklis registruotas
Vilniuje, didžiausias – Šiauliuose.

Mažas gripo aktyvumas stebimas
ir kitose Europos šalyse. Europos gri-
po priežiūros tinklo duomenimis, ser-
gamumas gripu ir ŪVKTI Europoje
neviršija šiam metų laikui būdingo
lygio.

Kiekvienais metais nuo gripo
pasaulyje miršta apie pusę milijono
žmonių. Lietuvoje šia liga kasmet
suserga 30–100 tūkst. gyventojų.

Sergançiûjû gripu Lietuvoje
nedaugèja

Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) –
Mažametę dukrą Lietuvoje siekian-
čiai auginti Ingai Rinau galbūt pa-
vyks išsikovoti, kad teismas peržiūrė-
tų sprendimą, kuriuo ji įpareigojama
mergaitę grąžinti į Vokietiją.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
pirmadienį nusprendė, kad Klaipėdos
apygardos teismas turės iš naujo na-
grinėti prašymus dėl proceso atnauji-
nimo. Tiek Vokietijos, tiek Lietuvos
teismai yra nusprendę, jog mergaitė
turi būti perduota jos tėvui Michael.
Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teis-
mo pirmininkas Vytautas Greičius
buvo sustabdęs sprendimo vykdymą.

I. Rinau yra sakiusi, kad jos vy-
ras vokietis paliko šeimą, kai dukrai
tebuvo dveji metai. 2006 metų birželį
ji grįžo su dukra į Lietuvą ir nus-
prendė čia likti. Teismas tokį poelgį
yra pripažinęs neteisėtu vaiko laikymu.

Remdamasis Vokietijos teismo
sprendimu Lietuvos apeliacinis teis-
mas pernai kovo 15 dieną įpareigojo
per mėnesį perduoti mergaitę jos
tėvui į Vokietiją. Kiek vėliau Klai-
pėdos apygardos teismas šį laiką
pratęsė iki liepos 1 dienos.

Baigiantis minėtam terminui I.
Rinau kreipėsi į teismą su prašymu
atnaujinti procesą dėl naujai pa-
aiškėjusių aplinkybių, t. y dėl sūnaus
sveikatos pablogėjimo. Prašymą dėl
proceso atnaujinimo birželio pradžio-
je teismui pateikė ir generalinis pro-
kuroras. Tačiau tiek Klaipėdos apy-
gardos teismas, tiek Lietuvos ape-

liacinis teismas procesą tada atnau-
jinti atsisakė.

Pirmadienį priimtoje Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo nutartyje pažy-
mima, kad proceso atnaujinimas yra
galimas, nes tai neprieštarauja nei
tarptautinei, nei Europos Sąjungos
teisei ir atitinka nacionalinę teisę.
Klaipėdos apygardos teismas ir Lie-
tuvos apeliacinis teismas neatsižvel-
gė į proceso atnaujinimo institutą
reglamentuojančias teisės normas,
neatsižvelgė į reikšmingus faktinius
duomenis ir teisiškai netinkamai
kvalifikavo reikšmingas bylai iš-
spręsti aplinkybes, konstatavo Lietu-
vos Aukščiausiasis Teismas.

Teisme – mažametès Luizos motinai
palanki nutartis

Inga Rinau

Vilnius, sausio 7 d. (ELTA) –
Tautos skandinimu alkoholizmo
liūne Lietuvos vyskupų konferencijos
vadovai griežtai kaltina tuos, kurių
rankose yra visuomenės nuomonė,
politiniai sprendimai, valdžios galia.

Reaguodama į tai, kad sausio 11
dieną Seimas svarstys, kaip sušvel-
ninti alkoholio reklamos draudimą,
dėl kurio televizija priversta at-
sisakyti Eurolygos krepšinio varžybų
tiesioginės transliacijos, Lietuvos
vyskupų konferencija pirmadienį
paskelbė specialų pranešimą ,,Kad iš
tiesų taptume čempionais”.

Jame pažymima, jog ,,Kalėdų
švenčių ramybę sudrumstė kaip reta
piktų diskusijų ir net žodinio smurto
banga. Ją nepaisydama nei susitaiky-
mo meto tradicijos, nei paprasčiausio
padorumo sąmoningai bei tikslingai
sukėlė alkoholio ir žiniasklaidos vers-
lo grupė. Dėl pelno, kuris gali su-
mažėti Seimui įvedus svaigiųjų gė-
rimų reklamos apribojimus, jie ryžosi
provokuoti socialinę destrukciją,
kurstyti viešą politikų pjudymą. Te-
levizijos kompanijos ėmėsi į sabotažą
panašių veiksmų, stabdydamos spor-
to transliacijas ir manipuliuodamos
natūraliu žiūrovų pasipiktinimu.
Pagaliau visai Lietuvai be jokių skru-
pulų į akis meluojama, kad tiesiogiai
matyti varžybas trukdo būtent mi-
nėti alkoholio reklamos ribojimai,
kad be aludarių ir sidro gamintojų
‘aukų’ krepšinis sužlugs”, – teigiama

pranešime, kurį pasirašė Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmininkas
Sigitas Tamkevičius ir vicepirminin-
kas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

,,Nuolat girdime daugybės dorų
žmonių, motinų, tėvų, mokytojų pra-
šymus gelbėti bedugnės link pasuku-
sius jaunuolius. Todėl negalime nu-
tylėti cinizmo viršūnę pasiekusių
teiginių, esą alkoholio propaganda
yra lemtingas Lietuvos sporto rams-
tis. ,,Tokius ‘argumentus’ tenka
atremti labai tiesmukai – būtent dėl
agresyvaus alkoholio brukimo visais
informacijos kanalais, dėl jo ‘laisvos’
prekybos krepšinio aikštelės nesu-
laukė šimtų aukštaūgių, talentingų
vaikinų ir merginų. Deja, jie baigė
savo dienas savižudybėmis ar leidžia
nualintą beprasmį gyvenimą visuo-
menės užribiuose. Jie, o drauge ir
mes, netapome pasaulio ar Europos
čempionais”, – teigia vyskupai.

Šių metų sausio 1-ąją įsigalioju-
sios Alkoholio kontrolės įstatymo
pataisos draudžia televizijos ir radijo
programose reklamuoti alkoholį nuo
6 val r. iki 11 val. vakaro. Todėl var-
žybas, jeigu aikštelėje yra reklamos
skydų su alkoholio gamintojų rekla-
ma ar tokie logotipai yra ant žaidėjų
marškinėlių, galima transliuoti tik
nakties metu.

Bažnyčios hierarchai ragina at-
sakingus asmenis ir institucijas ,,pa-
sirinkti tarp melo ir tiesos, tarp pelno
čempionų ir laiminčios Lietuvos”.

Apsilankykite ,,Draugo”

internetinèje svetainèje

www.draugas.org
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Pasaulio naujienos

Saakašvili laimi rinkimus Gruzijoje

Buvês KGB šnipas Putin neturi sielos

Hampton, New Hampshire,
sausio 7 d. (AFP-BNS) – Demokratų
senatorė Hillary Clinton, siekianti
tapti kandidate į JAV prezidentus
2008 metų rinkimuose, sekmadienį
pajuokavo, kad Rusijos prezidentas
Vladimir Putin, anksčiau buvęs KGB
agentu, neturi sielos. Buvusi pirmoji
JAV ponia juokavo apie Rusijos vado-
vo sielos slėpinius, kai užsipuolė pre-
zidento George W. Bush užsienio poli-
tikos taktiką užmegzti šiltus asme-
ninius santykius su užsienio vado-
vais.

,,Tai prezidentas (Bush), kuris
pažvelgė Putin į sielą. Galėčiau jam
tarti, kad jis buvo KGB agentas ir iš
esmės neturi sielos. Manau, kad tai
laiko švaistymas... nesąmonė”, – pa-
reiškė H. Clinton per rinkimų mi-
tingą.

Bet, kaip pažymėjo Clinton ,,tai
pasaulis, kuriame dabar gyvename”.

Clinton, kuri prieš antradienį
numatytus New Hampshire pirmi-
nius kandidato į prezidentus rinki-
mus susirungs su Barack Obama,
skundėsi, kad Bush skiria pernelyg
daug dėmesio asmeniniams santy-
kiams su užsienio vadovais.

,,Nemanau, kad tai yra būdas,
kuriuo šalis turėtų dalyvauti diplo-
matijoje. Taip, galima palaikyti gerus
santykius, bet dauguma vadovų ne-
priima sprendimų, remdamiesi savo
asmeniniais santykiais”, – sakė ji.

Po pirmojo susitikimo su Putin
2001 metais Bush ištarė garsiąją
frazę, kad pažvelgė į Rusijos prezi-
dento akis ir pamatė jose ,,jo sielos
prasmę”, – prezidento kritikai dažnai
pasitelkia šį komentarą, norėdami
išjuokti jo užsienio politiką.

Tačiau nuo tada JAV ir Rusijos
santykius gerokai apkartino Wa-
shington susirūpinimas dėl demok-
ratijos ir pamatinių laisvių principų
nesilaikymo bei Kremliaus agresyvu-
mo pasaulio scenoje.

Be Clinton, pagarsėjusį Bush
pareiškimą ironizavo ir kitas kandi-
datas į JAV prezidentus John McCain ,
kelis kartus per savo rinkimų kam-
paniją užsipuolęs Rusiją.

,,Pažvelgiau Putin į akis ir pa-
mačiau tris dalykus: ‘K’, ‘G’ ir ‘B’”, –
sakė jis interviu praėjusių metų
gruodį, priversdamas auditoriją nusi-
kvatoti.

BAIDŽIS
Pirmadienį didžiausiame Irako

naftos rafinavimo fabrike nuo degalų
rezervuare įvykusio sprogimo kilo
gaisras, per kurį buvo sužeisti 36
darbininkai ir kuriam numalšinti
prireikė didelių ugniagesių pajėgų.
Vienas ,,Reuters” operatorius įvykio
vietoje teigė matęs mažiausiai vieną
žuvusį žmogų ir suskaičiavo bent 36
sužeistuosius. Į gaisro vietą iš kai-
myninių miestų atvyko dešimtys
ugniagesių autocisternų. Vienas ga-
myklos inžinierius, atsisakęs pa-
sakyti savo pavardę, teigė, kad gais-
ras, kurį sukėlė sprogimas rezer-
vuare su 5 mln. litrų degalų, plinta
toliau. Antrasis inžinierius sakė, kad
gaisras įsiplieskė dėl techninio gedi-
mo.

BAGDADAS
Bagdado sunitų rajone pirmadie-

nį susisprogdinus dviem mirtinin-
kams, žuvo mažiausiai 14 žmonių,
tarp jų šiame rajone patruliuojančių
savanorių vadovas, pranešė vienas
Vidaus reikalų ministerijos šaltinis.
Kiti du saugumo šaltiniai nurodė,
kad žuvo dešimt žmonių, bet sakė,
kad aukų skaičius gali didėti. Bag-
dado brigados generolas Qassim
Moussawi valstybinei televizijai
,,Iraqiya” teigė, kad žuvo šeši žmonės
ir 26 buvo sužeisti. Vienas iš mirti-
ninkų vilkėjo liemenę su sprogme-
nimis, o antrasis detonavo užminuo-
tą automobilį. Tarp žuvusiųjų yra
Azamijos – daugiausia sunitų gyve-
namo rajono Šiaurės rytų Bagdade –
vadovas Riyadh al-Sam-marrai.

NAIROBIS
Vakarų Kenijoje per naujausius

įvykius, susijusius su ginčijamais
šalies rinkimais, žuvo dar septyni
žmonės, bendrą aukų skaičių padidi-
nę iki 371, pirmadienį pranešė polici-
ja. ,,Septyni žmonės žuvo Transojos
rajone (Vakarų Kenijoje), kai mėgino
užpulti vieną policijos nuovadą, kur
buvo įsikūrę savo namus palikę

Gruzijos prezidentas Michail Saakašvili. Reuters nuotr.

Hillary Clinton.

gyventojai”, – sakė vienas policijos
viršininkas. Po šių įvykių bendras po
gruodžio 27 dienos rinkimų kilusio
smurto aukų skaičius padidėjo iki
371, rodo AFP duomenys, surinkti iš
policijos, lavoninių ir pagalbos dar-
buotojų.

MASKVA
Rusijos Ortodoksų Bažnyčia ir

kai kurios kitos Ortodoksų Baž-
nyčios, tarp jų Gruzijos, Serbijos ir
Jeruzalės, pirmadienį švenčia vieną
didžiausių krikščionių švenčių – Ka-
lėdas. Maskvos ir visos Rusijos patri-
archas Kalėdų išvakarėse vadovavo
iškilmingoms mišioms Kristaus Iš-
ganytojo šventovėje. Mišiose dalyva-
vo Rusijos vyriausybės pirmasis
vicepremjeras Dmitrij Medvedev su
žmona, taip pat Vatikano atstovas
Rusijoje arkivyskupas Antonio Men-
nini ir katalikų vyskupijos Maskvoje
vadovas, arkivyskupas Paolo Pezzi.
Tuo tarpu Rusijos prezidentas Vladi-
mir Putin dalyvavo iškilmingose
mišiose pagrindinėje Velikij Ustiugo
šventovėje – Šv. Prokopijaus kated-
roje.

NEW HAMPSHIRE
Savaitgalį New Hampshire tūk-

stančiai žmonių su visomis šeimomis
slidžiais keliais plūdo pasiklausyti
įtaigios Barack Obama, 2008 metų
kelyje į Baltuosiuos rūmus rimtai
grasinančio aplenkti Hillary Clinton,
iškalbos. Susitikimuose su Obama
dalyvavo daug jaunų žmonių, kurie
taip pat padėjo pasiekti jam pergalę
Iowa valstijoje. Tačiau jis konkuravo
su tiksliniu Clinton elektoratu –
vyresnėmis negu 40 metų moterimis.
Obama komanda sakė, kad jis pla-
nuoja rengti susitikimus su rinkėjais,
kol vėlai antradienį New Hampshire
pirminiuose rinkimuose bus atiduoti
paskutiniai balsai.

Naujausia ,,CNN/WMUR New
Hampshire Primary Tracking Poll”
apklausa sekmadienį parodė, kad
New Hampshire Obama turi 39 proc.
paramą ir įtikinamai lenkia Clinton,
kurią remia 29 proc. rinkėjų.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

AFRIKA

JAV

Tbilisis, sausio 7 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Valdančiosios partijos
kandidatas į Gruzijos prezidentus
Michail Saakašvili surinko 51,7 proc.
balsų šalies prezidento rinkimuose, ir
tai reiškia jo pergalę per pirmąjį ratą.

Tai po 70 proc. biuletenių apdo-
rojimo paskelbė Gruzijos centrinės
rinkimų komisijos pirmininkas Le-
van Tarchnišvili. Jis kalbėjo spaudos
konferencijoje, kurią transliavo vals-
tybinė televizija ir pagrindinis vy-
riausybę remiantis televizijos kana-
las ,,Rustavi-2”.

Pasak L. Tarchnišvili, remiantis
šiais duomenimis, yra didelė tikimy-
bė, jog antrojo rinkimų rato nereikės,
bet sakė, kad reikia palaukti galu-
tinių skaičiavimo rezultatų.

Pagrindinis opozicijos kandida-
tas Levan Gačečiladzė surinko apie
25,3 procento. Trečią vietą užėmė
milijardierius Badri Patarkacišvili su
6,5 proc. balsų.

Europos Saugumo ir Bendradar-

biavimo organizacija (ESBO) pareiš-
kė, kad prezidento rinkimai Gruzijoje
atitiko daugumą tarptautinių reika-
lavimų. Tačiau ESBO pažymėjo, kad
buvo kai kurių trūkumų.

Rusijos URM pavadino ESBO
išvadas ,,paviršutiniškomis”.

,,Iš žiniasklaidos, nevyriausybi-
nių organizacijų ir opozicijos atstovų
gauta ir gaunama pranešimų, kad val-
džia daug kur pažeidė rinkimų įstaty-
mus”, – sakoma Rusijos užsienio
reikalų ministerijos pranešime.

Tuo tarpu Tbilisyje ant Kuros kran-
to įvyko opozicijos protesto akcija.

Mitinge kuriame dalyvavo maž-
daug 10 tūkst. žmonių, kalbėjo opozi-
cijos vadovai, tarp jų L.Gačečiladzė.

Jie kaltino valdžią suklastojus
rinkimų rezultatus ir pareikalavo,
kad M. Saakašvili atsistatydintų.

Įvykę šeštadienį pirmalaikiai
prezidento rinkimai buvo paskirti po
to, kai lapkritį buvo išvaikyta didelė
ilgalaikė opozicijos protesto akcija.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
DETROIT, MI

SIÙLO DARBÂ

Kūčių šventė
Šv. Antano parapijoje
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Sekmadienį, gruodžio 23 d., Det-
roite, Šv. Antano parapijoje buvo
švenčiamos bendros Kūčios. Rytas
buvo apsiniaukęs, lietingas ir vėjuo-
tas. Susirinko gausus būrys parapijie-
čių. Daugelis parapijos narių Kūčias
švenčia savo šeimose, tačiau ir šiais
metais buvo nutarta vėl švęsti bend-
ras Kūčias dienos metu savo parapi-
jos šeimoje.

Kūčios prasidėjo šv. Mišiomis,
kurias atnašavo ir pamokslą apie
Kūčių reikšmę sakė klebonas kun.
Alfonsas Babonas. Gražiai skambėjo
giesmės ir vargonų muzika, kurią at-

liko muz. Rimas Kasputis.
Po šv. Mišių dalyviai susirinko

šiai šventei specialiai papuoštoje pa-
rapijos salėje kartu atšvęsti Kūčias.
Įėjus į salę matėme baltomis lininė-
mis staltiesėmis, išaustais takeliais,
žalumynais su kiškiais ir obuoliais,
baltomis žvakėmis šventiškai pa-
puoštus stalus. Scenoje, ant didžiojo
stalo, stovėjo prakartėlė ir angelai.
Sniego baltumo šiaudinukai puošė
Kalėdų eglaitę, ji atrodė kaip ka-
ralaitė. Salę puošė raudonų ir baltų
spalvų tradicinės (JAV) kalėdinės
gėlės – pointsettias. Kabėjo Mykolo
Abariaus užrašas: „Sveikiname šv.
Kalėdų proga. Naujieji metai tebūna
sėkmingi.”

Programai sumaniai vadovavo
Zita Skučienė. Ji pasveikino visus su-
sirinkusius, primindama, kad šian-
dieną susirinkome į iškilmingą šven-
tę – Kūčias. Tai šeimos šventė ir mes
čia visi susirinkę esame viena graži
šeima. Sukalbėkime maldas už mūsų
mirusiuosius, pabūkime kartu, juk
žiema ilga ir šalta, o Tėvynė toli, –
ragino Skučienė.

Buvo pristatyti garbės svečiai:
klebonas kun. Alfonsas Babonas, Lie-
tuvos Respublikos ambasadorius JAV
ir Meksikos – Audrius Brūzga, para-
pijos tarybos pirmininkas ir „Lietu-
viškų melodijų” radijo programos ve-
dėjas Algis Zaparackas, Val S. Bauža,
laidotuvių koplyčios direktorė Yolan-
da Zaparackienė ir Lietuvos Šaulių
sąjungos išeivijoje vadas Mykolas
Abarius. Kun. Alfonsas Babonas su-
kalbėjo maldą, palaimino Kūčių val-
gius. Po to buvo dalinamasi kalėdai-
čiais, sakomi šventiniai linkėjimai.

Buvo prisiminti ir mirusieji: lėkš-
tė, kalėdaičiai ir trys žvakutės padė-
tos vidury stalo, salės viduryje. Mes
tikime, kad ir jie kartu su mumis da-
lyvavo šioje šventėje. Zita Skučienė
pakvietė Algį Zaparacką tarti kelis
žodžius ir pristatyti garbės svečią. Al-
gis Zaparackas priminė, kad ambasa-
dorius Brūzga yra pirmasis ambasa-
dorius, aplankęs Šv. Antano parapiją.

LR ambasadorius JAV A. Brūzga (kairėje) šnekučiuojasi su Algiu Zaparacku,
Rimu Kaspučiu ir Mykolu Abariumi. R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Agentas Frank Zapolis
Off. Mgr. Auksè S. Kane,
Vilma Jarulienè,
Virginija Smuikaitienè
kalba lietuviõkai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St.,

Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

STATE FARM
INSURANCE

AUTOMOBILIO,
NAMÛ, SVEIKATOS IR
GYVYBÈS DRAUDIMAS

PASLAUGOS

SKELBIMÛ SKYRIAUS

TEL. 773-585-9500

Experienced servers over 21
apply at The Standard Restaurant

& Bar 116 Schiller,
Elmhurst, IL 60126
630-941-6400

LR ambasadorius Audrius Brūz-
ga pasveikino dalyvius Kūčių proga ir
palinkėjo visiems džiaugsmingų Nau-
jųjų 2008 metų. Jis nuoširdžiai padė-
kojo klebonui Alfonsui Babonui už
pakvietimą į Kūčių vakarienę. Pa-
sveikino kun. Alfonsą Baboną, ką
tik atšventusį savo garbingą 45 metų
tarnystės Dievui jubiliejų. Ambasado-
rius Brūzga sakė, kad mes turime
branginti mūsų kleboną, ypatingai
dabar, kai laikai nėra palankūs lietu-
vių parapijoms, ypač kai daug bažny-
čių yra uždaromos – kaip pvz. Aušros
Vartų bažnyčia Manhatten, NY. Kun.
Babono dėka, parapija yra gyva. Am-
basadorius pritarė parapijiečių buvi-
mui kartu ir palinkėjo jiems išlikti
vieningiems. Ambasadorius Brūzga
taip pat pasidalino mintimis apie
savo apsilankymą Detroit 1990 me-
tais ir Kūčių vakarą su draugų šeima.
To vakaro įspūdis išliko iki šios
dienos.

Toliau Brūzga papasakojo apie
veiklą ambasadoje. Kitais metais švę-
sime 90-ąjį Lietuvos Nepriklausomy-
bės šventę. Tai didelis etapas. Džiau-
giamės šia laisve. Reikia kovoti dėl
laisvės kasdien, – sakė ambasadorius
A. Brūzga. Susirinkus šiandieną at-
švęsti Kūčias yra puiki proga prisi-
minti ir tuos lietuvius tėvynėje, kurie
gyvena neturtingai. Ambasadorius
padėkojo visiems už visų siųstą lab-
darą Lietuvos žmonėms.

Ambasada daug prisidėjo prie
investicijų Lietuvoje. Reikia užtikrin-
ti ryšius su visuomene, nes be jūsų
nebus pilnavertės lietuviškos dalies.
Turime išsaugoti papročius ir lietu-
viškas tradicijas. Dabartinėje Lietu-
voje trūksta pasitikėjimo savimi ir
artimu – toliau kalbėjo garbingas sve-
čias. Baigdamas ambasadorius Brūz-
ga kvietė visus aplankyti Lietuvą

2009-siais metais, kai Lietuva minės
tūkstančio metų šventę.

Šv. Antano parapijos vardu Regi-
na Juškaitė-Švobienė įteikė ambasa-
doriui A. Brūzgai dvi knygas: „Šv.
Antano parapija – 1920–1995” ir kun.
Stasio Maziliausko knygą „Pioneer
Prince in the USA” prisiminti apie jo
apsilankymą mūsų parapijoje.

* * *
LŠSI vadas Mykolas Abarius pra-

nešė, kad visai neseniai, gruodžio 22
d., klebonas kun. Alfonsas Babonas
atšventė savo 45 tarnavimo kunigu
metus. Abarius perdavė sveikinimus
nuo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Ber-
tulio, LŠS vado Juozo Širvinsko,
muz. Liongino Abariaus, Švyturio
jūrų šaulių kuopos ir Abarių šeimos.
Buvo sugiedota „Valio, ilgiausių
metų, valio”. Klebonas kun. Alfonsas
Babonas padėkojo visiems dalyviams
už sveikinimo žodžius. Prisiminė,
kad gruodžio 22 d., šeštadienį, per
„Lietuviškų melodijų” radijo pro-
gramą jis buvo pasveikintas visų
organizacijų ir Šv. Antano parapijos
narių vardu.

Pasibaigus oficialiai daliai, prasi-
dėjo tikra puota. Teko ragauti visų
tradicinių valgių, pagamintų Kū-
čioms. Vaišių tikrai netrūko. Buvo
sunešta gausybė žuvų, grybų, virti-
nukų, spanguolių kisieliaus, aguonų
pieno ir įvairiausių saldumynų. Vis-
kas atrodė gražiai ir patraukliai,
ragavome visų dvylika patiekalų
(dvylikos apaštalų atminimui). Kaip
gali ko nors atsisakyti!

Pasisotinus gardžiais tradiciniais
Kūčių valgiais, muz. Rimas Kasputis
buvo pakviestas sugiedoti kelias gies-
mes. Visi giedojome „Muškim būg-
nais, trimituokim”, „Tyliąją naktį” ir
„Gul šiandieną”. Nukelta į 9 psl.

Kūčių šventės programai vadovavo
Zita Skučienė.

Iš kairės: muzikas Rimas Kasputis, LR ambasadorius JAV A. Brūzga ir kle-
bonas kun. Alfonsas Babonas.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�
DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Juzefa Čeičytė. 
Gimusi po Jaučio ženklu. Vil-

nietė nuo 1941-ųjų, nors daugiau nei
dešimtmečiui ne visai savo noru buvo
tapusi klaipėdiete. ,,Amžinai įaugusi
į Klaipėdos dramos teatro istoriją”,
pasak Balio Juškevičiaus. Trijų kūry-
binių sąjungų (Dailininkų, Teatro,
Kinematografininkų) narė. Viena Pi-
liečių chartijos kūrėjų. Dalyvavo me-
nininkų ,,Plekšnės” klubo veikloje.

Pasiekimai.
Scenografinės režisūros, poetinio

kino dekoracijų, autorinių tapybos
technologijų kūrėja, paveikslų-im-
provizacijų teatro tema, ,,kosminės
mitologijos” tapybos ciklų autorė.

Titulai.
Viena iš abstrakcionizmo pra-

dininkių pokario Lietuvoje. ,,Tyliau-
sioji” modernistė.  

Leidiniai.
Poezijos knygos:  ,,Sakymai”

(1997), ,,Šlamėjimas” (2002), ,,Ak-
mens svajonės” (2006); albumas ,,Ju-
zefa Čeičytė. Tapyba” (1999).  

Credo: 
,,Aš tikiu intuicija ir įkvėpimu.

Vaizduotė svarbiau už žinias, nes ži-
nios ribotos. Vaizduotė aprėpia viską
pasaulyje.”  (Albertas Einsteinas)

Po tėviškės žvaigždynais

– Apie gimtąsias apylinkes
visada prabylat kaip apie Ar-
kadiją…

– Iš gimtųjų vietų aš labai daug
pasisėmiau… Iki miško – Lietuva. Už
miško – Latvija. Ten buvo keli kai-
mai: tarp miškų, tarp balų, tarp
upelių, tarp lydekų, tarp vėžių, tarp
šermuonėlių, tarp smilgų, tarp lelijų,
tarp sodų. Neaprašysi ir neapsakysi
tos gamtos turtingumo.

Braidžiojai ten tarp rugių, sau-
lėtą dieną vaikeisi žydrą drugelį,
lydeką ištvinusiam upely gaudei tarp
purienų. Gyvenom kaip atskiroj že-
mėj. Grįžusi į tėviškę, eidavau pa-
grioviais pasmilgiais: tai plukių, tai
neužmirštuolių. Ten galėjai savus ta-
kus turėt, kaip zuikiai ir briedžiai.

Į tave turbūt gamta (genai) sude-
da tai, ko nė pati negali suvaldyti. O
paskui fontanais čia vienur, čia kitur
pradedi  trykšti. Ir pati savęs klausi:
iš kur tai? Išgirdusi tokį klausimą,
suglumstu: na, iš kurgi?

Ištapyk tu žvaigždynus, tą ža-
lumą perteik, tuos visus vaizdus ir
pojūčius… Vis tiek, žmogau, šito
neatsikratysi. Ateini ir atsineši jau
sukauptą energiją. Niekur nesidėsi –
taip ir pradedi.

– Tapyboje dažnai atsiplėšiat
nuo žemės, nusklendžiat į kos-
mosą ir astraliją, labai dažnai
prie Jaučio žvaigždyno. Nuo
kada dairotės į žvaigždes?

– Surasti, pažinti, įvardyti žvaigž-
des mokė tėtė. Tamsią naktį kieme,
rankas iškėlę, vedžiojom pirštais po
dangų. Tada mama sakydavo, kad
dangų žegnojam, o sykį juokais per-
spėjo, kad jo nepradurtumėm. Žvaigž-
dės naktį neleisdavo miegoti, galvo-
davau: jei visos nubyrės iš pradurto
dangaus, kur jas dėsim?!

Žvaigždės žvaigždės… Paukščių
Takas – ten jų daug daug daug. Net
matyti, kaip žvaigždė pribėga prie
žvaigždės. Tėtė sakydavo: ,,Kai žydės
jazminas ir šlakuota geltona lelija,
parodysiu Jaučio žvaigždyną. Jį
sunku surasti”.

Mano tėvo būta labai šviesaus:
kas kam susirgo, kas kam gimė, ką
išleist už vyro, kam paimti žmoną –
jis tardavo žodį, nes pas jį ateidavo
patarimo. Kai reikėjo skirstytis vien-
kiemiais, jis važiavo pas žemės ūkio
ministrą kalbėti už visą kaimą. Mo-
kyklą statė su butuku mokytojai, rū-
pinosi, kad malkų netrūktų. Ūkinin-
kai spyriojasi, nenori duoti, bet rei-
kėjo kam nors tuos dalykus regu-
liuoti. Nutarė, kad Juodupėj reikia
pastatyti bažnyčią, užteks į Aknystę,
į ,,užsienį” ar į Onuškį važinėti. Kė-
lėsi su patamsiais, vežė mišką.
Žmonės dirbo…

Statybas nuo mažų dienų ma-
čiau. Studijuodama Dailės institute
galvodavau: norėčiau suprojektuoti
bažnyčią. Mano užmojai visada buvo
ojojoj. Statybos žinios pravertė ku-
riant filmą ,,Birželis, vasaros pra-
džia”. Mačiau, kaip tėviškėje iškilo
sienos, langai, krosnys, stogas. Tai
daug reiškia. Į Kriūkus nuvažiavusi
filmuoti stačiau kontorą, renčiau
paviljonus kaip reikiant. Iš pradžių
tarp patyrusių meistrų autoriteto
neturėjau, žiūrėjo į mane kreivai. Bet
kai praverdavau burną ir prašnek-
davau jų leksikonu (,,čia colis, čia
sorokovka”), tai tik atsitiesdavo nu-
ščiuvę. Kuriant filmą daug ką spren-
džiau savo atsakomybe. Net sielius
Nemunu atvariau iš kaži kur. Labai
keitėsi scenarijus, keitėsi ir keitėsi,
reguliavo ir reguliavo iš aukščiau. Su
Algirdu Araminu susitarėm, kad fil-
muosim ,,šviesiai” – gal bent šito cen-
zoriai neuždraus…

Kai dirbi, negalvoji, kad būsi toks
svarbus. O kai žiūri filmą, tai gal tik
tu ir matai, kas ten yra tavo: nuvaly-
ta, nušvarinta, padėta, paimta…
Kinas atima labai daug jėgų. Visą
laiką įtampa, jeigu tik jauti atsa-
komybę už filmą.

Bus daugiau.

TAPYBOS VIENIŠĖ
POKALBIS SU JUZEFA ČEIČYTE

Nr. 1

Juzefa Čeičytė. Laikas III. 
1980 m. Kart., al. 

Lietuvos Vyčių centro valdybos ryšininkė su visuomene ir padalinio
,,Pagalba Lietuvai” pirmininkė R. Juškaitė-Švobienė įteikė LR ambasado-
riui JAV A. Brūzgai kun. Valkevičiaus knygą ,,Lithuanian Fraternalism: 75
Years of US Knights of Lithuania”, raštišką pakvietimą į ateinantį metinį
suvažiavimą bei ,,Pagalba Lietuvai” metraščius.

Atkelta iš 8 psl. Giedojome visa šir-
dimi bei artėjančių Kalėdų viltimi.
Toliau mažieji Ričardas ir Patricia
Strakšiai paskambino fortepijonu ke-
lias daineles ir giesmes. Gražiai pa-
dainavo savo jaunais ir švelniais bal-
seliais kelias kalėdines giesmes.

Zita Skučienė priminė dalyviams
apie Kūčių reikšmę, kad susirinkę
mūsų šeimyniškoje parapijoje dalina-
mės ne tik duona, džiaugsmu, gero-
mis naujienomis, bet ir meile, taika
bei liūdesiu. Prisiminkime mūsų mi-
rusiuosius, mūsų vaikystę, eglutę,
Lietuvos miškus, tėvų meilę. Būkime
visi kartu, viena šeima, nes tėvynė
toli nuo mūsų. Uždekime meilės ir
paguodos žiburius. Uždekime tiesos
žvakę, tešviečia džiaugsmo žiburys, –
kalbėjo ji.

Buvo padėkota šioms moterims:

Reginai Balčiūnaitei, Patricia Den-
nis, Patricia Kaunelienei, Vidai Kin-
čienei, Onai Šadeikienei, Onutei Se-
lenienei, Zitai Skučienei, Pranciškai
Televičienei, Linai Žemaitienei bei
„mūsų” Reginai, kurios paruošė kū-
čių valgius ir parodė kulinarinius
sugebėjimus visų dalyvių įvertinimui.
Taip pat buvo padėkota Strakšių
šeimai ir Stasiui Šadeikai už nepa-
gailėtą laiką, darbą ir jėgas.

Visi šios šventės dalyviai buvo
patenkinti, kad Kūčių nuotaikoje ga-
lėjo maloniai atšvęsti svarbią ir reikš-
mingą dieną tarp savo Šv. Antano šei-
mos, draugų ir artimųjų. Dėkojame
gerbiamam LR ambasadoriui Audriui
Brūzgai už jo apsilankymą ir dalyva-
vimą mūsų parapijos šeimos Kūčių
šventėje.

DETROIT, MI

Kūčių šventė Šv. Antano parapijoje
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,,Draugo” knygynèlyje

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

LIAUDIES DAINOMIS 
APDAINUOTA MEILĖ

AUDRÈ DOMEIKAITÈ 

Naujuosius metus melomanai ga-
li pasitikti nauja režisieriaus, poeto,
dainų kūrėjo ir atlikėjo Vytauto V.
Landsbergio kompaktine plokštele
„Sapnas”. Ketvirtas menininko mu-
zikos albumas, kurį įdainuoti V. V.
Landsbergiui padėjo žmona Ramunė,
siūlo pasiklausyti 14 liaudies ir au-
torinių dainų apie meilę rinkinio.

„Tai – bandymas liaudies dainas
priartinti prie šiuolaikinio jaunimo,
parodant jų meditacines ir kitokias
savybes, – naująjį darbą pristato V. V.
Landsbergis. – Liaudies daina nėra
skambanti vien močiučių ir senelių
prisiminimuose, bet ir kiekvienas
šiuolaikinis žmogus, pasiėmęs gitarą,
gali jas dainuoti, prisiminti ir išgy-
venti gražias būsenas.”

Albumo sumanytojas įsitikinęs,
kad žmonėms trūksta meilės jausmo,
todėl jiems gali padėti liaudies dainos
apie meilę.

„Apdainuojame meilę iš visų pu-
sių: gražiąją, liūdnąją, kai miršta my-
limoji, romantiškąją, pakylėtąją. Gal-
vojome apie dabartinę Lietuvos si-
tuaciją, ką žmonės nori matyti... Kaip
dainuoja Andrius Mamontovas,
‘niekada man meilės nebus per daug’.
Tas jausmas yra būtinas, žmonės jo
labai ilgisi, – pastebi V. V. Landsber-
gis. – Ir filmai, ir spektakliai apie
meilę sulaukia daugybės žiūrovų –
manau, kad dainos taip pat. Galbūt
mes gyvenime per mažai to jausmo
patiriame, todėl mums reikia ram-
stytis meniniais procesais.”

Anot jo, šis albumas bus tinka-

mas ir Valentino dienai, ir visoms ki-
toms dienoms: „Nes manau, kad savo
žmogų reikia mylėti kiekvieną dieną
lygiai taip pat karštai.”

Albumo dainas kūrėjas įdainavo
kartu su žmona Ramune Landsber-
giene, muzikinį apipavidalinimą bei
akompanavimą atliko kompozitorius
Raimondas Rašpoliauskas, su kuriuo
V. V. Landsbergis jau ne kartą bend-
radarbiavo kuriant muziką filmams,
spektakliui „Briedis Eugenijus” ir kt.

„Dainuodamas dažniausiai gal-
voji, kas tau patinka, tačiau tuo pačiu
metu man rūpi, kad mūsų tautos,
protėvių palikimas būtų populiarus.
Man labai patinka tai, ką daro ‘Ru-
giaveidė’, ‘Folkšokas’ ir matau, kad
tai atgimsta, jaučiu folkloro renesan-
są. Norisi prie to prisidėti”, – prisi-
pažįsta įvairių sričių menininkas.

„Sapnas” – jau ketvirtoji V. V.
Landsbergio įdainuota kompaktinė
plokštelė. Pirmas rinkinys „Kaimie-
čių mantros”, kaip tikina atlikėjas, bu-
vo visiškas eksperimentas, kuris nu-
stebino savo paklausa. Antroji plokš-
telė – „Žiauriai gražūs romansai”, ku-
rioje skamba autoironiški tarpukario
romansai su juoduoju humoru – per
porą metų išleista trimis tiražais.
Trečiame albume „Aš visai nežinau
kodėl” kūrėjas klausytojams pasiūlė
autorinių ir liaudies dainų mišinį.

„Naujausias albumas panašus į
‘Aš visai nežinau kodėl’, tik skiriasi jo
muzikinė stilistika. Galvojome apie
kitas išraiškos galimybes – ne tik
akustinį, bet ir komplikuotesnį muzi-
kos papildymą”, – aiškina V. V. Lands-
bergis ir kviečia mylėti su daina. 

Išleistas naujas „Tėvynės” numeris
EDVARDAS ŠULAITIS

Prieš pat šv. Kalėdas Čikagoje iš-
spausdintas seniausios pasaulyje lie-
tuvių organizacijos – Susivienijimo
lietuvių Amerikoje (SLA) – leidinio
„Tėvynė” naujas numeris.

Dvylikos puslapių spaudinyje yra
nemažai su šia organizacija susijusios
informacijos, taip pat – bendro pobū-
džio rašinių iš lietuviško gyvenimo
lietuvių ir anglų kalbomis.

Pirmajame puslapyje rašoma
apie SLA organizacijos ilgamečio gar-
bės nario, Lietuvos prezidento Valdo
Adamkaus paskelbimą „Europos me-
tų žmogumi”. Toliau randame rašinį
apie ilgametį SLA bei kitų organizaci-
jų veikėją a. a. dr. Joną  Valaitį. Pri-
statomi JAV gyvenę kultūros veikėjai
– dailininkas V. K. Jonynas ir poetas
B. Brazdžionis, kurie buvo įamžinti
Lietuvos pašto ženkluose.

Naujame laikraščio numeryje in-
formuojama apie SLA vykdomosios
valdybos posėdį New York, kur buvo
kalbėta apie organizacijos seimą, ruo-
šiamą 2008-aisiais, nustatytos atei-
ties veiklos gairės. Seimą planuojama
sušaukti 2008 m. lapkričio 7–8 dieno-
mis Čikagoje arba New York (vieta
paaiškės vėliau). Laikraštyje talpina-
mas ir oficialus pranešimas apie vyk-

stančius rinkimus į SLA vykdomąją
valdybą.

„Tėvynė” rašo ir apie dabartinį
SLA prezidentą Kęstutį Miklą, nese-
niai šventusį 85-ąjį gimtadienį. O
istoriniu požiūriu labai įdomus Vi-
liaus Žalpio rašinys apie senuosius
lietuvius ateivius, įsikūrusius Wa-
shington valstijos North Kittitas ap-
skrityje.

Laikraščio „Tėvynė” redaktorius
– Edvardas Šulaitis, o SLA organi-
zacijos būstinė yra įsikūrusi New
York centre esančiuose  SLA namuo-
se, adresas 307 W. 30th Street, New
York, NY 10001. Organizacijos sekre-
torė – Geneviene Meilūnas. Kiti šios
seniausios organizacijos vykdomosios
valdybos nariai: Kęstutis Miklas,
Saulius Kuprys, Lionginas Kapec-
kas, Nicholas Boxter (Bakšys), Vida
Penikienė. Visi jie, išskyrus čikagietį
adv. Saulių Kuprį, gyvena JAV rytinė-
je dalyje.

Naujame numeryje organizacijos
prezidentas K. Miklas savo žodyje
rašo apie reikalą papildyti jos gretas
naujais nariais, ypatingai iš neseniai į
šį kraštą atvykusių mūsų tautiečių.
Įstojimo į SLA reikalu galima Čikago-
je kreiptis, skambinant vice-prezi-
dentui Sauliui Kupriui: 708-997-
1861.

Naujosios kompaktinės plokštelės viršelis.

Ilgametis Lietuvos nacionalinės
filharmonijos solistas D. Sadauskas
per 25 metus, dirbdamas Lietuvos na-
cionalinėje filharmonijoje solistu, pa-
ruošė apie 1,500 įvairių epochų ir sti-
lių kūrinių, daugelį įrašė į Lietuvos
radijo fondus ir kompaktines plokšte-
les, surengė tūkstančius koncertų.
Per daugiau kaip tris kūrybinės veik-
los dešimtmečius dalyvavo maždaug
5,000 koncertų, daugelyje televizijos
pastatymų, muzikinių laidų, įrašė 7
plokšteles, 4 kompaktines plokšteles,
vieną elektroninę knygą. Jo kūrybi-
nis palikimas Lietuvos radijo fonduo-
se sudaro apie 20 val. garso įrašų. 

1986 m. Danieliui Sadauskui su-

teiktas nusipelniusio Lietuvos artisto
garbės vardas.

Už senosios lietuvių gie damosios
poezijos atgaivinimą, savitą interpre -
taciją, solistas tapo Poezijos pava-
sario 1997 m. laureatu.

D. Sadauskas – labdaros fondo
„Muzikinė auka” steigėjas, Valdovų
rūmų atstatymo draugijos „Pilis”
steigėjas, labdaros ir paramos fondo
Dr. Vinco Kudirkos vardui įamžinti
steigėjas.

Baritono D. Sadausko įdainavi-
mų galite pasiklausyti ,,Draugo”
knygynėlyje nusipirkę 2 kompak-
tinių plokštelių (CD) rinkinį ,,Dainų
sparnais”. Rinkinyje skamba Franz
Schubert, Robert Shuman, Joseph
Franz Haydn, Edvard Grieg ir kitų
žymių kompozitorių sukurtos dainos.

Rinkinio kaina  — 31 dol. Kom-
paktinių plokštelių rinkinį galite įsi-
gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį,
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 3 dol. Persiunčiant daugiau,
už kiekvieną papildomai siunčiamą
rinkinį – 2.5 dol. siuntimo mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

,,Dainų sparnais”

Karolina Bružienė iš Homewood, IL parėmė mūsų dienraštį 50 dol.
auka. Nuoširdžiai ačiū.

Sendraugių ateitininkų sąjunga sveikindama ,,Draugą” su šventėmis
paaukojo leidybai 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame sendraugiams už šią
dosnią auką bei šiltus sveikinimus!

Jurgita C. Gvidienė iš Naperville, IL paaukojo ,,Draugui” 50 dol.
auką. Dėkojame už Jūsų paramą.
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Mūsų brangiam giminaičiui
A † A

DENNIS ZVINAKIUI

staigiai mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo broliui
ALAN, brolienei REGINAI ZVINAKIAMS bei jų dukte-
rims KRISTINAI, ANGELEI ir VIKTORIJAI su šei-
momis.

Irena ir Juozas Polikaičiai su visa šeima
Bronė Navickienė

Irena ir  Remigijus Jonas
Valaičiai su visa šeima

Atkelta iš 5 psl.
Autorius aptarė natūralaus šili-

mo procesus, ypač saulės įtakos
svyravimus. Jis prieina išvados, kad
žmogaus sukeltas vandens dvideginio
padidėjimas globaliniam atšilimui
yra nereikšmingas. Natūralūs ir pasi-
kartojantys temperatūros pokyčiai
yra stiprūs, reikšmingi, bet žmonės
jiems įtakos  neturi. Pokyčiai yra ne-
sustabdomi. Tai nereiškia, kad nerei-
kia taupyti naudojamą energiją ir
taip mažinti išlaidas. 

Šiame reikale randame ir ironi-
jos: švelnus atšilimas žmonijai gali
būti naudingas. Galimas gyvenimo
standarto pakėlimas, nes padidėtų
miškininkystės ir žemės ūkio produk-
tingumas. Šiauriniuose klimatuose
gyvenantieji mažiau išleistų namams
apšildyti.  Kanadiečiai turėtų geresnį
derlių. Pasinaudodami Arktikos ledy-
nų tirpimu, prekybiniai laivai  galės
sutrumpinti maršrutus iš Atlano į
Ramujį vandenyną. Klimato pasikei-
timas iš Mongolijos galėtų sukurti
naują ekonominę jėgą. Tai, aišku, yra
tik įdomūs spėliojimai.  Ekonomikos
prof. Robert Mendelsohn tyrinėja
įvairias globalinio atšilimo galimy-
bes. Jo spėjimu, su 2100 metais Ka-
nada ir Rusija ypač turės  iš to nau-
dos.  Taip pat  naudos turėtų gauti ir

šiaurinė Europa bei Mongolija, ypač
dėl padidėjusio derliaus.  

Žiniasklaida plačiai aprašė ką tik
įvykusią konferenciją Bali, kur Jung-
tinių Tautų atstovai diskutavo dėl
globalinio atšilimo pavojaus. Ten da-
lyvavęs Al Gore kritiškai pasisakė
prieš JAV ir Kiniją, susilaukdamas
entuziastiškų katučių. Viename Uni-
ted Press reportaže  prabėgomis  išsi-
tarta, kad patiriamas globalinis atši-
limas nėra pirmasis. Ten minima  pa-
skelbta studija, rodanti, kad per pas-
kutinius 520 milijonų metų yra buvę
penkios didelės klimatinės atmainos,
privedusios prie esamos gyvūnijos
sunaikinimo ar apnaikinimo.  Ši stu-
dija buvo paskelbta 2007 m. lapkričio
mėn. ,,The Proceedings of the Royal
Society of Britain” moksliniame  žur-
nale. 

Taigi, pamėgdžiojant liaudies
pasaką, galime visiems šaukti: ,,Bė-
kim, bėkim dangus griūva ... ir ledy-
nai tirpsta!” O gal ateina laikas No-
jaus arkas statyti? Paskutinį žodį
palikau mielai ,,Draugo” vyr. redak-
torei. Iš jos gautame e-laiške ji rašo:
,,Aš galvoju, kad atsiliepimas į Ze-
nono Prūso pradėtą temą yra puiki
mintis. Tad lauksiu straipsnio apie
globalinį atšilimą.  O kaip su žmogiš-
ku atšilimu?” Geras klausimas!

BĖKIM, BĖKIM, DANGUS GRIŪVA ... 

Margumynai

Vilnius turės savo policiją 
Vilniuje jau šių metų pavasarį

ketinama įsteigti municipalinę polici-
ją, kuri prasikaltusius piliečius
baustų už viešosios tvarkos pažei-
dimus – šiukšlinimą, netinkamą gy-
vūnų priežiūrą, piešimą ant sienų,
automobilių statymo pažeidimus.
Vilniaus vicemero Algirdo Paleckio
teigimu, tokiai policijai įsteigti pa-
kaktų 2 mln. litų, ji būtų tiesiogiai
pavaldi merui.

„Tai būtų policija, kuri nedub-
liuotų viešosios policijos, tačiau vyk-
dytų viešosios tvarkos priežiūrą. Ji
būtų arčiausiai žmonių ir reaguotų į
tai, kas labiausiai erzina žmones”, –
teigė vicemeras. Anot jo, dabartinės
policijos pajėgos yra per menkos, kad
suspėtų ginti visuomenę nuo rimtų
nusikaltėlių ir saugotų nuo smulkių
pažeidėjų, o sostinės Viešosios tvar-
kos skyriaus pareigūnai neturi įgalio-
jimų bausti už pažeidimus. Todėl,
pasak vicemero, remiantis Rygos pa-
vyzdžiu, nuspręsta Vilniuje steigti
miesto policiją. „Jei dabar jūs šiukšli-
nate ar netinkamai vedžiojate ag-
resyvų šunį prie jūsų prisistačiusiam
Viešosios tvarkos skyriaus darbuoto-

jui, kuris be uniformos ir įgaliojimų
drausti, galite atsukti nugarą ir
nueiti, vėliau jie turės uniformas ir
automobilius, ir įgaliojimus”, – teigė
A. Paleckis.

Vilniaus savivaldybės skaičia-
vimu, tokiai policijai įsteigti reikėtų 2
mln. litų iš 2008-ųjų metų biudžeto.
Už šiuos pinigus Viešosios tvarkos
skyriuje prie dabar esančių septynių
etatų būtų įsteigti dar 20 bei būtų
nupirkti keli automobiliai ir unifor-
mos darbuotojams. Municipalinė
policija būtų tiesiogiai pavaldi miesto
merui. „Pavyzdys yra Ryga, kur to-
kios policijos vadovą renka visa tary-
ba. Tačiau ten ta policija jau tapusi
labai rimta. Jie yra absoliučiai gin-
kluoti, turi savo nuovadas ir savo cy-
pes. Manau, tai jau dubliuoja papras-
tos policijos darbą, ir mums tai nėra
būtina”, – idėją pristatė vicemeras.
Anot jo, idėją kurti miesto policiją
sostinėje palaiko dalis Seimo narių,
Vilniaus meras Juozas Imbrasas bei
pats Vilniaus policijos vadovas.

Liepa Pečeliūnaitė 
Alfa.lt

Pagerbta Šiaulių dramos teatro legenda 
Gruodžio 5 d. vakarą Šiaulių dra-

mos teatre gėlės buvo skirtos teatro
legendai Julijai Gascevičiūtei. Aktorė
scenoje vaidmenis kūrė keturis de-
šimtmečius ir džiugino Šiaulių bei
visos lietuvos teatro mylėtojus. Ak-
torė Šiaulių dramos teatre pradėjo
dirbti 1950 metais. Šiaulių dramos
teatro vadovas Antanas Venckus
scenoje juokavo: jei reikėtų išvardinti
visus primadonos vaidmenis, išsa-
kyti, ko norėtųsi palinkėti, tai vaka-
ras baigtųsi gerokai po vidurnakčio.
A. Venckus pasidžiaugė, kad teatre
praėjusiais metais atgijo J. Gasce-
vičiūtės kurti vaidmenys.

Aktorė 1965 metais yra sukūrusi

Patricija Holman vaidmenį (E. M. Re-
mark „Trys draugai”) ir 1953 metais
Norą (H. Ibseno „Nora”). Šiuos spek-
taklius praėjusiais metais pastatė
režisieriai Regina Steponavičiūtė ir
Sigitas Račkys.

Teatro vadovas, priklaupęs ant
scenos priešais J. Gascevičiūtę, įteikė
jai puokštę rožių. Aktorė neslėpė
susijaudinimo ir džiaugėsi, jog vėl yra
teatro scenoje. Susirinkusi publika ir
teatro žmonės jubiliatei sugiedojo
„Ilgiausių metų”. Po pasveikinimo ju-
biliatė, kartu su susirinkusiais žiū-
rovais, žiūrėjo Nijolės Mirončikaitės
režisuotą „Sriubinę”.

Alfa.lt

Įsigaliojo nauja Vatikano muziejų lankymo tvarka

Nuo 2008 m. sausio 2 d. lankyto-
jai jau gali prabūti Vatikano muzieju-
ose ilgiau, bet įėjimo bilietas kainuo-
ja daugiau. Muziejai  atidaryti svečių
lankymui kasdien nuo 8:30 val. r iki 6
val. vakaro, tačiau lankymą bus gali-
ma pradėti ne vėliau kaip 4  val. p. p.
Vienu euru pabrango įėjimo bilieto
kaina. Nuo sausio 2 d. įėjimo bilietas

suaugusiems kainuoja 14 eurų. Tuo
tarpu papiginto bilieto studentams ir
piligrimams kaina liko kokia buvusi.
Vatikano muziejai sekmadieniais ir
kitais šventadieniais nedirba, tačiau
su išimtimi: kiekvieną paskutinįjį
mėnesio sekmadienį įėjimas yra ne-
mokamas.

,,Vatikano radijas”

Meistrai atskleidė altoriaus grožį 
Restauruotas vienas didžiausių

Lietuvoje Kauno šv. Apaštalų Petro ir
Povilo arkikatedros bazilikos altorius
nustebino kunigus, menotyrininkus
ir restauratorius.

Geriausi Lietuvos tapybos, me-
džio, marmuro meistrai, auksuotojai
ir lipdytojai ties Nukryžiuotojo Jė-
zaus didžiuoju altoriumi dirbo dvejus
metus, dar tiek pat užtruko išsamūs
tyrimai, projektavimas.

Šedevras traukia akį

Kauno arkikatedros bazilikos
administratorius, kunigas Evaldas
Vitulskis didžiuodamasis pasakojo
apie nuveiktus darbus. „Restauruo-
tas altorius traukia ne tik mūsų akį.
Ir parapijiečiai, ir kaip niekad gausiai
šią žiemą bazilikoje apsilankantys
turistai stebisi, kad turime tokį še-
devrą”, – džiaugsmo neslėpė jis. Nors
pagrindiniai altoriaus restauravimo
darbai baigti, tikimasi, kad bus tęsia-
mas visos bazilikos atnaujinimas.
„Manome, jog šiemet galėsime pa-
keisti grindis, jos bus šildomos”, –
sakė arkikatedros administratorius.

Darbus tęs

Altoriaus restauravimas kainavo
pustrečio milijono litų. Lėšų skyrė
Kultūros paveldo departamentas,
Kauno arkivyskupija, dalis jų buvo
gauta ir iš Jono Pauliaus II Piligrimų
kelio projekto. Dabar tikintieji ar
tiesiog lankytojai gali grožėtis po
storu aliejinių dažų sluoksniu ilgus
metus slėptomis auksu ir sidabru
dengtomis detalėmis, kitais unika-

liais elementais.
Dalis darbų bus tęsiami pavasarį,

kai sušils oras. Pasak restauraciją
vykdžiusios bendrovės „Restaura-
cija” statybos vadovo Andriaus Striū-
nos, per visą darbų laikotarpį čia plu-
šo 25 specialistai iš Vilniaus ir Kau-
no. Kai kurie jų į šventovę grįš. ,,Be-
ne daugiausia rūpesčių kelia pastate
dėl drėgmės susikaupusios druskos –
dar laukiame, kol jos pradings iš sie-
nų”, – sakė A. Striūna.

Pavyzdys kitiems

Menotyrininkas Skaistis Miku-
lionis LŽ teigė, kad Kauno arkikate-
droje nuveikti darbai gali tapti sėk-
mingu senovinių objektų restauravi-
mo pavyzdžiu. „Kaune buvo pradėta
nuo tyrimų – meninių, technologinių,
cheminių. Jie turėjo didelės praktinės
reikšmės pradėjus pačius rekonstruk-
cijos darbus. Šie pasirodė sudėtinges-
ni, nei manyta iš pradžių”, – pasako-
jo S. Mikulionis.

Anot jo, darbus reikėtų tęsti cen-
trinėje ir šoninėje navose. „Šio objek-
to vertė didžiulė – kaip galima įver-
tinti, kiek kainuoja, pavyzdžiui, Tra-
kų pilis ar Saulė?” – retoriškai klausė
menotyrininkas.

Kauno arkikatedra bazilika pas-
tarąjį kartą buvo atnaujinta prieš
beveik tris dešimtmečius – tąkart
darbai truko 8 metus. Tačiau, pasak
A. Striūnos, tokie objektai kaip baž-
nyčios turi būti restauruojami nenu-
trūkstamu ciklu. Tik taip galima iš-
saugoti senovinius paminklus dera-
mos būklės ateities kartoms.

Pirmą kartą istoriniuose šalti-
niuose Kauno parapijos bažnyčia
paminėta 1413 metų balandžio 22-
osios rašte, kuriuo Vilniaus vyskupas
Mikalojus suteikia jai atlaidus. Ma-
noma, kad ji buvo pastatyta 1408–
1413 metais žemaičių krikšto įamžin-
imo proga. Spėjamas fundatorius –
didysis kunigaikštis Vytautas. Šian-
dien bazilikoje gausu vertingų bažny-
tinio meno paveldo objektų.

Sigitas Valadka
„Lietuvos žinios”
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�2008 m. sausio 18 d., penkta-
dienį, 7:30 val. v. Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago vyks Gerlikų šeimos
trijų kartų menininkų parodos atidary-
mas ,,Kartos”. Parodoje matysite nai-
viojo meno atstovės Petronėlės Ger-
likienės ir jos sūnaus Pranciškaus
Gerliko tapybos darbus bei anūkės
Jurgitos Gerlikaitės grafiką. Parodos
atidaryme dalyvaus P. Gerlikas, J.
Gerlikaitė ir Darijus Gerlikas. 

�Vasario 10 d. 12:30 val. p.p.
Lietuvių dailės muziejuje, 14911
127th Street, Lemont, įvyks šių metų
Tarptautinio Čiurlionio pianistų kon-
kurso laimėtojo Edvino Minkštimo
koncertas. Koncertą ruošia Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Vasario 3 d., sekmadienį, nuo
12 val. p. p. iki 7 val. v. Vidurio Ame-
rikos Lietuvos Vyčių apygarda kvie-
čia į tradicinį, 48-ąjį pokylį ,,Me-
mories of Lithuania”, kurio metu bus
pagerbta ilgametė tautinių šokių gru-
pės ,,Lietuvos Vyčiai”  vadovė Lidija
Ringienė. Renginys vyks Hilton vieš-
butyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak
Lawn, IL. Bilietus galite užsisakyti
tel. 773-254-7553 (Evelyn Oželienė).

�Tradicinis Jaunimo centro Va-
sario 16-osios minėjimas vyks kavinė-
je, vasario 16 d., šeštadienį. Rengia
Jaunimo centro valdyba ir Moterų
klubas.

�Pavasarinė mugė kovo 1-2 die-
nomis vyks Jaunimo centro didžiojoje
salėje. Rengia Jaunimo centro valdy-
ba ir Moterų klubas.

�2008 metų Pasaulio Lietuvių
Fronto Bičiulių (LFB) politinių studi-
jų savaitgalis Los Angeles įvyks sau-
sio 26–27 dienomis. Tema: ,,Lietuvos
laisvės ir demokratijos perspektyvos
ir lietuvių tautos išlikimo galimybės
europiniu globalizacijos ir Rusijos
ekonominių ir politinių pinklių
sūkuryje”. Laukiame prelegentų –
generolo Arvydo Pociaus (Lietuva),
ekonomisto Valdo Samonio (Kanada),
žurnalisto Tomo Dapkaus (Lietuva)
ir daugelio kitų pranešėjų iš Lietuvos
ir JAV. LA LFB valdyba maloniai
visus kviečia dalyvauti.

�JAV Lietuvių Bendruomenės
Hartford, Ct. apylinkės narių metinis
susirinkimas šaukiamas sekmadienį,
sausio 27 d. po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Trejybės parapijos salėje.  Kviečiami
visi lietuviai.  Darbotvarkėje: valdy-
bos rinkimai, pranešimai, diskusijos.
Bus galima susimokėti nario mokestį.
Norinčius daugiau informacijos, pra-
šome kreiptis į pirmininką Viktorą
Kogelį tel 860-657-9067.

�JAV LB Los Angeles Lietuvių
Bendruomenė vasario 3 d., sekmadie-
nį, 7 val. v. kviečia į  Marijos Krupo-
ves koncertą ,,Vilniaus dainos”, ku-
riame skambės Lietuvos tautinių ma-
žumų muzika. Mandolina akompa-
nuos Joey Weisenberg. Renginys vyks
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 3855
Evans St., Los Angeles, CA. Renginį
remia tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie LR Vyriausybės.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

2007 gruodžio  9 d. Čikagos mokslo ir pramonės muziejaus orga-
nizuotoje kasmetinėje programoje ,,Kalėdos pasaulyje ir šviesų šven-
tė” šoko tautinių šokių grupės: ,,Suktinis” (vadovai Salomėja ir
Vidmantas Strižigauskai) ir ,,Lietuvos Vyčiai” (vadovė Lidija Ringienė).   

Po šventinio pasirodymo ,,Kalėdų diena Lietuvoje” abiejų grupių
šokėjai nusifotografavo prie tradicinės lietuviškos eglutės.

Š. m. sausio 26 dieną Lietuvos
politikos savaitraštis „Atgimimas”
kartu su partneriais rengia jau tre-
čiąjį Nacionalinį diktantą, kuriame
kviečiami dalyvauti ir užsienyje gy-
venantys lietuviai. Prie šio projekto
aktyviai prisijungia ir Lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų ministerija
stengdamasi suburti lietuvių bend-
ruomenes išeivijoje. Lietuvos Res-
publikos generalinis konsulatas Čika-
goje kaip ir praėjusiais metais malo-
niai kviečia visus JAV gyvenančius
lietuvius pratęsti šią gražią Naciona-
linio diktanto tradiciją. 

Nacionaliniu diktantu nesiekia-
ma patikrinti ar lietuviai moka visas
lietuvių kalbos gramatikos taisykles
ir skyrybos niuansus, bet norima pa-
skatinti, kad kiekvienas pamąstytu-
me apie mūsų kalbos grožį ir girdimo
žodžio esmę. Svarbiausia griežta šio
diktanto sąlyga – diktantas turi būti
rašomas visose valstybėse tą pačią
dieną ir tuo pačiu metu. Nacionalinio
diktanto tekstas bus skaitomas sau-
sio 26 dieną, šeštadienį, 11 valandą
ryte Lietuvos laiku (3 valandą nak-
ties Čikagos laiku) per Lietuvos tele-
vizijos antrąją programą, Lietuvos
radijo pirmąją programą bei interne-
tu svetainėje www.lrt.lt Vasario 23
d. Vilniuje vyks antrasis – finalinis –

diktanto konkurso etapas, bet geriau-
siai diktantą užsienyje parašiusieji
bus renkami jau po pirmojo turo. 

Pageidaujančius rašyti Naciona-
linį diktantą LR generalinio konsula-
to Čikagoje patalpose sausio 26 dieną,
šeštadienį, 11 valandą ryte Lietuvos
laiku (3 valandą nakties Čikagos
laiku) ir varžytis dėl raštingiausio už-
sienyje gyvenančio lietuvio vardo
kviečiame registruotis iki sausio 22
dienos skambinant LR generalinio
konsulato Čikagoje telefonu 312-397-
0382 ext. 204 arba rašant elektroni-
niu paštu tadas@ltconschi.org.
Registruojantis prašome nurodyti
savo vardą, pavardę, adresą, telefono
numerį ir elektroninio pašto adresą.
Vietų skaičius ribotas.

JAV Lietuvių Bendruomenes ir
organizacijas, lituanistines mokyklas
ar pavienius asmenis, kuriems dik-
tanto rašymo laikas yra nepatogus,
maloniai kviečiame rašyti Naciona-
linį diktantą jums patogiu laiku, ta-
čiau tokiu atveju nebus galima daly-
vauti konkursinėje diktanto pro-
gramoje ir varžytis dėl raštingiausio
užsienyje gyvenančio lietuvio vardo. 

Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Vėl rašysime nacionalinį diktantą

Radijo programai ,,Margutis II” reikalingas programos vedė-
jas du vakarus per savaitę. Reikalavimai:  gera lietuvių kalba,
mokėti sudaryti vakaro programą ir ją pravesti pagal nustatytą
eigą. Darbo laikas – nuo 8 val. v.  iki 8:45 val. v.  

Prašome skambinti tel. 708-562-1448.

Vyčių choras kviečia visus – vyrus ir moteris – 
įsijungti į Vyčių choro gretas  

Repeticijos vyksta adresu: 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629.
Daugiau informacijos galite gauti el. paštu vyciuchoras@yahoo.com,
arba tel.: 708-945-4910 (Aušra Bužėnaitė).

Maloniai kviečiame į premjerą, 
kuri įvyks vasario 2 d. 6:30 val. v. Jaunimo centre.

Spektaklyje vaidina: Aušra Jasaitė, Linas Umbrasas ir Antanas
Steponavičius. Tai vieno veiksmo pjesė, kurioje išgalvotas pasaulis
susimaišo su realybe, kurioje fantazija ir realybės suvokimas eina

visiškai šalia vienas kito. Tik kas nugalės?...

Dali Dailey iš Princeton, NJ, parėmė vienintelį Amerikos lietuvių dien-
raštį 50 dol. auka. Nuoširdus ačiū.

Victoria Karaitis, gyvenanti Union Pier, MI, paaukojo mums 50 dol.
auką. Esame Jums dėkingi.

Austė Vygantienė, gyvenanti Winnetka, IL, paaukojo ,,Draugui” 50
dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


