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•Lietuvių telkiniuose. Šv.
Kazimiero m-klos Cleve-
land jubiliejus. N. Zelan-
dijoje buriasi lietuvių ben-
druomenė (p. 2).
•Kas skatina žmonių abe-
jingumą (p. 3)
•,,Padėkime Lietuvai, ir ji
padės jums” (p. 4)
•Rinkimai JAV. Didžiojo
antradienio išvakarėse (p.
5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Karaliaučiaus krašto
Kalėdos (p. 8)
•Su palapine (3) (p. 9)

Lietuva îspèjama baigti išlaidauti
Vilnius, sausio 30 d. (Alfa.lt) –

Tarptautinių tyrimų agentūra „Stan-
dard & Poor‘s” paskelbė, kad sumaži-
no Lietuvai anksčiau suteiktą ilga-
laikio skolinimosi įvertinimą nuo A
iki A- ir trumpalaikio skolinimosi
įvertinimą nuo A-1 iki A-2, vertinimo
perspektyva išliko neigiama. Minė-
dama priežastis, kurios lėmė tokį
sprendimą, agentūra pabrėžia dėl po-
litikų priimamų sprendimų didėjan-
čias biudžeto išlaidas. ,,Standard &
Poor‘s” įspėja, jei biudžeto išlaidos
bus didinamos vis naujais sprendi-
mais, vertinimai gali būti mažinami
ir toliau. Agentūra įžvelgia didelę ri-
ziką, kad artėjant Seimo rinkimams,
Lietuvoje bus siekiama priiminėti po-
pulistinius sprendimus.

,,Tad visos politinės jėgos, kurios
nuoširdžiai rūpinasi mūsų valstybės
ateitimi ir ekonomine gerove, turėtų
vengti teikti ir palaikyti tokius siūly-
mus”, – komentuoja Finansų minis-
terija. Komentuodami pranešimą,
,,Danske Bank” analitikai neatmeta
galimybės, kad vertinimo rodiklis
mažės ir toliau. ,,Lietuvos vertinimo
sumažinimas yra akivaizdžiai nege-
ros naujienos, kurios gali vėl atgai-
vinti investuotojų susirūpinimą dėl

padėties Lietuvoje bei visose Baltijos
valstybėse. Tikrų darbų mažinti biu-
džeto išlaidas trūkumas Lietuvoje se-
niai kėlė nerimą – dabar agentūra
nurodo Lietuvos Vyriausybei susi-
tvarkyti kuo greičiau”, – komentuoja
„Danske Bank” analitikai. Jie paste-
bi, kad Vyriausybė yra nepavydėtino-
je padėtyje: šie metai šalyje yra rinki-
miniai, tad mažumos Vyriausybei gali
būti sunku įtinkinti parlamentą pri-
imti sprendimus sumažinti valdžios

išlaidas.
Šalies skolinimosi įvertinimas

parodo investuotojams kredito rizi-
kos laipsnį, t.y. gebėjimo laiku grąžin-
ti Vyriausybės skolas, lygį. Šis agen-
tūros sprendimas visų pirma įtakos
Vyriausybės skolinimosi kaštus. Jei
vertinimo rodikliai būtų mažinami
toliau, Lietuva patektų į žemesnio in-
vesticinio vertinimo grupę, kurioje
šiuo metu yra Latvija.

Sulaikytas dar vienas omonininkas

Vilnius, sausio 30 d. (Bernardi-
nai.lt) – Teigdamas, kad ,,visos be iš-
imties Lietuvos parlamentinės parti-
jos nesugebėjo pasipriešinti Lietuvos
valstybės išpardavimui ir visos pasi-
davė klanų valdžiai”, iš Socialdemo-
kratų partijos pašalintas Vilniaus
vicemeras Algirdas Paleckis skelbia
kuriantis ,,Frontą už Lietuvą”. Viena
svariausių priežasčių, dėl ko nutarta
burti naują partiją – siekis sustabdy-
ti ,,Leo LT” projektą. Šiandien Seimo
nariai svarstys Atominės elektrinės
įstatymą. Anot A. Paleckio, ,,kiek-
vienas Seimo narys, kuris pakels
ranką už ‘Leo LT’, pakels ranką
prieš Lietuvą”. Tačiau politikas tiki-
na, kad tai – ,,jau paskutinis oligar-
chinio Seimo kėsinimasis į Lietuvą”.

A. Paleckis teigia, kad fronto ša-
lininkų yra visoje Lietuvoje, kiekvie-
name šalies rajone. ,,Žmonių bus
įvairių, jų skaičius – didelis”, – sakė
A. Paleckis. Pranešdamas apie nau-
jos partijos kūrimą A. Paleckis tvirti-
no, kad naujasis judėjimas bus nepa-
našus į kitas partijas. Politiko teigi-
mu, iki šiol visos partijos propagavo
liberalizmą. ,,Pagal liberalus viskas
leista. Leista skurdinti ir apgaudinė-
ti žmones. Leista apvogti valstybę”, –
kalbėjo A. Paleckis. „Lietuvoje klanų
valdžia priėjo liepto galą. Atėjo žmo-
nių valdžios laikas. „Frontas už Lie-
tuvą” – frontas kovai prieš klanus ir
oligarchus”, – teigia A. Paleckis.

Anot sostinės vicemero, steigia-
masis fronto suvažiavimas bus už
mėnesio ar pusantro.

Lenkû spauda: Vilnius mùsû

Vilnius, sausio 30 d. (Alfa.lt) –
Lenkijos dienraščio „Gazeta Wybor-
cza” priedas „Duzy Format” keturis
puslapius skyrė tariamai Vilniuje
žiauriai skriaudžiamų lenkų proble-
mai. „Vilnių paimsime”, – skelbia šio
rašinio antraštė, o turinyje dėstoma

apie tai, kad 90 proc. Vilniaus žemės
istoriškai priklauso lenkams, o jos
grąžinimą sąmoningai vilkina ko-
rumpuoti pareigūnai. „Gazeta Wy-
borcza” skelbia esą Vilniaus lenkus
apginti tegali partija Lenkų rinkimų
akcija.

„Iki 1939 m. Vilniaus kraštas pri-
klausė Lenkijai, taigi per 90 proc. že-
mės čia priklausė lenkams, ir jiems
dabar reikia atiduoti sostinę”, – rašo-
ma dienraštyje. Prie lenkų skriaudi-
mo labiausiai prisidėjusiu įvardina-
mas Vilniaus apskrities viršininkas,
socialdemokratas Alfonsas Macaitis
ir aiškiai neapibūdinama „Damb-
rauskų gauja”.

Tuo tarpu „Gazeta Wyborcza”
apklaustas Vilniaus vicemeras, Len-
kų rinkimų akcijos narys Arturas
Liudkovskis teigia esą „nedraugus”
lietuvius siutina, kad kartais len-
kams grąžinamos žemės. Jis pabrė-
žia, jog žemės grąžinimas lenkams
sostinėje vilkinamas specialiai ir
užsimena, kad jei jis spręstų žemės
klausimus, jokių eilių nebūtų.

Gedulo ir Vilties dienos proga pusiau nuleistos Lietuvos vėliavos.
Andriaus Petrulevičiaus ( Alfa.lt) nuotr.

Vilnius, sausio 30 d. (ELTA) –
Įtariamajam Medininkų žudynių by-
loje 41 metų Konstantin Nikulin Lie-
tuvoje skirtas 3 mėnesių suėmimas.
Tuo tarpu kitas ieškomas omoninin-
kas 40 metų Aleksandr Ryžov suim-
tas Rusijoje. Ikiteisminio tyrimo me-
tu surinkti duomenys prokurorams

leidžia įtarti, kad 7 atkurtos neprik-
lausomos Lietuvos policijos ir muiti-
nės pareigūnus nužudė buvusios So-
vietų Sąjungos ypatingosios paskir-
ties milicijos būrio (OMON) smogi-
kai. Neseniai Lietuvos teisėsauginin-
kus pasiekė žinia iš Rusijos: tikrinant
Interpolo ieškomų asmenų duomenų

A. Paleckis
buria „Frontâ
už Lietuvâ“

bazę paaiškėjo, jog viename iš šios
šalies miestų sulaikytas buvęs smo-
gikas A. Ryžov. Tėvynėje jis įtariamas
padaręs nesunkų nusikaltimą ir bus
teisiamas. Prieš sulaikymą A. Ryžov
dirbo privačioje saugos tarnyboje.

Vaizdas iš Televizijos bokšto.
Aušros Kurtkutės nuotr. Alfa.lt



Sausio 27 d., sekmadienį, po 9
val. lietuviškų šv. Mišių buvo sušauk-
tas metinis bendruomenės susirinki-
mas. Paprastai visi užkandžiauja ir
šnekučiuojasi prie kavutės, bet šį
kartą bendravimas prie skanaus vai-
šių stalo nutrūko, nes pirm. Viktoras
Kogelis rimtai ir garsiai pakvietė
visus susėsti susirinkimui. Susirin-
kusieji paklausė ir daugiau nei 30
narių susėdo prie stalų. Susirinkimą
pradėjo pirmininkas, paprašydamas
visus atsistojimu pagerbti pereitais
metais mirusius narius. Po to buvo
skaitomi veiklos pranešimai, iždo
ataskaita, kurią pristatė iždininkas
Jonas Strimaitis, jau prieš susirinki-
mo pradžią rinkęs nario mokestį.

Toliau vyko valdybos rinkimai.
Neatsiradus savanorių perimti valdy-
bos darbą, jos buvo paprašyta likti
dar vieneriems metams. Valdyba
sutiko, bet pagelbėjo tai, kad atsirado
žmonių, kurie valdybą papildys. Val-
dybos narių sudėtis: V. Kogelis, A.
Dzikas, J. Strimaitis, Danutė Gra-
jauskienė, K. Šerkšnienė, R. Lusči-

kauskas, Danguolė Banevičienė, Leo-
nas Sawka, Ona Aliukonienė ir viena
jaunimo atstovė Lina Banevičiūtė.
Revizijos komisijoje liko V. Nenortas
ir S. Zabulis.

Kadangi apylinkės veikla vyksta
parapijos ribose, iškilo klausimų dėl
salės remonto. Įvairiems remontams
jau pernai klebonas Ch. Jacobs pa-
skelbė stamboką vajų. Buvo nubal-
suota iš iždo skirti pinigų salei re-
montuoti, pasiūlyta, kad valdyba
aktyviau dalyvautų remonto komi-
tete. Kita problema, tai lietuvio kun.
Gurklio sveikata, kuris į parapiją at-
vykdavo iš Thompsom, Ct., tačiau dėl
sveikatos jis to kol kas nepajėgia
padaryti. Jį vežioja Griedrimų šei-
ma, bet reikia, kad kas nors kitas
prisidėtų. Kol kun. Gurklis pasveiks,
jį pavaduoti buvo paprašytas ir tą su-
tiko daryti kun. Kasinskas. Abiems
kunigams esame dėkingi, kad lietu-
viškos Mišios tęsis ir toliau, jas gies-
mėmis palydint muz. J. Petkaičiui ir
broliams Zdaniams.

LB Harftord apylinkės info.
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LB Hartford apylinkės naujienos
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CLEVELAND, OH

Šv. Kazimiero mokyklos
50-metų jubiliejus

IRENA GEDRIENÈ

Šiais metais Clevelando Šv. Ka-
zimiero mokykla švenčia 50-metų ju-
biliejų, o Aušros Aukštesnioji litua-
nistinė mokykla švenčia 10-ties metų
sukaktį. Šios dvi mokyklos veikia
Dievo Motinos Nekalto Prasidėjimo
parapijos patalpose, kurios yra spe-
cialiai mokykloms pritaikytos. Abiejų
mokyklų sukaktys bus švenčiamos
šių metų gegužės 10-tą, šeštadienį, 6
val. vak. parapijos salėse. Mokyklos
vedėja Aida Bublytė-O‘Meara ir šios
šventės rengimo komitetas kviečia
visus šias mokyklas lankiusius moki-
nius bei mokytojus dalyvauti šventė-
je. Tie, kurie negalite dalyvauti, bet
turite įdomių nuotraukų, prašome jas
siųsti Amandai Muliolienei: amulio-
lis@hotmail.com su datomis ir įvy-
kio aprašymu. Kviečiame visą mo-
kyklos bendruomenę ir apylinkės
visuomenę aktyviai prisidėti prie šios

šventės pasisekimo.
Laukiame Jūsų dalyvavimo šven-

tėje. Jeigu turite prisiminimų iš mo-
kyklos suole praleistų dienų ir norė-
tumėte jais pasidalinti, siųskite savo
prisiminimus el-paštu: agedris@aim.
com.

Mokykla – tai bendruomenės
ateitis. Ją išlaikyti reikia labai daug
pasišventusių žmonių. Reikia patal-
pų, mokytojų bei finansinės para-
mos. Dauguma mokytojų yra mokyk-
las lankančiųjų vaikų tėvai, jie pasi-
ruošia pamokoms ir savo bei kitų vai-
kus mokino kalbos ir tautos pažini-
mo. Jų atpildas yra matyti bendrau-
jantį ir lietuviškai kalbantį jaunimą,
šokantį tautinius šokius, dainuojantį
lietuviškas dainas ir palaikantį ryšius
su vietine bendruomene bei Lietuva.
Savo atsilankymu Jūs paremsite mo-
kytojų ir mokinių 50-ties metų darbo
pastangas.

Šventės rengimo komitetas (iš kairės sėdi): Aušrinė Širvinskienė, Marius
Juodišius, Jūris Čiurlionis, vedėja Aida Bublytė-O’Meara su dukrele, Diana
Pyle, Irena Gedrienė. Stovi: Kęstas Civinskas, Ingrida Civinskienė, Jonas
Totoraitis, Eglė Zylė, Amanda Muliolienė ir Romas Apanavičius.

Vilijos Klimienės nuotr.

Naujojoje Zelandijoje buriama
lietuvių bendruomenė

DEIMANTÈ DOKŠAITÈ

Praėjusių metų gruodžio pra-
džioje didžiausiame Naujosios Ze-
landijos mieste Oakland susirinkę 17
lietuvių ne tik virė ir valgė cepelinus,
bet pagaliau galutinai apsisprendė
steigti Naujosios Zelandijos lietuvių
bendruomenę – „New Zealand Lit-
huanian Society”.

Pasak vieno iniciatorių Vitalio
Skiauterio, bendruomenę įregis-
truoti nuspręsta todėl, kad šios šalies
lietuviai tiesiog pribrendo platesnei,
didesnei veiklai. „Norime atsidaryti
lietuvišką mokyklėlę vaikams. Ofi-
cialus bendruomenės steigimas
mums atriša ankas teisiškai ir finan-
siškai. Galime veikti kaip pelno ne-
siekianti organizacija. Finansiškai
reikalai pagerės, nes narių aukoja-
mos lėšos bus neapmokestinamos,
galėsime gauti paramos iš Naujosios
Zelandijos, o taip pat ir iš Lietuvos
institucijų. Kaip pelno nesiekianti
organizacija gausime nuolaidas pa-
talpų nuomai ir kitkam, kam iki šiol
būtų tekę mokėti komercinę kainą.
Paaukoję lėšas bendruomenės tik-
slams, galėsime nusirašyti mokes-
čių”, – racionalias priežastis paska-
tinusias steigti bendruomenę lie-
tuviams.com dėstė su šeima Naujo-
je Zelandijoje gyvenantis V. Skiau-
teris.

Per cepelinų balių, kuris virto ir
steigiamuoju bendruomenės susirin-
kimu, buvo parengti jos įstatai ir
susirinkimo protokolas, visa tai iš-
siųsta registracijai Naujojoje Zelan-
dijoje ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menei.

Pasak pašnekovo, Naujosios Ze-
landijos lietuviai jau ir anksčiau
stengėsi visomis išgalėmis išlaikyti
lietuvybę, įskaitant ir cepelinų val-
gymą. Be to, vienas pagrindinių jų
tikslų – propaguoti Lietuvą Naujojoje
Zelandijoje. Mes tai jau darėme anks-
čiau ir to neketiname keisti. Lietuvos
vėliava jau kelerius metus Vasario
16-osios proga plevėsavo ant didžiau-
sios Naujojoje Zelandijoje tilto Oak-
lando centre ir tai pritraukė nemažai
spaudos dėmesio. Ieškosime visokių
galimybių ir toliau”, – patikino V.
Skiauteris.

Pasak jo, tai, kad bendruomenė
bus įregistruota oficialiai turės įta-
kos ir jos veiklai, pašnekovo many-
mu, tai neišvengiamai suaktyvins
veiklą, be to, pašnekovo manymu, ir
šis straipsnis nebūtų rašomas, jei ne
oficialus bendruomenės įkūrimas.

Paklaustas, ar Naujosios Zelan-
dijos lietuviams bendrauti tarpu-
savyje būtina bendruomenė ir ar jie
nebijo būti apkaltinti tik noru gauti
lėšų iš Lietuvos, aktyvistas atsakė:
„Kaip jau minėjau, finansinės ir ju-
ridinės priežastys yra vienos tų, ku-
rios paskatino kurti bendruomenę.
Gausime lengvatų kaip pelno ne-
siekianti organizacija, galėsime pre-

tenduoti į paramą iš Naujosios Ze-
landijos ir Lietuvos institucijų. Ne-
matau čia nieko smerktino. Tai ką
mes galime nuveikti dažnai remia-
si į lėšas. O norime nuveikti dau-
giau!”

Dar nėra aišku kas taps naujai
įsteigtos bendruomenės pirmininku,
vadovybę ketinama rinkti Vasario 16
minėjimo metu (Vasario 17 dieną).

2001 metų Naujosios Zelandijos
gyventojų surašymo duomenimis ten
buvo 111 lietuvių. Daugiausia lietu-
vių į Naująją Zelandiją atvyko po
Antrojo Pasaulinio karo. 1945 metais
jų ten buvo 24, 1956 metais – 207.

Lietuviams.com

2007 m. Vasario 16-osios akimirkos Oaklande.
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Obama – Amerikos
prezidentas?

ALEKSAS VITKUS

Prieš kelias savaites „Drauge” rašiau, kad pirmą kartą Amerikos is-
torijoje dėl prezidento vietos varžosi dailiosios lyties atstovė – mo-
teris. Dabar pridėčiau, jog tai pirmas kartas, kada į tą pačią vietą

kandidatuoja ir juodosios rasės atstovas, vyras. Pagvildenkime ir šį faktą.
Kaip beveik visuomet, varžosi tik dviejų partijų kandidatai: demok-

ratai ir respublikonai. Toms partijoms nepriklausančių kandidatų nesi-
mato. Kaip susitarę, jie visi žada – jei laimės rinkimus, iš esmės pakeis
Ameriką („change”), tik nė vienas nepasako, kaip tai įvykdys, nes kol kas
nė vienas kandidatas dar neparodė aiškios savo užsienio politikos ar
ekonomikos programos planų.

Kiekvienas jų turi kokią nors būdingą ypatybę ar požymį. Vienas yra
senas, kitas neturi patyrimo, trečias yra baptistų kunigas, dar kitas – ne-
įprastos mormonų religijos pasekėjas. Vienas eina už visišką homoseksua-
lų laisvę, kitas aukština religiją ir moralę. Nuomonių skirtumai verda dėl
ekonomikos politikos, sveikatos aprūpinimo, imigracijos ar gimimų kon-
trolės, švietimo reformų ir t.t. Dauguma jų labai kritiškai žiūri į dabar-
tinio prezidento vedamą karą Afganistane, o ypač Irake. Visi bijo, kad
Amerika kaip nors neįsipainiotų į dar vieną karą – su Iranu. Hillary Clin-
ton žada įgyvendinti visišką lyčių lygybę, o Barack Obama pranašauja,
kad jam tapus prezidentu viskas dramatiškai pasikeis.

Kai maždaug prieš dvejus metus „Chicago Tribune” bendradarbis
Eric Zorn pamėgino išpranašauti, kad dar tuomet vos tik į JAV Kongresą
naujai išrinktas Illinois senatorius Barack Obama jau 2008 metais galės
bandyti patekti į Baltuosius Rūmus, Obama jam atšovė: „You’re nuts”. Ir
kai po metų tas pats Obama pasiskelbė kandidatuosiąs į prezidentus, pasi-
girdo daug skeptiškų balsų, kodėl Obama kandidatūra būtų nereali. Vieni
sakė, kad jis neturįs patyrimo, kiti aiškino, kad jis per daug liberalus. Dar
kiti priminė, kad jis „juodas”. Kitiems nepatiko jo antrasis vardas: „Hus-
sein”, tai, esą, kalba apie jo musulmonišką praeitį ar net prigimtį.

Praėjo dar metai, ir štai matome Obama jau visai kitoje šviesoje. Vieni
bijo, kad jis gali laimėti, o kiti aiškina, kodėl jį reikia laikyti labai rimtu
kandidatu ne tik pirminiuose, bet ir ateinančiuose lapkričio 4 d. baigia-
muosiuose rinkimuose. Štai ką tas pats Eric Zorn dėsto dabar.

Obama pranašingas šauksmas pakeisti politikos žaidimą ir jo vizija
apie „change” ir „hope” sujungs abiejų rasių amerikiečius į bendrą teisin-
gą ir darbingą frontą. Nors Obama ir balsavo už reikiamų lėšų paskyrimą
Irake kovojantiems kariams, jis dar karui ten neprasidėjus buvo jo aiškus
priešininkas. Didelė dauguma juodųjų amerikiečių eis už Obama. Už jį eis
ir baltieji amerikiečiai, kurie gal tuo mėgins parodyti ir sau, ir pasauliui,
kad rasizmo laikai jau praėjo. Obama yra simpatiškas, žmonių mėgsta-
mas. Jaunoji karta ir pirmą kartą balsuojantieji eis už jauną, vos 47-ių
metų kandidatą, jiems primenantį prieš beveik 45 metus žuvusį populiarų
prezidentą John F. Kennedy, tuo tarpu kai 60-metė Hillary jaunimui pri-
mena jų motinas.

Ne visai taip pranašauja kita „Chicago Tribune” komentatorė Kath-
leen Parker. Jai atrodo, kad amerikiečiai nėra aklai įsimylėję į Obama as-
menį, jie gal tik trokšta to paties Obama retoriškai išsakyto tikslo –
„change” ir „hope”. Isteriški masių šauksmai „O-ba-ma, O-ba-ma” tik
rodo, kad kandidatą remia ne išmąstyti argumentai, o aistringas radika-
lių pokyčių troškimas. Parker skaitytoją perspėja, jog juodaodžio išrinki-
mas prezidentu dar nereikš, kad ilgų metų Amerikos juodųjų vergijos ne-
teisybės bus baltiesiems atleistos ar užmirštos. Gal būsią net priešingai.

Dar kiti komentatoriai vis mėgsta priminti, jog Obama tėvas buvo
juodosios rasės musulmonas iš Kenijos (Afrikos), o motina – baltoji ateis-
tė. Pats Obama buvo lankęs ekstremistų musulmonų Wahabi mokyklą,
nors dabar jis sakosi esąs krikščionis. Aštuoneri metai Illinois seimelyje ir
dveji metai JAV Kongrese jam dar neduoda pakankamo patyrimo vado-
vauti stipriausiai pasaulyje galybei – Amerikai. Tačiau tą argumentą at-
remia Obama pasekėjai, sakydami, jog ir garsusis Amerikos prezidentas
Abraham Lincoln neturėjo daugiau patyrimo, kai 1861 m. jis buvo išrink-
tas Amerikos prezidentu.

Abu kandidatai Hillary ir Obama savo praeityje turėjo politinių dė-
mių. Ir todėl vienas Obama šalininkas gal viltingai taip neseniai pasakė:
„Dėmės geriau matosi ant balto arklio. Jų taip aiškiai nesimato ant širmo
arklio, bet ant balto – visi turėtų pastebėti.”

Iki šiol įvykę rinkimai rodo, kad apklausos duomenimis pasitikėti ne-
galima. Atrodo, kad žmonės apklausinėtojams savo vienaip, o balsuoja ki-
taip. Tai už ką balsuoti? Atrodo, būtų neprotinga pasirinkti ar atmesti
kandidatą vien dėl to, kad sutinki ar nesutinki su jo požiūriu tik kokiu
vienu, nors ir labai svarbiu klausimu. Juk turbūt yra neįmanoma tikėtis
surasti kandidatą, su kurio mintimis pilietis galėtų sutikti visu šimtu
nuošimčių. Kaip ten bebūtų, gal nesulauksime Kenijos likimo.

Nors Obama ir įtikinančiai nugalėjo Hillary Clinton S. Carolina vals-
tijoje, net 2:1 santykiu, apie būsimą laimėtoją bus galima spėlioti tik va-
sario 5 d., kai rinkiminės varžybos įvyks net 22 valstijose, įskaitant ir
dideles, ir nepaprastai svarbias California ir New York valstijas, kur pro-
centaliai juodos rasės rinkėjų procentas yra gerokai mažesnis negu S. Ca-
rolina. Ten labai daug priklausys nuo to, ar rinkėjai žiūrės į Obama kaip
į juodaodį kandidatą ar kandidatą, kuris pasitaikė būti gimęs juodaodžiu.

KAS SKATINA ŽMONIŲ
ABEJINGUMĄ

KÊSTUTIS GIRNIUS

Žurnalistams neretai priekaiš-
taujama, kad savo kritiškais straips-
niais jie griauna žmonių pasitikėjimą
politikais, taigi ir valstybe, skatina
gyventojų abejingumą ir apskritai
šalies likimui. Jeigu žiniasklaida tei-
giamiau vaizduotų politikus ir val-
džios darbus, politinė šalies padėtis
esą pagerėtų.

Ne tik Lietuvoje skundžiamasi
iškreiptu žiniasklaidos kuriamu poli-
tinio gyvenimo vaizdu. Prieš 40 metų
net trys ketvirtadaliai amerikiečių
pasitikėjo savo valdžia, dabar jos
darbą teigiamai vertina vos ketvirta-
dalis. Smunka ne tik politikų autori-
tetas. Mažiau pasitikima dvasinin-
kais, universitetais, verslininkais,
mokytojais ir žiniasklaida. Panašūs
procesai vyksta daugumoje kitų pa-
saulio šalių. Įvairios priežastys skati-
na autoriteto žlugimą, bet neigiami
žiniasklaidos pranešimai neva vaidi-
na bene didžiausią vaidmenį.

Lietuvoje kai kurie žurnalistai ir
redaktoriai nepraleidžia progos pa-
sityčioti iš politikų ir suvedinėti
sąskaitas. Kiti sutirština spalvas,
siekdami kuo šmaikščiau rašyti. Bet
neigiamą politikų įvaizdį labiau
sukuria politinio gyvenimo dėsningu-
mai negu pikti žurnalistų kėslai.

Žiniasklaidai beveik iš prigimties
paskirta pabrėžti išskirtines, nekas-
dienes akimirkas. Jei šuo įkanda
moteriai – tai ne žinia. Jei moteris
įkanda šuniui – jau yra apie ką rašyti.
Rašoma apie skyrybas, o ne apie tai,
kad pora gyvena santaikoje ir meilėje
daugiau nei 40 metų. Jei ištuokų dar
smarkiai padaugėtų, gal būtų dau-
giau rašoma apie tuos, kurie sugeba
gyventi kartu. Panašiai žiniasklaidos
dėmesį patraukia ne uolus, tyliai
dirbantis deputatas, bet, tarkime,
Egidijaus Vareikio naujausia kelionė į
kokią nors konferenciją Afrikoje. Ir
gerai, kad žurnalistai rašo apie val-
džios lėšų švaistymą ir kitus valdžios
trūkumus, nes tai svarbi informacija,
kurios paprasti žmonės patys negali
surinkti.

Galime ramiai gyventi, negalvo-
dami apie populiarius muzikantus,
futbolo žvaigždes, filosofus ar poetus.

Politikų nutarimų negalime
nepaisyti, nes jie veikia visų mūsų
gyvenimą. Politikai nustato pensijų
dydį bei mokesčių normas, reguliuoja
kai kurias energijos kainas, prižiūri
sveikatos apsaugą bei švietimą, nus-
tato, kaip dažnai bus tikrinami auto-
mobiliai. Verslininkai irgi mus pa-
veikia, pvz., dirbtinai keldami kainas.
Bet tokiu atveju laukiama, kad
valdžia įsikištų ir apgintų vartotojus.
Politikų sprendimai yra ne tik svar-
būs, bet ir prieštaringai vertinami.
Pakėlus alkoholinių gėrimų akcizus,
blaivininkai džiaugsis, mėgėjai pyks.
Jei nekeičiama proporcinė pajamų
mokesčių sistema, socialinio teisingu-
mo šalininkai bus nepatenkinti. Įve-
dus progresinę sistemą, pasiturinty-
sis smerktų ,,svieto lygintojus”, kurie
kenkia šalies ūkiui. Kad ir ką poli-
tikai darytų, net jei ir nieko nedary-
tų, jie vis tiek sulauks kritikos, daž-
nai ir prakeiksmų. Nevyniodami
reikalų į vatą, politikai dažnai kri-
tikuoja vieni kitus. To nedaro kitų
profesijų atstovai, viešumoje apie
savo kolegas kalbėdami tik pagarbiai.
Paprastai advokatai nekritikuoja ad-

vokatų, rašytojai liaupsina savo
plunksnos brolius, mokslininkai ža-
visi savo kolegų išradingumu.

Ko patys politikai nėra sakę apie
Rolandą Paksą, Vytautą Landsbergį,
Viktorą Uspaskichą, Artūrą Paulaus-
ką, Algirdą Brazauską! Norint dergti
politikus žurnalistams nereikia nė
žodžio išgalvoti, pakanka cituoti
kitus politikus. Žiniasklaida turi
pranešti jų žodžius, negali nutylėti
ministrui, premjerui, opozicijos ar
politinės partijos vadovui taikomos
kritikos, juolab jei ji nekorektiška,
nes tada atskleidžiama kritikuojan-
čiojo mąstysena ir vertybės. Tikslus
ir nešališkas reportažas, tikra tiesa,
gali smarkiau kenkti politikų auto-
ritetui negu prasimanymai.

Tarpusavio išpuoliai nėra Lietu-
vos politikos yda. Bene visose demok-
ratinėse šalyse politikai neiškenčia
vieni kitų nekritikavę, net jei pažada
to nedaryti. Antai JAV demokratų
partijos kandidatas į prezidentus
Barack Obama prisistatė kaip naujos
politikos atstovas, nedalyvausiąs tra-
dicinėje polemikoje. Jo varžovė Hil-
lary Clinton ilgai aiškino, kad de-
mokratų partijos nariai neturėtų
pulti vieni kitų, nes tuo pasinaudos
respublikonai oponentai. Artėjant
svarbiems rinkimams keliose valsti-
jose, kandidatai užmiršo savo paža-
dus ir pradėjo kritikuoti ne tik opo-
nento politiką, bet ir jį patį.

Ir kitais atžvilgiais politiko pa-
dėtis yra nedėkinga ir dviprasmiška.
Jam reikia laimėti rinkėjų paramą.
Norėdamas daugeliui įtikti, jis pri-
taiko savo nuomonę prie klausytojų,
vieniems rinkėjams pabrėždamas vie-
nus dalykus, kitiems kitus, čia drą-
siai kritikuodamas, ten rinkdamas
žodžius. Daugelis laikys šitokį sėk-
mingam politikui būtiną nuomonės
pakeitimą neprincipingumu, net veid-
mainiavimu. Kiti, nesulaukę drąsių
va banque ėjimų, vadins politikus
bailiais ir oportunistais. O katego-
riškai savo nuomonę reiškiantys ir
jos nekeičiantys neišvengs kritikos ir
sulauks Antano Terlecko politinio
likimo. Žiniasklaida atspindi šias
nuostatas, o ne jas sukuria.

Kitų profesijų žmonės nėra ver-
čiami viešai reikšti savo nuomonės
opiais klausimais. Bet kai jie prabyla,
greitai sulaukia velnių, kaip ir Ka-
talikų bažnyčia, vos drįsusi teigti,
kad Katedros aikštė nėra tinkama
vieta visoms pramogoms. Pagaliau
reikia paminėti, kad politikams
primetama kolektyvinė atsakomybė.
Ką vienas daro, priskiriama visiems.
Nesibaigiantys deputatų vojažai į
svečias šalis, kunigaikštienės Kazi-
miros Prunskienės titulai ir ministe-
rijos lėšų naudojimas savireklamai,
Viktoro Muntiano išminties perlai,
darbiečių spaudos konferencija
Maskvoje – visa tai laikoma Seimo,
tad ir visų deputatų, darbu. Nenuos-
tabu, kad jie nėra gerbiami.

Nenoriu kurti įvaizdžio, kad poli-
tikai yra taurūs, nedėkingo likimo
skriaudžiami našlaičiai. Daugelis
puikiai moka savo uodegą kelti ir sa-
ve reklamuoti. Valdžia valdo galingą
propagandos aparatą, jai talkina ša-
liška žiniasklaida, kuri savo mėgsta-
miems politikams suteika nuolatinę
tribūną, diskusijų laidas paversdama
,,Kas gero, premjere?” variantu. Bet
ir tai pastebima ir kritikuojama.

Veidas.lt
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,,PADĖKIME LIETUVAI, IR LIETUVA PADĖS JUMS”
Europos Lietuvių Bendruomenių ir Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas Vokietijoje

RIMAS ÇUPLINSKAS
Europos lietuviû kultùros centro
direktorius

Š. m. sausio 26-29 dienomis Hiu-
tenfeldo Rennhofo pilyje pirmą kartą
įvyko Europos kraštų lietuvių ben-
druomenių pirmininkų bei Lietuvos
ambasadorių susitikimas. Į renginį
atvyko 70 dalyvių iš 20 Europos šalių,
šį susitikimą paversdami pirmuoju
tokio pobūdžio bei masto renginiu
europietiškoje lietuvybės tvirtovėje
Hiutenfelde. Greta ypač gausiai su-
sirinkusių Lietuvos ambasadorių
Europoje bei jų atstovų renginyje
apsilankė Lietuvos respublikos Už-
sienio reikalų ministras Petras Vai-
tiekūnas, Kultūros ministerijos sek-
retorius Juozas Širvinskas, Seimo
narys prof. Justinas Karosas bei kiti
valdžios atstovai.

„Padėkite Lietuvai, ir Lietuva
padės jums”, – skatino P. Vaitiekūnas,
pabrėždamas, jog Lietuva ir jos išeivi-
ja yra „neatsiejamas vienis”, kuriame
abipusė parama turėtų būti nes-
varstomas reiškinys. Keturių bendrų
sesijų metu, šalia Europos lietuvių ir
Lietuvos atstovybių bendradarbiavi-

mo puoselėjant lietuvybę ir bendruo-
menines tradicijas bei pristatant Lie-
tuvą užsienyje 2009-ųjų metų rengi-
niuose, buvo aptarti pilietiškumo
stiprinimo, pasirengimo 2008-2009
m. rinkimams ir kiti praktiniai lietu-
vių bendruomenių ir atstovybių są-
veikos klausimai.

Sesijose buvo pastebėtas stiprė-
jantis lietuvių bendruomenių užsie-
nyje ir Lietuvos atstovybių bendra-
darbiavimas, kartu ieškota naujų
formų lietuvybei Europoje stiprinti ir
Lietuvai pristatyti. Buvo pabrėžta,
kad išeivija yra neįkainojamas Lie-
tuvos turtas, kurio negalime švaisty-
ti, turime pasitelkti jos patirtį ir
gebėjimus Lietuvos ryšiams su kito-
mis Europos valstybėmis stiprinti.
Vienas svarbesnių aptartų uždavinių
– kurti ir remti savaitgalio lituanis-
tines mokyklas, parengti tinkamas
mokymo programas, pritaikytas įvai-
riems mokyklų tipams. Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentui buvo
siūloma peržiūrėti lituanistinių mo-
kyklų rėmimo programą ir numatyti
būdus esamoms problemoms spręsti.
Bendruomenės ir atstovybės taip pat
nusprendė glaudžiau bendradarbiau-

ti skleidžiant informaciją apie grįži-
mo į Lietuvą, mokymosi, įsidarbini-
mo galimybes Lietuvoje bei užmez-
gant ryšius su atsakingomis Lie-
tuvos institucijomis supaprastinti tei-
sinius formalumus ir biurokratines
procedūras, su kuriomis susiduria
užsienyje gyvenantys Lietuvos pilie-
čiai.

Pripažindamos, kad užsienyje gy-
venančių Lietuvos piliečių poveikis
šalies politinės sistemos ir politinės
kultūros raidai yra pernelyg mažas,
bendruomenės ir atstovybės nutarė
bendradarbiauti sudarant palankias
sąlygas visiems, norintiems išreikšti
savo politinę valią 2008-2009 m. rin-
kimuose. Siekiant tiesioginio ir pro-
porcingo užsienyje gyvenančių lietu-
vių atstovavimo LR Seime, buvo
siūloma apsvarstyti atskirų rinkimų
apygardų užsienyje gyvenantiems
lietuviams įsteigimo galimybę. Su-
važiavimo dalyvių dėmesys taip pat
buvo atkreiptas į Lietuvos istorijos ir
kultūros paveldo užsienyje atpažini-
mo ir išsaugojimo svarbą.

Šeštadienio priešpietinių sesijų
pertraukos metu visi suvažiavimo da-
lyviai buvo pakviesti rašyti tiesiogiai
iš Lietuvos transliuojamą Nacionalinį
diktantą. Šalia gausiai susirinkusių
vietinių gyventojų, lietuvių kalbos ži-
nias patikrinti už mokyklos suolo sė-
do ir Užsienio reikalų ministras P.
Vaitiekūnas.

* * *
Tolimesę suvažiavimo programą

lydėjo kultūrinė renginio dalis – šeš-
tadienio vakarą svečiai buvo pa-
kviesti į Vierheim mieste vykusį dai-
lės ir fotografijų parodos „Žmones
beskaitant” atidarymą, kuriuo tuo
pačiu buvo atidaryta lietuviškoji Bal-
tijos šalių ir Vokietijos kultūros 2008
metų programa. Parodoje, vyksian-
čioje iki vasario 23 dienos, savo dar-
bus rodo jau pripažinti bei dar tik
pradedantys menininkai iš Lietuvos
bei Vokietijos.

Parodos branduolį sudaro aštuo-
niolikmetės lietuvių menininkės Ju-
ditos Vaitkūnaitės tapyba. Savo pir-
muosius žingsnius tarptautiniame
meno parodų pasaulyje bežengianti
dailininkė šiuo metu mokosi Garlia-
vos Jonučių vidurinėje mokykloje,
kuri jau kelerius metus bendradar-
biauja su Viernheim miesto Fried-
rich-Fröbel mokykla Vokietijoje. Per
pastaruosius metus Judita tapo dau-
gelio tapybos konkursų laureate bei

surengė dvejas personalines parodas.
Šalia J. Vaitkūnaitės tapybos pui-

kavosi ir parodos mecenatės ir gale-
rijos savininkės Gerdi Gutperle dar-
bai. „Būtent toks meninis bendravi-
mas ir yra viena gražiausių meno
istorijos tradicijų – kada vyresnysis,
besiremdamas savo kūrybine branda,
pasirodo greta jaunesniojo, dar tik
beugdančio savo vaizduotę bei savi-
raišką”, bendradarbiavimu su Lietu-
vos menininke džiaugėsi G. Gutperle.

Parodoje taip pat galima pama-
tyti dviejų Vokietijos fotomenininkų
Giselher Buhl ir Tanja Eickmeier iš
Vierheim ir dviejų lietuvaičių –
Frankfurte gyvenančios Ramunės Pi-
gagaitės ir Bonoje gyvenančios Jūra-
tės Jablonskytės – autorinius darbus.
Pasak parodos organizatoriaus, Eu-
ropos lietuvių kultūros centro, ši
ypatinga paroda puikiai atspindi cen-
tro puoselėjamą idėją – ne tik skatin-
ti kultūrinius mainus tarp Lietuvos
ir kitų Europos šalių, tačiau ir ban-
dyti jauniems bei talentingiems Lie-
tuvos menininkams atverti Europoje
plytinčias saviraiškos erdves.

Vokietijos ir Baltijos šalių Kultū-
ros metus 2008 globoja Vokietijos bei
Baltijos šalių prezidentai. Plačiau
apie Kultūros metus skaitykite:
www.essentia-baltica.de; informa-
cija apie galeriją „Kunstraum Gerdi
Gutperle”: www.kunstraumger-
digutperle.de.

Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų bei Lietuvos amba-
sadorių susitikimo dalyviai.

Keturių bendrų sesijų metu buvo aptarti pilietiškumo stiprinimo, pasirengimo 2008-2009 m. rinkimams ir kiti
praktiniai lietuvių bendruomenių ir atstovybių sąveikos klausimai.

JUDITOS VAITKŪNAITĖS
TAPYBA:

http://profile.imageshack.us/
user/juditosv

,,Dviese”

,,Pavasaris”

,,Vaisiai”
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PAMIRÕTOJI DOVANA IÕ AIRIJOS
1983 m. vasario mėnesį Švč. M.

Marijos statula, airių katalikų do-
vana Lietuvos katalikams, buvo vie-
no lietuvio dvasininko iš britų Lon-
dono po visokios gaišaties atvežta į
Maskvą, o iš ten į Lietuvą pastatyta ir
Šiluvos bazilikoje.

1976 metais vienas airių advoka-
tas T. C. Gerard O’Mahoney su savo
mažu rateliu katalikų aktyvistų, pa-
sivadinusių „The Christian Commu-
nity Centre”, sugalvojo padovanoti
Lietuvos katalikams 3 pėdų dydžio
Madonos statulą, kaip airių katalikų
solidarumo su lietuviais katalikais iš-
raišką.

Prasidėjo su sovietine valdžia

ilgai trukusi kova ir tik 1983 m. sau-
sio mėn. vienas lietuvis dvasininkas
galėjo tą statulą paimti iš Londono ir
ją atgabenti į Maskvą.

Maskvoje ją sulaikė sovietinės
muitinės pareigūnai. Po kurio laiko
tas lietuvis dvasininkas gavo reika-
lingus popierius ir tuo pačiu leidimą
ją atgabenti į Lietuvą.

Tadas Navickas
Coeur D’Alene, ID

P. S. Ši informacija paimta iš ma-
no 2003 m. anglų kalba parašytos
studijos „Our Lady of Šiluva in
History, in Prayers, in Art, in Poetry,
in Drama and Music”.

EUROPOS SÂJUNGOS PRIVILEGIJA
Žiaurumai tarp žmogaus vardo

nevertų sužvėrėjusių žmonių yra am-
žina istorija. Neskaičiusiems š.m.
sausio 8 d. „Chicago Tribune” laik-
raščio, gal būtų įdomu susipažinti su
jame aprašytais vienos moters gyve-
nimo keliais.

Pergyvenusi Hitlerio ir Stalino
viešpatavimą ir žlugimą, holokaustą,
antisemitizmą ir Šaltąjį karą, 88
metų Helena Wolinska-Brus 1972 m.
persikėlė iš Lenkijos į Angliją. Pir-
moji (Lenkija) jos nepamiršta dėl
dalyvavimo Antrojo pasaulinio karo
metu Lenkijos komunistų partizanų
Liaudies gvardijoje (People’s Guard),
priklausiusioje nuo Maskvos. Mat po
karo buvo sugaudyti ir ištremti so-
vietų gulagan daugiau nei 60,000 len-
kų, pagrindiniame pogrindyje tarna-
vusių laisvės kovotojų partizanų,
ištikimų Lenkijos egzilinei vyriausy-
bei Londone. Iki 1950 m. Wolinska-
Brus, apsišarvavusi pulkininkės laip-
sniu, buvo Lenkijos kariuomenės vy-
riausioji kaltintoja (prokurorė). Jos

įsakymu bei parašu buvo nepagrįstai
nuteisti mirčiai kalinamieji laisvės
kovotojai karininkai. Pavyzdžiui,
1953 m. buvo pakartas vienas di-
džiausių tų kovų didvyris, prieš oku-
pantus vokiečius narsiai kovojęs ge-
nerolas Emil Fieldorf.

Dabartinė Lenkija norėtų ją
teisti ne keršto, bet teisybės dėlei, o
anglai jos neišduoda jau kelinti me-
tai. Tačiau dabar, ne per seniausiai,
kartu su Lietuva Europos Sąjungos
(ES) nare tapusi Lenkija pasinaudos
suėmimo įgaliojimu ir, kaip atrodo,
anglų valdžia privalės susitaikyti su
ES nuostatomis bei ją suimti. Bet tuo
istorija nebūtinai baigiasi, nes He-
lena turi teisę bylinėtis dėl brandaus
amžiaus ir religinio persekiojimo.

Gal tokia ES narystės taikoma tei-
se ir Lietuva galėtų susigrąžinti žino-
mus, ES ribose gyvenančius lietuvių
tautos budelius, jei tokių yra ir jei toks
veiksmas pateisintų įdėtą triūsą?

Leonidas Ragas
Itasca, IL

Rinkimai JAVRinkimai JAV
RINKIMAI DIDŽIOJO 

ANTRADIENIO IŠVAKARĖSE
JONAS URBONAS

Kaip prisimename, demokratų ir
respublikonų pusėje norą tapti Ame-
rikos prezidentu pareiškė po tuziną
kandidatų. Vieni jų ar nesutelkdami
finansinės paramos, ar matydami,
kad nėra galimybių laimėti, pamažu
pasitraukė iš kandidatų sąrašų.  Ypač
pasitraukusiųjų skaičius padidėjo po
Michigan valstijoje sausio 15 d. ir
South Carolina valstijoje sausio 19 d.
(respublikonų) bei South Carolina
sausio 26 d. (demokratų) pirminių
rinkimų. 

Demokratų gretose šiuo metu
pirmauja senatorius Barack Obama,
South Carolina gavęs 55 proc. balsų,
toliau eina senatorė Hillary Clinton,
gavusi 27 proc. balsų ir dar ant kab-
liuko kabantis senatorius John Ed-
wards, gavęs 18 proc. balsų. Jis yra
gimęs South Carolina valstijoje ir
toks jo pralaimėjimas ne daug ką jam
žada ateityje, tad greičiausiai ir jis
netrukus iškris. 

Trumpai apie sausio 26 d. de-
mokratų pirminius rinkimus South
Carolina valstijoje. Savo ankstesnėse
pastabose apie rinkimus pastebėjau,
kad pirminiuose ir visuotiniuose
Amerikos prezidento rinkimuose
daug įtakos turės afroamerikiečių ir
meksikiečių, gyvenančių Amerikoje,
grupės. Tai pasitvirtino Michigan ir
South Carolina valstijose. South
Carolina, kur juodaodžiai sudaro 40
proc. visų valstijos gyventojų, Obama
gavo 80 proc. jų balsų. Pusė South
Carolina demokratų balsų atėjo iš
afroamerikiečių. Clinton gavo tik 17
proc. juodaodžių balsų. Demokratai
— pergalę švenčiantis Obama ir
Clinton — jau permetė savo jėgas į
Didžiojo antradienio rinkimuose da-
lyvausiančias valstijas. 

Sausio 29 d. rinkimai Florida val-
stijoje demokratų partijai buvo sim-
boliniai, mat dėl valstijos sprendimo
paankstinti rinkimų dieną, naciona-
linė demokratų partija atėmė teisę iš
Florida valstijos siųsti delegatus į
partijos visuotinį suvažiavimą (šioje
valstijoje Clinton lengvai įveikė Oba-
ma: ji surinko 51 proc. balsų, o Oba-
ma — 31 proc.). Vis dėlto, nors Clin-
ton, pasiekusi pergalę Florida, ir ne-
gavo nė vieno delegato, tai yra neblo-
gas postūmis jai po pralaimėtų South
Carolina rinkimų.

O kas naujo pas respublikonus?
Po New Hampshire ir South Caroli-
na rinkimų, kur senatorius John
McCain laimėjo ir, kaip skelbiama,
pažadėjo viceprezidento vietą senato-
riui Joe Lieberman, visas jėgas su-
telkęs iš karto ėmėsi darbuotis Flo-
rida valstijoje. Nuo jo neatsiliko ir
gubernatorius Mitt Romney. Kaip
įvairios apklausos rodo, jų jėgos be-
veik lygios. Sausio 29 d. buvo lemia-

ma diena jiems abiems, mat tą dieną
paaiškėjo, kuris pirmaujantis nueis į
Didžiojo antradienio rinkimus. Nors
McCain Florida rinkimus ir laimėjo,
jis tik nedidele persvara įveikė Rom-
ney. Duomenys nėra galutiniai, kol
kas skelbiama, jog McCain surinko
36 proc. balsų, Romney — 31 proc., o
trečiasis respublikonų kandidatas,
buvęs New Yorko meras Rudy Giu-
liani, kaip komentatoriai ir pranaša-
vo, liko trečiuoju (15 proc.). Jis tur-
būt užbaigs savo rinkiminę kampani-
ją. Kaip pirma sakiau, kandidatų
sąrašai pamažu retėja, jie krenta kaip
lapai nuo medžių rudenį.

Netrukus bus ir vasario 5-toji —
kai rinkimai į Amerikos prezidentus
vyks 22-iose valstijose, nuo Massa-
chusetts iki California. Vienur vyks
taip vadinami ,,caucus”, kur salėse
susirinkę demokratai ar respubliko-
nai pasisakys už vieną ar kitą kandi-
datą. Kitur tai vyks balsavimo būdu.
Taip pat ne visur vienodai bus pa-
siskirstoma delegatais į nacionali-
nius, visuotinius suvažiavimus. Vie-
nur pirmaujantis kandidatas gaus
visus tos valstijos delegatus, kitur
bus pasidalinama proporcingai, pagal
gautų balsų skaičių. Jau ir dabar
girdite, kad vienas ar kitas kandi-
datas turi tiek ar tiek delegatų į su-
važiavimą. Pavyzdžiui, Michigane
Romney gavo 45 delegatus, McCain
— 10, o senatorius Mike Huckabee —
2. Tie 45 Romney delegatai, pagal
esamus Michigano respublikonų par-
tijos nuostatus, visuotiniame suvaži-
avime, pirmajame balsavime yra įsi-
pareigoję balsuoti už Romney. Po to,
jeigu reikės antrojo balsavimo, jie
galės balsuoti už jiems patinkantį
kandidatą.

Kaip dabar atrodo, po Didžiojo
antradienio liks tik du pagrindiniai
kandidatai pas demokratus: Clinton
ir Obama. Pas respublikonus — Rom-
ney ir McCain. Viskas galutinai išsis-
pręs tik rugpjūčio mėn. New Mexico
valstijoje įvyksiančiame demokratų
suvažiavime ir rugsėjo 4 d. respubli-
konų suvažiavime. Nors, kaip minė-
jau, dalis kandidatų iškrito, žinokite,
kad jie suka ratus dėl viceprezidento
posto ar dėl ministrų vietų respub-
likonų arba demokratų administra-
cijose. 

Didžiojo antradienio rinkimai
vyks: Alabama, Alaska, Arizona, Ar-
kansas, California, Colorado, Con-
necticut, Delaware, Georgia, Idaho,
Illinois, Kansas, Louisiana, Maine,
Massachusetts, Minnesota, Missouri,
Montana, North Dakota, Oklahoma,
Tennessee ir Utah valstijose. Tuo pa-
čiu primenu, kad be prezidentinių
pirminių rinkimų kai kuriose valsti-
jose vyks rinkimai ir į kitus postus.
Pavyzdžiui, Illinois tuo pačiu metu
vyks rinkimai ir į JAV Kongresą, Ats-
tovų Rūmus bei vietinius postus.

Tai - Jùsû laikraõtis ,,DRAUGAS”
www.draugas.org

Lietuviškame klube Michigan –
jau trečias gaisras

Sausio 25 d., penktadienį, JAV
Michigan valstijos Muskegon Heights
mieste esančiame lietuviškame klube
trečią kartą mažiau nei per tris dien-
as siautėjo gaisras, praneša ,,The
Muskegon Chronical”. Kaip informa-
vo Muskegon Heights ugniagesys
Michael Ribesky, paskutinis gaisras
buvo nedidelis – degė popierius ir
trečiadienio naktį sudegusio biuro
nuolaužose buvusios šiukšlės. Vis
dėlto to pakako, kad susidarytų tam-
sūs dūmų debesys, privertę ugniage-
sius vėl eiti į lentomis užkalto biuro
patalpas ir jas ventiliuoti. Praneši-
mas apie trečią gaisrą buvo gautas 9
val. vakaro, o užgesintas – per va-
landą. 

Šiuo metu visi trys lietuviškame
klube įvykusio gaisro atvejai yra ti-
riami. Pasak M. Ribesky, manoma,
kad nei vienas iš jų nėra susijęs su
padegimu.

Pasak lietuviško klubo atstovo

Steve Poe, finansiškai klubui sekėsi
gerai. Per trejus metus į pastato re-
montą buvo investuota dešimtys tūks-
tančių dolerių. Neseniai šiame šešta-
jame dešimtmetyje statytame pastate
buvo pastatytas aušintuvas, keturi
nauji dūmų surinkėjai, atnaujinta
virtuvė bei uždengtas naujas stogas.

Pranešimas apie pirmąjį gaisrą
buvo gautas trečiadienį 2:13 val. p. p.
Tuomet gaisras kilo bare ir, kaip vė-
liau nustatė ugniagesiai, buvo su-
keltas netyčia. Antrą kartą lietuviško
klubo biure kilusio gaisro Muskegon
Heights ugniagesiai vyko trečiadienį
9:24 val. vakaro. Antrojo gaisro metu
klubas nukentėjo labiau nei per pir-
mąjį gaisrą.

Kol kas klubo savininkai vis dar
skaičiuoja gaisro padarytus nuos-
tolius. 325-350 narių turintis lietu-
viškas klubas veikė septynias dienas
per savaitę.

Delfi.lt

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 
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Pran∆zijos žurnale – reportažas
apie Lietuvâ  

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) –
Prancūzijos žurnalas „Le monde du
Camping-car” šią savaitę išspausdino
šešių puslapių reportažą, kuriame
aprašomos keliavimo nameliais ant
ratų po Lietuvą galimybės ir pristato-
mos šalies turizmo paslaugos.

„Prancūzai skambina ir rašo, no-
rėdami papildomos informacijos, kaip

planuoti vasaros atostogas Lietuvoje
ir pabrėžia nusprendę aplankyti Lie-
tuvą perskaitę straipsnį žurnale”, –
teigė Turizmo informacijos centro
direktorė Inga Lanchas.

65 tūkst. egzempliorių tiražu lei-
džiamo „Le monde du Camping-car”
žurnalistai Lietuvoje lankėsi Valsty-
binio turizmo departamento (VTD)
kvietimu. Jie devynias dienas keliavo
po šalį ir nakvojo stovyklavietėse.

Informacija apie Lietuvą taip pat
skleidžiama per Prancūzijos interne-
tinę televiziją „TouriGlobe.TV”, kur
rodoma Lietuvos reklama. Ši televizi-
ja, VTD duomenimis, žiūrima 80-yje
šalių, o jos auditorija – daugiau nei 2
mln. žiūrovų per mėnesį.

Statistikos departamento duo-
menimis, pernai sausio-rugsėjo mė-
nesiais Lietuvos apgyvendinimo įstai-
gose buvo apsistoję beveik 19 tūkst.
turistų iš Prancūzijos – 8 proc. dau-
giau nei tuo pačiu metu 2006-aisiais.

Î aplinkos ministrus siùlomas
socialliberalas A. Paulauskas

Kaunas, sausio 30 d. (ELTA) –
Atgaivinama prieškarinė Vyčio kry-
žiaus ordino vėliavos pakėlimo ir nu-
leidimo ceremonija Kauno Vytauto
Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
Miesto kolegija pritarė tokiai Lietu-
vos šaulių sąjungos Kauno apskrities
Vytauto Didžiojo rinktinės vado Min-
vydo Mikalausko ir Vytauto Didžiojo
karo muziejaus direktoriaus pava-
duotojo Arvydo Pociūno iniciatyvai.

Šios anuomet kauniečių labai pa-
mėgtos ceremonijos atgaivinimu
prieš kelerius metus rūpinosi tuome-
tis meras, dabar Kauno miesto tary-
bos narys Erikas Tamašauskas. Tada
jis pradėjo tartis su kariškiais, nes jų
leidimas būtinas ceremonijai atlikti.
Bet iki tikrų sprendimų neprieita,
nes paaiškėjo, kad ir pati vėliava, ku-
ri dabar per šventes pakyla į Vytauto
Didžiojo karo muziejaus bokštą,
teisiškai nėra registruota.

Norint atgaivinti prieškario tra-
diciją savivaldybei teks atlikti ir kitų
,,namų darbų”. Pasak Kultūros sky-
riaus vedėjo Sigito Šliažo, reikėtų pa-
sirūpinti ir šaulių paskatinimu. Tam
lėšų galima gauti parengus kultūros
projektą. 

Pasiūlymo autoriai siūlo ceremo-
niją rengti nuo gegužės iki rugsėjo
pabaigos kiekvieną savaitgalį, taip
pat – valstybės švenčių dienomis ir
ypatingomis kariškių bei Kauno
miesto jubiliejinių sukakčių progo-
mis. Vėliavos pakėlimo ceremonijoje
dalyvautų vadinamasis šaulių vėlia-
vos būrys – 11 kariškių. Pasiūlymo
autoriai tikisi, jog miestas turėtų
kiekvieną dalyvausiantį ceremonijoje
kariškį kas savaitgalį paskatinti pus-
šimčiu litų. Kiek tiksliai tas gražus ir
mielas ,,kariškas vaizdelis” kainuos
miesto biudžetui, dar neskaičiuota. 

Karo muziejaus sodelyje –
prieškarinè ceremonija

Vilnius, sausio 31 d. (ELTA) –
Atsistatydinusį socialdemokratą Arū-
ną Kundrotą aplinkos ministro poste
greičiausiai pakeis Naujosios sąjun-
gos vadovas Artūras Paulauskas. Šią
kandidatūrą prezidentui Valdui
Adamkui pateikė premjeras Gedimi-
nas Kirkilas.

Aplinkos ministro portfelis so-
cialliberalams buvo pažadėtas dery-
bose dėl valdančiosios koalicijos plėt-
ros. Premjeras jau anksčiau yra apta-
ręs su prezidentu reikalavimus, ku-
riuos turėtų atitikti naujasis minist-
ras. ,,Jis turėtų suprasti atsakomybę
už tai, kas saugoma Lietuvoje, už jos
turtus, už statybų planų pagrindines
funkcijas, Europos Sąjungos struktū-
rinės paramos aplinkos apsaugai įsi-
savinimą”, – sakė G. Kirkilas.

A. Kundrotas, būdamas aplinkos
ministru, išlaikė dvi interpeliacijas ir
pasitraukė savo noru. Tokio savo ap-
sisprendimo priežasčių ministras ne-
buvo linkęs viešai aptarinėti, tačiau
paminėjo, jog labiausiai prie to prisi-

dėjo nuolatinis įvairių interesų gru-
pių spaudimas. Kol bus paskirtas
naujas ministras, jam ir toliau paves-
ta vadovauti Aplinkos ministerijai. 

Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus.    

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) – Pu-
sė Lietuvos gyventojų savo kompiute-
rinį raštingumą vertina gerai, tačiau
tik 1 proc. gali tai patvirtinti doku-
mentu, rodo tyrimas.

Kauno technologijos universiteto
Kompiuterinio raštingumo centre
Švietimo ir mokslo ministerijos už-
sakymu atlikto visuotinio kompiute-
rinio raštingumo Lietuvoje tyrimo
duomenimis, 51 proc. apklaustųjų
savo kompiuterinį raštingumą įverti-
no kaip gerą, nors tai nėra patvirtin-
ta oficialiu dokumentu, penktadalis
teigė turį mažiausią kompiuterinį
raštingumą, 28 proc. sakė silpnai mo-
kantys arba išvis nemokantys naudo-
tis kompiuteriu. 1 proc. apklaustųjų
nurodė, jog jų kompiuterinės žinios
yra patvirtintos Europos kompiuterio
vartotojo pažymėjimu (ECDL).

Tyrimą Seimo Informacinės vi-
suomenės plėtros komitetui prista-
čiusio KTU docento Alfredo Oto tei-
gimu, pastaraisiais metais pastebi-
mas kompiuterinio raštingumo Lie-
tuvoje augimas.

Tačiau docentas pažymėjo, kad
darbdavių keliami kompiuterinio
raštingumo kvalifikaciniai reikalavi-
mai dar netapo darbuotojams labai
svarbiais ir neskatina jų tobulinti
kompiuterinio raštingumo gebėjimų.
A. Otas taip pat pabrėžė, jog apie
trečdalis valstybės tarnautojų kompi-
uteriu dirbti moka silpnai arba visai
nemoka ir tvirtino, kad kompiute-
rinio raštingumo reikalavimai turėtų
būti aiškiai įvardyti valstybės ir savi-
valdybių tarnautojų kvalifikaciniuose
ir atestaciniuose reikalavimuose.

Kaip pranešė Seimo ryšių su vi-
suomene skyrius, tyrimo pristatymą
išklausę komiteto nariai nusprendė
kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją,
kad įvertintų galimybę ir tikslingumą
nustatyti ir taikyti visiems valstybės
tarnautojams vieningą kompiuterinio
raštingumo lygį bei atsakytų, kaip
yra numatoma įgyvendinti Viešojo
administravimo plėtros iki 2010 me-
tų strategiją valstybės tarnautojų
kompiuterinio raštingumo plėtros
srityje.

Pusè lietuviû save laiko 
patyrusiais kompiuteriû naudotojais

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) –
JAV prasidėjo ATP serijos „AT&T
Challenger of Dallas” vyrų teniso
turnyras, kurio prizų fondą sudaro
50 tūkst. JAV dolerių. Deja, jau pir-
majame rate nesėkmę patyrė pers-
pektyviausias Lietuvos tenisininkas
septyniolikmetis Ričardas Berankis.
660-ąją vietą ATP klasifikacijoje uži-

mantis lietuvis pirmajame vieneto
varžybų rate  nusileido 163-ajai pla-
netos raketei 24-erių metų šveicarui
Stephane Bohli. Antrajame rate švei-
caras žais su belgu Christophe Ro-
chus, kuris pirmajame rate 6:3, 6:0
sutriuškino penktąjį reitingą turėjusį
amerikietį Zack Fleishman.

Artūras Paulauskas.
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Berankio nes∂km∂ teniso turnyre

Tenisininkas R. Berankis.                                                                   BNS nuotr.

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinèje svetainèje
www.draugas.org

Prancūzams pristatoma Lietuva.
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Miami, sausio 30 d. (AFP–BNS)
– Florida respublikonų pirminius
rinkimus antradienį laimėjo John
McCain, nedidele persvara įveikęs
Mitt Romney ir sudavęs skaudų smū-
gį buvusio New York mero Rudolph
Giuliani viltims patekti į Baltuosius
rūmus.

Duomenys, gauti apdorojus 99
proc. apylinkių rezultatus, rodo, kad
Florida valstijoje laimėjo Arizona ats-
tovaujantis senatorius McCain, su-
rinkęs 36 proc. balsų. 31 proc. balsų
atiteko buvusiam Massachusetts gu-
bernatoriui Romney.

Giuliani, kuris visą savo kampa-
niją grindė labai rizikinga pergalės
Florida valstijoje strategija, gavo tik
15 proc. balsų. Nuo jo nedaug atsiliko
baptistų pastorius Mike Huckabee –
jis gavo 13 proc. balsų.

Laimėjęs pergalę šioje labai svar-
bioje valstijoje Vietnamo karo vetera-
nas McCain smarkiai išsiveržė į prie-
kį kovoje dėl Respublikonų partijos
kandidato į JAV prezidentus statuso.

Tai buvo atkakli kova su beveik
kasdieniais užsipuolimais. McCain
Florida valstijoje, kuri yra demografi-
nis visų Jungtinių Valstijų mikrokos-
mas ir kurioje gyvena daug veteranų,
akcentavo savo karinę patirtį. ,,Turiu
daugiausiai žinių, patirties, kvali-
fikacijos ir nuovokumo vadovauti šiai
šaliai prieš radikaliųjų islamistų ek-
stremizmą”, – sakė jis ,,Fox News”.

Vos prieš kelis mėnesius McCain
buvo beveik nurašytas, nes dėl lėšų
trūkumo turėjo sumažinti savo kam-
panijos apimtį ir atsisakyti darbuoto-
jų. Dabar jis yra pasiekęs tris svar-
bias pergales – New Hampshire,
South Carolina ir Florida. Romney
yra laimėjęs Michigan ir Nevada.

McCain pergalė Florida suteikė
jam didelį postūmį prieš ,,super-
antradienį” vasario 5 dieną, kai par-
tijų kandidatai į JAV prezidentus bus
renkami 22 valstijose. 71 metų sena-
torius, kurio viltis tapti prezidentu
2000 metais sužlugdė George W.
Bush, giriamas dėl ,,sugrįžimo”.

Didžiausias klausimas dabar yra
Giuliani likimas. Buvęs meras, kuris
vadovavo New York tuo metu, kai bu-
vo įvykdytos 2001-ųjų rugsėjo 11-
osios atakos, visas viltis dėjo į Florida
ir iš esmės ignoravo ankstesnius bal-
savimus.

Tuo tarpu JAV prezidento posto
siekianti demokratė Hillary Clinton
lengvai per antradienio balsavimą
Florida įveikė Barack Obama, tačiau
jos pergalė yra daugiau simbolinė,
nors ir suteikė postūmį jos kampani-
jai.

Gavus informaciją iš 47 proc.
apylinkių buvo pranešta, kad Clinton
gavo 51 proc., o Obama – 31 proc.
balsų. Trečioje vietoje su 15 proc.
balsų liko buvęs senatorius John
Edwards.

nešė apie kliūtis Europos stebėto-
jams, kurias darė vietos valdžia. 

TEHERANAS
Iranas, vykdydamas savo bran-

duolinę programą, artėja prie ,,kul-
minacijos” ir nenusileis Vakarų rei-
kalavimams nutraukti savo veiklą,
trečiadienį pareiškė šalies preziden-
tas Mahmoud Ahmadinejad. ,,Jei jūs
(Vakarų šalys) įsivaizduojate, kad
Irano tauta nusileis, darote klaidą”, –
pietvakariniame Bušehro mieste
sakydamas kalbą, kurią filmavo tele-
vizija, teigė M. Ahmadinejad. ,,Bran-
duoliniame kelyje mes judame kulmi-
nacijos link”, – sakė jis.

NAIROBIS
Kofi Annan antradienį pradėjo

oficialias krizės derybas tarp Kenijos
prezidento ir opozicijos vadovo. Bu-
vęs Jungtinių Tautų (JT) vadovas
teigė turįs vilčių, kad skubūs politi-
niai klausimai bus išspręsti per ketu-
rias savaites, ir davė Kenijai viene-
rius metus, per kuriuos ji turi atitai-
syti žalą, padarytą jau per mėnesį
trunkantį chaosą. Per smurto bangą,
kurią sukėlė prezidento Mwai Kibaki
perrinkimas, žuvo beveik 1 tūkst.
žmonių. 

LUBUMBAŠIS
Kongo Demokratinės Respubli-

kos (KDR) Tanganikos ežere naktį iš
pirmadienio į antradienį nuskendus
perpildytai baržai, žuvo 13 žmonių, o
dar dešimtys dingo. Ši nelaimė įvyko
maždaug už penkių kilometrų nuo
Kalemio uosto, įsikūrusio KDR prik-
lausančioje ežero, kuriuo taip pat
dalijasi Tanzanija, Burundis ir Zam-
bija, pusėje. Tanganikos ežeras yra
vienas didžiausių Afrikoje. 

WASHINGTON, DC
Demokratas John Edwards pa-

sitraukė iš JAV prezidento rinkimi-
nių varžybų. Buvęs senatorius ir vi-
durinės klasės rinkėjus agitavęs J.
Edwards taip apsisprendė todėl, kad
visuose lig šiol surengtuose pirmi-
niuose rinkimuose, išskyrus vieną, jis
buvo tik trečias. Apie savo rinkimi-
nės kampanijos pabaigą jis pranešė
baisaus potvynio nuniokotame New
Orleans mieste.

Pasaulio naujienos
Florida respublikonû pirminius

rinkimus laimèjo McCain

Putin gali tapti ,,Gazprom” vadovu
Vilnius, sausio 30 d. (BNS) –

Vladimir Putin po prezidento rin-
kimų gali tapti ,,Gazprom” direkto-
rių tarybos vadovu vietoje pirmojo
vicepremjero ir šalies prezidento įga-
liojimų perėmėjo Dmitrij Medvedev,
kuris dabar yra užėmęs šį postą, rašo
naujienų svetainė ,,newsru.com”.

Trečiadienį baigiasi ,,Gazprom”
direktorių tarybos kandidatų paraiš-
kų padavimo laikas. Sąrašas bus pa-
tvirtintas pirmadienį, vasario 4 die-
ną, o laikraščio ,,Kommersant” šalti-
niai teigia, kad monopolijoje laukia-
ma būtent V. Putin.

Akivaizdu viena, kad D. Medve-
dev, kuris turėtų kovo 2 dieną tapti
Rusijos prezidentu, sąraše tikrai ne-
bus. Dar gruodį jis paaiškino, kad pa-
liks šį postą, jeigu bus išrinktas prezi-
dentu – įstatymas neleidžia jam eiti
antraeiles pareigas.

Tada ekspertai pareiškė nuomo-

nę, kad didžiausios dujų monopolijos
vadovu gali tapti dabartinis pre-
zidentas V. Putin – žmogus, pažadėjęs
tapti premjeru prezidentu esant D.
Medvedev.

Beje, anksčiau pats V. Putin kra-
tėsi vadovavimo bendrovei ,,Gaz-
prom”. Kai per susitikimą su žurna-
listais Kremliuje 2006 metais ,,MK-
Zapoliarje” korespondentas uždavė
jam klausimą, ar nori jis, pasitraukęs
iš prezidento posto, vadovauti ben-
drovei, Rusijos vadovas atsakė: ,,Ačiū
už pasiūlymą įsidarbinti. Aš vargu ar
galėsiu vadovauti kokiai nors verslo
struktūrai: nei pagal būdą, nei pagal
buvusį savo gyvenimo patyrimą nesi-
jaučiu esąs verslininkas.”

Pasak ,,Kommersant”, neforma-
liai daugelis pašnekovų nedvipras-
miškai užsiminė, kad monopoliją pri-
žiūrės asmeniškai V. Putin, kuris po
rinkimų gali vadovauti vyriausybei.

ATĖNAI
Antradienį 50 km į pietus nuo

Atėnų įvyko vidutinio stiprumo že-
mės drebėjimas, per kurį nebuvo nei
žmonių aukų, nei nuostolių, pranešė
Atėnų observatorijos geodinamikos
institutas. Žemės drebėjimo, kurio
galingumas siekė 5 balus pagal
Richterio skalę, atgarsis buvo jaučia-
mas visame salų regione ir Atėnų
kaimynystėje. Graikija garsėja pačiu
didžiausiu seisminiu aktyvumu Eu-
ropoje. 

LIUBLIANA–VALETA
Slovėnija ir Malta antradienį di-

dele balsų dauguma patvirtino Euro-
pos Sąjungos (ES) Lisabonos sutartį.
Ankstų antradienio vakarą Slovėnija,
šiuo metu pirmininkaujanti 27 šalių
sąjungai, tapo antrąja valstybe nare
po Vengrijos, patvirtinusia naująją
ES sutartį savo parlamente. Iš 90
parlamentarų už sutartį pasisakė 74,
o jai nepritarė tik šeši mažos dešinio-
jo sparno Slovėnų nacionalinės parti-
jos nariai. Kiek vėliau antradienį tre-
čiąja šalimi, patvirtinusia šį doku-
mentą, tapo Malta. Jos parlamentas
ministro pirmininko Lawrence Gonzi
pasiūlymą patvirtinti šią sutartį pa-
laikė vienbalsiai. Kitą mėnesį pa-
tvirtinti šią sutartį planuoja ir Pran-
cūzija. Ji taip pat dėl jos balsuos par-
lamente. 

MASKVA
Didžiausia Europos rinkimų ste-

bėjimo organizacija pasiskundė ,,rim-
tais suvaržymais”, kuriuos nustatė
Rusijos centrinė rinkimų komisija
stebėtojų misijai, pakviestai į prezi-
dento rinkimus kovo 2 dieną. ,,Šiame
kvietime iš tikrųjų numatyta rimtų
suvaržymų ir dėl stebėtojų, kurių yra
70, skaičiaus, ir, kas yra svarbiau, dėl
laiko”, – pranešė Europos Saugumo
ir Bendradarbiavimo Organizacijos
Demokratinių institucijų ir žmogaus
teisių biuro (DIŽTB) atstovas. ESBO
pripažino nedemokratiškais praėju-
sius parlamento rinkimus Rusijoje,
įtvirtinusius Kremliaus kontrolę par-
lamente ir, artėjant balsavimui, pra-

Respublikonų kandidatas į prezidentus John McCain užsitikrino dar vieną svar-
bią pergalę. Reuters nuotr.

EUROPA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

AFRIKA
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Karaliaučiaus  krašto Kalėdos
EMILIJA ALGAUDÈ 
BUKONTIENÈ
Kraupiškio (Uljanovo) vidurinès
mokyklos mokytoja

Praėjo gražiausios metų šventės.
Keturios advento savaitės – tai atėji-
mo, laukimo metas, kai mes, Kara-
liaučiaus krašto mokytojai, su savo
mokiniais ruošėmės Šv. Kalėdoms,
supažindinome su jų tradicijomis ir
papročiais, laužėme kalėdaičius, ga-
minome žaisliukus, puošėme eglutes.

Jau tapo tradicija, kad baigiantis
kalendoriniams metams Karaliau-
čiaus  krašto lietuvių bendruomenės
pirmininkas Sigitas Šamborskis su-
kviečia lietuvių kalbos ir etnokul-
tūros mokytojus, jaunimo meno sa-
viveiklos grupių vadovus, lietuvių
bendruomenių pirmininkus į vakaro-
nę Panemunėje. Kalbėjomės apie pra-
eitus metus, atsisveikinome su jais.
Šamborskis pasveikino su Šv. Kalėdo-
mis ir artėjančiais Naujais Metais,
linkėjo prasmingo darbo Naujaisiais
metais, mokytojams įteikdamas kalė-
dinius atvirukus, 2008-ųjų metų sim-
bolį–pelytę, lietuvišką kalendorių.
Mokiniams jis atvežė gražius sveiki-
nimus, saldžiąsias kalėdines dova-
nėles, be kurių neįsivaizduojame Šv.
Kalėdų, tarsi padovanodamas krašto
lietuviukams dalelę Lietuvos. 

Lenkviečių (Lunino), 
Naujojoje (Timiriazevo), 

Tilžės (Sovetsko) mokyklose

Mokytoja Aldona Bursteikienė
gruodžio mėnesį pasakojo mokiniams
apie Advento prasmę, gamino žaisliu-
kus eglutei, ruošė kalėdinius sveiki-
nimus, puošė eglutę lietuvių kalbos
kabinete, švenčių proga išleido sien-
laikraštį. Pradinių klasių mokslei-

viai ant iškirptų eglučių piešė žais-
liukus ir girliandas, nupiešė, kokią
dovanėlę norėtų gauti.

Lietuvių kalbą Naujojoje (Timi-
riazevo) vid. mokykloje dėsto A.
Bursteikienė. Salėje prie Kalėdų
eglutės vaikai šoko, dainavo, dekla-
mavo eilėraščius. Geriausiu šokėju
pripažintas ketvirtos klasės mokinys
Romas Butkevičius, gavęs prizą –
didelį maišelį saldainių.

Šioje mokykloje lietuviškų šeimų
moksleiviai gavo kalendorių, kitų
dovanų.

Tilžės (Sovecko) 1-ojoje interna-
tinėje mokykloje mokosi našlaičiai ar-
ba tėvų globos netekę mokiniai, pasi-
ilgę šilumos, dėmesio, todėl jie labai
laukia šv. Kalėdų. Jie gavo įvairių do-
vanų: saldainių, kitų saldumynų. Šie-
met pirmą kartą Tilžėje (Sovetske)
miesto centre buvo pastatyta prakar-
tėlė, prie kurios pabuvojo lietuvių
kalbos ir etnokultūros fakultatyvo
mokiniai. Jie dalyvavo miesto šventė-
je prie eglės, kur šoko, dainavo. Ge-
riausi moksleiviai dalyvavo ekskursi-
joje į Karaliaučių, pabuvojo prie Ka-
lėdų eglutės, grožėjosi šventiškai
pasipuošusiu miestu.

Kraupiškio (Uljanovo) 
vidurinėje mokykloje

Nors mokykloje vyksta remon-
tas, bet mokinių nuotaika buvo šven-
tiška. Koridoriuje paruošėme kalė-
dinę ekspoziciją, iš popieriaus karpė-
me eglutes, angeliukus, snaiges, kas
savaitę uždegėme po vieną Advento
žvakutę. Pynėme didelį  adventinį
vainiką, jo viduryje  uždegėme didelę
žvakę, skleidžiančią šilumą ir šviesą,
prie jos dėjome auksinės spalvos spin-
dulius. Adventas – tai laikas, kurio
metu tiesiami keliai nuo vieno žmo-

gaus pas kitą. Uždegėme mažas žva-
kutes, mokiniai vienas kitam perdavė
tarsi žiburį žvakutės šilumą. Prie
vainiko dėjome raudonus obuolius –
medžio vaisius, kankorėžius, simbo-
lizuojančius blizgesį ir turtingumą.
Dėjome didelius lietuviškus sal-
dainius, kuriuos kartu su sveikini-
mais perdavė Tauragės klubas „Vė-
luma”. Mokiniams buvo išdalinti sal-
dainiai, žaislai, obuoliai, sveikinimai,
jie laukė  Šv. Kalėdų ir senelio Šalčio
su dovanomis.

Dėkojame už sveikinimus Taura-
gės moksleivių kūrybos centrui, su
kuriuo esame pasirašę bendradarbia-
vimo sutartį.

Žemesniųjų klasių moksleiviai da-
lyvavo karnavale, prie eglutės atvyko
Kalėdų senelis su dovanomis, o vyres-
niųjų klasių – šventinėje vakaro-
nėje.

Ragainės (Nemano) 2-ojoje
vidurinėje mokykloje

Ragainėje į Kalėdinės eglutės
šventę susirinko gausus būrys  moki-
nių, tėvų, senelių ir močiučių. Prasi-
dėjo Kalėdinis-Naujametinis karna-
valas. O senelio vis nebuvo. Vaikams
teko garsiai šaukti Kalėdų Senelį:
„Kur, seneli,  tu esi? / Laukiame tavęs
visi. / Susirinkome anksčiau, / Ne-
vėluok, ateik greičiau!”

Na, ir tik sudainavus naują dainą
apie eglutę tarpduryje pasirodė Ka-
lėdų Senelis. Jam paprašius buvo
įžiebta didžiulė eglė, stovinti salės vi-
duryje.

Džiaugsmui nebuvo ribų, nes
senelis ir jo padėjėjai atsinešė daug

dovanų. Vaikai senelį pradžiugino
dainelėmis apie Kalėdas, Naujuosius
metus.

Seneliui šiek tiek pailsėjus,  pra-
sidėjo žaidimai prie eglutės. Kalėdų
senelis sukosi ratelio viduryje ir ra-
teliuose. Vaikams taip norėjosi paimti
jam už rankos, palaikyti lazdą, pa-
deklamuoti išmoktus eilėraščius. Ne-
drąsiai tarė žodžius pirmokai, drą-
siau antrokai. Trečiokai vaizdavo iš-
einančius 2007 metus ir ateinančius
2008 metus.

2008 metai iš savo krepšio pa-
bėrė daug penketukų, lipdukų, sal-
dainiukų. Kas suspėjo, pasirinko.
Eiles vėl keitė žaidimai, žaidimus –

vyresniųjų mokinių posmai. Senelis
gal ir pavargo. Teko pildyti vaikų lū-
kesčius. Buvo dalinamos dovanėlės:
saldainiai, rašikliai, flomasteriai, už-
rašų knygutės.

Šventė baigėsi. Mokiniai, jų tėvai
dėkojo mokytojams už gražią šventę.
Grupė geriausių Ragainės antros
vidurinės mokyklos mokinių 2008
metų sausio 3 dieną buvo pakviesti į
Naujametinės eglutės šventę Tilžėje,
kurią organizavo Lietuvos konsu-
latas Tilžėje.

Karaliaučiaus krašto  mokyklų
vadovai, lietuvių kalbos ir etnokultū-
ros  mokytojai,  lietuvių kalbos besi-
mokantys mokiniai ir jų tėvai dėkoja
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Čikagos Mažosios Lie-
tuvos Lietuvių draugijai, jos pirmi-
ninkui  V. Trumpjonui, Karaliaučiaus
krašto lietuvių bendruomenės pir-
mininkui S. Šamborskiui už paramą
organizuojant  šventes mokyklose. 

Kalėdų šventė Tilžės (Sovetsko) 1-oje internatinėje mokykloje.
A. Bursteikienės nuotr.

Kalėdų eglutė Kraupiškio vidurinėje mokykloje. 
Jono Glinskio nuotr. 

Tilžės  (Sovetsko) internatinės mokyklos mokiniai prie prakartėlės.

Lenkviečių (Lunino) pagrindinė mokykla. Mokiniai ruošiasi Šv. Kalėdoms.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

www.draugas.org

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

Pasiekę Bismarck, apsistojome
jau pažįstamoje KOA stovyklavietėje.
Žinojome, kad čia netoliese yra pag-
rindinė gatvė, kur  yra viskas – didelė
maisto parduotuvė, restoranai, Wal-
Mart, Builders Square ir kitokios pre-
kybos. O vakaras saulėtas, smagu pa-
sivaikščioti, miesto panoramą pažiū-
rėti, saulėlydžiu pasigrožėti, maisto
atsargas papildyti.

Nuo Bismarck iki Minot tiesiai į
šiaurę vos šimtas mylių. Kadangi jau
iš anksto turime užsisakę vietas, tai
neskubame, nes mūsų pirmas rengi-
nys tik vakare – dr. Bill Cosby, Jr. pro-
grama. Jau anksčiau sužinojome, kad
vyksta ekskursijos iš Minot į Four
Bears Casino, tai įvažiavę į Minot
nurodytoje vietoje sustojome pasitik-
rinti. Pasirodo, ekskursijos vyksta tik
kartą į mėnesį kai  vyksta koncertai.
Nieko nepadarysi, reikės savo trans-
portu keliauti.

Kiek pavažiavus pagrindine gat-
ve sustojome apžiūrėti ,,Scandina-
vian Heritage Park,” kuris  prisistato
kaip ,,praeities prisiminimai ir atei-
ties paveldas.” Pagal turimą lanksti-
nuką, 1992 m. spalio 12 d.  parke bu-
vo iškilmingai iškeltos visų penkių
Skandinavijos kraštų bei JAV ir Ka-
nados vėliavos dalyvaujant ambasa-
doriams ir daugeliui iškilių diplo-
matų bei svečių. Tą pačią dieną buvo
dedikuotas ir olandiškas vėjo malū-
nas, statytas 1928 metais, dabar at-
naujintas ir čia pastatytas. Metai po
metų vieta plėtėsi,  atsirado daugiau
pastatų, kurie atspindėjo skandinavų
kultūrą, jų gyvenimo būdą. 1990 m.
atvežtas iš Norvegijos ir čia pastaty-
tas ,,stabbur”. Tai dviejų aukštų na-
mas, kurio antras aukštas platesnis
už pirmajį. Jame laikomas maistas ir
kiti reikmenys. 1991 m. atvežtas iš
Norvegijos 220 metų senumo ,,sigdal
house.” Tai tipiškas norvegiškas gy-
venamasis namas. Šiek tiek priminė
Rumšiškėse matytas lietuviškas pir-
kias. 1993 m. Sondre Norheim garbei
pastatytas paminklas su amžina
liepsna. Paminklą suprojektavo Shel-
don Larson, o liepsną atvežė iš Sond-
re gimtinės Norvegijoje North Da-

kota valstijos gubernatorius Edward
Schafer.  1997 m. baigta statyti pirtis-
sauna. Kadangi vanduo yra svarbus
skandinavų kasdieniniame gyveni-
me, 2000 m. pastatytas krioklys, ku-
rio vanduo toliau plaukia upeliais į
dekoratyvinį ežerėlį. Tais pačiais
2000 m. švedų kilmės asmenų drau-
gija padovanojo ,,Dala” arklį. Tai
oranžinės spalvos arklys su margais
apynasriais, laikomas žymiausiu
Švedijos simboliu, ten nuo XIX  šimt-
mečio gaminamu. Aš pirmą sykį tokį
mačiau. 2000 m. pradėta statyti Gol
Stave bažnyčia-muziejus yra vienos
bažnyčios Norvegijoje duplikatas.
Pastato apačia yra 60 x 45 pėdų ir 60
pėdų aukščio. Šioje bažnyčioje yra
daug simbolizmo. Pats pastatas yra
apversto laivo formos. Toliau, tri-
kampio formos pavilijonas, baigtas
2003 m. Labai patogus grupiniams
susiėjimams bei koncertams. Šiame
parke yra ir kelios garsių skandinavų
statulos. Pirmiausia ,,sutikome’
pasakorių Hans Christian Anderson,
besėdintį su paukščiuku ant rankos.
Toliau, garsaus Islandijos tyrinėtojo
Leif Eiriksson septynių pėdų statula.
Na, o žiemos sporto mėgėjams, ma-
nau, gerai žinomas Sondre Norheim,
dabar vadinamas modernaus slidi-
nėjimo ,,tėvu”. Dar viena statula tai –
Casper Oimoen pagerbti. Jis buvo sli-
dininkas keliose olimpiadose bei šios
komandos kapitonas. Prie šių visų
įžymybių yra ir pagrindinis pastatas
su raštinėmis, susirinkimų sale, mu-
ziejumi ir dovanų krautuvėle. Per va-
landą aplankėme penkis kraštus ir
,,apšilome” skandinavų festivaliui.

Apie 3 val. popiet pasiekėme savo
kelionės tikslą – North Dakota Fair-
grounds. Kiek akis užmato įvairiau-
sių spalvų ir didumo motornamiai.
Truko laiko susiorientuoti, kur šį
kartą mums paskirta apsistoti. Pri-
jungę elektrą, nuėjome prie nurody-
tos vietos laukti kursuojančio auto-
buso. Per šį festivalį čia suvažiuoja
autobusai iš įvairių mokyklų keliau-
ninkus vežioti. Kadangi festivalis la-
bai populiarus, tai nakvynių greit
pristinga.                    Bus daugiau.

SU PALAPINE Į 
SKANDINAVŲ FESTIVALĮ

GRAŽINA KRIAUÇIÙNIENÈ
Nr. 3

,,Scandinavian Heritage Park” – Sigdal namas.

„Žaliausių“ pasaulio valstybių
sąraše ir Lietuva

Praėjusią savaitę Yale aplinko-
saugos teisės ir politikos centras išlei-
do savo pirmą „Aplinkos padėties
vertinimo indeksą”, kuris įvertina
valstybes pagal jų atsidavimą ap-
linkosaugai. Sąrašas sudaromas pa-
gal įvairius matavimo duomenis, pa-
vyzdžiui, anglies dvideginio ir sieros
išmetimą į atmosferą, vandens šva-
rumą ir konservavimo praktiką. Nors
turtingosios Skandinavijos šalys iš-
sidėstė pirmame penketuke, o skur-
džios Afrikos valstybės atsidūrė pas-
kutiniame penketuke, esama ir staig-
menų.

Pavyzdžiui, Kolumbija atsidūrė
devintoje vietoje, aplenkusi Pran-
cūziją, Kanadą ir Vokietiją. Latvija
šiame sąraše aplenkė Lietuvą, o pas-
taroji – Estiją. Latvija atsidūrė 8-oje,
Lietuva 16-oje, o Estija 19-oje vietoje.
Iš viso pateikiami 149 valstybių
aplinkos padėties vertinimai.

Yale centro vadovas Daniel 
C. Esty kalbasi su „Newsweek”

apie pastarąjį įvertinimą

„Newsweek”: Nors tai ne staig-
mena, bet atrodo, kad yra stiprus
ryšys tarp valstybės gerovės ir jos
aplinkos padėties?

Daniel C. Esty: Be abejo, tur-
tingesnės šalys turi daugiau išteklių
įsigyti aplinkosaugos priemones,
pavyzdžiui, užtikrinti geriamojo van-
dens saugumą ar taršos kontrolę
arba geresnę oro kokybę. Tačiau
įspūdinga tai, kad kiekviename iš-
sivystymo lygyje randame valstybių,
kurios aplenkia savo pajamų grupės
kolegas, o kitos smarkiai atsilieka.
Tad jeigu pajamos ir yra svarbios
geriems aplinkosaugos rezultatams,
pasirodo, geras valdymas irgi yra be
galo svarbus. 

N: Kurios šalys jus nustebino?
D. E.: Costa Rica. Tai tikrai nėra

turtinga valstybė, ji yra penktoje
vietoje, bet jai aplinkos politika buvo
labai svarbi. Ji yra įsipareigojusi
paversti gamtosaugą nacionalinės

tapatybės kertiniu akmeniu.

N: Tikra staigmena yra tai, kad
Rytų Europos šalys gerai pasirodė są-
raše. Iš 20 net šešios jų yra pirmame
dvidešimtuke.

E.: Rytų Europos šalys padarė
daug reikalingų žingsnių apsivaly-
damos nuo sovietinio laikotarpio neš-
varios pramonės. Su savo kaimy-
nėmis Skandinavijoje jos dalijasi įsi-
pareigojimu aplinkosaugai, ir, ma-
nau, kad tai rodo duomenys. Jos taip
pat smarkiai naudoja branduolinę
energiją.

N: Kurios valstybės geriausiai
suderino verslo galimybes ir aplin-
kosaugą?

D. E.: Ypač Skandinavijos šalys
daug investavo aplinkosaugos versle,
kuris jau tapo svarbia jų ekonomikos
dalimi. Pavyzdžiui, didžiausia saulės
energijos kompanija yra Norvegijoje,
šalyje, užimančioje pirmą vietą mūsų
įvertinime. Daug Švedijos kompanijų
gerą aplinką padarė savo verslo mo-
delio dalimi. Geri to pavyzdžiai yra
„IKEA” ir „Volvo” įmonės.

N: Ką gali padaryti Jungtinės
Valstijos, labai prastai tvarkančios
aplinkosaugos reikalus?

D. E.: JAV šiame indekse pava-
žiavo žemyn. Dabar esame 39 vietoje.
Savo bendruomenėje nesistengėme,
kad būtų atkreiptas dėmesys į šilt-
namio efektą sukeliančių dujų išmeti-
mo mažinimą, kad būtų ieškoma
energijos veiksmingumo didinimo
strategijų, investuojama į alterna-
tyvius energijos šaltinius ar ieškoma
kitų galimybių. Tačiau JAV verslo
bendruomenė net ir be vyriausybės
pagalbos pradėjo kreipti dėmesį į
šiuos klausimus, nes ji suvokia, kad
greičiausiai klimato kaitos kontrolė
gali būti palaikoma kitos adminis-
tracijos. 

Straipsnis sutrumpintas.

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

,,Draugo” knygynèlyje

Vytas Kabaila (centre) su tėvais: Amanda ir Rimu.
Algimanto Kabailos nuotr.

ŠIS BEI TAS IŠ „KITO PASAULIO”
PETRAS PETRUTIS

Australija tai ne Amerika. Va,
anądien Sydney mieste buvo saulėta
diena, o miesto gyventojai vaikščiojo
vienmarškiniai. Tuo tarpu Čikagoje
buvo šaltoka ir visi dėvėjo šiltesnius
apsiaustus.

Mūsiškė Nijolė Jankutė, jos žo-
džiais tariant palikusi jaunystės Či-
kagą, išsikėlusi bemaž į kitą pasaulį
(priešingą žemės pusrutulį) dabar gy-
vena ne per toli nuo Sydney. Ji retsy-
kiais parašo „Draugui”, bet daugiau-
sia rašinėja „Mūsų pastogėn”. O aš
paskaitęs, kas buvo parašyta „Mūsų
pastogėje”, bandau su „Draugo” skai-
tytojais pasidalinti „kito pasaulio”
žiniomis.

Australijoje gyvena tūkstančiai
lietuvių. Vieni įsikūrė tenai pokario
metais, kiti jau yra gimę tame krašte,
dar kiti yra atvykę vienokiais ar
kitokiais keliais iš Nepriklausomybę
atgavusios Lietuvos. Lietuvių, atvy-
kusių pieškariniais metais, turbūt jau
nebėra. Tokie jau spėjo iškeliauti į
Anapus. Gal dar yra vienas kitas, vie-
nur ar kitur gyvenąs, iš pirmųjų
lietuvių ateivių prieauglio.

Algimantas Kabaila, „Mūsų pas-
togės” nuolatinis bendradarbis,
teikėsi aprašyti savo vaikaičio – Vyto
Kabailos – Karo mokyklos baigimo iš-
kilmes. V. Kabaila baigdamas studijas
pelnė leitenanto laipsnį. Algimanto
malonumui, jo vaikaitis studijuoda-
mas karo mokykloje nekeitė savo pir-
mojo vardo – Vytautas ar Vytas į ant-
rąjį – senelio iš mamos pusės anglišką
vardą Leigh.

Algimanto Kabailos rašinys bai-
giamas žodžiais: „O kaip jaučiasi se-
neliai, kai jų vaikaitis jau savaran-
kiškas ir kvalifikuotas karininkas?
Abu – senelis ir močiutė – aiškiai su-
pranta, kad praranda savo mėgiamą
ir mylimą anūką Vytą, nes jis jau turi
naują ir plačią šeimą – savo kolegas
kariuomenėje ir visą kariuomenę.
Ten dabar jo mintys, darbai ir siekiai.
Be abejo, abiems tėvams kur kas sun-
kiau, nes iš namų išskrenda vienin-
telis sūnus. Vytas, be abejo, linksmas,
kad jo pagrindinės ir sunkios studijos
baigtos ir prasideda naujas gyvenimo
etapas.

Beje, seneliams tai dar vienas
aiškus senatvės ženklas, nes jų vai-
kaičiai jau suaugę, o vaikai jau se-
ni...”

Štai, praėjusių metų pabaigoje

Adelaidėje buvo surengta 57-oji Aust-
ralijos lietuvių sporto šventė. Anta-
nas Laukaitis, vienas „Mūsų pasto-
gės” redakcinės kolegijos narių be ki-
ta ko rašo: „Adelaidės lietuvių bažny-
čioje ir Sporto šventės atidaryme ade-
laidiškius lietuvius buvo galima su-
skaičiuoti ant pirštų. Nesistebiu, kad
vietinis lietuviškasis jaunimas neda-
lyvauja nei chore, nei kituose vyres-
niųjų renginiuose, kai vyresnieji taip
aptingo, o gal ’apsamanojo’, kad net
tokių švenčių metu neranda reikalo
padėti jaunimui.”

Isolda Požėlaitė-Davis, AM, daž-
nai rašo „Mūsų pastogės” puslapiuo-
se. Šių metų laikraščio pirmojoje lai-
doje ji recenzuoja Josinia Palaitis dai-
lės darbų parodą. Šiuo kartu ji rašo
anglų kalba. Kažin, kodėl?

Sydney mieste, tiksliau pasakius
Bankstown, NSW, leidžiamame sa-
vaitraštyje „Mūsų pastogė” matomas
įrėmintas skelbimas, kuriame aiškio-
mis raidėmis parašyta: „Lietuvių kul-
tūrinės veiklos tęstinumas Australi-
joje – mūsų visų reikalas.”  Regis, kad
ne visi Australijos lietuviai tokius žo-
džius vienodai vertina.

Antanas Fokas, UAB „Sutaras”
direktorius, „Mūsų pastogėje” rašo
apie Lietuvoje vykdomą projektą
„Lietuviai pasaulyje”, skirtą Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečiui.
Lietuvoje leidžiamos kompaktinės
plokštelės. Prieš porą metų pasirodė
„Australijos lietuviai” ir „Kanados
lietuviai” įrašai. Praėjusių metų pa-
baigoje buvo išleista kompaktinė
plokštelė (CD) „JAV lietuviai”.

Teigiama, kad atrinkti JAV lietu-
vių kompaktinės plokštelės repertua-
rą ir patarimais padėjo konsultantai:
Elena Bradūnaitė, Leonas Narbutis,
Aidas Kupčinskas, Emilija Sakadols-
kienė.

Regis, kad apie tai jau buvo rašy-
ta ir JAV lietuvių laikraščiuose. Deja,
niekur nebuvo parašyta (jei neklys-
tu), kur galima įsigyti kompaktines
plokšteles.

Kiekvienoje Australijos lietuvių
savaitraščio laidoje puikuojasi anglų
kalba skelbimukas: „Sydney Lithua-
nian Information Centre (ALIC) now
offers Free Online Lithuanian  Lan-
guage Lessons, www.slic.org.au, El.
paštas: LLLinfo@slic.org.au”

Sakykime, kad Australijos lietu-
viai, tai ne Amerikos lietuviai. Nors,
atvirai kalbant, tiek pas vienus, tiek
pas kitus daug panašumų.

Birutės Jonuškaitės 
eksperimentai

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Šiandien skaitytojams noriu pri-
statyti dar vieną neseniai JAV
viešėjusios rašytojos Birutės Jonuš-
kaitės knygą, kuri guli ant ,,Draugo”
knygynėlio lentynos – ,,Eksperimen-
tas”. Pavadinimas intriguojantis:
kokius eksperimentus šioje knygoje
darys rašytoja? Knygos viršelio ilius-
tracija – ant stendo kabantys raktai –
tarsi klausimas – kokius pasaulius
atrakins šį kartą B. Jonuškaitė? Ir iš
tiesų – paskutiniame knygos viršelyje
autorė teigia: ,,Tiems, kas pasiryš
skaityti šią knygą, pažadu: rasite
daug netikėtų atsivėrimų. Įdomių,
keistų, išmintingų. Visus juos užra-
šiau norėdama papasakoti apie kul-
tūros žmonių dvasios ir kūno pasaulį
jų pačių lūpomis”. Tai va, ką reiškia
tie dailininkės Aistės Lapinskaitės
raktai!

Tad kokių žmonių širdys bus
atrakinamos? Knygoje autorė kalbina
aštuoniolika Lietuvoje gerai žinomų
žmonių, tokių kaip tėvas Stanislovas,
monsinjoras Kazimieras Vasiliaus-
kas, operos solistai: Virgilijus Norei-
ka ir Ramutė Tumuliauskaitė, akto-
rius Valentinas Masalskis, daili-
ninkai: Stasys Eidrigevičius, Saulė
Kisarauskienė, Laima Dzigaitė, Gin-
tautas Gavenavičius ir jo žmona Ma-
rija, Eugenijus Budrys, rašytojai: Tim
Guénard, Vanda Juknaitė, profesorė
ir literatūrologė Elena Bukelienė, ar-
chitektas Jonas Pajaujis, kompozito-
rius Mindaugas Urbaitis, skulptorius
Henrikas Orakauskas, tautosaki-
ninkė Danutė Krištopaitė, spaustu-
vininkas Vytautas Andziulis ir jo
žmona Birutė.

Knygoje tarp pokalbių įterpti pa-
čios autorės esė – ,,apie sielos ilgesį ir
skausmą, dvasios stiprybę, gyvenimo
šviesą” ― tarsi papildo kalbinamųjų
atsakymus. Knygoje juntama pas-
tarojo Lietuvos dešimtmečio dvasia,
autorė ir jos pašnekovai mėgina pas-

varstyti, koks yra ir koks turėtų būti
kultūros žmogus.

Mane, kaip skaitytoją ir kaip kar-
tais kalbinančią žmones, žavi B.
Jonuškaitės mokėjimas bendrauti su
iškiliausiais žmonėmis, sugebėjimas
juos įtraukti į pokalbį, kurio metu
kalbintieji atsiveria rašytojai.

Ne kiekvienas tai sugeba padary-
ti ir, atsiverti tikrai nėra lengva. Jos
keliami klausimai aiškūs, paprasti,
be jokio užslėpto melo. Jai rūpi pačiai
sužinoti ir skaitytojui parodyti, kas
skatina jos pašnekovus eiti kultūri-
nio augimo, dvasinio tobulėjimo ke-
liu. 

Man įdomu pasirodė ir tai, kad
knygą nebūtina skaityti iš eilės. Gali
pasirinkti bet kurį herojų ir pradėti
skaityti, kad ir nuo knygos pabaigos,
juolab kad kalbintieji tarpusavyje
niekuo nesusiję. Rašytoja iškilius
žmones kalbino skirtingu laiku, skir-
tingose vietose, jaučiame, kad tie po-
kalbiai daryti ,,iš širdies”.

Taigi rašytojos eksperimentas tai
jos  – o ir mūsų, skaitytojų – noras
,,įminti amžiną mįslę, kas jis yra ir ko
buvo pasiųstas pasaulin. Pavyksta ar
ne. Išmokstame skraidyti ir paleng-
vėle artėjame prie pilnatvės arba su-
degame klystkeliuose. Kartais susi-
deginame iš nevilties. Kartais – dėl
skausmingo laikinumo. Būna – su-
deginame ir kitus. Recepto laimin-
gam, tuo labiau – prasmingam – gy-
venimui joks šamanas neparašys. Ga-
lima tik apmąstyti kitų patirtis, įsik-
lausyti į kitų išmintį. Ir toliau ekspe-
rimentuoti”.

Knygos  kaina – 20 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo-
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per-
siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant
daugiau leidinių – už kiekvieną papil-
domą knygą – 2.5 dol. mokestis. Prieš
užsisakant knygą, prašome paskambin-
ti ,,Draugo” administracijai tel.: 773-
585-9500.

Birutė Jonuškaitė ,,Eksperimentas”,
,,Gimtasis žodis”, Vilnius, 2005, 240
psl.

Birutė Jonuškaitė 
Laimos Apanavičienės nuotr.
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AMŽINYBĖN IŠKELIAVO 
REGINA POVYLIŪTĖ-ŠEPETIENĖ

Neseniai, sausio 10 d., Calgary,
Kanadoje mirė Regina Povyliūtė-Še-
petienė. Ji buvo viena iš paskutiniųjų
mūsų žmonių, augusi ir išsimokslinu-
si laisvoje tarpkarinėje Lietuvoje.
Baigusi Kėdainių gimnaziją, Regina
studijavo ir baigė humanitarinius
mokslus Vytauto Didžiojo universi-
tete, Kaune. Po to buvo išvykusi į
Londoną, kur studijavo anglų kalbą.
Jai grįžus atgal, tuoj prasidėjo sovie-
tų okupacija, kurios metu su šeima
turėjo slapstytis. (Jos tėvas Pranas
Povylius, buvęs Kėdainių miesto bur-
mistras, buvo paskirtų į Sibirą išvežti
sąrašuose). 1944 m. sovietų rusams
grįžtant, Regina su šeima pasitraukė
į Vokietiją. Po karo visi Povyliai buvo
pasiruošę vykti į JAV, bet Pranas Po-
vylius staiga mirė ir reikėjo pakeisti
planus. Šeima emigravo į Kanadą.
Regina buvo ištekėjusi už dailininko
Aleksandro Šepečio, turėjo du vaiku-
čius. Kanadoje gyvenimas buvo gana
sunkus. Vėliau vyras mirė Edmonto-
ne. Regina pradėjo lankyti vietinį
universitetą ir gavo teisę mokytojau-
ti. Pradžioje jai teko dirbti Huteritų
kolonijoje, o vėliau gavo darbą Red
Deer, Alberta mokyklų sistemoje. Ten
mokytojavo, kol išėjo į pensiją. Kaip
mokytoja ji buvo labai vertinama ir
mylima savo mokinių. Ji priklausė
įvairioms organizacijoms, tarp jų
Universiteto Moterų klubui, Kata-

likių moterų lygai ir t.t.
Regina buvo graži, protinga, išsi-

lavinusi, bet taip pat kukli, nepreten-
zinga ir visų labai mėgiama. Kėdai-
nių prisiminimai jai švietė kaip toli-
mas žiburys. Ji mirė Calgary, kur gy-
veno jos sūnus Rimas su šeima, ir ku-
ri ja gražiai rūpinosi. Ilsėkis ramybė-
je, nors ir toli nuo savo brangiųjų
Kėdainių!

Danutė Širvydaitė-
Bieliauskienė

Regina Povyliūtė-Šepetienė

Tauriam lietuviui, meno ir poezijos puoselėtojui
A † A

dr. JONUI ŠALNAI

užbaigus žemiškąją kelionę, liūdinčiai žmonai JANINAI,
sūnums VYTAUTUI ir JONUI su šeimomis bei seserims
Lietuvoje nuoširdžią užuojautą reiškiame ir dalinamės
skausmu.

Pranė Pakalkienė
Vanda Gasperienė

Mielai Daytona Beach (FL) klubo narei
A † A

MARIJAI JAZBUTYTEI-VARNIENEI

mirus, JAZBUČIŲ ir SODAIČIŲ šeimoms reiškiame
gilią užuojautą.

Klubo valdyba ir nariai

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Mažos gudrybės, kaip paruošti puikią kavą 
Paruošti gerą kavą nėra sudėtin-

ga. Kavos skonis priklauso ne tik nuo
kavos kiekio ar rūšies, bet ir nuo tin-
kamai parinktos vandens tempera-
tūros. Užplikyti kavą reikia ne ver-
dančiu vandeniu, bet įkaitintu iki 200
laipsnių. Šia maža gudrybe pasidali-
no Estijos 2007 m. „World Coffee in
Good Spirits” pasaulio čempionas
Helger Aava. Jis atskleidė trijų popu-
liariausių kavos rūšių – espreso,
kapučino ir kavos su pienu – ruošimo
subtilybes ir pagrindines klaidas.

„Skaniai kavai būtinas minkštas
vanduo. Todėl geriausia į arbatinį ar
espreso aparatą pilti ne tiesiai iš
čiaupo, bet pirktą geriamą vandenį”,
– patirtimi dalinosi Aava. Pasak jo,
dažniausiai pasitaikančios klaidos
ruošiant espreso kavą yra dvi. Pir-
miausia, negalima espreso aparato
kavos dėklo plauti vandeniu. Iš-
krapščius panaudotą kavą, jį reikia
išvalyti sausa šluoste. Taip pat įsta-
čius paruoštą kavos dėklą į espreso
aparatą negalima jo ten ilgai laikyti,

nes kava sukeps ir bus karti. Kava iš
espreso aparato turėtų bėgti tik apie
20–30 sekundžių. Tikros espreso
kavos neturi būti daug, tik 25–35 ml.
Gerai paruoštą espreso galima at-
pažinti iš pusės ar viso centimetro
storio standžios rausvos putos, kuri
neišnyksta net išmaišius. Beje, išger-
ti espreso kavą reikia kol ji yra karš-
ta. Espreso kavai netiks paprasti
puodeliai. Jie turėtų būti 60–90 ml
talpos. Taip pat būtina atkreipti dė-
mesį ir į puodelio dugną, kuris turėtų
būti nuožulnus ir be aštrių kampų.
Kitaip neišeis suformuoti standžios
espreso putos.

Kapučino kava ruošiama iš
espreso ir karšto pieno putos. Pasak
Aavos, jei pienas buvo pakaitintas iki
reikiamos 150 laipsnių temperatūros
kapučino bus saldi ir be cukraus.
Pieno puta turi būti standi kaip kre-
mas, be burbulų ir pusantro cen-
timetro storio. Kapučino kavai tin-
kamiausi yra porcelianiniai 150–180
ml talpos puodeliai.

Kavos su pienu paruošimas ma-
žai kuo skiriasi nuo kapučino – apie
30 ml espreso ir daugiau suplakto
karšto pieno, nes standartinis kavos
su pienu puodelis yra 220 ml talpos.
Taip pat pirma galima supilti pa-
ruoštą pieną, o ant viršaus espreso.
Anot Aavos, kava su pienu neturi
būti sluoksniuota, tai tėra mitas.
Beje, jos saldinti cukrumi taip pat
nėra būtina.

Darija Petraitytė
Alfa.lt

Margumynai

Nuo ko priklauso kavos skonis ir kvapas
Kavamedžio pupelių kokybė pri-

klauso nuo dirvožemio ir nuo vie-
tovės pakilimo virš jūros lygio.

Iš kavos pupelių gauname geres-
nio kvapo ir skonio kavą iš tų, kurios
yra užaugusios bent 2,000 metrų
aukštyje virš jūros lygio.

Kava pagal kilmę yra skirstoma į
dvi rūšis: 1) Aštraus kvapo ir 2) Sal-
daus kvapo.

Pirmosios grupės kavos pupelės
yra užaugusios Brazilijos Rio de Ja-
neiro vietovėse. Antroji grupė – Ja-
vos, Puerto Rico, Maracaibo, Gvate-
malos bei kitose šalyse.

Geriausios rūšies kava yra pa-

kuojama į skardines, kur oras yra iš-
trauktas, todėl išlieka kavos kvapas.

Kavos pupelės turi 1, 2 – 1,5 proc.
kofeino, bet Indijos pupelės turi net
2,2 – 2,6 proc. kofeino.

Eugenius Gerulis

Gilių kava grįžta
Šis tradicinis gėrimas maloniai

atgaivina, sušildo sužvarbusį kūną, o
didžiausia palaima apima tuos, kurių
gomurys atpažįsta tą patį vos kars-
telėjusį skonį vaikystėje pas senelius
gertos gilių kavos. Gilių kava – svei-
katos šaltinis. Ąžuolas lietuviams
nuo seniausių laikų yra jėgos ir tvir-
tybės simbolis. Senieji žinynai teigia,
kad gilių kava jauną žmogų daro
gražiu ir ištvermingu, o seną – jauni-
na, suteikdama naujų jėgų. Gilių
kava buvo stiprinami silpni, sergan-
tys mažakraujyste, baikštūs vaikai,
šis gėrimas buvo naudojamas net mo-
terų isterijai raminti. Ąžuolo gilės di-
dina apetitą, turi antibakterinį povei-
kį, stabdo viduriavimą. Ne veltui
senoliai teigia, jog gilių kava itin tin-
kama virškinimo sutrikimams gydy-
ti, opoms žarnyne raminti. Be to, gi-
lės turi kalcio, vitaminų, mikroelemen-
tų, o maistingumu nenusileidžia dar-
žovėms. Gilių kava neturi kofeino,
tad ja mėgautis gali ir senas, ir jaunas.

Pasak Kulinarijos paveldo fondo
vadovės etnologės Birutės Imbrasie-
nės, gilių kava yra darbštumo, kruopš-
tumo simbolis, nes ją paruošti – dide-
lės kantrybės reikalaujantis darbas.
Žinomi keli gilių kavos ruošimo bū-
dai. Štai vienas iš jų. Iš pradžių at-
renkamos nepažeistos, gražios, svei-
kos gilės, jos išlukštenamos ir padžio-
vinamos. Tada verdamos piene, su-
smulkinamos peiliu ir skrudinamos
krosnyje su sviestu arba grietinėle.
Išdžiovinamos ir supilamos į drobinius
maišelius. Prieš verdant kavą išdžio-
vintos kapotos gilės yra sumalamos.
Tada į verdantį vandenį pagal skonį
(1-2 šaukšteliai puodeliui) įdedama
gilių kavos ir verdama 3-5 min. Be-
lieka užbalinti pienu arba grietinėle,
pakaitinti 1 minutę, nukošti ir pa-
teikti. Pasak etnologės B. Imbrasie-
nės, yra žinoma, kad gilių kava būda-
vo skaninama maltu imbieru, gvaz-
dikėliais ar kardamonu.  

Pagal Alfa.lt
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregaci-
jos steigėja Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta Palaimintąja. Mišios
bus šeštadienį, vasario 2 d., 9:30 val.
r. seselių motiniškajame name, 2601
W. Marquette Rd., Chicago. Mišias
aukos kun. Peter Paurazas, Maria
Convent kapelionas.

�Vasario 2 d., šeštadienį 11 val. r.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629, kūrybingai pasidaryti Užgavė-
nių kaukes pagelbės dailininkės Rasa
Ibianskienė ir Virginija Morrison.
Nepamirškite žirklių, klijų ir pačių
įvairiausių medžiagų skiaučių, kailių
atraižų. Su dailininkių pagalba viską
panaudosite kaukių kūrimui. Išra-
dingiausių kaukių ir kostiumų auto-
riai bus apdovanoti. Vaišinsimės Už-
gavėnių blynais. Mokestis: vaikams –
6 dol., suaugusiems – 12 dol. Būtina
registruotis tel. 773-582-6500.

�Mažosios Lietuvos lietuvių drau-
gija Čikagoje maloniai kviečia į tra-
dicinį ,,Užgavėnių šiupinį”, kuris
vyks vasario 2 d., šeštadienį, 6 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Gintaro salėje. Meninę programą at-
liks vokalinė grupė ,,Laumės”, bus
vakarienė, šokiai, kuriems gros Al-
gimanto Barniškio orkestras. Stalus
ar pavienes vietas galite užsisakyti
tel. 630-969-1316 (Ramūnas Buntinas).

�Maloniai kviečiame į ,,Žaltvyk-
slės” teatro premjerą  ,,Upė ant asfal-
to”, kuri įvyks vasario 2 d. 6:30 val. v.
Jaunimo centre. Režisierė Ilona Čia-
paitė. Spektaklyje vaidina: Aušra Ja-
saitė, Linas Umbrasas ir Antanas
Steponavičius. 

�Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos – Vasario 16-osios proga Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsu-
latas Čikagoje vasario 16 d., šeštadie-
nį, 6 val. v. maloniai visus kviečia at-
vykti į parodos „Pirmoji banga” ati-
darymą, kuri vyks Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje,  6500 South Pu-
laski Rd., Chicago. Telefonas pasitei-
ravimui: 773-582-6500. Paroda Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje
veiks iki š.m. kovo 2 dienos. 

�JAV LB Lemont apylinkės val-
dyba maloniai kviečia visuomenę į
Nepriklausomybės dienos minėjimą,
kuris vyks vasario 17 d. 12:30 val. p.
p. PLC Fondo salėje, 14911 127th St.,
Lemont, IL. Pagrindinį pranešimą
padarys LR Generalinis konsulas Či-
kagoje Arvydas Daunoravičius.  Me-
ninę programą atliks dūdų orkestras
,,Gintaras”, solistės Genovaitė Bi-
genytė, Nijolė Penikaitė ir tautinių
šokių grupė ,,Spindulys”.

�Lietuvos Dukterų metinis drau-
gijos susirinkimas įvyks š. m. vasario
24 d. 2 val. p. p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st. St., Chicago. Kviečiame nares ir
viešnias dalyvauti.

�JAV LB Hartford apylinkės
valdyba kviečia visus į Nepriklauso-
mybės minėjimą, kuris įvyks vasario
17 d., Hartford, Šv. Trejybės parapijo-
je (53 Capitol Ave). 9 val. r. šv. Mišios,
kurių metu giedos parapijos choras,
vad. J. Petkaičio. Po Mišių – minėji-
mas parapijos salėje.  Kalbės Asta Ne-
nortienė. Bus renkamos aukos  bend-
ruomenės reikalams, pabendrausime
prie kavutės. Tel.: pasiteiravimui:
860-657-9067.

�Amerikos Lietuvių Taryba, JAV
LB Boston apylinkė, Tautinės Sąjun-
gos Boston skyrius kviečia visus kar-
tu vasario 17 d. Boston švęsti 90–ąsias
Lietuvos Nepriklausomybės metines!
Šventė prasidės 10:30 val. r. iškilmin-
gomis šv. Mišiomis Šv. Petro lietuvių
bažnyčioje, S. Boston. 1 val. p. p.
šventė tęsis Lietuvių Piliečių draugi-
jos S. Boston salėje. Prelegentas –
Lietuvos Respublikos ambasadorius
JAV Audrius Brūzga. Programoje –
,,Jaunų širdžių ansamblis” su antro
Lietuvos išsivadavimo laikotarpio
dainomis ir Boston vyrų sekstetas. 

Spaudos apžvalga

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE ALTo Čikagos skyriaus
(pirm. Evelina Oželienė) 

organizuojamas 

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS 
vyks vasario 10 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 

Maria gimnazijos salėje, 6727 S. California Ave., Chicago, IL 60629. 

Pagrindinis kalbėtojas – gen. mjr. Jonas Algirdas Kronkaitis, buvęs
Lietuvos kariuomenės vadas.

Minėjime dalyvaus Robert Gilchrist, JAV Valstybės departamento 
Skandinavijos ir Baltijos reikalų vyriausias direktorius. 

Muzikinėje programoje – Tarptautinių konkursų laureatas Edvinas
Minkštimas skambins M. K . Čiurlionio ir F. Liszt kūrinius.

2008 m. kovo 13–14 d. rengiamas piliečių priėmimas 
konsuliniais klausimais Palm Beach, Floridoje. 

Interesantus priiminės Lietuvos Respublikos generalinio konsulato
Niujorke konsulas Algimantas Misevičius.

Pageidaujančius dalyvauti priėmime prašome registruotis el. paštu pas
Jolitą Dromaitaitę: lithuaniancenter@gmail.com arba tel. 561-309-6708,
nurodant savo vardą, pavardę, kokios konsulinės paslaugos pageidauja-
ma, kurią dieną ir kuriuo laiku Jums patogiau atvykti. Jeigu norite atsiimti
jau išrašytą pasą, taip pat prašome pranešti: info@ltconsny.org.

Piliečių priėmimas vyks Lietuvos Respublikos garbės konsulate: 
44 Cocoanut Row T-12, Palm Beach, FL, 33480. 
Tel. 561-832-2232, 561- 832-5550.

LR generalinio konsulato Niujorke informacija

PLC Socialinių reikalų skyrius vasario 10 d. organizuoja nuvažia-
vimą į Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą, kuris
vyks Maria gimnazijos salėje, 6727 S. California Ave., Chicago, IL 60629. 

Nuo PLC išvykstame 12:15 val. p. p. Kaina – 10 dol. asmeniui. Norint
pasiteirauti ir užsisakyti vietas, skambinti R. Kronui tel. 630-968-0184. 

Redakciją pasiekė 6, paskutinis
2007 m. žurnalo ,,Ateitis”, leidžia-
mas nuo 1911 metų, numeris.

Leidinys prasideda kvietimu, ra-
ginimu atsiliepti ir kiekvieną asme-
niškai susirūpinti aukštojo mokslo ir
studijų reforma.

Apie įdomius žmones ir įdomią
šalį Švediją bei studijas Lundo uni-
versitete pasakoja Juozas Abaravi-
čius.

Tęsiamas Jono Vilimo pasakoji-
mas ,,Apie muziką ir Bažnyčią (III)”.
Žurnale sveikinami dr. Vincentas
Rastenis, šventęs 85-ąjį jubiliejų ir
dr. Antanas Dambrava, apdovanotas
Ispanijos karalystės ordino Didžiuo-
ju kryžiumi už civilinius nuopelnus.

S. Ligita Ryliškytė atsiveria ap-

mąstymuose ,,Žodis tapo kūnu ir gy-
veno tarp mūsų”.

Alfa Sušinskas savo straipsnyje
,,Mes ir jie” kalba apie idėjas ir idea-
lus kaip neatsiejamas ir asmeninei
prigimčiai priklausančias dalis.

Dr. Dalia Garūnaitė-Sadaus-
kienė nušviečia prel. Juozo Prunskio
gyvenimą.

Dovilės Polikaitės straipsnyje
,,Sunkiu tautos išlikimo ir tikėjimo
laisvės keliu einant” atsispindi skau-
di realybė, kai išplėštas kryžius
tampa širdies sinonimu.

Tikrojo tikėjimo pavyzdžiai at-
sivers Linos Bublytės prisimini-
muose ,,Dievas mus visus kviečia”. Au-
torė primena, jog turime išmokti
klausytis ir išgirsti pagalbos šauksmą.

Mūsų skaitytojams pažįstama s.
Ona Mikailaitė prisimena kun. Stasį
Ylą, kurio šimtmečio jubiliejų net-
rukus minėsime. Apie S. Ylą rašo ir
dr. Milda Palubinskaitė. Šio atei-
tininkų tėvo darbai rodė ir teberodo,
kad Dievas yra gyvas ir mūsų santy-
kis su Juo yra kasdienis, paprastas,
vedantis mus prie artimesnių ryšių
su kitais.

Dar galėsite pasiskaityti apie XX
a. pradžios atgimimą per Bažnyčią ir
žymius šviesuolius dvasininkus,
sporto skyriuje susipažinsite su te-
nisininku Ričardu Berankiu, rasite
kitų įdomių naujienų.

Žurnalas gausiai iliustruotas
nuotraukomis. Jį leidžia Ateitininkų
federacija.

Paruošė L.A.

,,Ateitis”

Edvinas Minkštimas. 
Algimanto Žižiūno nuotr.

Vasario 9 d. 6 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje,
14911 127th Street, Lemont,

įvyks 2007 metų
Tarptautinio Čiurlionio

pianistų konkurso 
laimėtojo 

EDVINO MINKŠTIMO 
koncertas

Skambės M. K . Čiurlionio 
ir F. Liszt kūriniai. 

Koncertą ruošia 
Lietuvos vaikų 
globos būrelis 

,,Saulutė”.


