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Švedija ñada padèti Lietuvai
sprêsti energetikos problemas

Vilnius, vasario 6 d. (ELTA) –
Lietuvoje su vizitu lankosi Švedijos
vicepremjerė bei energetikos ir verslo
ministrė Maud Olofson. Ministrę
priėmė prezidentas Valdas Adamkus.
Švedija yra pasirengusi visomis išga-
lėmis padėti Lietuvai sprendžiant
energetikos problemas, o baigta Lie-
tuvos ir Švedijos elektros tilto gali-
mybių studija paspartins šio projekto
įgyvendinimą. Tai susitikime su Lie-
tuvos prezidentu V. Adamkumi pa-
reiškė Švedijos vicepremjerė.

Lietuvos vadovas pažymėjo, kad
Lietuvai yra svarbus kuo greitesnis
Lietuvos ir Švedijos elektros tilto įgy-
vendinimas: ,,Artėjant Ignalinos ato-
minės elektrinės uždarymui, šis pro-
jektas turi ne tik komercinę, bet ir
strateginę reikšmę visam regionui ir
Lietuvai.”,,Lietuvą ypač jaudina Bal-
tijos dujotiekio poveikis Baltijos jūros
ekologijai, todėl nerandame argu-
mentų, kodėl ’Amber pipe’ projektas
nebuvo pasirinktas per Baltijos ir ki-
tų ES valstybių teritorijas”, – sakė V.
Adamkus.

M. Olofson pabrėžė, kad visi

klausimai, susiję su Baltijos jūros
ekologija, turėtų būti profesionaliai
išanalizuoti ir įvertinti. Pasak jos,
Švedija ir jos įmonės yra pasirengu-
sios pasidalinti technologine patirti-
mi, kaupiant energiją iš atsinaujinan-
čių šaltinių ir mažinant klimato tar-
šą.

V. Adamkus ir M. Olofson apta-
rė Šiaurės dujotiekio ,,Nord Stream”
keliamą grėsmę Baltijos jūros eko-
sistemai. Pokalbio dalyviai sutarė,
kad Baltijos ir Šiaurės valstybėms
reikėtų laikytis išvien, sprendžiant
energetinio saugumo ir aplinkosau-
gos klausimus Europos Sąjungoje.

Strasb∆re išnagrin∂ta byla prieš Lietuvâ

Washington, DC, vasario 6 d.
(,,Reuters”–AFP–BNS) – Demo-
kratai Barack Obama ir Hillary
Clinton pasidalijo svarbias ,,superan-
tradienio” pergales, o respublikonas
John McCain laimėjo devyniose vals-
tijose, bet nesugebėjo galutinai su-
triuškinti savo varžovų.

,,Superantradienį” demokratų
kandidatas į JAV prezidentus buvo
renkamas 22 valstijose, o respubli-
konai už savo kandidatus balsavo 21
valstijoje. 19-oje valstijų vyko abiejų
partijų balsavimai.

Atkaklioje demokratų preten-
dentų dvikovoje B. Obama, kaip pro-
gnozuojama, laimėjo 13-oje valstijų,
o H. Clinton – aštuoniose, bet tarp
šių aštuonių yra ir dvi svarbiausios
antradienį balsavusios valstijos – Ca-
lifornia ir New York, kuriam ji atsto-
vauja Senate.

Didžiausias ,,superantradienio”
prizas buvo California, kuri į partijų
suvažiavimus, Nukelta į 7 psl.

Çikagos lietuviû opera ,,Vaivâ”
pakeitè î ,,Traviatâ”

Čikaga, vasario 5 d. (ELTA) –
Dešimtkart sumažinęs paramą Lie-
tuvių Fondas sužlugdė pastangas Či-
kagoje pastatyti lietuvišką operą. 52-
ajam sezonui Čikagos lietuvių opera
buvo sugalvojusi savo gerbėjus pa-
maloninti lietuviška opera ir pasta-
tyti kompozitoriaus Vytauto Klovos
operą ,,Vaiva”, tačiau sumanymo net-
rukus teko atsisakyti, iš Lietuvių
Fondo negavus tokios paramos, ko-
kios tikėtasi – 10 tūkstančių JAV
dolerių – praneša ,,Elta”.

Nors daugiau kaip pusšimtį metų
už Atlanto gyvuojanti Čikagos lietu-
vių opera savo pastatymus atlieka lie-
tuvių kalba, tačiau dažniausiai ši ne-
pakartojama grupė stato ne lietuvių
kompozitorių operas. Priežastys – lie-
tuviškų operų nėra daug, be to, nelie-
tuviškų kūrinių pastatymai pigiau
kainuoja, mat jiems nereikia gaminti
dekoracijų bei rūbų – juos galima išsi-
nuomoti. Praėjusį rudenį Čikagos lie-
tuvių operos choras jau buvo pradėjęs

repetuoti naująjį veikalą, taip pat
buvo išspausdinta ir koncertmeiste-
rio Manigirdo Motekaičio parengta
knygelė su šios operos choro partija.

Susidarius nenumatytai padėčiai
buvo skubiai pasirinkta kita opera –
populiariausia tiek Lietuvoje, tiek iš-
eivijoje – Giuseppe Verdi ,,Traviata”.
Šį kūrinį Čikagos lietuvių opera sta-
tys jau ketvirtą kartą. Dienos šviesą
lietuvių scenoje šis kūrinys išvydo
1966 m., o 1971 m. ji buvo pakartota.
Trečią kartą ,,Traviata” Čikagos lie-
tuviams nuskambėjo prieš šešerius
metus.

Šių metų vienintelis ,,Travia-
tos” spektaklis numatomas balandžio
27 d. Morton vidurinės mokyklos au-
ditorijoje Cicero mieste. Pagrindi-
nius vaidmenis atliks jau anksčiau
Čikagos lietuvių operos spektakliuo-
se dainavę Lietuvos nacionalinio ope-
ros ir baleto teatro solistai Andrius
Rubežius, Mindaugas Gylys ir Arvy-
das Markauskas.

Švedijos vicepremjerė M. Olofson (viduryje) lankėsi Prezidentūroje.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, vasario 6 d. (BNS) –
Strasbūre išnagrinėta buvusio Kai-
šiadorių prokuroro byla prieš Lietuvą
bus pamoka ir kitiems Europos šalių
teismams. Europos žmogaus teisių
teisme paskelbta, kad Lietuva pažei-
dė buvusio Kaišiadorių prokuroro
Kęsto Ramanausko teisę į teisingą

teismą ir priteisė jam sumokėti 30
tūkst. eurų visai patirtai žalai atly-
ginti, taip pat bylos išlaidoms paden-
gti.

Šiuo metu advokato praktika be-
siverčiantis K. Ramanauskas prieš 7
metus buvo nuteistas kalėti dvejus
metus už 2,5 tūkst. JAV dolerių kyšio

Rinkimû kova
dar nesibaigè

ėmimą. Vėliau paaiškėjo, kad paimti
kyšį jį įkalbėjo Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT) darbuotojas. Stras-
būro teismas nustatė, kad STT dar-
buotojas turėjo įtakos K. Ramanaus-
kui apsispręsti daryti nusikaltimą,
už kurį jis buvo nuteistas.

John McCain tvirtai pirmauja tarp
respublikonų.
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CLEVELAND, OH

WASHINGTON, DC

WORCESTER, MA

Skanūs pietūs kilniam tikslui
VIDA BUÇMIENÈ

„Kuo nori būti užaugęs?” – daž-
nai klausiama vaiko. Vaikas skatina-
mas galvoti apie ateitį, rinktis iš
daugelio galimybių, siekti užsibrėžto
tikslo. Kuo jis pagaliau taps – moky-
toju, gydytoju, mūrininku, ūkininku,
verslininku ar valkata, plėšiku? Le-
miamą įtaką darys tėvai, mokykla,
draugai, bažnyčia, bendruomenė.
Svarbiausia – tėvai. O kas, jei tėvai
vaikų neprižiūri, neauklėja, nerodo
jiems jokio teigiamo pavyzdžio?

Lietuvoje yra nemažai tokių so-
cialinės rizikos šeimų. Kas jų vai-
kams padės išvengti gyvenimo klyst-
kelių, kas parodys kelią į šviesesnį ry-
tojų? Tokiais vaikais rūpinasi dienos
centrai, kurių devynis remia organi-
zacija „Vaiko vartai į mokslą”, įkū-
rusi skyrius penkiuose JAV mies-
tuose.

Į tuos centrus po pamokų atėju-
sius vaikus jaukiose patalpose pasi-
tinka globėjos, kurios nuoširdžiai rū-
pinasi jų fizine ir dvasine gerove.

Pasistiprinę kukliais, bet maistingais
pavakariais, vaikai prižiūrimi globėjų
paruošia pamokas ir įsijungia į įvai-
rius užsiėmimus – žaidimus. Bežais-
dami jie nejučiomis išeina JAV lietu-
vių pedagogų bei psichologų sukur-
tas charakterio ugdymo programas.
Atostogų metu šiems vaikams ren-
giamos iškylos bei stovyklos. Kai
kuriuose centruose taip pat vyksta
kursai lankytojų motinoms.

Kad Clevelando skyriaus globo-
jamų centrų vaikučiams nepristigtų
sriubutės ir duonytės, kad Velykė ga-
lėtų jiems atnešti po margutį ar žais-
liuką, skyriaus valdyba rengia pietus
kovo 9 d., sekmadienį 11 v. r. Dievo
Motinos parapijos svetainėje. Kadan-
gi nei šeimininkės už darbą, nei para-
pija už patalpas neims jokio atlygini-
mo, už 10 dol. ir skaniai bei sočiai
pavalgysite, ir palengvinsite apleisto
Lietuvos vaikelio dalią.

(Daugiau žinių apie šią organi-
zaciją rasite interneto svetainėje
www.childgate.org)

,,Vilties angelo” vaikai laisvalaikio metu.
Aldonos Kamantienės nuotr.

Kazlų Rūdos ,,Šypsniukas” vaikų dienos centrą aplankė ,,Vaiko vartai į
mokslą” Clevelando skyriaus koordinatorė Stasė Kazlauskienė.

,,Vilties angelo” dienos centro vaikai laukia mūsų paramos.

Sausio 22 d. Nacionalinis Res-
publikonų komitetas savo būstinėje
Washington, DC surengė priėmimą
„Žygiui už gyvybę”, pagerbiant tuos
200,000 dalyvių, kurie susirinko JAV
sostinėje, ir tuos, kurie jau 35 metus
kovoja, kad būtų atšauktas baisus
JAV Konstitucinio teismo padarytas
sprendimas 1973 m. Roe v. Wade, le-
galizuojant abortus JAV. Šio reikš-
mingo priėmimo šeimininkas — Ro-

Naujus metus Worcesterio skau-
tai atšventė Maironio Parke (Shrews-
bury, MA), pasakiškai padabintoje
salėje, kurią papuošė naujai atvyku-
sios lietuvės. Stalai buvo apkrauti
skaniais užkandžiais, kuriuos paga-
mino šeimininkė Regina Vanagienė-
Gluodienė, jai buvo įteiktos gėlės už
triūsą ir skanius valgius.

Privažiavo daug jaunimo iš apy-
linkės miestelių, net sulaukėme sve-
čių iš Lietuvos, kurie džiaugėsi kartu
su mumis. Svečiai padainavo duetu,
kuriam visi plojo. Žmonės šoko ir
dainavo, Stasiui Šimkui gražiai gro-
jant akordeonu. Jo žmona Verutė
vadovavo lietuviškiems žaidimams
bei rateliams.

Vėliau pasigirdo šiuolaikinė mu-
zika, kai užgrojo, net sienos drebėjo.
Skautiškas „ačiū” Edvardui Šimkui
už jo darbą parūpinus mums lietu-
višką muziką. Visi šokom – tik, kurie
galėjo, krutino savo senus kaulus,
nenusileisdami jaunimui. Kartu turi-
me padėkoti mūsų sesėms ir bro-
liams, kurie prisidėjo prie šio vakaro,
kad galėtume sėkmingai ir linksmai
sutikti 2008-uosius metus.

Dėkojame Irenai Markevičienei
(Worcesterio skautų tuntininkei),
kuri niekad nepailsta stengdamasi
mums suteikti progą visiem susibur-
ti ir atšvęsti Naujus metus... Sesė
Irena pakvietė poetę Aldoną Krišto-
levičienę-Kris paskaityti jos sukurtą
eilėraštį. Po to sesė Irena pasveikino
svečius, linkėdama daug laimės ir
gerų 2008 metų. Prieš 12 val. buvo
įjungtas televizorius ir visi skaičia-
vome minutes, kol New Yorko svie-
dinys leidosi žemyn. Tuomet visi už-
traukėme „Laimingų Metų” ir pa-
sveikinom vienas kitą susidauždami
šampano taurėmis.

Draugė Kris

Worcesterio
skautų

Nauji metai

„Žygis už gyvybę” Washingtone
ir Respublikonų partija

bert Michael Duncan, Respublikonų
nacionalinio komiteto pirmininkas.
Programos dalyviai buvo Respubli-
konų senatoriai bei Kongreso nariai,
tarp jų senatorius Sam Brownback ir
Kongreso narys Christopher Smith.
Šių JAV valdžios atstovų kalbose at-
sispindėjo meilė žmogaus gyvybei,
kuri yra teisiškai apsaugota JAV
Konstitucijoje.

Audronė Pakštienė

Sausio 22 d. Nacionalinėje Respublikonų komiteto būstinėje Washington,
DC. Kalbasi Amerikos lietuvių respublikonų federacijos atstovai Audronė ir
dr. Mykolas Pakščiai, Kongreso narys Christopher Smith, kuris yra JAV
lietuvių ir Lietuvos bičiulis, Sausio 13–osios įvykių Vilniuje liudininkas.
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Ar mes dar kalbame
Rožinį?

ALEKSAS VITKUS

Artėjant šią vasarą Lietuvoje įvykstančiam 400 metų Švč. M. Mari-
jos jubiliejui ir atlaidams Šiluvoje, visai neseniai atėjo žinios iš
Lietuvos apie ten ruošiamus planus statyti taip vadinamas Roži-

nio maldos koplytėles. Jų yra numatyta pastatyti penkias, jos stovės Šilu-
vos aikštėje. Tai bus gana įspūdingos iš akmens nukaltos beveik 12 pėdų
aukščio kryžiaus formos koplytėlės su centre įrengtais iš bronzos nulietais
bareljefais. Kiekviena tokia koplytėlė kainuojanti apie 100,000 litų.

Numatoma, kad pastačius šias koplytėles, maldininkai, grupėmis ar
pavieniui į ten atsinešę savo rūpesčius ir džiaugsmus, jas apvaikščiodami
galės melstis į Mariją, prašydami jos užtarimo pas Viešpatį.

Pagalvojau, kodėl rožinio koplytėlės? Ir tuojau prisiminiaiu, kad po-
puliarus ir daugelio tikinčiųjų anais laikais praktikuojamas buvo rožinio
kalbėjimas. Kad rožinis nepranyko nei sovietų laikais Lietuvoje, pama-
čiau, kai 2000 metų birželį Eucharistinio kongreso metu teko lankyti Ši-
luvą ir vėl stebėti maldininkų rankose judančius ant siūlo suvertus roži-
nio karolėlius.

Taip bemąstant prisiminiau ir prieš kelis metus skaitytą žymaus ka-
taliko rašytojo Garry Wills knygą „The Rosary” (rožinis ar rožančius).
Nedidelė tai knygutė, vos 190 psl., kurios jau pačioje pradžioje jis prisipa-
žįsta pats dažnai kalbantis rožinį. Autorius knygą vadina geru įvadu ka-
talikams, kurie galvoja grįžti prie gal jau seniai primiršto vaikystės įpro-
čio, taip pat ir tiems, kurie kalbėdami rožinį ir mąstydami apie jo paslap-
tis, nori pasiekti gilesnio ir dvasiškesnio pakilimo.

Wills, Northwestern University istorijos profesorius (g. 1934), įveda
skaitytoją į rožinio istoriją, palygina katalikišką, viduramžiais paplitusią
rožinio kalbėjimo praktiką su senovės hinduizmo, budizmo ir net islamo
religijų maldų skaičiavimo praktika, išlikusia iki šių laikų. Jie toliau pa-
aiškina, kad rožinio vardas (lot. rosarium), arba rožių darželis, nukelia
mus prie Marijos. Legenda sako, kad 1208 m. mažame Prancūzijos kaime-
lyje Prouille šv. Domininkas, jam apsireiškus Marijai, sukūrė rožinio mal-
dą. Lietuvoje rožinis atsirado gerokai vėliau, kai 1681m. Vilniuje pasirodė
maldaknygė su rožinio tekstu. Rožinis susidėdavo iš trijų pagrindinių da-
lių, Jėzaus ir Marijos gyvenimo epizodų – paslapčių, kurių kiekviena rei-
kalauja 150 „Sveika, Marija”, kas dešimt įterpiant ir „Tėve mūsų”. Pir-
moji apmąstoma paslaptis vadinama Džiaugsmingoji, po to eina Sopulin-
goji ir Garbingoji. Po to eina ir kitos maldos.

Tie, kurie buvo nutolę nuo rožinio kalbėjimo, gal nustebs, kad 2002
metais popiežius Jonas Paulius II prie rožinio pridėjo ir ketvirtąją paslap-
tį, ją pavadindamas Šviesos (lot. luminaria). Per tą paslaptį popiežius
norėjo, kad tikintysis giliau pažvelgtų į Jėzaus gyvenimo pavyzdį žemėje.

Knygoje Wills rašo, kad rožinio kalbėjimą yra sunkiau aptarti, negu
patį rožinį kalbėti. Jis skaitytoją padrąsina, jog kalbant rožinį, nebūtinai
reikia sekti tradicinėmis maldomis. Jei mąstant mintys nukrypsta kitur,
tai kartais gali tokią maldą net pagerinti. Jo nuomone, rožinio kalbėjimo
disciplina nukelia kataliką į kitą plotmę, jį atskiriantį nuo kitų krikščio-
niškų tikybų.

Wills pripažįsta, jog daug katalikų yra linkę prisiminti rožinį kaip gry-
nai mechaniškai kalbamą maldą, prievarta primestą tėvų, kunigų ar vie-
nuolių. Todėl norėdamas rožinį apsaugoti nuo tokios sampratos, jis kny-
goje bando skaitytojui parašyti rožinio dvasinę pusę, skirdamas nemažą
knygos dalį visoms rožinio paslaptims. Prie knygos vertės labai prisideda
tas faktas, kad autorius į ją įtraukė garsaus Venecijos dailininko Tinto-
retto (1518–1594) paveikslus, rodančius beveik kiekvieną rožinio paslap-
čių epizodą. Kiekvieną savo knygos skirsnelį Wills pradeda su citata iš
Naujojo Testamento ir baigia jį jai pritaikytu Tintoretto paveikslu.

Baigus knygą skaityti, man pasiliko įspūdis, kad autorius Garry Wills,
nors ir žinomas kaip kartais labai Bažnyčiai kritiškas katalikas rašytojas,
giliai savo sieloje jis randa didelį pasitenkinimą maldoje, o ypač kalbant
rožinį. Wills, buvęs seminaristas, tapęs daugelio istorinių knygų autoriu-
mi, labai pasižymėjo tokiomis savo knygomis kaip „Lincoln at Gettys-
burg”. Rašė jis ir apie kitas Amerikos istorijos asmenybes, pradedant
prezidentais Jefferson ir Madison, baigiant Nixon.

Įvairiose savo knygose Wills pasisako gerai suprantąs, kad visuome-
nėje, ypač aukštesnio intelektualinio lygio, yra kažkodėl įprasta bet kokio
pobūdžio religingumo apraišką priimti jei ne su skepticizmu, tai bent jau
su tam tikra nepagarba, įkyrumu, nekantrumu ar net atvira panieka.
Wills nuolankiai sutinka, kad tokiu atveju ginčytis dėl religijos, taip kaip
ir dėl skonio, neapsimoka.

Nesvetimas jam buvo ir tyrinėjimas bei analizavimas ne tik senųjų
Bažnyčios tėvų tokių kaip šv. Augustinas, bet ir daugelio popiežių naujes-
nių enciklikų. Kai 2000 m. pasirodė jo labai kandi ir pilna kaltinimų
knyga „Papal Sins” (Popiežių nuodėmės), jis buvo kritikų, nežinančių jo
religinio apsisprendimo apkaltintas. Jie jį tiesiog išplūdo, sakydami, kad
tik „nuožmus antikatalikas galėjo tokią knygą parašyti”.

Atsakydamas į tokius užpuolimus, Wills 2002 m. parašė knygą „Why
I Am a Catholic”, kurioje jis puikiai išdėsto savo filosofiją, kad būti geru
kataliku reiškia ir kartais nebijoti iškelti Bažnyčioje pasitaikančias blo-
gybes.

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir
Lietuvos jungtis!

Apsilankykite — www.draugas.org

DRĄSA – IR KEISTI
LIETUVOS VARDĄ?

LAIMANTAS JONUŠYS

„Lietuva – drąsi šalis”, – skelbia
naujasis Lietuvos pristatymo pa-
saulyje pasiūlymas. Drąsos viršūnę
turėtų vainikuoti užmojis pakeisti
anglišką (!) Lietuvos vardą, nors ba-
landžio pirmoji dar toli. Siūlau
„Litva” – tikrai visiems bus lengva
ištarti. „Turkmenbaši” Nijazov (pir-
masis Turkmenijos prezidentas —
Red.) buvo kuklesnis – jis keitė įpras-
tinius vardus (pvz., mėnesių pavadi-
nimus) tik vidiniam, savo šalies var-
tojimui.

Beje, šis užmojis keisti pavadi-
nimą ,,Lithuania”, kai kur pasaulyje
pateko į žiniasklaidos pranešimų
antraštes, tad naujasis pasiūlymas,
dar vos tik patvirtintas, jau turi lai-
mėjimą – prieš pasaulį apsikvailinta.

Pasiūlymo kūrėjai kalba apie
„kovingo, užsispyrusio ir atkaklaus,
tiesmukiško, nors kiek ir stačiokiško,
lietuvio būdą”, žodžiu, truputį pa-
našu į kiaulę su ragais. Gal tai ir
teisinga. Latvė Laima Muktupavela
romane „Pievagrybių testamentas”
Airijoje dirbančių lietuvių ryžtą ir
atkaklumą motyvuoja tiesiai: „Juose
juk teka kunigaikščių kraujas!” Prak-
tiškai romane tai pasireiškia veikiau
tuo, kad lietuviai yra įžūlesni, karš-
takošiai, greitesni muštis (negu lat-
viai arba airiai).

Šiaip ar taip, įvaizdžio kūrėjai
drąsos tikrai parodė, mastai dideli.
Siūloma „sukurti ir pastatyti pa-
saulinės reikšmės pastatą Lietuvoje,
kuris savo ekstravagancija ir tech-
nologiniu pažangumu atkreiptų pa-
saulio dėmesį. Jam sukurti ir supro-
jektuoti Vyriausybė kreiptųsi į žymi-
ausius pasaulio architektus.” Teo-
riškai mintis gal ir nebloga, nes da-
bar daugelis mūsų kultūros žmo-
nių įsivaizduoja, kad, tarkim, Vilnius
mums patiems ir užsieniečiams gali
būti patrauklus tik savo užkonser-
vuota senove ir daugiau niekuo. Ta-
čiau daugelis didžiųjų pasaulio mies-
tų turi ir įspūdingų naujosios archi-
tektūros pastatų – tuo parodo, kad
gyvena ne tik praeitimi, kad ir dabar
savo miestą sėkmingai kuria, keičia.

Bet mums toks sumanymas var-
gu ar pavyktų – ne tik dėl to, kad tai
būtų per brangu. Kurgi Vilniuje toks
pastatas galėtų iškilti? Nebent prie
čigonų taboro arba Gariūnuose.
Todėl, kad paminklosaugininkai, pa-
veldosaugininkai (o jų yra tūkstan-
čiai, nes, be profesionalų, neužmirš-
kime gausybės aistringų mėgėjų)
mano, jog bet koks naujas didelis pas-
tatas kokių šešių kilometrų spinduliu
aplink senamiesčio ribas yra pats
savaime katastrofa. O jeigu jis dar
pasižymės „ekstravagancija ir tech-
nologiniu pažangumu”, tai bus su-
keltas toks skandalas, kad statybas
teks atidėti šimtui metų.

Apskritai kurti rinkai tinkamą

įvaizdį turėtų būti nejaukus darbas –
reikia labai girtis, pūstis, tiesiog
meluoti, kaip ir bet kokioje reklamo-
je. Bet darbas, žinoma, reikalingas,
tik turbūt neverta jo per daug
sureikšminti, nes svarbiausia kurti
tokią Lietuvą, kuri būtų patraukli
mums patiems. Girdžiu priešta-rav-
imą, kad vienas kitam netrukdo – juk
jeigu geras įvaizdis padės pritraukti į
Lietuvą didelių lėšų iš svetur (per
turizmą ir investicijas), tai mes patys
gyvensime geriau, ir jeigu Lietuva
turės gerą įvaizdį užsienyje, tai mes

maloniau jausimės visur pasaulyje.
Bet kartais įvaizdžio kūrimas

gali prieštarauti vidiniams porei-
kiams. Guggenheimo muziejaus pa-
dalinys tikriausiai būtų milžiniška
turistams skirta butaforija, siur-
bianti milžiniškas lėšas iš kitų kul-
tūros sričių. Politikai kultūrą linkę
įsivaizduoti kaip gigantomaniškus
projektus – Valdovų rūmus, Guggen-
heimo muziejų, Tautos namus. To-
kias statybas palaiminę politikai ti-
kisi įsiamžinti, o kartu dar ir su
statybos bendrovėmis galima ver-
sliuką prasukti. O jeigu gerokai pa-
didinsi lėšas provincijos bibliotekoms
– juk to reikėtų pirmiausia – tai, kaip
sakoma, nei garbės, nei pinigų.

Naujojo sumanymo autorių siū-
lomas „vaidybinis filmas apie hero-
jiškas Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės kovas” – nenaujas ir jau kurį
laiką rengiamas, tik jis būtų skirtas
visų pirma vidaus, o ne užsienio
rinkai, nes sunku įsivaizduoti, kaip
tuo susidomėtų pasaulis. Dar keis-
čiau manyti, kad „jis šiandien galėtų
būti statomas tik Hollywoodo vaidy-
binių filmų studijose” (iš kur ber-
niukams tiek drąsos, tiek valios
dolerinės?). Latviai, kurdami bran-
giausią savo istorijoje filmą, netoli
nuo Rygos (Tukumo rajone) pastatė
savo „holivudą” (Cinevilla). Filmas
„Rygos gynėjai” (apie 1919 m. ne-
priklausomybės kovas) per porą mė-
nesių Latvijos kino teatruose pri-
traukė daugiau žiūrovų negu bet
kuris kitas per visą nepriklausomy-
bės laikotarpį ir į antrą vietą nu-
stūmė iki tol pirmavusį „Titaniką”.
Bet neatrodo, kad filmo kūrėjai ir
platintojai tikėtųsi užkariauti pasau-
lio ekranus.

Įvaizdžio reikia, bet gyvenimas
nestovi – užsieniečių turizmas Lie-
tuvoje sparčiai auga ir be stulbi-
nančio įvaizdžio.

Balsas.lt

Naujasis pasiūlymas,
dar vos tik patvirtin-
tas, jau turi laimėjimą
– prieš pasaulį
apsikvailinta.
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Redaktorè Laima Apanaviçienè
laimaa@hotmail.com
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AUDRA KUBILIÙTÈ-DAULIENÈ

Mūsų mažieji, tarp jų ,,Žiburė-
lio” Montessori mokyklėlės moki-
nukai, visus metus nekantriai laukia
Šv. Kalėdų ir Kalėdų senelio apsi-
lankymo. Parduotuvėse jau nuo lap-
kričio pradžios matėsi kalėdinės pre-
kės ir papuošalai, tad  vaikučiams at-
rodė, kad tų švenčių reikėjo laukti
labai labai ilgai.  Gruodžio 20 d., prieš
Šv. Kalėdas, susirinko ,,Žiburėlio”
Montessori mokyklėlės mokinukai ir
mokytojos, graži grupė mamyčių ir
tėvelių, močiučių ir senelių Pasaulio
lietuvių centro Lietuvių Fondo salėje
Kalėdų eglutei.

Oras ne visai kalėdinis –nei snie-
go buvo, nei oras šaltas, tačiau salėje
visi buvo šventiškai nusiteikę.  Tėve-
lių gražiai papuošta salė, pačių moki-
nukų padarytais žaisliukais išpuošta
eglutė ir mokinukų darbais iškabin-
tos sienos prisidėjo prie jaukios at-
mosferos.  

Garbingo ir svarbaus svečio – Ka-
lėdų senelio – nekantriai laukė ,,Ži-
burėlio” mokinukai, apsirengę miško
gyvuliukais. Gyvuliukų kaukės tikrai
rodė mamyčių išradingumą.  Salėje
sukinėjosi ir džiaugėsi stirnos, brie-
džiai, kiškiai, lapės, meškos ir įvairūs
miško gyvulėliai.  

Pagaliau atvyko ilgai lauktas sve-
čias su dideliu maišu dovanų!  Pasi-

sveikinę su Kalėdų seneliu, visi kartu
susėdo pažiūrėti Giedrės Kliarskie-
nės paruošto lėlių teatro kalėdinio
vaidinimėlio, kuris vaikučiams labai
patiko. Po jo gražiai pasiruošę ,,Ži-
burėlio” mokinukai parodė Seneliui
ir svečiams tai, ką jie yra išmokę
mokyklėlėje. Susirinkusieji išgirdo
gražias daineles, skaičiuotes. Tada
Kalėdų senelis išdalino vaikučiams
dovanas ir mokinukai, priėję prie jo
atsiimti dovanėlių, deklamavo eilė-
raštukus arba dainavo daineles.    

Išdalinęs dovanas, Kalėdų senelis
atsisveikino ir nukeliavo pas kitus
vaikus. Po programos vaikų laukė
skanios, būsimų abiturientų tėvų su-
neštos vaišės. Tėveliai ir seneliai ben-
dravo, šnekučiavosi šeimyniškoje at-
mosferoje.

,,Žiburėlio” mokyklėlėje dirbama
vadovaujantis Maria Montessori auk-
lėjimo metodais.  Šis metodas skatina
vaiko smalsumą ir norą semtis žinių
vaikams pritaikytoje aplinkoje.
Nuostabu, kaip greitai vaikai sugeba
pasisemti daug žinių ir informacijos
šiame ypač imliame priešmokykli-
niame etape.   

Montessori mokyklėlė ,,Žiburė-
lis” yra vienintelė lietuviška Montes-
sori mokyklėlė JAV. Ji veikia savaitės
dienomis Pasaulio lietuvių centre,
Lemont. Pasižymėkite savo kalendo-
riuje – artėja dvi svarbios datos ,,Ži-
burėliui”. Priešmokyklinio amžiaus
vaikų tėveliai, kurie nori susipažinti
su ,,Žiburėliu” ir Montessori auk-
lėjimu, kviečiami atvykti į mokyklė-
lės organizuojamą atvirų durų dieną
šeštadienį, kovo 8 d., nuo 9 val. r. iki
11 val. r. Primename, kad  mokyklėlė
įsikūrusi  Pasaulio lietuvių centre,
14711 127th St., Lemont.  Ten taip
pat būsite informuoti apie ateinančių
metų registraciją.

Šiais metais sukanka 25-eri me-
tai nuo mokyklėlės ,,Žiburėlis” įsikū-
rimo. Mielai kviečiame mokyklėlės
draugus, rėmėjus, buvusių mokinių
tėvelius ir buvusius Lietuvių Monte-
ssori draugijos auklėtinius į metinį
pokylį ,,Sidabrinės žvaigždės” šešta-
dienį, balandžio 12 d.  

Daugiau informacijos apie mo-
kyklėlę ir jos veiklą galite gauti pa-
skambinę tel.: 630-257-8891.

Kalėdų eglutė ,,Žiburėlyje”

Aras Daulys deklamuoja eilėraštį
Kalėdų seneliui. 

Vaikai stebi Giedrės Kliarskienės paruoštą lėlių teatro pasirodymą
,,Žiburėlio” Kalėdų eglutės metu.                                   Vito Daulio nuotraukos

„Aš noriu būti knygučių iliustra-
torius” – pareiškė aštuonmetis ber-
niukas, sugrįžęs po susitikimo su dai-
lininkais Gintaru Jociumi ir Rolandu
Kiaulevičiumi. Š. m. sausio 26 d. Mai-
ronio lituanistinėje mokykloje, Le-
mont, knygučių iliustratoriai vaiku-
čius nudžiugino programėle ,,Piešiu,
piešiu pasaką”. 

Šokantis briedis ir piešiantis mil-
žiniškas paukštis (Okis ir Dokis) su
vaikais šoko, žaidė, piešė, krėtė įvai-
rius pokštus, pasakojo kaip gimsta
pasakų knygelės. Vaikai susidomėję ir
nustebę, neįprastus personažus ly-

dėjo skardžiu juoku ir džiaugsmu.
Prisiminimui dailininkai vaikams pa-
liko ne tik gerą nuotaiką, bet ir pa-
dovanojo spalvinimo knygutes „Pie-
šiu, piešiu pasaką su GIRO”. O kas
susidomėjo šių talentingų menininkų
kūryba arba norėtų įsigyti jų ilius-
truotų knygelių, gali apsilankyti in-
terneto svetainėse:

www.GintarasArt.com
www.RolandasArt.com. 

Živilė Ramašauskienė
Maironio lituanistinės 

mokyklos mokytoja 

Maironio lituanistinės mokyklos
mokiniai piešė pasaką

Į Maironio lituanistinę mokyklą ,,atskrido” šarka ir ....

... atkeliavo didžiaragis briedis.             Živilės Ramašauskienės nuotraukos.

Vaikų mintys apie meilę
Užsienio mokslininkai uždavė klausimą ,,Kas yra meilė?” 4 – 8 metų

vaikų grupei. Jų atsakymai buvo daug nuoširdesni ir gilesni nei kas nors
tikėjosi. Tai kas gi yra ta meilė vaikiškomis akimis?

,,Kai mano močiutė susirgo artritu, ji daugiau nebegalėjo pasilenkti ir
nusilakuoti savųjų nagų. Todėl mano senelis visą laiką daro tai už ją, nors
jam ir skauda rankas. Tai meilė.” Rebeka (8 metų)

,,Meilė – kai pasakai berniukui, kad tau patinka jo marškiniai ir po to jis
dėvi juos kasdien”. Noelė (7 metų)

,,Meilė yra kai tu išeini į miestą pavalgyti ir atiduodi kažkam savo kep-
tas bulvytes, neprašydamas, kad jis tau duotų savo”. Krisi (6 metų)
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APIE PARAMÂ IÕ LIETUVOS
Noriu pagirti Algį Kazlauską už

aktualų straipsnį ,,Apie paramą iš
Lietuvos”, išspausdintą ,,Drauge”,
2008 m. sausio 9 d. Aš ne tik pritariu
jo pasiūlymams, bet dar norėčiau
pridėti, kad JAV Lietuvių Bendruo-
menė visiškai atsisakytų paramos iš
Lietuvos. JAV lietuviai yra labai
turtingi, palyginus su Sibiro, Mask-
vos, Minsko ir Moldavos bendruo-
menėmis ir Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento parama tu-

rėtų būti skirta šioms LB apylin-
kėms. Yra keista, kad net Los An-
geles apylinkė yra gavusi paramos iš
Lietuvos. Mano nuomone, Los An-
geles lietuviai yra vieni iš turtin-
giausių JAV ir čia veikiančios lab-
daros organizacijos surenka šimtus
tūkstančių dolerių per metus remti
vargstančius ar sergančius žmones
Lietuvoje.

Zigmas Viskanta 
Los Angeles, CA

TELÕIÛ GIMNAZIJOS SUKAKTIS
„Draugo” sausio 23 d. laidoje iš-

spausdintas Laimos Apanavičienės
straipsnis pateikė daug įdomių žinių
apie Telšių gimnazijos veiklą, tačiau
autorė suklydo rašydama, kad gim-
nazija buvo įsteigta 1918 metais. Iš
tiesų gimnazijos pradžia buvo 1906–
1907 metai, kuomet J. Narutavičienė
įsteigė mergaičių progimnaziją, o
vėliau ir berniukų gimnaziją. Prie šio
darbo prisidėjo ir veterinarijos gydy-
tojas Matas Veitas, rašydamas į to
meto lietuvišką spaudą, laiškais ir
kitais būdais ragindamas lėšomis
prisidėti prie mokyklos kūrimo ir
išlaikymo.  Dėstomoji kalba buvo ru-
sų, bet pirmą kartą Lietuvoje buvo
pradėta dėstyti ir lenkų, ir lietuvių
kalbos. Dėstyti lietuvių kalbą buvo
leista tik išimties tvarka. Žinoma,
tam darbui nebuvo jokių vadovėlių,

programų ir mokytojų. Neturint
kitos išeities, pirmuoju lietuvių kal-
bos mokytoju abiejose mokyklose
pradėjo dirbti žemaitis, veterinarijos
gydytojas M.  Veitas. Norėdamas susi-
gaudyti nuo ko pradėti, Veitas krei-
pėsi į J. Jablonskį, kuris tuo metu,
atrodo, mokytojavo Panevėžyje. Į Vei-
to prašymą patarti, ko mokyti, Jab-
lonskis atsakęs: „Išmokyk juos lietu-
viškai skaityti ir rašyti, šiuo metu to
ir užteks.” Veitas taip pat dėstė ir
gamtos mokslus. Tuo metu abiejose
mokyklose kapelionu dirbo ir kanau-
ninkas Mykolas Vaitkus.

Neturiu žinių, kokia mokyklų
padėtis buvo karo metu, bet pokario
meto veikla jau aprašyta Apanavičie-
nės straipsnyje.

Romualdas M. Veitas
Boston, MA

ÑALIÛ KORTELIÛ MEDÑIOKLÈS IR T. T.
Su dėmesiu ir malonumu seku

Donato Janutos straipsnius. Jis pui-
kiai ir pilnoje istorijos eigoje parodo
Lietuvos ir savo šeimos odisėją ir tra-
gediją. Jo teisinis laimėjimas išgelbėti
Jurgį ir Rūtą yra pralaužimas labai

storo ir šalto biurokratijos ledo. Tai
gal pirmas kartas, kada pilnai buvo
suprasta ir išklausyta Lietuvos ir jos
žmonių tragedija.

Stasys Surantas
Rockford, IL

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. 

LAISVĖS NĖRA BE
SĄŽINĖS LAISVĖS

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Tokiu pavadinimu pasipuošė
,,Sąjūdžio žinios” (nr. 14), išspausdi-
nusios kreipimąsi į Persitvarkymo
sąjūdį.  Tai buvo visuomenės atsinau-
jinimu susirūpinusių katalikų pas-
tangos atkreipti Sąjūdžio dėmesį į tai,
kad visuomenės demokratizavimas
neįmanomas nesulyginus tikinčiųjų
piliečių teisių su visų kitų teisėmis.
Šiame dokumente išdėstyta, ko reikia
šiai lygybei  ir visapusiškai sąžinės
laisvei užtikrinti. Vienas iš penkių tą
kreipimąsi pasirašiusių buvo dr.
Vincas Rastenis, vienas iš Lietuvos
ateitininkų sąjūdžio atgaivintojų ir
vadovų. Dokumente ne tik apžvelgia-
ma tikinčiųjų persekiojimo istorija,
bet konkrečiai prašoma pokyčių gy-
venime, pvz., grąžinti tikintiesiems
Vilniaus Katedrą, iškelti ateizmo
muziejų iš šv. Kazimiero bažnyčios,
panaikinti draudimą vaikus mokyti
tikėjimo dalykų,  religijos praktikavi-
mo nelaikyti kliūtimi kylant darbe,
moksle  ir kultūrinėje veikloje.

Kitame numeryje D. Kuolys  džiau-
giasi Lietuvos budimu. ,,Lėtai ir van-
giai, baugiai į šalis žvalgydamasi,
vaduojasi iš  stalininio įšalo Lietuvos
žemė. Nedrąsiai nuo taršalų apniu-
kusioje jos padangėje įsižiebė viltis,
jog lietuvių tauta vėl gyvens, V. Leni-
no žodžiu remdamasi – savarankiška
ir laisva.”  Sąjūdis šią trapią viltį pa-
vertė tikėjimu. D. Kuolio teigimu,
,,nieko nepakeisi”,  mentalitetas yra
pirmas žingsnis į išdavystę, į susinai-
kinimą. ,,Nusikaltimas nesenais lai-
kais buvo tapti prievartos įnagiu ir
savo rankomis griauti viską, kas tau-
tos gyvastį palaiko, tačiau dar dides-
nis  nusikaltimas šiandien ramybės ir
saugios buities labui aukoti tiesą ir
žmogaus orumą.  Sotūs vergai – našta
laisvėn einančiai Lietuvai (...)”

Sąjūdžiui rūpėjo ir Lietuvos eko-
loginė programa, kuri buvo išdėstyta
,,Sąjūdžio žinių” nr. 16.  Nr. 18 rašo-
ma, kad Sąjūdį remia medikai.   Buvo
išrinkta organizacinė grupė iš ligoni-
nių, poliklinikų, mokslinių centrų
darbuotojų.  Nr. 19 skaitome, kad Są-
jūdis pasiekė ir Šiaulius, kur liepos
22 d. įvyko mitingas. Saulės laikro-

džio aikštė buvo pasidabinusi TSRS
ir LTSR valstybinėmis, Lietuvos tris-
palvėmis vėliavomis, Gedimino stul-
pais, lozungais – ,,Persitvarkymas –
demokratija – pažanga”, ,,Lietuvos
gyventojams – Lietuvos pilietybė” ir
kt. Kilo ir Raseinių rajonas Žemai-
tijoje, kur sudaryta Sąjūdžio rėmimo
grupė.  

Nr. 24 skaitome, kad bado streiką
Gedimino aikštėje, Vilniuje rugpjūčio
17 d. 7 val. v. pradėjo Petras Cidzikas
ir Algimantas Andreika.  Nuo Kated-
ros nepasitraukiama ir naktį.  Pro-
testo tikslas: atkreipti valdžios ir vi-
suomenės dėmesį į aštuonis sąžinės ir
politinius kalinius, tebesančius įkali-
nimo ir tremties vietose. Nr. 26  Kazi-
miera Prunskienė klausia: ,,Ar atsi-
sakei privilegijų?” Jos žodžiais, ,,Keis-
tuoliai mes, sąjūdiečiai. Sąjūdžio opo-
nentai nuolat ‘demaskuoja’ mūsų
piktus ketinimus konkuruoti dėl val-
džios, pretenduoti į ‘aukštas vietas’
(kokia šventvagystė), o mes tuo tarpu
propaguojame valdžios privilegijų lik-
vidavimą.  Ar nedarome tokios gudry-
bės: viešai menkiname valdžios pat-
rauklumą idant į ją lengviau prisi-
brautume?  O jeigu taip nėra, siūlau
įrodyti šitai. Mūsų tarpe nemaža
mokslo ir meno žmonių, turinčių
bent vieną privilegiją: gydytis spec.
ligoninėje. Atsisakykime!  Tokia pozi-
cija reikalauja atvirumo. Turėdama
šią teisę ja dar niekuomet nesinaudo-
jau ir nesinaudosiu. Mieli kolegos!
Nelaukime kol Vilniaus medikai –
LPS  rėmėjai ims garsinti nenuosek-
lių Sąjūdžio vadovų pavardes. Pavar-
des tų, kurie vienaip kalba, o kitaip
gyvena.”

Nr. 28 ,,Sąjūdžio žiniose” išs-
pausdinta Vytauto Landsbergio kal-
ba, pasakyta per Lietuvos TV rug-
pjūčio 20 d. Kalboje Sąjūdis kviečia
visus žinoti ir suvokti ypatingą isto-
rinę rugpjūčio 23 d. reikšmę, kada
1939 metais buvo pasirašyti doku-
mentai, nulėmę tragišką daugelio
tautų likimą.  Tą dieną įvyko Hitlerio
ir Stalino vyriausybių sąmokslo
diena. ,,Todėl rugpjūčio 23 d. vakarą
neturėtų būti pasilinksminimų. Ga-
lime ją praleisti susikaupę, aptarda-
mi istorijos įvykius ir žmonių liki-
mus, o kas tiki – ir pasimelsdami už
žuvusius karo frontuose ar nužudy-
tus  kitur.”  Taip pat buvo pranešta,
kad  rugpjūčio 23 d. 7 val. v. Vingio
parke Vilniuje prasidės minėjimas.
Nors ne visi galės minėjime dalyvau-
ti, visi buvo raginami tarp septintos
ir aštuntos valandos vakaro  jaustis
kartu, širdyse puoselėti viltį, tiesą ir
šviesą.

Nr. 29 skaitytojus informuoja,
kad P. Cidziko ir A. Andreikos bado
streikas tęsiasi. Šie vyrai badauja po-
litinių ir sąžinės kalinių vardan.  Prie
jų nuolatos prisijungia nauji žmonės,
kurie  tai daro iš solidarumo.  Pasi-
taikydavo išpuolių prieš  atskirus as-
menis, ypač nakties metu, bet  badau-
tojai nebuvo palikti vieni ir naktį.
Kartais pritariančių žmonių dalyva-
vimas  siekdavo šimtą asmenų ir dau-
giau.  

Pagaliau atėjo rugpjūčio 23-ioji

2008-ieji 2008-ieji –– Sąjūdžio metaiSąjūdžio metai

ir masinis minėjimas.  Visa tai apra-
šyta nr. 30.  TASS pranešė, kad daly-
vavo 100,000 žmonių, bet ,,Sąjūdžio
žinių” teigimu, tas skaičius  tėra tik
pusė susirinkusiųjų.  Tą vakarą susi-
rinkusius vienijo šio amžiaus netek-
tis, gėla ir atviras skausmas ir dar
viltis, kurią per tas valandas išgyveno
visa Lietuva. Justinas Marcinkevi-
čius  į susirinkusius kreipėsi su ,,Te-
gyvuoja tauta laisvai bendraujanti su
savo istorija!”  Mitingą atidarė ir jam
vadovavo Vytautas Landsbergis.  ,,Su
didžiausia atida buvo išklausyti isto-
rikai, kurių kalbose ne kartą nu-
skambėjo apsivalymo ir atgailos  žo-
džiai”, – teigė įvykį aprašiusi kore-
spondentė.  

Minėjimui Vingio parke pasibai-
gus dalis žmonių patraukė prie Gedi-
mino aikštės, kur norėjo susiburti ap-
link badaujančius P. Cidziką ir A. An-
dreiką bei jų sekėjus.  ,,Deja, jau Vin-
gio parke pasklido žinia, kuri vėliau
pasitvirtino, kad aikštė apsupta mili-
cijos bei kariuomenės dalinių.  Absur-

diškas sprendimas, kuriuo gen. S. Li-
šauskas bandė motyvuoti Sąjūdžio
prašymu apsaugoti badaujančius nuo
galimų provokacijų. Absurdiška akci-
ja, užtvėrusi net P. Cidzikui, išėju-
siam į Vingio parko minėjimą, grįžti
prie šv. Kazimiero koplyčios.  Šimtai,
o gal ir tūkstantis žmonių sustojo vei-
das į veidą su kareiviais ir milicinin-
kais, kurių buvo absoliuti dauguma.
Įtemptą situaciją pavyko neutra-
lizuoti vidurnaktį, į įvykio vietą at-
vykus V. Landsbergiui ir V. Petke-
vičiui. Po kurio laiko ir ‘apsaugai’
buvo duota komanda išsiskirstyti.”

Visuose ,,Sąjūdžio žinių” nume-
riuose pilna žinių, įdomių nuotykių,
istorijos ir planų ateičiai. Viename
skaitome, kad Šilutėje vėl giedama
Tautinė giesmė (Lietuvos himnas).
Prisimenamas Maironis ir Sąjūdžio
pastangos atstatyti Maironio gimti-
nę. Kazimiera Prunskienė rašė, kad
kooperatyvinis ūkis yra  demokratiš-
kos ekonomikos sritis ir kad atgim-
stančioje Lietuvoje ji turi  ateitį.

Minia žmonių, susirinkusi susikabin-
ti rankomis Baltijos keliu, prie Lie-
tuvos-Latvijos sienos 1990 m. rug-
pjūčio 23 d.                 K. Sverio nuotr.
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Vilnius, vasario 6 d. (ELTA) –
Kadenciją baigusį prezidentą institu-
to vadovybė įkalbėjo tęsti paskaitas
studentams apie naujausių laikų Lie-
tuvos istorijos įvykius. Prezidentas
Algirdas Brazauskas vėl grįš į Vil-
niaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų instituto
(TSPMI) auditoriją ir tęs pernai pra-
dėtų paskaitų ciklą. Praėjusį vasarį
bene labiausiai patyręs šalies politi-
kas skaitė paskaitas, sujungtas į ciklą
,,Politikos formavimo procesas Lie-
tuvoje”. Į prezidento paskaitas tuo-
met užsirašė ne tik šiame institute
rengiami būsimieji politologai ar dip-
lomatai, bet ir žurnalistai, teisinin-
kai, vadybininkai, fizikai ir net mole-
kulinių technologijų specialistai iš ki-
tų aukštųjų mokyklų.

,,Nežinau, ar tai pavadinti karje-
ra, bet instituto vadovybė manęs pra-
šė ne vieną kartą ir aš sutikau toliau
dėstyti studentams”, – sakė A. Bra-
zauskas. – Nemanau, kad man labai
patiko šis užsiėmimas, tačiau mąstau
truputį kitaip. Esu įsitikinęs, kad tą
patirtį, kuri kaupėsi tiek daug metų,
o ypač – Lietuvos nepriklausomybės
laikais, iš pirmų lūpų privalau per-
duoti jaunajai kartai, o ne užsidaryti
savo kiaute ir palikti jaunimui viską
sužinoti apie naujausią valstybės is-
toriją vien tik iš vadovėlių.” A. Bra-

zausko teigimu, šiais laikais studen-
tams peršama labai daug vadovėlių,
tačiau dauguma jų yra ,,tendencingi,
kvepiantys vienu ar kitu politiniu
kvapeliu”. ,,Manau, esu geriausias
vadovėlis, nes nesu suinteresuotas
propaguoti kokią nors vieną ideologi-
ją. Stengiuosi visiškai atsiriboti nuo
bet kokių politinių vertinimų, – teigė
prezidentas. – Nors mane kartkar-
tėmis vis ruošiasi laidoti, ieško ligų,
esu dar gyvas žmogus, kuriam teko
dalyvauti svarbiausiuose Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo įvykiuo-
se, turėjau daug reikalų su Krem-
liaus vadovybe, grasinimais, pa-ža-
dais, diskusijomis.”

A. Brazauskas prisiminė, kad
pernai, vos pradėjus dėstyti TSPMI,
interneto erdvėje pasipylė įvairių
abejonių, ar šis politikas turi teisę
dėstyti studentams. ,,Buvo visokių
užuominų apie mano paskaitas
TSPMI, bet tam ir ruošiausi. Juk
kaip konservatoriai gali nutylėti, kad
dėstydamas Brazauskas studentus
užkrečia komunizmo bacilomis!”–
juokėsi Socialdemokratų partijos gar-
bės pirmininkas.

Prezidento nuomone, studentai
jo paskaitų mielai klausėsi, ateidavo
nemažai akademinio jaunimo iš kitų
aukštųjų mokyklų. Todėl šiemet A.
Brazausko paskaitos bus atviros. 

Lietuvos dienos Ukrainoje
truks visus metus

Vilnius, vasario 6 d. (ELTA) –
Seime įregistruotas nutarimo projek-
tas, kuriuo siūloma patvirtinti Na-
cionalinių transliuotojų informacinės
sklaidos per sienas skatinimo prog-
ramos projektą. Įgyvendinus šią pro-
gramą būtų sudarytos sąlygos užsie-
nio valstybėse skleisti ir priimti in-
formaciją apie Lietuvą, jos kultūrą,
puoselėti lietuvių kalbą, išlaikyti
glaudžius ryšius su užsienyje gyve-
nančiais lietuviais.

Programos projekte numatyta
esamų LRT televizijos programų
LTV1 ir LTV2 pagrindu rengti specia-
lią programą ,,LTV World”. Ji būtų
rodoma per dirbtinius Žemės palydo-
vus ir apimtų visą Vakarų, Vidurio,
Šiaurės ir Rytų Europos teritoriją bei

Šiaurės Ameriką. Manoma, kad nu-
matomas lėšų poreikis programai įgy-
vendinti 2008-2012 metais yra apie
15 mln. litų.

Seimas ketina pasiūlyti Vyriau-
sybei parengti ir iki šių metų kovo 1
d. patvirtinti Nacionalinių transliuo-
tojų informacinės sklaidos per sienas
skatinimo programos įgyvendinimo
priemonių 2008-2012 metų planą.
Programos projekto rengimą koordi-
navo Kultūros ministerija. Projektas
derintas su Užsienio reikalų, Susisie-
kimo, Švietimo ir mokslo, Teisingu-
mo, Finansų ministerijomis, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentu,
Ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos
radijo ir televizijos komisija,  Lietu-
vos radijo ir televizijos asociacija.

Speciali programa padès
plaçiau pristatyti Lietuvâ

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) –
Šiaurės Amerikos Nacionalinės ledo
ritulio lygos (NHL) reguliariojo se-
zono rungtynėse Dainiaus Zubraus
New Jersey „Devils” klubas namuose
po pratęsimo 4:3 nugalėjo Pitsburg
„Penguins” ledo ritulininkus, nors
trečiajame kėlinyje svečiai turėjo
dviejų įvarčių (1:3) persvarą. Per 15
su puse žaidimo minutės lietuvis kar-
tą metė į varžovų vartus bei išvengė
baudos minučių.

Įvarčius arenos šeimininkams
pelnė Jamie Langenbrunner, Patric
Eliash ir David Clarkson, po perga-
lingo įvarčio autoriumi 37-ą pratęsi-
mo sekundę tapo Zach Parise.  

A. Brazauskas: privalau patirtî
perduoti jaunajai kartai

D. Zubrus (kairėje).             BNS nuotr.

Bus sudarytos sąlygos užsienyje skleisti ir priimti informaciją apie Lietuvą.

Vilnius, vasario 5 d. (Bernardi-
nai.lt) – Oficialus Vatikano laikraštis
,,L’Osservatore Romano” paskelbė,
kad vyrų ir moterų, pasirinkusių vie-
nuolystę, visame pasaulyje yra dau-
giau nei 945 tūkst., tačiau nuo 2005
iki 2006 m. jų skaičius sumažėjo dau-
giau nei 94 tūkst., t.y. 10 proc. Dau-
guma vienuolystę pasirinkusiųjų –
moterys (753,4 tūkst.). Tuo tarpu
Dievui gyvenimą pašventusių vyrų,
įskaitant kunigus ir diakonus, skai-
čius nesiekia 200 tūkst. Nepaisant
pašaukimų mažėjimo, Katalikų
Bažnyčios narių skaičius pastarai-
siais metais augo ir dabar siekia dau-
giau nei 1,1 mlrd. 

Apžvalgininkų teigimu, tokios
tendencijos įvairiuose ordinuose ir
vienuolijose siejamos su bendra Ka-
talikų Bažnyčios tarnų senėjimo ten-
dencija, ir tuo, kad vis mažiau jaunų

žmonių renkasi vienuolystės ar kuni-
gystės kelią. Kiti taip pat pabrėžia ir
mažėjančių parapijų bei diecezinių
kunigų skaičaus įtaką.   

Vienuoliû skaiçius pasaulyje mažèja

Vilnius/Kijevas, vasario 6 d.
(ELTA) – Ukrainoje prasideda lietu-
vių kultūros, istorijos ir ekonomikos
metai. 2008-ieji taps ypatingais abie-
jų šalių, Ukrainos ir Lietuvos, drau-
gystės metais.

Vasario 14 d. iškilmingas ,,Lietu-
vos dienų Ukrainoje 2008” atidary-
mas vyks Kijevo nacionalinėje filhar-
monijoje. Čia greta žymių visuome-
nės veikėjų, teatro, kino, muzikos ir
meno pasaulio žmonių bei diplomati-
nio korpuso atstovų Lietuvos kul-
tūrą, istoriją ir ekonomiką pristatan-
čius metus atvers garsūs, tarptautinį
pripažinimą pelnę Lietuvos muzikan-
tai – džiazo saksofonininkas  Vladi-
miras Čekasinas ir pianistas profeso-
rius Petras Geniušas. Jų parengta
originali klasikinės fortepijoninės
muzikos ir džiazo improvizacijų prog-
rama ,,Įsiveržimas į klasiką” Ukrai-

noje skambės pirmą kartą.
Metų trukmės ,,Lietuvos dienas

Ukrainoje 2008” rengia Lietuvos am-
basada Kijeve, Lietuvos užsienio rei-
kalų ministerija ir Lietuvos kultūros
ministerija. Kiekvienas ukrainietis ir
Ukrainos svečias visus šiuos metus
turės puikią progą artimiau pažinti
Lietuvos meno, kultūros, istorijos ir
ekonomikos gyvenimą. ,,Lietuvos die-
nos Ukrainoje 2008” ištisus metus
vyks daugelyje Ukrainos miestų:
Žmonės bus kviečiami susipažinti su
Lietuvos istorija, šiandienos gyveni-
mu, menu. Kiekvienas ukrainietis ga-
lės aplankyti gausybę lietuviško me-
no parodų, šiuolaikinės lietuvių lite-
ratūros pristatymų, koncertų, kino ir
garsių, įvertintų pasauliniais apdo-
vanojimais teatro projektų. Moksli-
ninkai ir teoretikai bus kviečiami į
diskusijas ir konferencijas.

Zubraus klubas îveikè varžovus 

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinèje svetainèje

www.draugas.org

Vienuolis.

Pristatytas Lietuvos požiùris 
dèl totalitariniû režimû�

Vilnius, vasario 6 d. (Balsas.lt) –
Teisingumo ministras Petras Baguš-
ka Vyriausybės pasitarime pristatė
Lietuvos veiksmus dėl pasirengimo
europiniams viešiesiems svarsty-
mams dėl totalitarinių režimų nusi-
kaltimų įvertinimo.

2007 m. ES Teisingumo ir vidaus
reikalų taryboje buvo svarstomas Ta-
rybos sprendimo dėl kovos su tam
tikromis rasizmo formomis bei ap-
raiškomis baudžiamosios teisės  pro-
jektas, kuriame ES valstybėms na-

rėms buvo numatyta pareiga įvardyti
tam tikras nusikalstamas veikas, su-
sijusias su rasizmu. Šis projektas apė-
mė hitlerizmo nusikaltimus, bet nea-
pėmė stalinistinių nusikaltimų.

Lietuvai pavyko pasiekti, kad
Tarybos pareiškimo projekte būtų
paminėti visi – ne tik hitlerizmo –
totalitariniai nusikaltimai. Komisija
buvo įpareigota įvykdyti europinius
svarstymus, o Lietuvai pažadėta
parama siekiant, kad šie svarstymai
būtų organizuoti.
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Roma, vasario 6 d. (AFP–BNS) –
Italijos laikinasis ministras pirmi-
ninkas Romano Prodi, kuris praėjusį
mėnesį atsistatydino iš premjero
posto, trečiadienį patvirtino, kad
traukiasi iš politikos ir vadovavimą
centro kairiesiems perdavė jaunes-
niam Romos merui Walter Veltroni.

,,Nusprendžiau nedalyvauti atei-
nančiuose rinkimuose”, – per spau-
dos konferenciją paskelbė 68 metų R.

Prodi, pažadėdamas savo paramą 52
metų W. Veltroni vadovaujamai De-
mokratų partijai. ,,Profesoriumi”
vadinamas buvęs Europos Komisijos
pirmininkas R. Prodi jau kitą dieną
po atsistatydinimo užsiminė, kad
svarsto galimybę visam laikui
pasitraukti iš politikos.

Per savo antrąją kadenciją prem-
jero poste, pirmoji buvo 1996–1998
metais, R. Prodi yra sakęs, jog pa-
sitrauks iš politikos, kai baigsis ka-
dencija – tai turėjo įvykti 2011.

R. Prodi atsistatydino tik po bal-
savimo Senate dėl pasitikėjimo juo,
nors ir žinojo, kad jam nepakaks jo
šalininkų balsų, kad liktų vyriausy-
bės vadovo poste.

Tuo tarpu Italijos prezidentas
Giorgio Napolitano trečiadienį ofi-
cialiai paleido parlamentą, ir dabar
šalyje bus surengti pirmalaikiai
rinkimai, kurie, transporto ministro
Alessandro Bianchi teigimu, įvyks
balandžio 13–14 dienomis. Spren-
dimas paleisti parlamentą buvo būti-
nas, nes Senato pirmininko Franco
Marini pastangos suformuoti laiki-
nąją vyriausybę nedavė rezultatų.

kai pernai buvo paskelbti neeiliniai
parlamento rinkimai. ,,Oranžinės”
valdžios veiksmus Reformų partijos
vadovas pavadino ,,itin neprofesiona-
liais”. ,,Iš esmės tokių veiksmų tik-
slas – užgrobti pagrindines pozicijas
puoselėjant mintį dalyvauti prezi-
dento rinkimuose”, – sakė jis.

KABULAS
Pietų Afganistane per pakelėje

padėtos bombos sprogimą žuvo vie-
nas JAV vadovaujamos koalicijos ka-
rys, o dar du buvo sužeisti. 2007 me-
tais Afganistane žuvo daugiau kaip
200 karių, ir nors didžiąją dalį šalies
užklojo sniegas, numalšinęs didžiuo-
sius mūšius, nuo sausio 1 dienos čia
vis tiek žuvo 12 užsienio karių. Nau-
jausias sprogimas įvyko tuo metu,
kai afganų ir JAV vadovaujamos
pajėgos patruliavo Hilmendo provin-
cijos Nahre Saradžo rajone.

BEIJING
Populiariausia Kinijoje Pavasa-

rio šventė, arba Naujieji metai pagal
Mėnulio kalendorių, prasidėjo naktį
iš vasario 6 į 7 dieną. 2008-ieji metai
– tai Žiurkės metai pagal Rytų ho-
roskopą. Šventė bus oficialiai šven-
čiama nuo vasario 6 iki 12 dienos visą
savaitę, kurį vadinama ,,auksine sa-
vaite”. Kasmet vis didėjantis kelei-
vių į Kiniją srautas rodo žmonių ge-
rovės kilimą. Tiesa, 2008 metais
šventinę nuotaiką kinams sugadino
didėjanti infliacija ir smarkios pūgos
šalies pietuose ir vakaruose, daug
kur sutrikdžiusios eismą ir elektros
energijos tiekimą.

PEŠAVARAS
Pakistane vienas Talibano vadų,

kaltinamas suorganizavęs Benazir
Bhutto nužudymą, paskelbė paliau-
bas su vyriausybės pajėgomis, trečia-
dienį pranešė Talibano atstovas. Po
ilgai trukusių kovų Pietų Vaziristano
genčių regione ir gretimuose rajo-
nuose talibų kovotojų vadas Baitul-
lah Mehsud paskelbė ,,neapibrėžtas”
paliaubas, pranešė jo atstovas Maulvi
Omar. Pakistano vyriausybė ir JAV
Centrinės žvalgybos valdyba kaltina
B. Mehsud suorganizavus B. Bhutto
nužudymą Ravalpindžio mieste gruo-
džio 27 dieną.

Pasaulio naujienos
Italijos premjeras Prodi 

traukiasi iõ politikos

Rinkimû kova dar nesibaigè

Atkelta iš 1 psl. kurie įvyks
rugpjūtį ir rugsėjį, nusiųs daugiausiai
delegatų. Per suvažiavimus išrinkti
oficialūs partijų kandidatai varžysis
JAV prezidento rinkimuose, kurie
įvyks lapkričio 4 dieną.

60 metų buvusi pirmoji ponia H.
Clinton taip pat laimėjo tokiose svar-
biose valstijose kaip New Jersey ir
Missouri, bet už B. Obama balsavo
Georgia, Alabama ir Illinois, kuriam
jis, kaip senatorius, atstovauja.

H. Clinton, kuri tikisi tapti pir-
mąja moterimi JAV prezidento poste,
pergalė šiaurės rytų valstijoje Mas-
sachusetts yra ypač brangi, nes įta-
kingi šios valstijos demokratų senato-
riai Edward Kennedy ir John Kerry
rėmė B. Obama. 

71 metų J. McCain vylėsi galuti-
nai užsitikrinti partijos nominaciją,
be to, tarp devynių už jį balsavusių
valstijų yra California ir septynios di-
delės šiaurės rytų valstijos, tačiau jo
varžovas Mitt Romney laimėjo septy-
niose valstijose, o dar vienas respub-
likonų pretendentas Mike Huckabee
– penkiose.

J. McCain, kuris 2000 metais

pralaimėjo respublikonų pirminius
rinkimus George W. Bush, dar laukia
kova už partijos konservatorius, ku-
riems nepatinka jo požiūris į imigra-
ciją, mokesčių mažinimą ir rinkimų
kampanijų finansavimo reformą.

,,Superantradienį”, kai balsavo
milijonai įvairiausių rasių, religinių
įsitikinimų, socialinių grupių ir turti-
nės padėties rinkėjų labai skirtingose
valstijose, visi abiejų partijų preten-
dentai užsitikrino mažiausiai po pen-
kias pergales.

Dėl to šios atkaklios varžybos ir
demokratų, ir respublikonų stovyklo-
se tikriausiai tęsis toliau. Ateinančią
savaitę balsavimai vyks pustuzinyje
valstijų.

Interneto svetainėje ,,Real Clear
Politics” nurodoma, kad kol kas H.
Clinton užsitikrino 829 delegatus –
daugiau kaip trečdalį 2,025 delegatų,
kurių jai reikia nominacijai. B. Oba-
ma atsilieka nedaug ir jau turi 750
delegatų.

Respublikonų stovykloje J. Mc-
Cain savo pusėje jau turi 560 dele-
gatų, M. Romney – 226, o M. Hucka-
bee – 154. 

BRIUSELIS
Politinės kliūtys Serbijoje ketvir-

tadienį sutrukdė planuotą bendra-
darbiavimo su Europos Sąjunga (ES)
susitarimo pasirašymą, trečiadienį
paskelbė Bendrijos plėtros komisaras
Olli Rehn. ,,Labai apgailestauju, kad
turime atidėti politinio susitarimo
pasirašymą, (kuris buvo numatytas)
rytoj. Žinoma, ES įsipareigojimas yra
tvirtas ir kvietimas tebegalioja, – sa-
kė O. Rehn. – Esame pasirengę, kai
tik Serbija bus pasirengusi, pasira-
šyti šį politinį susitarimą.” Jis pri-
dūrė apgailestaująs dėl ,,tam tikrų
politikų Belgrade trukdymo blokuo-
jant pasirašymą”. Tai aiški nuoroda į
nacionalistų premjerą Vojislav Koš-
tunica, kuris nepritaria draugiškų
santykių su ES atkūrimui.

LONDONAS
JAV diplomatijos vadovė Condo-

leezza Rice trečiadienį menkino nuo-
gąstavimus, kad Afganistane galimas
pralaimėjimas, bet pripažino, kad
Jungtinių Valstijų bandymai priver-
sti daugiau sąjungininkių pasidalyti
šia našta yra sudėtingi. JAV valsty-
bės sekretorė atvyko į Londoną de-
rėtis su britų sąjungininkais dėl jų
bendro siekio pasiųsti daugiau NA-
TO karių į Pietų Afganistaną kovoti
su vėl kylančiu Talibanu. Po derybų
su britų ministru pirmininku Gor-
don Brown ir užsienio reikalų sekre-
toriumi David Miliband C. Rice arti-
miausiomis savaitėmis susitiks su
kitų NATO šalių gynybos ir užsienio
reikalų ministrais. Balandžio mėnesį
Bukarešte įvyks NATO viršūnių su-
sitikimas.

KIJEVAS
Opozicinės Regionų partijos va-

dovas Viktor Janukovyč neatmetė,
kad pirmalaikiai Ukrainos parlamen-
to rinkimai gali įvykti jau artimiau-
siu metu. ,,Koalicija yra neveiksni,
parlamentas irgi neveiksnus”, – pa-
reiškė jis opozicinės vyriausybės po-
sėdyje trečiadienį. Pasak jo, Ukrai-
noje prasidėjo ilgai truksiančios
politinės ir ekonominės krizės laiko-
tarpis. V. Janukovyč pridūrė, kad iš
šios krizės šalis neišbrido nuo tada,

Romano Prodi

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

Pietinê JAV dalî nusiaubè viesulai
Nashville, vasario 6 d. (AFP

–BNS) – Pietines JAV Tennessee,
Arkansas ir Kentucky valstijas už-
griuvus viesulams, žuvo mažiausiai
45 žmonės ir buvo sugriauta nemažai
pastatų. 24 žmonės žuvo Tennessee,
13 – Arkansas ir dar vienas Alabama.
Be to, septyni žmonės žuvo Kentucky.
Dažnai audrų talžomose valstijose dau-
giau kaip 50 viesulų praūžė šią naktį.

Gelbėjimo tarnybos Tennessee
patvirtino, kad valstiją buvo užgriuvę
keli viesulai, padarę didelės žalos, bet
patvirtinti duomenų apie aukas jos
negalėjo. Vakarų Tennessee Jackson
miesto Sąjungos universitete viesulas

nuplėšė stogus, įkalindamas studen-
tus tarp nuolaužų jų bendrabučiuose.
Aukų čia pavyko išvengti, pranešė
vietos televizija WSMV.

CNN nurodė, kad šimtai tūk-
stančių gyventojų liko be elektros.
Netoli esančiame Memphis mieste
viesulas apgriovė vieną prekybos cen-
trą. Iš jo teko evakuoti žmones, tarp
kurių buvo ir keli sužeistieji.

Arkansas ir Tennessee buvo tarp
valstijų, kuriose antradienį vyko no-
minavimo į prezidentus rinkimai. Ke-
turios Tennessee apygardos dėl au-
dros turėjo anksčiau uždaryti balsa-
vietes, pranešė televizija NBC.
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ADVOKATAS
DANAS LAPKUS

Lietuviai Amerikoje sudarinėja
sutartis kasdien.  Apie daugelį jų net
nesusimąstome: paduodame bilietą
autobuso vairuotojui, žiūrime kiną,
gauname cepeliną ,,Smilgoje” – visas
gyvenimas yra nestojanti sutarčių
srovė.  Būtini sutarčių elementai yra
bendri ar pirktume namą, prašytume
kaimynų berniuko nupjauti žolę ar
sutartume vesti. Tai – pasiūlymas,
pasiūlymo priėmimas, vykdymas,
bausmė už nevykdymą.

Kad pasiūlymas virstų tikra su-
tartimi, jis turi būti priimtas.  Kar-
tais netikėtai gauname paštu žurnalą
ar daiktą su pridėta sąskaita.  To-
kiam pirkliui neturime jokių įsipa-
reigojimų, nes jo pasiūlymo nepri-
ėmėme, todėl atsiųstas daiktas yra
dovana.

Petras nusiunčia laišką Birutei:
,,Noriu pirkti Tamstos automobilį už
100,000 dol.” Birutė pasvarsto pas-
varsto ir išmeta Petro laišką į šiukš-
lyną. Niekas neįvyksta, sutartis ne-
gimsta.

Jei Birutė išsiunčia atsakymą
Petrui: ,,Parduosiu automobilį už
120,000 dol. Birutė”. Sutartis vis tiek
dar negimsta.  Vietoje sutarties atsi-
randa Birutės kontrapasiūlymas, ku-
rį turi priimti ar nepriimti Petras.
Jei Petras atsako: ,,Gerai” – sutartis;
jei Petras atsako: ,,Ką apie 110,000
dol.” – vėl tik kontrapasiūlymas, kurį
dabar jau Birutė gali priimti ar
atmesti.

Priimtas pasiūlymas virsta su-
tartimi, kurią abiems pusėms privalu
vykdyti. Birutei priėmus Petro pasiū-
lymą parduoti automobilį, Petras
ateina su lagaminu pinigų į sutartą
vietą. Birutė nepasirodo ir sudaro
rimtą problemą. Mat įstatymai lei-
džia Petrui susirasti tokį pat automo-
bilį, ir jei tokie automobiliai rinkoje
yra brangesni, Birutė turės padengti
Petrui skirtumą tarp jų sutarties kai-
nos ir kito automobilio kainos.

Kitą dieną Birutė pasamdo Petrą
pastatyti garažą jos automobiliui už
50,000 dol. per tris savaites, nes artė-
ja žiema ir automobilis neturi stogo.
Birutė pateikia Petrui architekto pla-
nus, ir Petras sutinka.  Petras nespė-
ja užbaigti darbo per tris savaites, bet
užbaigia per penkias.  Per tas papil-
domas dvi savaites Birutės automo-
bilis sudrėksta ir supelyja. Remontas
kainuoja 10,000 dol. Petras turės pa-

dengti Birutei remonto išlaidas, nes
jis žinojo, kad svarbu užbaigti projek-
tą per tris savaites.

Sakykim, Petras užbaigia garažą
laiku, tačiau įdeda kilnojamas duris
ne priekinėje, bet galinėje garažo sie-
noje. Birutė pasiunta, išspiria Petrą
iš statybų aikštelės ir pasikviečia
Antaną įdėti duris kur pridera. An-
tanas viską sutvarko už 15,000 dol.
Petras tegaus 35,000 dol.

Užmokestis už darbą dažnai su-
mokamas užbaigus darbą. Birutės ga-
ražas be durų, aišku, nėra tinkamas
naudoti, todėl Birutė galėtų neatsis-
kaityti su Petru, kol Antanas viską iš-
spręs. Bet jei Petras būtų pastatęs ge-
rą garažą, tačiau pamiršęs įsukti trijų
elektros rozečių dangtelius, Birutė
privalėtų mokėti tik Petrui pareikala-
vus. Tik rimtas trūkumas leistų Bi-
rutei nemokėti Petrui, kol šis viską
sutvarkytų. Nerimtas trūkumas  leis-
tų tik atskaičiuoti 3 dol. už rozečių
dangtelius nuo sutarties sumos.

Per laiką sutarčių teisė Ameriko-
je labai išsivystė. Beveik kiekviena si-
tuacija yra apibrėžta statuto ar kon-
krečių bylų atvejų.  Pavyzdžiui, egzis-
tuoja sutartys, nereikalaujančios žo-
dinio ar raštiško pasiūlymo priėmi-
mo. Birutė sako Petrui: ,,Petrai, jei
nudažysi namą, duosiu 500 dol.”  Vie-
ną dieną Birutė grįžta iš darbo, ir na-
mas nudažytas. Sutartis gimsta su
paskutiniu Petro teptuko potėpiu, ir
Birutė privalo mokėti.

Arba Birutė sako: ,,Petreli, ar ne-
nudažytum laisvalaikiu namo?”  Pet-
ras nudažo.  Birutė neturėtų tikėtis,
kad Petras dažė namą savo malonu-
mui, ir privalės jam sumokėti tokį už-
mokestį, kokį gauna vidutinis dažyto-
jas už panašaus namo nudažymą.

Dauguma sutarčių neprivalo būti
raštiškos. Galite žodžiu sutarti su
Petru, kad jis pastatys jums milijo-
ninį namą. Iš principo nereikia jokių
raštų, tačiau raštas padės, kilus gin-
čui, teisme įrodyti, kokios buvo sutar-
ties sąlygos, ir kas teisus. Nesant raš-
to, sutarties sąlygas teisėjui teks įro-
dinėti liudininkams. 

Raštiškos turėtų būti visos ne-
kilnojamo turto sutartys, nuomos
sutartys ilgesniam nei metai laiko-
tarpiui, daiktų (automobilių, baldų,
rūbų ir t.t.) pirkimo daugiau nei už
500 dol. sutartys, priešvedybinės su-
tartys. 

Lietuvių sutartys Amerikoje
Tel.: 708-839-1556www.lapkuslaw.co

Užgavėnėms — aukščiausia
rietuvė iš blynų

Restoranų tinklo ,,Katpėdėlė”
darbuotojai Užgavėnių proga pastatė
aukščiausią Lietuvoje rietuvę iš bly-
nų, jos aukštis siekė 76 centimetrus.
Blynams sunaudota 50 kg tešlos: 15
litrų pieno, 40 kiaušinių, 7 kg cuk-
raus, 1 kg mielių ir 25 kg miltų, iš
viso iškepta apie 1,000 vienetų blynų.

,,Blynų rietuve” pavaišinti Vil-

niaus 3-iųjų vaikų globos namų auk-
lėtiniai.

Aukščiausios blynų rietuvės pa-
saulio rekordas užregistruotas 2004
m. Maskvoje, tuomet sukrautų vie-
nas ant kito blynų aukštis siekė net
14 m. 58 cm.

Delfi.lt

Statomas aukščiausias bokštas iš blynų.     Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Lietuvos Užgavėnės.                                           Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Didžiojoje Britanijoje sukurtas 
skraidantis krėslas

Artimiausią mėnesį Didžiosios
Britanijos parduotuvėse pasirodys
krėslas, leisiantis namų sąlygomis
patirti nesvarumo būseną, rašo laik-
raštis „The Sunday Times”.

Krėslo išradėjas Keith Dixon
tvirtina, jog gauna užsakymų iš viso
pasaulio. Krėslą, kuris buvo pavadin-
tas „Lounger”, sudaro pagrindas ir
permatoma sėdynė su pritvirtintais
magnetais, leidžiančiais pakilti į 35
cm aukštį. Krėslas gali išlaikyti iki
120 kg sveriantį žmogų.

Kėdės sukūrimui buvo paaukoti

ketveri metai ir dešimtys tūkstančių
dolerių. Autorius tvirtina, kad sukur-
ti tokį neįprastą baldą jį paskatino
„Žvaigždžių karų” transporto prie-
monės.

Keletas šio išradimo trūkumų:
magnetiniai laukai iškraipo televizi-
jos signalą, tad krėslą patartina
laikyti už 3-4 metrų nuo televizo-
riaus. Taip pat gali išsimagnetinti ir
kreditinės kortelės, tad jų kišenėse
geriau nelaikyti.

BNS
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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
ligosJJOONNAASS 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

Šį kartą tik kelios norvegiškos
dainos. Prisimenu vieną. Vadinosi
,,Vestuvių maršas”. Dainą pristaty-
dama ji paaiškino, kad ši susideda iš
trijų dalių: šliūbo, vestuvių puotos
ir... čia reikės pačiam suprasti. Tai-
gi, iš dainos tempo buvo lengva sek-
ti ir supratome, kad trečioji dalis
yra rytas po vestuvių, kada galvą
skauda.

Po koncerto išsiruošėme namo.
Nors pradžioje planavau grįžti į Bis-
marck nakvynei, bet apskaičiavau,
kad jei važiuosime į pietryčius iki Jo-
nestown stovyklaviečių, kelionė bus
valanda ilgesnė, bet kitai dienai su-
taupysime visą šimtą mylių. Taip ir
padarėme. Mūsų knygoje čia buvo pa-
žymėta KOA stovyklavietė, atidara
iki spalio vidurio. Ieškojome pagal su-
rašytus nurodymus ir radome, tik...
jau nebe KOA, o privačią stovyklavie-
tę. Taip pat, kad anksčiau užsidaro,
bet vyko remontai, tad  užtęsė užda-
rymą. Išsikalbėjome, kodėl pakeitė
priklausomybę. Paaiškino, kad prik-
lausant KOA turi prisitaikyti prie jų
reikalavimų, kai tik gauna praneši-
mą. Šį kartą buvo pranešta, kad rei-
kia pastatyti dar porą namukų. Tai
būtų jiems kainavę 200,000.00 dol., o
gal ir daugiau. Sakė, jau daug kas pri-
klausymo KOA  atsisako. Jei tiksliai
atsimenu, berods apie 40 proc. KOA
stovyklaviečių  tampa privačiomis. Ši
stovyklavietė gražiai išdėstyta, švari,
bet laužą galima kūrenti tik palapi-
nėms skirtose vietose. Kadangi Ro-
mualdas labai laužo pasiilgo, tai
mums paskyrė vietą netoli palapinių
rajono ir Romualdui leido ten nueiti
ir laužą kūrenti.

Šį vakarą pradėjau skaityti ant-
rąją knygą apie Norvegijos kovą su
naciais, ,,Silent Patriot: Norway’s
Most Highly Decorated WW II
Soldier and Secret Agent. A True
Story.” Čia aprašoma aštuoniolik-
mečio Hugo Munthe-Kass kovos,

slapta žvalgyba, pogrindžio organiza-
vimas Norvegijoje po apmokymo
Anglijoje. Karui pasibaigus jis buvo
vos 23 metų ir buvo prisaikdintas
nieko apie savo patyrimus nepasakoti
per ateinančius 40 metų. Skaitau ir
galvoju, juk Lietuvoje irgi buvo
karžygių. Kodėl apie juos nėra doku-
mentų? Apie jaunus didvyrius, kurie
būtų puikus pavyzdys šių dienų jau-
nimui? 

Sekmadienį perkirtome visą
Minnesota valstiją ir nakvojome Wis-
consin pašonėje. Pirmadienį trumpa
kelionė iki Wisconsin Dells.  Antra-
dienio ryte iš anksto buvome susitarę
aplankyti  gerb. Stasę Semėnienę,
gyvenančią Baraboo. Kadangi kėlė-
mės savo laiku, tai turėjome visą
valandą kur nors praleisti prieš apsi-
lankymą. Pasirodo, pakeliui į svečius
buvo kazino, tai ten ir užsukome.
Jautėmės kaip kazino vergai, pusė
devynių ten eidami, bet buvo smagu,
nes žmonių mažai, oras gan švarus.
Valandėlę čia pažaidę nuvažiavome
su  Stase Semėniene susipažinti. Tai
buvo ypač maloni viešnagė. Nors pir-
mą kartą susitikome, tačiau jautėmės
lyg seni pažįstami, spaudoje tiek
metų skaitydami viens kito raštus.
Kaip gaila, kad laikas ribotas. Ap-
gailestaudami atsisveikinome ir sku-
bėjome į Chicago, lietuviškų gėrybių
parduotuvę. Čia prisipirkau įvairių
skanėstų ir pyragų, o tą vakarą pa-
sišildę valgėme cepelinus jau stovyk-
laudami Warren Dunes parke prie
Michigan ežero. Trečiadienį grįžome
namo, dar papildėme maisto atsargas
ir kitą dieną išvykome į Laudagą, kur
susirinko mūsų vaikai ir anūkai at-
švęsti mūsų jauniausio sūnaus Aldo
keturiasdešimtojo gimtadienio. Taip
pasibaigė dar viena įspūdžių pilna
kelionė. Reikės vėl susirasti Sissel
koncertą ir į tą pusę pasukti.

Pabaiga.
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Lietuva ieško mažiau žinomų
turizmo perlų

EGLÈ DIGRYTÈ

Lietuva ketina išrinkti vieną tu-
rizmo traukos vietovę, kuri geriausiai
atspindėtų šalies kultūrinį išskir-
tinumą ir paveldą. Vėliau apie šią
vietovę ketina paskleisti žinią ne tik
turizmo atstovai, bet ir projekto
sumanytojos – Europos Komisija (EK).

„Į Lietuvą užsukę turistai pa-
prastai lanko Vilnių, kur apžiūri
Gedimino pilį, Katedros aikštę, se-
namiestį, taip pat – Kuršių neriją.
Laikas padaryti garsias ir mažiau
žinomas vietas, parodyti užsieniui, ką
turime”, – teigė Valstybinio turizmo
departamento užsienio ryšių vyriau-
sioji specialistė Lidija Bajarūnienė.

Projektą „Patrauklios Europos
turistinės vietovės (EDEN): vietinis
nematerialusis paveldas” EK vykdo
ir iš dalies remia antrą kartą. Latviai
tokią savo vietovę jau išrinko, o
Lietuva pakviesta prisijungti pirmą
kartą.

2006 m. gimusio projekto EDEN
tikslas – atkreipti dėmesį į Europos
turistinių vietovių vertę, įvairovę ir
bendrąsias savybes bei skatinti tu-
ristinių vietovių, kurių ekonominis
augimas siejamas su darniojo turiz-
mo plėtra.

Valstybinis turizmo departamen-
tas, pradėjęs projektą „Lietuvos tu-
rizmo traukos vietovė 2008”, siekia
išrinkti vieną turizmo traukos vie-
tovę, kuri geriausiai atspindėtų šalies
kultūrinį išskirtinumą, papročius,
tradicijas, tradicinius menus, ama-
tus, virtuvę ir kt. Šiai vietovei bus
suteiktas „Lietuvos turizmo traukos
vietovės 2008” vardas.

Anot departamento atstovų,
dalyvaujant projekte atsiveria didelės
galimybės išrinktai turizmo traukos
vietovei tapti žinomai visoje Euro-
poje. Šalys–nugalėtojos savo turizmo
traukos vietoves pristatys šių metų
spalį Paryžiuje vyksiančiame VII
Europos turizmo forume.

EK turizmo traukos vietoves
žada reklamuoti interneto tinklala-
piuose, tokiuose kaip www.visiteu-
rope.com. Jau baigiama kurti nauja
interneto svetainė, kurioje EK pa-

talpins informaciją apie 10 turizmo
traukos vietovių, tokiomis išrinktų
pernai, ir 2008 m. nugalėtojas. Šių
metų traukos vietovėms planuojama
sukurti specialius filmukus. Corbis/
Scanpix

Valstybinis turizmo departamen-
tas apie „Lietuvos turizmo traukos
vietovę 2008” žada įdėti informaciją
tinklalapyje www.tourism.lt, o antrą
pusmetį – tarptautinėse parodose
Japonijoje, Lenkijoje, Londone, Bar-
selonoje.

Pasiūlymus, kuris Lietuvos re-
gionas galėtų tapti turizmo traukos
vietove, galite teikti Lietuvos miestų
ir rajonų savivaldybėms. Nugalėtoją
žadama paskelbti turizmo parodoje
„Vivattur”.

Į turizmo traukos vietovės vardą
gali taikytis vietovės, kuriose vykdo-
mi ir kuriami kultūriniai reiškiniai, į
juos įtraukiant istorinius tradicinius
kultūrinio paveldo elementus: šven-
tės, parodos, turizmo objektai, nau-
dojami naujų ir senų tradicijų puo-
selėjimui.

Atitinkamoje vietovėje šis ren-
ginys – mugė, festivalis, šventė, te-
matinė paroda, kelionė, puoselėjantis
vietos žmonių gyvenimo būdą, kul-
tūrą, tradicijas ar kt. veiklą, pasižy-
mintis naujoviškumu ir išskirtinu-
mu, – turėtų vykti ne sezono metu
(pavasarį, rudenį, žiemą).

Delfi.lt



karveliai”). Humoristinis romanas
„Antras pasaulis” buvo išspausdintas
„Drauge” 1980 m.

Vyresni mūsų tautiečiai, gyve-
nantys JAV, savo bibliotekose turi
nemažai A. Barono leidinių. Jis buvo
vienas iš produktyvesnių išeivijos
rašytojų. Be kūrybos paskelbė ir lite-
ratūros kritikos bei publicistikos

straipsnių, išvertė P. S. Buck, C.
Sandburg ir kitų rašytojų kūrinių.
,,Draugo” dienraštyje spausdino ir
reportažus  bei šiaip įvairaus pobū-
džio medžiagą.

1966-1970 m. buvo išeivijoje
veikusios Lietuvių rašytojų draugijos
pirmininkas.

A. Barono romanas „Sodai už
horizonto” 2002 m. buvo perspaus-
dintas Lietuvoje antruoju leidimu
(leidykla „Tyto alba”). Dabar Lie-
tuvoje ruošiamasi išleisti kitą A.
Barono romaną – „Vieniši medžiai”
(pirmasis leidimas – 1960 m. Čikago-
je). Neseniai  apie rašytoją Lietuvoje
pasirodė Janinos Žėkaitės paruošta
vertinga monografija, kuri Lietuvos
knygų skaitytojus supažindina su
šiuo anksti išeivijoje mirusiu kūrėju.

Cicero miestelyje dar tebegyvena
rašytojo našlė Nijolė Baronienė, o Či-
kagos apylinkėse – ir du jo sūnūs. Ci-
cero taip pat dar  yra išlikę antrosios
bangos mūsų tautiečių, kurie gerai
pažinojo rašytoją A. Baroną ir ap-
gailestauja jo ankstyvą iškeliavimą
amžinybėn. Kitados Cicero lietuvių
telkinys, garsėjęs savo rašto žmonė-
mis, šiandien, deja, tuo jau negali
pasididžiuoti.
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Telšių vysk. M. Valančiaus gimnazijos 6-oji (mergaičių) klasė 1942–1943
m. m. Viduryje su kailiniu paltu stovi mokytoja Rubaževičienė, jai iš
kairės – Aldona Prižgintaitė ir Danutė Dibulskytė, iš dešinės – Barbora
Klemenskytė, paskutinės dvi stovi Aldona Šulcaitė ir Aldona Krikščiū-
naitė-Šmulkštienė. Sėdi ketvirta iš dešinės su uniforma Alma Nutau-
taitė-Adamkienė.               Nuotr. iš asmeninio A. Šmulkštienės albumo

PRISIMINIMŲ PLUOŠTELIS IŠ TELŠIŲ GIMNAZIJOS
ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Laimos Apanavičienės puikus
straipsnis „Telšių Žemaitės gimnazi-
jos 90-metį minint” („Draugas”,
2008.01.23) įkvėpė ir mane pasidalin-
ti prisiminimais apie gimnaziją, kurią
lankiau, kai ji buvo dar jauna –
1940–1944 metais, karo ir okupacijų
metais, ir vadinosi Motiejaus  Valan-
čiaus gimnazija.

Gimnazija paliko man didelį įs-
pūdį pirmą kartą ją išvydus 1940 m.
vasarą – tokia šviesi, nauja, moderni.
Turėjau lankyti 2-ą klasę, bet sovietų
okupacijos metu ji buvo pavadinta
6–ta klase.

Rudenį pradėjus mokslo metus,
mus klasėje sutiko Stalino paveikslas
vietoj Kryžiaus ir vietoje  maldos
prieš pamokas – mokinių subuvimas
salėje, kur turėjome klausytis Sovietų
Sąjungos Konstitucijos ištraukų ir
giedoti Internacionalą. Klausėmės,
bet negiedojome, tik vienas kitas bal-
sas pasigirsdavo. Po kurio laiko tie
rytmetiniai susibūrimai buvo nu-
traukti.

Ypač atmintin įsiminė Spalio re-
voliucijos šventė 1940 m. Joje turėjo
dalyvauti visa gimnazija. Berniukai
turėjo nešti įvairius plakatus su šū-
kiais, garbinančiais Sovietų Sąjungą
ir jos vadus. Buvo lietingas, purvinas,
šaltas ruduo ir gimnazistai „netyčia”
paslysdavo ant šlapių pusapvalių
grindinio akmenų ir krisdavo su pla-
katais. Ir nemažai tokių plakatų tu-
rėjo būti išimti iš rikiuotės.

Atmenu, stovėjome ramiai tur-
gaus aikštėje ir klausėmės kalbų.
Prie mūsų pribėgdavo vyresniųjų kla-
sių mokiniai patyliai įspėdavo, kad
vėliau, einant pro tribūną parado
metu, pasuktume galvas į kitą pusę,
negiedotume kumščio sveikinimuisi
ir nepradėtume Internacionalo. Žy-
giuodami pro tribūną, pilną aukštų
karininkų ir valdžios žmonių, de-

monstratyviai pasukome galvas į
priešingą pusę ir rankas tvirtai
prispaudėme prie šonų, negiedojome
ir Internacionalo. Girdėjosi tik retas
balsas ir matėsi mažai pakeltų
kumščių.

Pavasariop, einant į gimnaziją
pro mažąją bažnytėlę prie telefono ir
elektros stulpų rasdavome prisegtus
atsišaukimus prieš Sovietų Sąjungos
okupaciją. Prisimenu ir tas dienas,
kada Rainių kankiniai buvo atrasti
miškelyje, 3 km nuo Telšių, atkasti ir
palaidoti. Beveik visas miestas ir apy-
linkių gyventojai dalyvavo iškilmin-
gose laidotuvėse. Kiekvienas karstas
buvo vežamas atskirai eglutėmis, vai-
nikais papuoštuose vežimuose, padė-
tas ant lietuviškais raštais austo už-
tiesalo. Pamaldos vyko lauke. Žmo-
nės verkė suklupę maldoje ir giedoda-
mi Lietuvos himną, kada visi 73 kan-
kiniai buvo laidojami viename kape
Telšių kapinėse. Buvo labai sunkios,
tragiškos dienos, giliai išgyvenome
kankinių žūtį, bet kartu mūsų jaunos
širdys degė pagarba ir pasididžiavimu
jais ir meile Lietuvai.

Frontui artėjant Mažosios bažny-
tėlės šventoriuje nuolat buvo laidoja-
mi vokiečių kariai. Daugybė paprastų
lentų karstų būdavo išrikiuoti šven-
toriuje ir sunkus mirties kvapas skli-
do nuo jų. Ypač nejauku būdavo pra-
eiti pro juos vakarais, grįžtant iš gim-
nazijos, nes mokėmės paskutinėje pa-
mainoje.

Vokiečių okupacijos metais mūsų
klasės pavadinimai keitėsi iš ketvir-
tos vėl į šeštą, o paskutiniais mokslo
metais (1943–1944) – septintąją.

Buvo sunkūs laikai. Neturėjome
pakankamai knygų. Mokėmės iš už-
rašų. O vokiečiams užėmus gimnaziją
ir pavertus ją ligonine, nebetekome ir
patalpų. Mokėmės pamainomis. Vy-
resnieji mokiniai – paskutinėje. Mo-
kėmės senosios kunigų seminarijos
patalpose, vėliau amatų mokykloje

RAŠYTOJAS, PUBLICISTAS, HUMORISTAS
ALOYZO BARONO GIMIMO 90-MEČIUI PAMINĖTI

EDVARDAS ŠULAITIS

2007 m. gruodžio 12 d. sukako 90
metų nuo žinomo rašytojo, poeto ir
publicisto Aloyzo Barono gimimo.
Gaila, jo jau senokai neturime tarp
gyvųjų: A. Baronas amžinybėn iške-
liavo 1980 m. rugsėjo 7 d. Čikagoje, ir
jo palaikai ilsisi Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse.

Šį Vabalninke, Biržų apskrityje,
gimusį literatą gerai pažinojo čika-
giečiai, nes jis nuo 1949-ųjų buvo Ci-
cero, IL lietuvių telkinio gyventojas.
Prieš tai gyveno Kaune, ten baigė su-
augusiųjų gimnaziją, studijavo Vy-
tauto Didžiojo universitete, o pabėgęs
į Vokietiją mokėsi Frankfurte prie
Maino.

Atvykęs į Cicero, A. Baronas iš
pradžių dirbo fabrike, o nuo 1955 m.
buvo vienas dienraščio „Draugas”
redaktorių. Tose pareigose jis išbuvo
iki pat savo mirties. Kartu jis ,,Drau-
ge” redagavo ir labai populiarų hu-
moro skyrių, kuris po jo mirties iš-
nyko iš dienraščio puslapių.

Kūrybinį darbą pradėjęs 1937 m.
Lietuvoje, jį tęsė ir šioje Atlanto pusė-
je. Pirmasis apsakymų rinkinys
„Žvaigždės ir vėjai” pasirodė Čikago-
je 1951 m. Be to, A. Baronas parašė

bei išleido ir nemažai romanų (kai
kurie iš jų buvo įvertinti premijomis),
jo kūryba buvo spausdinama ne vien
lietuvių, bet ir anglų, latvių kal-
bomis.

A. Baronas rašė ir humoristinius
eilėraščius, kurie buvo spausdinami
S. Aleliūno slapyvardžiu. Išleido kūri-
nių ir vaikams (knygelė „Mėlyni

Rašytojas Aloyzas Baronas ,,Draugo” redakcijoje.

prie Alkos muziejaus.  Grįžtant namo
reikėjo pereiti visą miestą ir grįžda-
vome vėlai.

Artėjant antrajai sovietų okupa-
cijai 1944 m. rudenį išsisklaidėme po
įvairius kraštus. Vieni baigėme 8-ą
klasę 1946 m. vargingose DP stovyk-
lų gimnazijose, kiti – Lietuvoje ar dar
kur kitur.

Iš Telšių gimnazijos neatsimenu
pavardžių nei visų mokytojų, nei mo-
kinių, nes karo metais jie keisdavosi.
Prisimenu direktorių Vaclovą Ru-
baževičių, mokytojus – Kazį Mockų,
Sidabrą, Rubaževičienę, Jurgį von
Tornau, mokyklos kapelioną, dabar
prel. Jonas Kučingis, Los Angeles. Gi-
liausiai atmintyje yra pasilikęs
Feliksas Kudirka, lietuvių ir visuoti-
nės literatūros mokytojas, įkvėpęs
meilę jai pasilikusiai iki šiol.

Iš mano laikų mokinių, kiek ži-
nau, Čikagoje yra Danutė  Dibulsky-
tė, jos vyras Viktoras Kochanauskas,
Ada Dibulskytė-Misiulienė, anksčiau
Čikagoje gyvenusi Alma Nutautaitė-
Adamkienė ir aš Aldona Krikščiū-
naitė-Šmulkštienė. JAV yra ir Alek-
sandras Beresnevičius, Australijoje  –
Aldona Prižgintaitė, Lietuvoje –
Barbora Klemenskytė, Aldona Šul-
čaitė ir Vladė Kumžaitė. Kitų neatsi-
menu. Su pagarba ir dėkingumu pri-
simenu buvusius mokytojus, kurie
mus sunkiais karo ir okupacjos me-
tais mokė, auklėjo ir ruošė gyveni-
mui.

Sveikinu Telšių Žemaitės gimna-
zijos direktorių, mokytojus ir moki-
nius švenčiančius garbingą 90 m.
gimnazijos sukaktį ir linkiu sėkmin-
gai veikti ir toliau.
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Mūsų stalui
UŽGAVĖNIŲ PATIEKALAS –

ŠIUPINYS

BULVINIUS BLYNUS 
PAKEIS KOŠĖ

Greitas šiupinys

6 bulvės, 
0.44–0.66 lb (200–300 g) rūkytos

(ar virtos) dešros (galima dėti kumpio
ar maltos mėsos), 

4 nemažos morkos, 
2 svogūnai, 
vidutinis kopūstas, 
galima dėti saliero, poro, 
druska, 
prieskoniai, 
stiklinė vandens, 
0,5 stiklinės aliejaus.
Daržoves ir dešrą supjaustome ir

dedame sluoksniais į puodą (nesvy-
lančiu dugnu) ar troškintuvą. Pa-
barstome druska ir prieskoniais,
užpilame 1 stikline vandens ir už-
kaičiame. Kai pradeda virti, sumaži-
name ugnį, supilame aliejų (dar gali-
ma įdėti 2-3 šaukštus sviesto), ir
troškiname. 

Košė šiupinys

Reikia apkepti maltą mėsą (su
prieskoniais, pipirais ir svogūnais).
Kol mėsa kepa, nuskutame bulves ir
morkas, jas supjaustome, sudedame į
verdantį pasūdytą vandenį, dar de-
dame skaldytų žirnių (skaldyti grei-
čiau išverda), įdedame druskos. Viską
verdame apie pusvalandį (kol išver-
da). Išvirus daržovėms, nupilame
vandenį, sudedame keptą mėsą, viską
sutriname, įdedame sviesto, grieti-
nės, jeigu norite, galima įdėti pries-
konių, dar viską pakaitiname ir val-
gome, pvz. užsigerdami kefyru.

Tiesiog šiupinys

1 lb (0,5 kg) neriebios kiaulienos
po pusę stiklinės miežinių kruo-

pų, žirnių ir pupelių
5 bulvės
2-3 svogūnai
prieskonių (pipirų, lauro lapų,

kalendrų)
šaukštas aliejaus svogūnams pa-

kepinti
druskos
Į puodą sudedamos kruopos, žir-

niai, pupelės, aliejuje pakepinti svo-
gūnai, užpilama 68–101 oz (2-3 l)
vandens ir užvirinama. Tuomet sude-
dama mėsa, prieskoniai, druska ir

verdama, kol mėsa suminkštės. Pas-
kui išimama, sudedamos sutarkuotos
kiek nuspaustos bulvės ir, maišant
mediniu šaukštu, išverdama tarkė.
Gatavas šiupinys iškrečiamas į mo-
linį dubenį, viduryje padaroma duo-
butė, į kurią sudedami supjaustyti
kiaulienos gabalėliai.

Šiupinys – tradicinis žemaičių
valgis, mėgstamas kaip ir košė. Val-
gomas pietums. 

Užgavėnių šiupinys

1 stiklinė pupų
1 stiklinė žirnių
1 stiklinė pupelių
1 stiklinė kruopų
6 bulvės
2 lb (1kg) kiaulienos
druskos
laurų lapų
mėsos prieskonių
Pupas, pupeles, žirnius ir kruo-

pas išmirkykite, mėsą supjaustykite
gabaliukais. Viską sudėkite į didelį
puodą, užpilkite 101 oz (3 l) vandens
ir virkite retkarčiais pamaišydami.
Tada sudėkite stambiais gabalais
supjaustytas bulves ir toliau virkite.
Baigiant virti įberkite druskos bei
prieskonių. Dar šiek tiek pavirkite,
tuomet nusunkite vandenį, o šiupinį
sukratykite. 

Patiekalai.lt

Kaimiškas šiupinys

2.8 oz (80 g) žirnių
0.16 lb (73 g) riebios kiaulienos

(šoninės)
0.03 lb (13 g) svogūnų
0.03 lb (13 g) morkų
0.71 oz (20 g) aštraus pomidorų

padažo 
2.93 oz (83 g) sultinio 
Riebi kiauliena supjaustoma ga-

balėliais. Mėsa apkepinama kartu su
kubeliais supjaustytomis morkomis,
svogūnais ir pomidorų padažu. Pa-
kepinta mėsa ir daržovės užpilamos
sultiniu ir troškinama. Baigiant
troškinti supilami virti žirniai ir dar
truputį patroškinama. Patiekiant
šiupinys pabarstomas susmulkintais
žalumynais. 

Gardu.lt

Tradicija tris dienas prieš Užgavėnes sočiai, gardžiai pavalgyti Lietuvoje
gaji jau seniai. Kiekvienas regionas turėjo savo valgius. Mažlietuviai nuo
seno garsėja  šiupiniu.    Laimos Apanavičienės nuotr.

TEODORA RAŠIMAITÈ

Kuo turtingiau tautos gyvena,
tuo mažiau bulvių valgo. Tačiau tai
tik dalis tiesos — išsivysčiusiose ša-
lyse bulvių suvartojimas mažėja bul-
vių traškučių, šaldytų bulvių produk-
tų ir pagaliau „makdonaldinių” bul-
vyčių sąskaita. Mes bulves skusti dar
netingime, tačiau „bulvių problemų”
taip pat turime.

Palyginti su kitomis ES šalimis,
daugiausiai bulvių suvalgoma Lenki-
joje ir Baltijos šalyse. Čia vidutiniškai
per metus vienas žmogus viduti-
niškai suvartojama daugiau nei 130
kg bulvių žmogui. Tačiau mus ir
lenkus vis dar lenkia airiai, kurie
vidutiniškai suvalgo po 145 kg bulvių
per metus, kai tuo tarpu Vokietijoje
— tik apie 75 kg, t.y. beveik dvigubai
mažiau.

Per metus išsivysčiusiose šalyse
bulvių suvartojimas sumažėja apie 5
proc., tačiau pas mus tai dar nepaste-
bima. Tačiau perdirbtų bulvių pro-
duktų (skrudintų bulvyčių ir bulvių
traškučių) naujosiose ES šalyse na-
rėse suvartojama mažiau negu sen-
buvėse.

Didžiausia bulvių augintoja eks-
portui yra Belgija, o ne kuri nors
viena iš labiausiai bulves valgyti
mėgstančių šalių. Lietuva jau nuo
2006 metų turi teisę išvežti bulves į
Europos Sąjungą, tačiau didžiąją dalį
savo bulvių suvalgo pati — ir dėl to,
kad daugiau neišaugina, ir dėl to, kad
negali pasiūlyti kokybiškų. Vidaus
reikmėms suvartojama daugiau kaip
95 proc. šalyje išaugintų bulvių.

Suvargusi Lietuvos bulvė

Lietuvos žemės ūkio ministerijos
duomenimis, per pastaruosius 5 me-
tus išaugintų bulvių vertė Lietuvos
bendrosios žemės ūkio produkcijos
gamybos apimtyje vidutiniškai suda-
rė 16,8 proc. ir tarp augalininkystės
produkcijos rūšių užima antrąją vietą
po grūdinių augalų. Statistikos duo-
menimis, Lietuvoje auginama apie
100 tūkst. hektarų bulvių (apie 5
proc. visų pasėlių ploto).

Bulves daugiausia augina regis-
truoti ūkininkai ir paprasti gyvento-
jai. Jie apsodina 99 proc. visų bulvių
pasėlių plotų. Daugiau kaip 85 proc.
visų bulvių augintojų jas sodina labai
mažuose plotuose — iki 0,3 ha. Augi-
nant mažus plotus, netaikomos pa-
žangios technologijos, vyrauja nena-
šus rankų darbas, dėl to auginimo
išlaidos būna didelės, mažinančios bul-
vių auginimo pelningumą ir neuž-
tikrinančios kokybės. Esant nedide-
liam pelningumui, nežymiai, bet toly-
džio mažėja bulvių pasėlių plotai, der-
liai ir derlingumas apskritai ir bulvių
išauginimas vienam gyventojui.

Didžiausias bulvių derlingumas
buvo 16,4 t iš hektaro. Specializuoti
bulvininkystės ūkiai, sodindami pro-
duktyvių veislių bulves ir taikydami
modernesnes technologijas nukasa po
30 ir daugiau tonų iš hektaro. Tačiau
dauguma bulvių, patenkančių į Lie-
tuvos parduotuves, išaugintos nepro-
fesionaliai ir yra apgailėtinos kokybės.

Daugiausia bulvių išauginama
Vilniaus (17,3 proc. visų pasėlių), Va-
rėnos (15,2 proc.), Šilutės (10,0 proc.),
Trakų (10,0 proc.), Tauragės (8,6
proc.), Klaipėdos (5,9 proc.) rajonuo-
se. Mažiau jų auginama derlingų
žemių rajonuose: Pasvalio, Pakruojo,
Šakių — vos po kelis proc. pasėlių.

Viską suvalgome

Bulvių derliui didelę reikšmę turi
sėkla. Lietuvos sąlygoms tinkamiau-
sių augalų veislių 2004 metais sąraše
bus įrašytos 53 įvairaus ankstyvumo
veislės. Net 7 iš jų išvestos Lietuvos se-
lekcininkų, tačiau sėklinių bulvių augi-
nimas Lietuvoje taip pat neklesti.

Bulves auginti yra gana brangu
— vienam pasėlių hektarui reikia
padaryti 4-5 kartus daugiau išlaidų
nei auginant grūdinius augalus, 2,5
karto daugiau nei auginant linus ir
1,5 karto daugiau — nei cukrinius
runkelius. Esant dabartinėms kai-
noms, bulvių auginimas apsimoka
esant ne mažesniam kaip 22 tonų iš
hektaro derlingumui.

Maistui sunaudojama 25-30 proc.
išaugintų bulvių. Lietuvoje didelė
bulvių derliaus dalis (35-45 proc.)
sunaudojama pašarui. Išvystyto že-
mės ūkio šalyse bulvės šėrimui be-
veik nenaudojamos. Pramoniniam
perdirbimui Lietuvoje suvartojama
tik 3-4 proc. išaugintų bulvių. Išvys-
tyto žemės ūkio šalyse perdirbama
30-50 proc. bulvių derliaus. Pavyz-
džiui, JAV perdirbama net 60 proc.
išaugintų bulvių. Artimiausiu metu
ten tikimasi perdirbti iki 80 proc. bul-
vių. Dėl didelės perdirbamų produktų
įvairovės bulvių sektoriaus pelningu-
mas ten yra gana didelis.

Nuolatinė grėsmė 
didžkukuliams

Pastebima, kad vakariečiai vis
dažniau bulves keičia į kruopas.
Panašu, kad taip teks elgtis ir mums,
tik dėl kitų priežasčių — bulviniai
patiekalai jau nebus tokie pigūs. Be
to, bulves nuolatos ištinka įvairūs
gamtos reiškiniai — net kelerius me-
tus iš eilės jas netinkamu metu už-
klupo liūtys, tad įsimetė puvinys, ir
bulves buvo sunku išlaikyti iki kito
derliaus. Kai ištinka nederlius, bul-
vėmis neskuba dalintis ir visuomet
maistu mus gelbstinti Lenkija, nes ir
ten bulvių trūksta.

Todėl šiemet Lietuvoje laukiama
didžiausio bulvių kainų šuolio. Per
pastaruosius metus bulvių kainos
išaugo dvigubai — nuo kainos iki lito,
dabar prekybos tinkluose — daugiau
nei du litai. Turint omeny, kad ma-
žiausiai trečdalis svorio skutant pra-
randamas dėl prastos kokybės, kar-
tais kyla mintis, ar vietoj ryšulėlio
bulvių verčiau nesusipirkus mėsos...

Europinės kainos

Prekybos tinklai ieško, kaip ap-
sirūpinti pigiomis užsienietiškomis
bulvėmis. Tarp penkių stambiausių
ES bulvių augintojų (Belgijoje, Olan-
dija, Prancūzija, Vokietija, Didžioji
Britanija) labiausiai bulvių kainos
sumažėjo Belgijoje, mažiausiai — Vo-
kietijoje. Prognozuojama, kad šiose
šalyse vidutinė bulvių kaina 2006-
2007 derliaus metais (nuo spalio iki
gegužės vidurio) sieks 718 litų už
toną, arba 0,718 lito už kilogramą.
Rugsėjo viduryje Lenkijoje geros
kokybės maistinių bulvių augintojų
vidutinė kaina siekė 690. Baltijos ša-
lyse, tačiau ne Europoje, pigiausios
bulvės yra Lietuvoje. Rugsėjo vidury-
je jų kaina nusistovėjo ir prekiniuose
ūkiuose siekė 800-950 litų už toną,
arba 0,8-0,95 lito už kilogramą. 

„Savaitė”
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�2008 m. vasario 9 d. 6 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje, 14911 127th
Street, Lemont, įvyks 2007 metų Tarp-
tautinio Čiurlionio pianistų konkurso
laimėtojo Edvino Minkštimo koncer-
tas. Koncertą organizuoja Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Kviečiame į ČLKL ,,Žvaigždžių
dieną”, kuri vyks vasario 10 d. Jau-
nimo rūmų salėje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont. Pradžia – 1 val. p. p.
Krepšinio šventės svečiai: Irena Sta-
rošaitė, Žilvinas Žvagulis, šokių stu-
dija ,,Dace Duo”, geriausi ČLKL
krepšininkai. Oficialus ,,Žvaigždžių
dienos” atidarymas – 3:30 val. p. p.
Bilieto kaina – 5 dol. 

�PLC Socialinių reikalų skyrius
vasario 10 d. organizuoja nuvažia-
vimą į Vasario 16-osios Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimą, kuris
vyks Maria gimnazijos salėje, Čikago-
je. Nuo PLC išvykstame 12:15 val. p.
p. Kaina – 10 dol. asmeniui. Norint
pasiteirauti ir užsisakyti vietas,
skambinti R. Kronui tel. 630-968-
0184. 

�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”.

� ,,Žiburėlis” – vienintelė lietu-
viška Montessori mokyklėlė JAV.  Ji
veikia savaitės dienomis Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Norinčius

sužinoti apie ,,Žiburėlį” ir Montessori
metodo auklėjimo būdą kviečiame
atvykti į mokyklėlės  Atvirų durų die-
ną šeštadienį, kovo 8 d., 9 val. r. Tel.
pasiteiravimui: 630-257-8891.

�Amerikos lietuvių Lake Coun-
ty, IN taryba, Lietuvos Vyčių kuopa
Nr.  82, Gary, IN ir JAV LB East Chi-
cago, IN apylinkė vasario 17 d. ruošia
Vasario 16-osios paminėjimą: Ameri-
can Legion Post Nr. 430 salėje, 7430
Broadway, Merrillville, IN. Pradžia –
12 val. p. p. Šv. Mišias aukos prel. Ig-
nas Urbonas, pagrindinis kalbėtojas
ALTo pirmininkas Saulius Kuprys.
Muzikinę programą atliks akordeo-
nistas Bronius Mūras. Bus lietuviški
pietūs. Kaina – 12.50 dol. Tel. pasi-
teiravimui: 219-884-2220 (Joanna
Rudzevicius); 219-322-4533 (Birutė
Vilutienė) arba 219-980-5027 (Loreta
Vician).

�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 Bostono vyrų sekstetas. 

�Vasario 19 d. 270 Stephens Hall,
University of California, Berkeley,  4
val. p. p. kviečia į Lietuvos istorijos
instituto direktoriaus pavaduotojo
Dariaus Stankūno paskaitą ,,Making
Russians: Nationality Policy in the
Western Border of the Russian Em-
pire”. Iėjimas nemokamas.

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.

Gausiai susirinkę į spektaklio premjerą žiūrovai negailėjo plojimų
,,Žaltvykslės” teatro sambūrio aktoriams: Aušrai Jasaitei, Linui Umb-
rasui ir Antanui Steponavičiui, režisierei Ilonai Čiapaitei, scenografei
Irenai Grigas, apšvietėjui Sidui Ulevičiui, scenos meistrui Arūnui Žen-
tikui už nuostabią šventę – Dmitrij Lipskerov spektaklio ,,Upė ant asfal-
to” sukūrimą. 

Nuotraukoje: 
Dr. Nora Sugintaitė
dalyvavusi 
iškilmingame vaikų
labdaros organizacijos
,,Variety” pokylyje. 

Dr. Nora buvo viena 
iš šimto, aukojusių 
labdarai, svečių, 
kurie turėjo progos
pasiklausyti 
,,Broadway” teatro
žvaigždės 
Bernadette Peters
surengto koncerto. 

B. Peters yra
nusifilmavusi 
17-oje filmų, 
gavusi ne vieną
,,Grammy” 
apdovanojimą, 
išleidusi šešis solo
albumus. 

,,Margutis II” šaukiasi pagalbos
Praėjus vos dviems savaitėms po

paskutinio mano pranešimo (,,Drau-
gas”, 2008 m. sausio 24 d.), kuriame
buvo išdėstyta praėjusių metų ,,Mar-
gučio II” radijo laidos apyskaita, rei-
kalo verčiama turiu pranešti visiems
šios radijo laidos klausytojams ir rė-
mėjams apie didelį rūpestį.  Kaip bu-
vo minėta, 2007 metus ,,Margutis II”
užbaigė su 2,000 dol. nuostoliu.  Ka-
soje buvo likę vos 5,000 dol. Tokia su-
ma įgalina laidą tęsti tik vieną mėnesį. 

Vasario mėn. pradžioje tuoj pat
teko  WCEV stočiai sumokėti 3,640
dol., telefono išlaidoms 214 dol.  Visa
laimė, kad ,,Margučio II” rėmėjai, ku-
rie skelbiasi mūsų radijo laidose, są-
žiningai atsiunčia savo aukas. Valdy-
ba visiems nuoširdžiai dėkoja.  Be to,
sulaukėm poros didesnių aukų,  pvz.,
Šaulių sąjunga paaukojo 500 dol.,
Tautos fondas – 500 dol. Prisidėjo dar
keli mažesni aukotojai. Tokiu būdu
kasoje liko vos 3,000 dol. Kad galė-

tume sumokėti visas sąskaitas už
vasario mėn. ir kad radijo laida nesu-
stotų, skubiai reikia 1,500 dol.

Mieli tautiečiai, geri aukotojai,
,,Margutis II” neturi kur kitur kreip-
tis. Lietuvių Fondas savo paramą
atsiunčia tik metų gale. Programas
paruošti kiekvieną vakarą nėra leng-
va. Už nedidelį užmokestį radijo lai-
dų vedėjai kruopščiai ruošiasi, kad
Jūs galėtumėte girdėti naujausias ži-
nias ir įvykius bei renginius. ,,Mar-
gutis II” skelbia visų organizacijų
pranešimus. Valdyba dirba be jokio
atlyginimo. Tačiau sąskaitos ateina ir
jos nelaukia atidėliojimo. Jei jos ne-
bus apmokėtos, ,,Margučio II” laidų
transliacija  bus nutraukta.  Ar ,,Mar-
gutis II” dar yra reikalingas? Ar at-
šventus 75-rius veiklos metus, teks
laidą nutraukti?  

Marija Remienė
,,Margučio II” valdybos

pirmininkė

Nuotraukoje iš kairės: Linas Umbrasas ir Aušra Jasaitė spektaklyje ,,Upė
ant asfalto”.                                                                        

Po spektaklio: Antanas Steponavičius, režisierė Ilona Čiapaitė, Linas
Umbrasas ir Aušra Jasaitė.                                       Jono Kuprio nuotraukos


