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•Lietuvių telkiniuose.
Laimos Vincės (Sruogi-
nytės) knygos pristaty-
mas NY (p. 2)
•Europoje prastėja Mas-
kvos įvaizdis (p. 3, 11)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Gimtadienio dovana –
Floridos Grand Opera so-
listų koncertas (p. 5, 11)
•Mūsų stalui. Gydomoji
prieskonių galia (p. 8)
•Pinklės (25) (p. 9)
•Lietuvos 1000–mečio
šventė ,,Amžių sutartinė”
(p. 10)

JAV dèkoja Lietuvai už jos
indèlî misijoje Irake

EK apgailestauja, kad sumažèjo VEKS biudžetas

Los Angeles, sausio 14 d.
(ELTA) – Lietuviškas vaidybinis fil-
mas ,,Nereikalingi žmonės”, preten-
davęs į amerikiečių ,,Oskaro” apdo-
vanojimą už geriausią filmą užsienio
kalba, nepateko į geriausiųjų sąrašą.

Amerikos kino akademija pa-
skelbė oficialų atrinktų filmų sąrašą
– jame yra 9 filmai iš Austrijos, Ka-
nados, Prancūzijos, Vokietijos, Izrae-
lio, Japonijos, Meksikos, Švedijos ir
Turkijos.

Lietuviškas filmas į šį garbingą
kandidatų sąrašą kartu su 67 pasau-
lio filmais pretendavo pirmą kartą.
,,Oskaro” laureatai bus skelbiami
apdovanojimų įteikimo iškilmėse Los
Angeles vasario 22 dieną.

Filmas ,,Nereikalingi žmonės”
dar viešės šiapus Atlanto – jis daly-
vaus sausio 22 d. California prasidė-
siančio 24-ojo tarptautinio Santa
Barbara filmų festivalio programoje.
Santa Barbara festivalyje filmą ,,Ne-
reikalingi žmonės” pristatys jo reži-
sierius Maris Martinsons.

Santa Barbara filmų festivalis
prasideda likus mėnesiui iki ,,Oska-
rų” apdovanojimų iškilmių ir pri-
traukia daugybę kino žvaigždžių. 24-
ajame festivalyje bus parodyta apie
200 filmų iš 41 šalies. Šių metų festi-
valyje bus ypatingai pagerbtas reži-
sierius David Fincher – festivalyje
vyks režisieriaus filmų pristatymas.
Tarp ryškiausių kino žvaigždžių fes-
tivalyje bus galima išvysti aktorius
Kate Winslet, Penelope Cruz, Clint
Eastwood, kurie į festivalį atvyks at-
siimti garbingų apdovanojimų.

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) – Eu-
ropos Komisija (EK) teigia apgailes-
taujanti, kad buvo sumažintas nacio-
nalinės programos ,,Vilnius – Euro-
pos kultūros sostinė 2009” (VEKS)
biudžetas.

Ankstesnė Vyriausybė buvo įsi-
pareigojusi VEKS programai skirti 40
mln. litų, tačiau naujasis ministrų
kabinetas ir Seimas apkarpė finan-
savimą iki 25 mln. litų.

Kaip pranešė EK atstovybė Lie-
tuvoje, Komisija tvirtina, jog ES na-
rės turėtų laikytis ankstesnių pažadų
projektų rengėjams nepaisant to, ku-
ri politinė jėga yra valdžioje. Anot
EK, VEKS biudžetas net ir ekonomi-
nės krizės metu ,,turėtų būti laiko-
mas investicija, o ne vėjais paleistais
pinigais”. Pasak Komisijos, Europos
Sąjunga (ES) ,,nei teisiškai, nei finan-
siškai nėra pajėgi lėšų skirti tam, ką

atsisakė finansuoti ES valstybė narė”.
EK taip pat išreiškė įsitikinimą,

kad ,,bus padaryta visa, kas įmano-
ma, kad projektą, kuriame slypi di-
džiulė kultūrinė, socialinė ir ekono-
minė nauda miestams, regionams ir
ištisoms šalims, lydėtų sėkmė”.

Pasak EK, neužtikrinus šio pro-
jekto vykdymo, progos vėl tapti Eu-
ropos kultūros sostine tektų laukti
daugiau nei dešimtmetį.

,,Nereikalingi
žmonès” nematys
,,Oskaro”

Vilnius, sausio 14 d. (ELTA/
,,Draugo” info) – JAV prezidentas
George W. Bush dėkoja Lietuvos Vy-
riausybei ir žmonėms už dalyvavimą
daugianacionalinėse pajėgose misijo-
je Irake. Kadenciją baigiančio JAV
vadovo laišką prezidentui Valdui
Adamkui perdavė JAV ambasadorius

John A. Claud.
G. W. Bush teigimu, Lietuvos pa-

siryžimas remti ir stiprinti Irako de-
mokratinę valdžią liudija Lietuvos
žmonių valią ir įsipareigojimą siekti
laisvės pasaulyje. ,,Lietuviai gali di-
džiuotis dalyvaujantys sėkmingoje
Irako išvadavimo operacijoje ir savo

pastangomis mažinantys smurtą Ira-
ke. Mūsų bendra patirtis Irake pasta-
raisiais metais rodo sustiprėjusią mū-
sų šalių partnerystę pasauliniais
strateginiais klausimais. Esu įsitiki-
nęs, kad šie ryšiai dar labiau stiprės
mūsų vyriausybėms siekiant tolesnio
bendradarbiavimo ir dirbant pasau-
linio saugumo, taikos ir laisvės la-
bui”, – laiške rašo G. W. Bush.

Lietuvos vadovas susitikime su
JAV ambasadoriumi pabrėžė, kad
Lietuvai buvo, yra ir bus labai svarbu
turėti tokią partnerę kaip Jungtinės
Amerikos Valstijos, kurios daug pri-
sidėjo prie mūsų kelio į NATO.

,,Tikrai viliuosi, kad artimas, šil-
tas, strategiškas bendradarbiavimas
vyks ir su naująja JAV administraci-
ja. Jos dėmesys mums ir visam mūsų
regionui yra itin svarbus ir itin verti-
namas. Mes turime daug bendrų są-
lyčio taškų, bendrų darbų. Esame
vienodai laisvę ir demokratiją mylin-
čios tautos”, – sakė šalies vadovas.

Nukelta į 6 psl.

Lietuvos ir Lenkijos premjerai – už
strategini¨ projekt¨ spartinimâ

Prezidentas Valdas Adamkus (k) ir JAV ambasadorius John A. Claud.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Varšuva/Vilnius, sausio 14 d.
(ELTA) – Lietuvos ministras pirmi-
ninkas Andrius Kubilius pirmojo ap-
silankyo Varšuvoje metu su Lenkijos
premjeru Donald Tusk aptarė strate-
ginės partnerystės klausimus ir pasi-
sakė už strateginių projektų spartini-
mą. D. Tusk patvirtino didelį Lenki-
jos suinteresuotumą dalyvauti Visa-
gino atominės elektrinės ir šalis su-
jungsiančio elektros tilto statybos
projektuose.

Premjerai taip pat sutarė dėl bū-
tinybės užtikrinti sėkmingą ,,Mažei-
kių naftos” veiklą. A. Kubilius paža-
dėjo, kad Lietuva padės spręsti ,,Ma-
žeikių naftos” logistikos problemas.
Ministrai pirmininkai taip pat pa-
tvirtino būtinybę spartinti strateginių
infrastruktūros projektų ,,Via Baltica”
ir ,,Rail Baltica” įgyvendinimą.

Susitikime taip pat susitarta
įkurti premjerų globojamą intelektu-
alų forumą, kuris svarstytų ne tik is-
torinius ir šių dienų klausimus, bet ir
abiejų šalių santykių galimybes.

Premjerai apsvarstė tautinių ma-
žumų problemas ir sutarė ieškoti
bendrų sprendimų. D. Tusk pažadėjo,
kad svarstys galimybę keisti teisės
aktus, reglamentuojančius Lenko
kortos klausimus, taip pat išspręsti
lietuviškų mokyklų Seinuose bei
Punske finansavimo problemas. Savo
ruožtu Lietuvos premjeras išsakė įsi-
tikinimą, kad vardų ir pavardžių ra-
šymo sprendimas bus rastas arti-
miausiu metu.

Lietuvos premjeras A. Kubilius (k.)
Varšuvoje susitiko su kolega D. Tusk.

EPA-ELTA nuotr.
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JURGITA RAŠKEVIÇIÙTÈ

Laima Vincė (Sruoginytė) – išei-
vijos vertėja, poetė ir žurnalistė š. m.
sausio 4 dieną savo kūrybą skaitė
New York lietuviams. Šiame susiti-
kime dėmesys buvo skirtas pernai
metais išleistai knygai „Lenino galva
ant padėklo” – amerikietės studentės
dienoraščiui, rašytam paskutiniais
Sovietų Sąjungos gyvavimo metais.

Anot rašytojos, šios knygos pasi-
sekimas didžiąja dalimi priklausė nuo
jos apipavidalinimo. „Nunešiau kny-
gos apipavidalintojui krūvą senų
laiškų, visokių popierėlių ir nuotrau-
kų, kuriuos jis sugebėjo taip origina-
liai sudėti į šią knygą”, – teigia Lai-
ma. Pagrindinė knygos dalis yra pa-
imta iš jaunos studentės dienoraščio,
kuri, kaip ir kiti to meto žmonės,
tikėjo ir kovojo už Lietuvos laisvę.
„Lenino galva ant padėklo” – tarsi
istorinis dienoraštis. Su nuostaba
akyse žvelgiame į pagrindinę knygos
veikėją, kuri naiviai žengia per so-
vietmečio Lietuvą. Šis jaunos ame-
rikietės žvilgsnis mums tarsi parodo
tai, ko nematome arba nenorime pa-
matyti patys. Dienoraščio formos
knygos puslapiai atskleidžia to meto
Lietuvos kasdienybę, kupiną idėjų,
ginklų skambesio, šūksnių, skurdo,
nepasitikėjimo, tarp kurių yra įsiter-
pusi draugystė. Nepaisant į tai, žmo-
nės stengėsi nepalūžti, neprarasti vil-
ties ir vienu balsu vis garsiau šaukė
„Laisvė!”

Su liūdnumo gaidele autorė prisi-
mena, jog į Jungtines Amerikos Vals-
tijas ji turėjusi sugrįžti pirmą dieną
po „Baltijos kelio”. „Paskutinė mano
diena Lietuvoje ir nežinau ar kada
sugrįšiu. Tokia ta laisvė – laisvė iš-
vykti”, – cituoja autorė. Klausiame,
kodėl būtent tada reikėjo palikti Lie-
tuvą? Kartais žmogus savo likimo pa-
sirinkti negali, kaip ir Laima, kuri tu-
rėjo sugrįžti į JAV pabaigti studijas.

Knyga „Lenino galva ant padėk-
lo” įdomi ne tik dienoraščio formos
puslapiais, bet ir Laimos draugų laiš-
kais, sudėtais į epilogą, kuriuos jie jai
siųsdavo po to, kai ji išvyko atgal į

JAV. Rašytojos teigimu, šie laiškai jai
yra be galo brangūs, kadangi juose at-
sispindi tolesnė Lietuvos istorija. Be
to, tai laiškai apie žmogaus kantrybę
ir išdidų norą gyventi revoliucijų Lie-
tuvoje.

– Kodėl knygą pavadinote
„Lenino galva ant padėklo”?

– Labai geras klausimas. Pame-
nu, vykome į Minską aplankyti senų
draugų. Atvykę turėjome dar keliauti
traukiniu. Po keliolikos minučių pa-
stebėjome, jog išlipome ne toje stote-
lėje. Su šypsenomis pradėjome kilti
eskalatoriumi aukštyn, vis tiek kaž-
kada atrasim kelią. Staiga pamatėme
Lenino statulą. Nužvelgėme ją ir ke-
liavome toliau. Po kelių žingsnių iš-
vydome kitą Lenino statulą. Šypse-
nos veide praplatėjo, tačiau pastovėję
kiek vėl žygiavome tolyn. Po kiek
laiko išvydome Lenino galvą ant pa-
dėklo. To jau buvo per daug. Mes pra-
dėjome kvatotis, o šalia stovėjusi mo-
teriškė pradėjo baisiai šaukti ir tyčio-
tis iš šios Lenino galvos. Mano sesuo
ilgai nelaukus taip pat sušuko „Leni-
no galva ant padėklo!” Ta frazė mane
ir paveikė.

– Jūs dirbate su studentais.
Ar kalbate su jais apie Sovietų

Lietuvą? Kokia jų nuomonė ir
požiūris į tai?

– Gana dažnai papasakoju jau-
nimui, kokį skaudų kelią teko praeiti
Lietuvai sovietmečiu, tačiau nuosta-
biausia tai, jog šių laikų jaunimas tuo
netiki. Jie labai mažai žino apie so-
vietmetį, o tėvai vengia apie tai kal-
bėti su jais. Turbūt ne paslaptis, jog
mūsų laikų jaunimas žiūri į priekį,
kopia karjeros laiptais, nesidairydami
atgal. Mūsų kartos žmonės norėtų,
kad jie dažniau prisimintų skaudžią
Lietuvos praeitį, tačiau, kita vertus,
gal ir gerai, kad jie to neprisimena.
Visgi tai yra praeitis.

Laima Vincė (Sruoginytė) rašo
ne tik istorinio pobūdžio knygas. Ji
taip pat kuria eilėraščius, rašo kny-
gas vaikams bei verčia kitų autorių
kūrybą. Susitikimo dalyviai dar ilgai
nenorėjo paleisti rašytojos, o ypač vy-
resnio amžiaus svečiai, kurie patys
yra buvę tremtiniai ir išgyveno to
meto siaubą Lietuvoje. Itin nustebino
dalyvių susidomėjimas autorės kūry-
ba, kurie likusias knygas graibstė
tiesiog nuo rašytojos stalo. Akivaizdu,
jog Lietuvos praeitis žmonių širdyse
tikrai gyva ir, manau, ji dar labai ilgai
gyvuos.

Lietuvos praeities atspindžiai
Laimos Vincės (Sruoginytės) kūryboje

Laima Sruoginytė (antra iš kairės) su šeima.
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Šią savaitę New York (NY)
lietuvius pasiekusi gera žinia
apie Aušros Vartų bažnyčios
pastato griovimo sustabdymą
susilaukė ir vieno didžiausių JAV
dienraščių ,,The New York Ti-
mes” dėmesio. Sausio 12 d. in-
ternetinėje laikraščio laidoje
,,City Room” rašoma apie Aušros
Vartų padėtį, apie NY lietuvių
pastangas išlaikyti bažnyčią ne-
sugriautą. Ten pat rašoma ir
apie įprastą procedūrą, spren-
džiant panašias, kaip Aušros
Vartų bažnyčios, bylas. Pasak
autoriaus, remiantis NY valstijos
įstatymais, paprastai nekilno-
jamo turto bylose teismai pa-
tenkina Bažnyčios prašymą. Kal-
binamas NY arkivyskupijos ats-
tovas Joseph Zwilling tą patvir-
tino. Jis sakė esąs tikras, jog taip
bus ir šį kartą.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Laima Vincė (Sruoginytė).
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Rusus vietoj mėsos
maitins bulvėmis

PETRAS KATINAS

Sunku patikėti, kad didžiulius derlingų žemių plotus užimanti Ru-
sija, kaip ir kolchoziniais Sovietų Sąjungos laikais, negali išgyven-
ti be maisto produktų importo. Oficialiais Rusijos ekonominio iš-

vystymo ministerijos duomenimis, šiemet Rusija maisto produktų ir že-
mės ūkio „žaliavos” mažiausiai įsivežė už 36 milijardus dolerių. Tai 10 mi-
lijardų JAV dol. daugiau, nei 2007 metais. Importo dalis, įsivežant maisto
produktus, pasiekė 50 proc., paukštienos ir kiaulienos importas sudaro 35
proc., jautienos – 40 proc., pomidorų ir agurkinių kultūrų – 50 proc. O ką
jau kalbėti apie cukrų, ryžius, aliejų, arbatą, vaisius, šokoladą! Neatsitik-
tinai visos Rusijos laikraščiai perpildyti paprastų žmonių, ypač vadi-
namųjų patriotų, laiškais, kuriuose aimanuojama, kad importo gausa, ir
ne tik maisto produktų, rodo, kad Rusijos vartojimo rinką okupavo JIE, t.
y. ne tik tradiciniai Vakarų „priešai”, bet ir Kinija, net Indija. Kaip prog-
nozuoja ekonomikos ir rinkos specialistai, jeigu rublio vertė ir toliau kris,
neišvengiamai išaugs daugelio importuojamų produktų ir prekių kainos.
Dėl to Rusijos gyventojų daugumai užsienietiški drabužiai, televizoriai,
šaldytuvai, dešros ir dešrelės taps neįkandamos. Tad kas gi lieka? Anot
vieno publicisto, vėl vaikščioti apsiavus veltinius ir valgyti vien bulves.
Bėda ta, kad ir tų tradicinių veltinių ir guminių kaliošų, kuriais didžiavosi
„išvystyto socializmo” imperija, dar vadinta „taikos tvirtove” ir panašiais
vardais, jau nebegaminama. Ir ne todėl, kad žiemos tapo švelnesnės ar
keliai išbrendamesni. Nieko panašaus. Paprasčiausiai kartu su „taikos
tvirtovės” žlugimu žlugo ir beveik visų rūšių pramonė. Išskyrus Kalašni-
kovų automatų, raketų ir visokių „Gradų” bei „Iskanderų” gamybą.

Ir štai Rusijos žemės ūkio ministras, aišku, paties Vladimir Putin įsa-
kytas, pateikė prezidentui Dmitrij Medvedev dokumentą, pavadintą
„Maisto produktų saugumo doktrina”. Tą doktriną savo parašu jau pas-
kutinėmis gruodžio dienomis patvirtino Medvedev. Pagal šį „istorinį do-
kumentą” Rusija galės vadintis nepriklausoma nuo maisto produktų im-
porto tiktai tada, kai rinkose vietoj gaminamų produktų, pirmiausia pag-
rindinio daugumos rusų produkto – bulvių, dalis pasieks 95 proc., pieno
produktų 90 proc., mėsos – 85 proc., žuvies, cukraus, aliejaus – 80 proc.
Ir tai žadama pasiekti per 2-3 metus. Taigi tada pirkėjai galės visiškai pa-
miršti įvairių rūšių dešras, kumpius, sūrius ir panašius gardumynus. Ta-
čiau ko norėti, jeigu pats Rusijos mėsos gamintojų asociacijos vadovas Ser-
gej Jušin sako, jog nieko blogo čia neatsitiksią. Esą rusų žmonės įpratę
tenkintis mėsos gabalėliu barščiams ar panašiai sriubai, o visa kita – nes-
varbu.

Žymūs rusų apžvalgininkai ir politologai ėmė aimanuoti, kaip gi čia
yra, kai besitaikstanti tapti galingiausia ir įtakingiausia pasaulio valstybe
šalis, gaminanti esą geriausias pasaulyje kosmines raketas, negali paga-
minti padoresnės avalynės, jau nekalbant apie moteriškus batelius. Štai
ką rašo politologas Nikolaj Ziatkov: „Iki ko nusiritome! Daugiau kaip pusę
visų prekių, įrenginių, jau nekalbant apie maisto produktus, įsivežame iš
svetur. Gamybos krizė daužo mus iš visų pusių. Būtina pradėti ne tik ma-
šinų, bet ir pagrindinių vartojimo prekių gamybą savomis rankomis. Tuo
labiau, kad greitai ir pirkti užsienyje nebebus už ką, nes smarkiai krenta
naftos ir dujų kainos. Ir toliau kritimui galo nematyti. Vyresnieji dar prisi-
mena, kaip iki ir po karo mes visam pasauliui įrodėme, jog mokame ga-
minti ne tik geriausius pasaulyje tankus ar Kalašnikovo automatus, bet ir
televizorius, šaldytuvus, sunkvežimius, stakles. Buvo smegenų ir rankų
tai gamybai, o gamta savo ištekliais mūsų nenuskriaudė. Tačiau dabar,
išskyrus tabako gamybą, netgi moteriškų palaidinukių, jau nekalbant
apie lygintuvus, nesugebame pagaminti. Bet svarbiausia, dar ilgiau sėdint
ant importinės adatos, iškils rimta grėsmė mūsų saugumui.” Ką gi, kas
teisybė, tas teisybė. Tiesa tik ta, kad Sovietų Sąjungoje šimtuose staklių
gamyklų gamintų staklių niekas nepirko. Pavyzdžiui, japonai pirkdavo
Kauno Dzeržinskio staklių gamykloje pagamintas ir visoje SSRS išliaup-
sintas metalo apdirbimo stakles tik metalo laužui. Apsimokėjo, nes stak-
lių korpusai sverdavo tonas.

Oficialiais Rusijos Federalinės statistikos tarnybos duomenimis, 2008
m. Rusijos eksportas sudarė: metalai – 12 proc., įvairios mašinos ir trans-
porto priemonės – 4,5 proc., mediena – 2,5 proc., nafta ir dujos – 69 proc.
Taigi importo skaičiai labai daug ką pasako: staklės, techniniai įrenginiai,
transporto priemonės – 52,9 proc., maisto produktai ir pusfabrikačiai – 33
proc., chemijos pramonės produkcija – 13,1 proc.

Tad kaip išgyvens didžioji Rusija, jeigu pradės vykdyti tą iš kalno
liaupsinamą doktriną? Sunku įsivaizduoti, kad jau 2009 m. būtų sumažin-
tas paukštienos importas iš užsienio 300 tūkst. tonų, kiaulienos – 200
tūkst. tonų ir t. t. Dar sunkiau suvokti, kas pagamins tą produkciją ir kas
užpildys parduotuvių prekystalius. Juk beveik visi išgirtieji kolchozai ir
sovchozai faktiškai žlugo, šimtai tūkstančių žemės hektarų užžėlė pikt-
žolėmis ir krūmynais. Be to, daugelyje kaimų jau nebeliko žmonių. Bu-
vusiuose dideliuose kaimuose dabar tegyvena vos po kelias senyvo am-
žiaus moteris. Vyrai seniai išmirė nuo degtinės ir kitų alkoholinių suroga-
tų. Pažadai per porą metų apsirūpinti maistu kol kas nedavė nieko naujo.

Panašūs rožiniai pažadai Rusijoje skelbiami jau daug dešimtmečių.
Netgi visuotinio badmečio metais. Pagaliau prisiminkime, kaip nepamirš-
tamasis Nikita Chruščiov žadėjo ne tik pavyti Nukelta į 11 psl.

EUROPOJE PRASTĖJA
MASKVOS ĮVAIZDIS

MYKOLAS DRUNGA

Nors dėmesio centre buvo Arti-
mieji Rytai, visą praėjusią savaitę
užsienio spauda aptarinėjo ir Rusijos
ir Ukrainos „dujų karą”. Talino dien-
raštis „Postimees” pabrėžė, kad
„dujų tranzitas pripildo valstybės
kasas Ukrainoje, Baltarusijoje, Mol-
davijoje, bet kartu jos pačios stipriai
priklauso nuo Rusijos tiekiamų du-
jų”. „Taigi Europos Sąjungos rytų
kaimynėms šis ginčas nežada nieko
gero, nes vėl akivaizdžiai parodo jų
stiprią priklausomybę nuo Maskvos”,
– guodžio 7 d. rašė „Postimees”.

Estijos laikraštis pridūrė: „o tos
priklausomybės negalima pašalinti
pernakt, būtent tai ir skiria ‘naująją’
nuo ‘senosios’ Europos. Naujosios
šalys narės tikisi, kad ES pagaliau
suglaus gretas ir Rusijos atžvilgiu
elgsis vieningai”.

Pasak Sankt Peterburgo laik-
raščio „Delovoj Peterburg”, „nau-
jasis konfliktas dėl dujų galėjo būti
gerai suplanuota akcija. Gana daug
ženklų rodo, kad tikro konflikto čia
išvis nebuvo ir kad Kijevas ir Maskva
Europos Sąjungos viešumai ir Bal-
tijos valstybėms sukūrė spektaklį.
Gal Rusija tariamą Ukrainos vagystę
tyčia padarė viešu skandalu, idant
Europos šalims parodytų, jog dujo-
tiekio per Baltijos jūrą klausimus rei-
kia kuo greičiau galutinai išspręsti,
kad nereiktų priklausyti nuo tranzito
per Ukrainą”.

Prahos verslo dienraščio „Hos-
podarske Noviny” nuomone, „kiek-
viena krizė yra kartu ir galimybė. Če-
kija energetikos ir ryšių su Rytų
Europa klausimus įtraukė į savo
pirmininkavimo ES darbotvarkę. Da-
bar atsirado proga Rusijos ir Ukrai-
nos ginčą dėl dujų panaudoti kaip
stiprų argumentą už naujų dujotie-
kių statybą. Jie sumažintų Europos
priklausomybę nuo rusiškų dujų tie-
kimo”.

Vienos dienraštis „Standard”
abejojo, ar būtų įmanoma „įgyven-
dinti bendrą ES strategiją Rusijos
atžvilgiu skirtingų nacionalinių in-
teresų akivaizdoje. Tačiau užtektų
nors bendros energetikos politikos,
kuri apskritai sumažintų priklau-
somybę nuo iškastinės energijos per
taupymą, per didesnį našumą ir, daug
labiau negu iki šiol, per atnaujinamų
energijos šaltinių plėtojimą. Drauge
Ukraina turi pagaliau būti pastūmė-
ta į Europos geopolitikos centrą.
Reikia jai pagaliau suteikti narystės
perspektyvą”, – teigė Austrijos sosti-
nės laikraštis.

Gruodžio 8 d. Berno dienraštis
„Bund” rašė, jog Rusijos ir Ukrainos
ginčas „vidury šalčiausiojo žiemos
sezono milijonus Vidurio ir Rytų
Europos žmonių palieka šalimui. Jau
ir taip finansų krizės susilpnintoms
ekonomikoms reikia prisiimti papil-
domų įsipareigojimų. Svarbu suvokti,
kad nei Rusija, nei Ukraina negalima
aklai pasikliauti. O kokia iš to pamo-
ka? Energetikos saugumą laiduoja tik
kuo įvairesni energijos šaltiniai ir
taip pat kuo įvairesni jos tiekėjai. Per
didelis priklausomumas nuo vieno jos
siūlytojo ilgainiui labai pavojingas”.

Savo gruodžio 8 d. numeryje

ankščiau cituotasis Prahos dienraštis
„Hospodarske Noviny” siūlė ke-
lias šios krizės priežastis, kurios visos
nepalankios Rusijos įvaizdžiui. Viena
ta, kad „Rusija nori spausti Ukrai-
ną”. Antra, „kad rusai prarado ne-
skaidraus dujų tranzito per Ukrainą
kontrolę, gal ten tamsiuose kanaluo-
se jų nusėda dar daugiau kaip netgi
Rusijos požiūriu priimtina. O trečia
priežastis gali būti ir ta, kad Rusijai
pamažu senka dujų atsargos ir ji
trūkstamą investavimą į dujų gavybą
slepia ginču su Ukraina”.

Amsterdamo dienraštis „Volks-
krant” teigė, jog „dujų konflikto
atžvilgiu ES neturi susimenkinti.
Kaip tik dėl Ukrainos siekio stiprinti
su ja ryšį, Briuselis turėtų spausti
Kijevo vyriausybę, kad toji konflikto
su Rusija nepaaštrintų be saiko. O
dėl santykių su Maskva, tai ES, kaip
didelė vartotoja, nestovi tuščiomis
rankomis”.

Ką tai galėtų reikšti, bandė pa-
aiškinti Honkongo dienraštis „Ta-
kungpao”. Anot jo, „dabar, kada
energijos kainos pasauliniu mastu
mažėja ir Rusijos ūkis vis labiau
kenčia nuo globaliosios finansų kri-
zės, laikas ES palankus. Juk Rusijai
reikia ES kaip dujų pirkėjos, o Uk-
raina norėtų į bendriją įstoti”.

Varšuvos dienraštis „Dziennik”
šiuo atžvilgiu blogai įvertino ES pir-
mininkavimą perėmusią Čekiją ir
pačią ES. Girdi, „Čekijos vyriausybės
vadovas M. Topolanek ir Europos Ko-
misijos vadovas J. M. Barroso gruo-
džio 7 d. Prahoje aiškino nežinantys,
kas užsuko dujų čiaupus į Vakarų
Europą. Abudu praleido progą Krem-
liui pateikti aiškius reikalavimus. Ir
abu susinervino, žurnalistams pa-
klausus, kokias spaudimo priemones
prieš Rusiją ES galėtų panaudoti, kad
ją privestų prie dujų tiekimo atnau-
jinimo. Visa tai skamba kaip pasity-
čiojimas – tačiau tokia yra Prahos
realybė”.

Taip pat gruodžio 8 d. Vienos
dienraštis „Presse” skundėsi, kad
„nepaisant daugelio posėdžių ir pa-
reiškimų ES iki šiol nesukūrė beveik
jokių alternatyvų rusiškoms dujoms.
(...) Visada, kai šalta, Maskva užsuka
čiaupą ir įsigyja politinį džokerį būsi-
moms deryboms dėl kainų ir preky-
bos sutarčių. Nebijokite. ‘Gazprom’
savų interesų vedamas vėl atsuks
čiaupą. Tačiau būkime nuoširdūs:
galimybė šantažuoti Europą išliks”.

Eseno dienraščio „Westdeuts-
che Allgemeine” nuomone, „ES
dujų ginče aštrina balsą. To seniai
reikėjo, nes ritualinio Maskvos ir Ki-
jevo jėgų išbandymo pasekmės nejuo-
kingos. Jei Vokietija dar gali naudotis
savo ištekliais, tai Bulgarijoje katilai
gęsta, fabrikai sustoję, o ir į Graikiją,
Austriją, Slovėniją, Slovakiją, Lenkiją
ir Vengriją teka labai mažai arba
neteka jokių dujų”.

Tai vis gruodžio 7-8 d. balsai, o
gruodžio 9 d. Berlyno „Tagesspie-
gel” rašė, jog šiuo metu ypač tinka
kalbėti apie „naująjį šaltąjį karą. Kas
pastarosiomis dienomis žiūrėjo tele-
viziją, išvydo siauralūpį, plačiakojį
Vladimir Putin, kuris rinkosi ne XXI
amžiaus Nukelta į 11 psl.
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Būryje smagiau

Ledas Floridoje? Neįtikėtina!!!
Tai kas, kad sausio mėnuo, bet už
lan go 80 F,  todėl ramiausiai  gali  kai -
tintis saulėje bei maudytis paplūdi -
myje. Bet  palikime šiuos malonumus
turistams, o mums, Floridos gyvento-
jams, norisi žiemos, sniego, ledo...

Todėl, kai ,,Ąžuoliuko” litua -
nistinės mokyklos mokiniams ir jų
tėveliams  pasiūlėme  kalėdinių atos -
togų metu susitikti ledo arenoje pa -
čiuo žinėti, beveik visi džiaugsmingai
sutiko. Tik mokytoja Giedrė Avellino
su abejojo, ar jos dar ir trejų metukų
nesulaukusi dukrytė Izabella, „Gi liu -
kų” klasės mokinė, ne per maža to -
kiai pramogai.

Tačiau sutartą dieną susirinko
beveik visi lituanistinės mokyklos
mo kiniai ir jų tėveliai. 

Sulaukėme svečių net iš kitos
pakrantės. Iš Miami atvažiavo Vio -
leta Leškytė – Cucchiara su sūnumi

Daumantu ir mama, atvykusia iš Lie -
tuvos. Iš West Palm Beach su laukėmė
Ingos Baniotienės su sūnumi Nojumi.
„Ar pas jus čiuožyklų nėra, kad tokį
kelią važiavot?” – paklausiau. „Yra,
bet su dideliu būriu sma giau”,
– atsakė Inga.

Buvo gražu  žiūrėti, kaip savo at -
žalas čiuožti mokė „Giliukų” klasės
vaikų tėveliai ir mamytės. Juk jų ma -
žyliai pirmą kartą ant ledo! Karla
nuo  širdžiai tikėjosi, kad vos užlipusi
ant ledo skries kaip profesionali čiuo -
žėja, kurią matė per televiziją, o taip
neatsitikus labai nusiminė. Lukas
išsigandęs laikėsi tėčio Aurimo ir bro-
lio Karolio  rankų. Sofija, matyt, dar
ne kartą čia sugrįš, nes jai sekėsi tik -
rai puikiai. Mažajai Izabellai užteko
vos 10 minučių, ir mamai teko nešti
ją ant rankų. O mažyliams pavargus,
tėveliai taip pat nepraleido progos
pri siminti vaikystę ir dar kartą su vė -
jeliu praskrieti ledo arena.

Čiuožiu ir aš. Matau dvi savo mo -
kines – Urtę ir Gabrielę. ,,Gal perke-
liam mokyklėlę čia ir čiuoždami mo -
komės lietuvių kalbos?” – pasiūlau.
„Smagu būtų”, – pralėkdamos atsako
jos. Staiga prie manęs prisiartina
mano sūnūs Mindaugas ir Skir man -
tas ir pasiūlo palenktyniauti. Sutin -
ku,  nors tikrai žinau, kad pirma ne -
bū siu. 

Nežinau, kas visus paveikė:  gera
nuotaika, ar taip neįprastas Floridoje
šal tukas, bet pertraukėlės metu Jo -
lantos Gedvilienės, mokyklos tėvelių
komiteto pirmininkės, pasiūlytos
picos buvo labai gardžios. ,,Pirmą
kar tą valgau Amerikoje tokią skanią
picą”,  – šūkteli Daumanto močiutė. 

Dvi valandos pralėkė akimirks -
niu. Liko gera nuotaika, įspūdžiai,
pri siminimai.

„Susitiksime kitą šeštadienį
mokyklėlėje”, – atsisveikinu su vai -
kais.

„O mes ieškosime čiuožyklų kito-

Svečiai iš kitos pakrantės (iš kairės): Nojus Baniota su mama Inga, Violeta
Leškytė-Cucchiara su sūnumi Daumantu.

Karla nusivylusi...

Pirmoji Luko ir Izabellos kelionė ant
ledo.

Kas nemėgsta pasakų? Smagu jas skaityti, bet dar smagiau žiūrėti spektaklį. O koks džiaugsmas, kai teatras atvažiuoja į mokyklą! Ir ne šiaip sau teatras,
o lėlių! Lėlių teatro vadovė Giedrė Kliarskienė į Čikagos lituanistinę mokyklą atvežė spektakliuką ,,Žiemos pasaka”. Atkeliavusi žiema – aktorė Apolonija
Steponavičienė – užbūrė mažuosius mokinukus savo  dainomis ir pasakojimais. O kai vaikai jau buvo ,,užburti”, prasidėjo vaidinimas – lietuvių liaudies
pasaka apie gudrią laputę, kuri iš senio vežimo ,,išžvejojo” visas žuvis.  Gaila, kad pasaka greitai baigėsi...
Vaikai negailėjo katučių nei aktorei A. Steponavičienei, nei akompaniatorei Mildai Razumaitei, nei taip puikiai pasirodžiusiems aktoriams - lėlytėms.                                                                                                         

Laimos Apanavičienės nuotraukos

Čikagos lituanistinėje mokykloje viešėjo lėlių teatras 

je pakrantėje”, – prisipažįsta Violeta
ir Inga. 

„Pakvieskite ir mus, drauge sma-
giau!” – pajuokauju.

„Būtinai!” – duetu nuskamba

atsakymas.

Inga Balčiūnienė 
,,Ąžuoliuko” lituanistinės

mokyklos vedėja 
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WESTON, FL

Gimtadienio dovana – Floridos Grand operos 
solistų koncertas namuose

DANUTÈ BALÇIÙNIENÈ

Dienos ir toliau nenumaldomai
skuba į priekį, o aš vis dar negaliu at-
sipeikėti nuo įspūdžių,  lietingą pas-
kutinį lapkričio sekmadienį patirtų
Violetos Leškytės-Cucchiara ir jos vy-
ro Matt namuose Westone, Florida.
Manau, ir Violeta tokios gimtadienio
dovanos dar niekada nebuvo gavusi.

O viskas prasidėjo dar lapkričio
pradžioje, kai Floridos Grand Operos,
įsikūrusios Miami, solistas Rolando
Polo, su kuriuo Violeta duetu atlieka
kitų kompozitorių ir jos pačios sukur-
tas dainas, pasiūlė suorganizuoti šios
garsios operos artistų koncertą jos
namuose. ,,Sutinku”, – nedvejodama
pasakė Violeta, – kada? ,,Geriausiai
būtų lapkričio 30-ąją”, – peržvelgęs
savo kalendorių ir pasitaręs su kitais
artistais, pasiūlė Rolando.

,,Oi, tai juk mano gimtadienis”, –
sutriko Violeta. ,,Dar geriau”, – nusi-
šypsojo Rolando.

Taip ir liko neaišku, ar datos at-
sitiktinai sutapo, ar viskas buvo gra-
žiai suplanuota, bet gimtadienio do-
vana Violetai tikrai buvo įstabi. O
svarbiausia – ji noriai ta dovana pasi-
dalijo su savo draugais, pakviesdama
juos į šį nuostabų koncertą, už kurį
artistams atsilyginome plojimais, su-
sižavėjimo kupinomis akimis ir nuo-
širdžiomis šypsenomis.

Kai sekmadienį dar šiek tiek
prieš sutartą laiką sustojome prie V.
ir M. Cucchiara namų, tikėjomės
būsią pirmieji svečiai, bet, pasirodo,
klydome – laiptais leidosi jau vakare
iš New York atvykęs ir tuo Violetai
dar vieną siurprizą padaręs geras
šeimos draugas, pasaulinio garso
žvaigždė Peter Bennett. Buvo nuos-
tabu, kad žmogus, padėjęs iškilti ir
išgarsėti tokioms žvaigždėms kaip
Elvis Presley, Frank Sinatra, ,,The
Beatles” ir ,,Rolling Stones”, Eliza-
beth Taylor, Nat King Cole, ,,The Su-
premes”, ,,Aerosmith”, Bob Dylan,
Sofia Loren ir daugeliui daugeliui
kitų, buvęs ne vieno jų vadybininku,
vadinamas žmogumi– istorija, kurį
artimi giminystės ryšiai (Peter
Bennett mamos pusbrolis) sieja su
italų dainininku ir aktoriumi Adria-
no Celentano, gali būti toks nuošir-
dus ir draugiškas, paprastai bendrau-
jantis su visais susirinkusiais ir besi-

domintiems noriai pasakojantis įdo-
mias istorijas apie pasaulines įžy-
mybes. 

(Manau, ne vienas po šio susitiki-
mo dar kartą atsivers internetinius
puslapius www.PeteBennett.com ir
www.PeteBennettshow.com ir pasido-
mės ne tik šio įžymaus žmogaus gyve-
nimu, bet ir jo vedama laida  ameri-
kiečių televizijoje.)

Tik susipažinus su garsiuoju
Bennett, iš virtuvės dar su prijuoste
atskubėjo Violetos mama Genutė
Leškienė, kuri niekaip nesutiko, kad
svečiai būtų vaišinami tik amerikie-
tišku maistu, todėl priruošė gardžių
lietuviškų mišrainių ir kitų patie-
kalų, kurie nuo vaišių stalo dingo pir-
miausiai.

Buvusi Sibiro tremtinė gerb. Ge-
nutė šiuo metu tik svečiuojasi savo
vienturtės dukros šeimoje, ji niekaip
nesutinka visam laikui išvykti iš Lie-
tuvos, iš savo mylimo Klaipėdos mies-
to. ,,Žentas, dukra ir anūkas Dau-
mantas man labai geri, be galo myli-
mi ir svarbūs, bet jau dabar ilgiuosi
savo namų, nors, mirus vyrui, niekas
juose ir nebelaukia”, – mudviem su
vyru, taip pat klaipėdiečiams, išdavė
savo paslaptį moteris.

O tuo metu Violeta vos spėjo prii-
minėti ir vienus su kitais supažindin-
ti visu būriu ,,begriūvančius” svečius.
Rinkosi į šventę pakviesti lietuviai
nuo Meksikos įlankos ir iš Atlanto
vandenyno pakrantės, draugai ir kai-

mynai amerikiečiai, atvyko prodiuse-
ris Marc Karmatz, savo studijoje įra-
šęs visus keturis Violetos dainų albu-
mus ir net išmokęs gražiai ištarti kai
kuriuos lietuviškus dainų pavadini-
mus ir nuolat Violetos vartojamą
priežodį, jei kas nors nesisekdavo. Su
savo drauge Gail atvažiavo dar vai-

kystėje po traumos visiškai regėjimą
praradęs Michael Chastain, kurio ne-
paprasta gyvenimo istorija susidomė-
jęs, remdamasis trumpučiu kito auto-
riaus kūriniu, scenarijų filmui sukū-
rė Matt Cucchiara, o Violeta parašė
net tris ypač jaudinančias dainas.
Būsimu filmu, dėl kurio pavadinimo
dar tariamasi, sužavėti filmų prodiu-
seriai iš Hollywood, jam jau surinktos
visos reikalingos lėšos, pakviesta
daug žymių aktorių, jis netrukus bus
pradėtas filmuoti. Beje, ta pati kūry-
binė grupė šiuo metu jau įpusėjusi
filmą ,,Coconuts”, kuriame vaidina ir
Violeta.

O į šventę pakviesti svečiai vis
dar renkasi. Nedrąsiai duris praveria
profesionali džiazo dainininkė ir pia-
nistė Cecilia Roy su savo vyru, įvai-
rių tautų romansų atlikėju daktaru
George Morar, pagaliau pasirodo ir
šio neeilinio renginio sumanytojas,
operos solistas Rolando Polo.

Namiškiai sukasi tarsi voverės
rate, bet greitai įtampa atslūgsta, nes
susirinkusieji paprastai ir draugiškai
bendrauja net keturiomis kalbomis, o
vaikai su Daumantu priekyje sukuria
savo atskirą respubliką antrajame
namo aukšte.

Nelabai kas ir pastebi atvykusių

Floridos Grand Operos dainininkų,
besiruošiančių pasirodymui atskira-
me kambaryje. 

* * *
Pagaliau visi susėdame svetainė-

je ir sulaukiame pažadėto koncerto.
Ir dabar viskas vyksta paprastai,
kukliai ir kartu taip įspūdingai.

Polo trumpai pristato Floridos
Grand Operą, pamini, kiek artistų at-
vyko ir akompanuojant pianistei Car-
men Carrodeguas pradeda pasirody-
mą. Suskamba Verdi operos ,,La Tra-
viatta” arija ,,De Mie volenti spiriti”.
Paskui vienas po kito pasirodo solis-
tai Greisel Dominguez, Melissa Four-
nier, Aimee Fiuza, Sergio Gonzalez ir
Sivia Luduena. Kiekvienas atlikėjas
labai paprastai prisistato, pasako,
kokį kūrinį atliks, ir uždainuoja.
Klausomės arijų iš G. Pučinio, W. A.
Mocarto, Catani operų. Ir sunku nu-
sakyti, ką tuo metu jaučia žiūrovai,
kai atlikėjai ranka pasiekiami, o jų
nuostabūs balsai ir jausmingas kūri-
nių atlikimas sminga tiesiai į širdis,
pasiekia tolimiausias ir jautriausias
sielos kerteles. 

Dar vieną kūrinį atlieka pianistė
Carrodeguas, o paskui prie fortepijo-
no sėda rusų kilmės amerikietis Ale-
xander Gorovoy ir iš klausos puikiau-
siai akompanuoja romansus dainuo-
jančiam operos solistui Polo. Koncer-
tą pratęsia Cecilija Roy ir George
Morar. Kitoks stilius ir atlikimo ma-
niera, bet jaudina nė kiek ne mažiau.
Tada uždainuoja Violeta – ir viena, ir
duetu su Rolando. Nežinau, ar dėl ak-
tualios temos, ar dėl gražių žodžių ir
jaudinančios melodijos, bet jai atlie-
kant dainą ,,Sugrįžk namo”, visada
apsipilu ašaromis. Šįkart sriūbauja-
me abi su šalia sėdinčia gerb. Genute.
Kitas dvi dainas Violeta dainuoja du-
etu su  Polo ir skiria jas Michael. Da-
bar jau jis nesugeba susidoroti su jau-
duliu ir kumščiais trina iš šviesos ne-
reginčių akių riedančias ašaras.

Koncerto pabaigoje dar vieną kū-
rinį – tostinę  Verdi ,,Traviatos”
,,Libiamo” – visi kartu atlieka Flori-
dos Grand Operos solistai, o jiems
stengiasi pritarti ir dauguma susirin-
kusiųjų.

Tada anglų kalba nuskamba ,,Su
gimimo diena” ir ,,Ilgiausių metų”
lietuviškai. Išgeriame po taurę šam-
pano. Ir viskas. Jokių neretai gimta-
dienio šventėse prievarta išreika-
lautų ilgų             Nukelta į 11 psl.

Pirmasis Violetos svečias – Peter Bennett.

Visos norėjome nusifotografuoti su Violeta ir jos mama. Iš kairės: Danutė
Balčiūnienė, Irena Januškevičienė, Violetos mama Genutė Leškienė, Vio-
leta Leškytė-Cucchiara ir Giedre Avellino.

Paskutinę dainą dainavo visi šeši šventėje dalyvavę Florida Grand Operos
solistai.
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Per dvi dienas atliktos šešios
organû persodinimo operacijos

Lietuviai oro balionu
pasiryžê� perskristi Alpes

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Policijos darbuotojai grasina
protesto akcijomis

Vilnius, sausio 14 d. (Balsas.lt) –
Vilniaus universiteto ligoninės San-
tariškių klinikų medikai per dvi die-
nas atliko šešias organų persodinimo
operacijas.

Kaip pranešė ligoninė, sausio 13
d. Santariškių klinikose atliktos dvi
inkstų, kepenų ir širdies persodinimo
operacijos. Dar du inkstai, trečiadie-
nio naktį į Santariškių klinikas atga-
benti iš Estijos, persodinti sausio 14 d.

Donorų organus iš Talino į Vilnių
atgabeno Karinių oro pajėgų (KOP)
transporto lėktuvas. Krašto apsaugos
ministerijos teigimu, tai buvo pirmas
tarptautinis skrydis, kuriuo donoro
organai pergabenti KOP lėktuvu iš

Estijos į Lietuvą.
Antradienio naktį KOP orlaivis į

Santariškes iš Panevėžio atskraidino
donoro širdį, kuri tą pačią dieną buvo
persodinta.

Pasak medikų, visos operacijos
sėkmingos, ligoniai gydomi intensy-
vios terapijos skyriuose, jų būklė ne-
kelia nerimo. Šios persodinimo ope-
racijos Santariškių klinikose šiais
metais yra pirmosios.

Iš viso Santariškių klinikose at-
likta daugiau nei 1,400 inkstų perso-
dinimų, kaulų čiulpų – 535, ragenų –
219, širdies – 61, kepenų – 21 ir  ka-
sos-inksto organų persodinta 4 pa-
cientams.

Toblachas/Vilnius, sausio 14 d.
(ELTA) – Italijos mieste Toblache
prasidėjusiose kasmetėse varžybose
Lietuvos oreiviai bandys pasiekti Lie-
tuvos atstumo, nuskristo karšto oro
balionu, rekordą.

Šiemet varžybose dalyvauja orei-
viai iš 9 šalių. Lietuvai, kaip ir per-
nai, AB ,,Kauno grūdai” priklausan-
čiu ,,KG Group” oro balionu atsto-
vauja oreiviai Vytautas Samarinas ir
Robertas Komža.

,,Kol kas oras Italijoje palankus
paprastiems skrydžiams, deja, rekor-

diniam skrydžiui vėjas šiek tiek per
silpnas. Varžybos Italijoje tęsis iki
sausio 18 d. Todėl laukti geresnio vė-
jo dar turime laiko”, – viltingai nusi-
teikęs V. Samarinas.

Jei oreiviams nepavyktų sulaukti
palankaus vėjo Italijoje, kitą savaitę
jie planuoja dalyvauti varžybose Aust-
rijoje ir ten atlikti rekordinį skrydį
virš Alpių. Dabartinis skrydžio rekor-
das priklauso V. Samarinui, kuris
kartu su žymiu alpinistu Vladu Vit-
kausku tuo pačiu karšto oro balionu
prieš dvejus metus įveikė 335 km.

JAV dèkoja Lietuvai už jos 
indèlî misijoje Irake

Atkelta iš 1 psl.
Prezidentas pažymėjo, kad labai

svarbu ir prasminga kartu dirbti sie-
kiant taikos ir stabilumo ne tik Eu-
ropos Rytuose, bet ir tokiuose karštu-
ose taškuose kaip Irakas ir Afganis-
tanas. 

,,Labai džiaugiuosi, kad Lietuvos
kariai buvo aukštai įvertinti savo
partnerių Afganistane ir Irake. Todėl
turime ir toliau įgyvendinti savo įsi-
pareigojimus ir tęsti svarbias misijas
Afganistane”, – sakė V. Adamkus.

Pokalbio metu JAV ambasado-
rius aptarė naujosios administracijos
užsienio politiką ir jos veiklos svar-
biausius uždavinius. 

Tuo tarpu pirmadienį surengtoje
paskutinėje spaudos konferencijoje
įvertindamas savo prezidentavimo
laikotarpį G. W. Bush tvirtino pasiel-
gęs teisingai papildomai nusiųsda-
mas į Iraką 30 tūkst. JAV kariškių,
kad karo nuniokotoje šalyje sumažėtų
smurto ir gyvenimas taptų ramesnis.

G. W. Bush žurnalistams sakė,
kad „klausimas dėl demokratijos išli-
kimo šalyje dar ilgai liks klausimu
būsimiems prezidentams”.

Dėl 6 metus trunkančio karo Ira-
ke prezidentas susilaukė griežtos kri-
tikos. Nuo 2003 m., kai JAV vadovau-
jamos koalicijos pajėgos įsiveržė į Ira-
ką ir nuvertė prezidentą Saddam
Hussein, žuvo daugiau kaip 4 tūkst.
JAV kariškių ir tūkstančiai irakiečių.

G. W. Bush pareiškė, kad tai, jog
„nebuvo rasta masinio naikinimo
ginklų, buvo didelė nesėkmė”. Tvir-
tinimai, kad S. Hussein turi ir toliau
gamina masinio naikinimo ginklą,
buvo vienas pagrindinių motyvų G.
W. Bush pradėti karą.

Jis pripažino ir kitą savo klaidą.
Siekdamas pranešti apie greitą sėk-
mę po S. Hussein nuvertimo, G. W.
Bush prieš 5 metus paskelbė, jog „mi-
sija atlikta”, tačiau, kaip vėliau pa-
aiškėjo, šis tvirtinimas buvo pernelyg
optimistiškas.

„Irake Jungtinės Valstijos ir mū-
sų sąjungininkai nugalėjo”, – 2003 m.
gegužės 1 d. lėktuvnešio „USS Abra-
ham Lincoln” denyje džiūgaudamas
paskelbė JAV prezidentas. Dabar
spaudos konferencijoje G. W. Bush
pripažino, kad „šis pranešimas apie
baigtą misiją buvo klaida”.

Oro balionas virš Vilniaus.                                Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 14 d. (Lietu-
viams.com) – Europos Sąjungos (ES)
gyventojų skaičius daugiausia imig-
racijos dėka praėjusiais metais išaugo
iki pusės milijardo. „Eurostat” duo-
menimis, 2009 m. sausio 1 d. ES gy-
veno 499,7 mln. žmonių, tai buvo 2,2
mln. daugiau nei praėjusiais metais.
Apie 30 proc. šio augimo tiesiogiai su-
siję su imigracija.

Aukščiausi gimstamumo rodik-
liai užfiksuoti Airijoje, Jungtinėje Ka-
ralystėje, Prancūzijoje ir Estijoje Per-
nai 27 Sąjungos valstybėse gimė 5,4
mln. kūdikių, tūkstančiui gyventojų
teko 10,8 naujagimių. Didžiausias
gimstamumas buvo Airijoje, Jungti-
nėje Karalystėje, Prancūzijoje, Estijo-
je, Švedijoje ir Danijoje. Mažiausias
gimstamumo lygis užfiksuotas Vokie-
tijoje, Maltoje, Austrijoje, Bulgarijoje,
Italijoje ir Portugalijoje.

2008 m. ES valstybėse užfiksuota
4,8 milijonai mirčių, tūkstančiui gy-
ventojų teko 9,7. Aukščiausi mirtin-
gumo rodikliai pernai buvo Bulgari-
joje, Latvijoje, Lietuvoje  ir Vengrijoje.
Tuo tarpu Airijoje, Kipre, Liuksem-
burge ir Maltoje  jie buvo mažiausi.

Didžiausias gyventojų skaičiaus
augimas buvo užfiksuotas Airijoje,
kur populiacija augo 120,000 žmonių
ir pasiekė 4,52 mln. Toks augimas
grindžiamas tiek didele imigracija,
tiek aukštu gimstamumo lygiu bei že-
mu mirtingumo rodikliu.

Nemaža dalimi gyventojų skai-
čius ES augo būtent dėl imigracijos.
Dėl imigracijos gyventojų skaičius la-
biausiai augo Airijoje, Slovėnijoje,

Liuksemburge, Kipre ir Ispanijoje.
Tuo tarpu Bulgarija, Latvija, Lietuva
ir Lenkija sulaukė mažai imigrantų,
bet patyrė stiprius nuostolius dėl
emigracijos.

Gyventojų skaičius augo dvide-
šimtyje ES narių ir septyniose  ma-
žėjo. Gyventojų labiausiai sumažėjo
Bulgarijoje. Bulgarija susidūrė su
priešingais nei Airija veiksniais – di-
dele emigracija ir mažu gimstamumu
bei dideliu mirtingumu.

Didžiausias gyventojų skaičiaus
augimas užfiksuotas Liuksemburge,
Kipre, Slovėnijoje  ir Ispanijoje. Tuo
tarpu didžiausias gyventojų skaičiaus
mažėjimas pastebėtas Bulgarijoje,
Lietuvoje ir Latvijoje.

Vokietija buvo vienintelė iš ke-
turių didžiųjų ES šalių, kuri patyrė
gyventojų skaičiaus mažėjimą, joje
mirtingumo rodikliai vis dar lenkia
gimstamumą.

Dar praėjusių metų rugpjūtį pa-
skelbtos prognozės parodė, kad iki
2060 m. gyventojų skaičius augs try-
likoje, o kris keturiolikoje ES valsty-
bių. Didžiausio gyventojų skaičiaus
augimo tikimasi Kipre, Airijoje, Liuk-
semburge, Jungtinėje Karalystėje ir
Švedijoje.

Gyventojų skaičius labiausiai
kris Bulgarijoje, Latvijoje, Lietuvoje,
Rumunijoje bei Lenkijoje. Daugiausia
gyventojų 2060 m. iš ES narių turėtų
turėti Jungtinė Karalystė (77 mln.),
Prancūzija (72 mln.), Vokietija (71
mln.), Italija (59 mln.) ir Ispanija (52
mln.).

Europos Sâjungoje gyvena 
pusè milijardo žmoniû� �  

Vilnius, sausio 14 d. (Bernardi-
nai.lt) – Policijos darbuotojai grasina
protesto akcijomis. Jos gali prasidėti
kovo pabaigoje, jei Vyriausybė nesi-
ims priemonių, užtikrinančių tinka-
mą policijos darbą.

Ekonominės krizės metu dauge-
lyje šalių pastebimas nusikalstamu-
mo didėjimas. Specialistai spėja, kad
viešosios tvarkos pažeidimų, plėšimų,
vagysčių dar daugės. Krizė – puikiau-
sia terpė suaktyvėti ir organizuotam
nusikalstamumui. Todėl Europos ša-
lyse nutarta teisėsaugos įstaigoms
biudžeto lėšų nemažinti arba mažinti
labai nedaug. Estai, esantys tikrai
sunkioje padėtyje, policijai biudžeto
lėšų skyrė net 1 proc. daugiau.

,,Mūsų Vyriausybė priešingai –
planuoja mažinti policijai skiriamus
pinigus. Gali būti, kad teks atleisti
daug viduriniosios grandies darbuo-
tojų, tų, kurie dirba svarbiausią dar-
bą”, – sakė Nacionalinio pareigūnų
profesinių sąjungų susivienijimo pir-
mininkas Vytautas Bakas.

Vidaus reikalų ministras Rai-
mundas Palaitis priėmė vidaus rei-
kalų sistemos profesinių sąjungų at-
stovus. Pareigūnai įteikė reikalavi-
mus Vyriausybei. Vienas jų – prašy-
mas įkurti dvišalę Vyriausybės ir vi-
daus reikalų sistemos profesinių są-
jungų tarybą. Pareigūnai pareiškė,
kad yra įvaryti į kampą ir tikrai nesi-

trauks.
Policijos darbuotojų jau dabar la-

bai trūksta. Gyventojai skundžiasi,
kad gatvėje nebematyti palaikančių
tvarką uniformuotų pareigūnų. Ta-
čiau valdžios vyrams tai nė motais.
Policija, kad nereikėtų atleisti žmo-
nių, kol kas bandys gelbėti padėtį ma-
žindama bet kokias papildomas iš-
mokas, užmokestį už viršvalandžius,
apkarpydama kitas išlaidas. V. Bakas
čia įžvelgia ir sukčiavimo galimybę.

Naujajam vidaus reikalų minist-
rui R. Palaičiui profesinės sąjungos
pateikė taupymo programą, kuri leis-
tų išlaikyti jėgos struktūras veiks-
nias. Šiuo metu visai vidaus reikalų
sistemai biudžetas sumažintas 200
mln. litų, iš jų policijai – 120 mln. 

Lietuvos policija. ELTOS nuotr.
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Washington, DC, sausio 14 d.
(AFP/BNS) – Paskirtoji valstybės
sekretorė Hillary Clinton per jos kan-
didatūros aptarimą Senate pareiškė,
kad naujoji JAV administracija sieks
vykdyti ,,bendradarbiavimo įsipa-
reigojimus su Rusija”, tačiau gins
tarptautinius reikalavimus.

,,Išrinktasis prezidentas Barack
Obama ir aš ateityje sieksime ben-
dradarbiauti su Rusija strateginės
svarbos klausimais, tvirtai gindami
Amerikos vertybes ir tarptautines
normas”, – sakoma H. Clinton pa-
reiškime.

Sausio 20 d. Baltuosius rūmus
prezidentui B. Obama perduodanti
George W. Bush  administracija kalti-
no Rusiją dėl vis labiau augančio
autoritarinio valdymo šalyje ir ag-
resyvios užsienio politikos.

Šis H. Clinton pastebėjimas, iš-
sakytas Senato užsienio reikalų ko-
mitete, atrodo, skirtas JAV ir Rusijos
santykiams atsargiai paskatinti. Lai-
kotarpiu po šaltojo karo jie ypač pa-
blogėjo, kai Rusija rugpjūtį surengė
trumpą karinį puolimą prieš Gruziją,
JAV sąjungininkę.

Įtampą po šio karo dar padidino
JAV spaudimas NATO, reikalaujant,
kad į organizaciją būtų priimta

Gruzija ir Ukraina. Įtampą taip pat
palaikė JAV planai Čekijoje ir Len-
kijoje išdėstyti priešraketinės gyny-
bos skydo elementus. Anot JAV, šis
skydas ateityje turėtų ginti nuo Irano
raketų, tačiau Rusija tai laiko strate-
gine grėsme savo karinėms pajėgoms.

JAV Senate klausinėjama paskir-
toji JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton antradienį atmetė bet kokias
derybas su karingąja palestiniečių
grupuote ,,Hamas”, kol ši nepripa-
žins Izraelio, neatsisakys smurto.

Naujoji JAV valstybės sekretorė
pažadėjo, kad naujoji administracija
,,labai agresyviomis pastangomis”
mėgins sustabdyti Šiaurės Korėją
nuo branduolinio ginklo technologijų
plėtros ir platinimo.

H. Clinton taip pat pažymėjo,
kad netrukus prezidento pareigas
pradėsiančio eiti Barack Obama ad-
ministracija išmėgins ,,naują būdą”
santykiuose su Iranu ir mėgins jį pa-
veikti diplomatinėmis priemonėmis.

Pasak H. Clinton, naujoji admi-
nistracija darysianti ,,viską, ką ga-
lėsianti” diplomatinėmis priemo-
nėmis”, sudarydama geresnes sąjun-
gas su kitomis valstybėmis, kurioms
kelia nerimą Irano įtariamas siekis
pasigaminti branduolinių ginklų.

jau ne pirmą kartą susiduria su
sveikatos problemomis, kurias iš
dalies lemia už disidentinę veiklą
praleisti 5 metai kalėjime.

VARŠUVA
Lenkijoje antradienio rytą Liu-

bino miesto apylinkėse Žemutinėje
Silezijoje drebėjo žemė, pranešė radi-
jas RMF FM. Seismografai užregis-
travo tris nestiprius požeminius
smūgius. Kiek stipresni požeminiai
smūgiai buvo jaučiami pačiame Liu-
bino mieste. Kai kuriuos gyventojus
pažadino judančios kėdės, indų
skambčiojimas. Į požeminių smūgių
epicentrą pasiųsta speciali komisija.

***
Prie Lenkijos ir Rusijos Kalinin-

grado srities sienos, Gronovo perėjo-
je, lenkų muitininkai konfiskavo tiek
rusų automobilių, pritaikytų ciga-
rečių kontrabandai, kad jie jau netel-
pa stovėjimo aikštelėje ir tenka juos
gabenti į netoliese esantį Elbingo
miestą, praneša naujienų agentūra
PAP. Šiuo metu muitinės stovėjimo
aikštelėje yra 40 sulaikytų lengvųjų
automobilių, kurie bus laikomi tol,
kol teismas nubaus kontrabandi-
ninkus. 

SAN JOSE
Per praėjusį ketvirtadienį Costa

Rica sukrėtusį žemės drebėjimą
žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki
20, o dar maždaug 17 žmonių tebėra
dingę, pranešė šios šalies Naciona-
linė nepaprastųjų situacijų taryba
(NNST). Šio didžiausio per 150 metų
žemės drebėjimo stiprumas buvo 6,1
balo; jo epicentras buvo netoli Poaso
ugnikalnio, turistų pamėgtame rajo-
ne maždaug 30 km į šiaurės vakarus
nuo sostinės San Jose.

KAIRAS
Jungtinių Tautų (JT) generali-

nis sekretorius Ban Ki-moon atvyko į
Kairą, kur pradės kelionę regione,
kurios tikslas – nutraukti karą Gazos
ruože. Ban Ki-moon susitiks su
Egipto prezidentu Hosni Mubarak,
kuris su savo aukšto rango žvalgybos
pareigūnais itin stengėsi tarpinin-
kauti dėl Izraelio ir Gazos ruožą kon-
troliuojančio islamistų judėjimo ,,Ha-
mas” paliaubų.

Pasaulio naujienos

Latviai î sunkmetî atsakè riaušèmis

H. Clinton pažadèjo vykdyti 
,,bendradarbiavimo îsipareigojimus” su Rusija

KIJEVAS
Ukrainos valstybinė įmonė ,,Naf-

togaz” nepriėmė ,,Gazprom” paraiš-
kos dėl beveik 100 mln. kubinių met-
rų dujų tranzito į Balkanus ir Mol-
dovą, pasiūlydama kitus kuro pum-
pavimo maršrutus. Tai pranešė
,,Naftogaz” vadovas Oleh Dubyna,
taip pat ,,Gazprom”.

BERLYNAS
Vokietijoje buvo skubiai atšaukta

reklamos kampanija, nes buvo su-
laukta skundų, kad joje vartojamas
šūkis, kabėjęs prie įėjimo į nacių Bu-
chenvaldo koncentracijos stovyklą,
rašo laikraštis ,,Frankfurter Runds-
chau”. Šalies pagrindinė žydų orga-
nizacija Centrinė žydų taryba Vo-
kietijoje skundėsi, kad tie šūkiai yra
arba ,,neįtikėtinai neskoningi”, arba
rodo ,,visišką istorijos neišmanymą”.

LONDONAS
Princo Charles biuras antradienį

paneigė, kad jis ar abu jo sūnūs yra
rasistai, po to, kai buvo pranešta, kad
Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis
ilgai vieną savo draugą iš Azijos vadi-
no ,,Aprūkusiu”. Paneigimą Karališ-
kieji rūmai išplatino kelioms die-
noms praėjus po to, kai princas Har-
ry, jaunesnysis Charles sūnus, nufil-
mavo save, sakantį vienam armijos
kolegai, kilusiam iš Pietų Aziijos, kad
jis yra ,,pakis”. Harry atsiprašė už
,,pakio” pravardę. Vaizdajuostė, ku-
rią parodė ,,News of the World”, su-
kėlė politikų nepasitenkinimą, o Gy-
nybos ministerija pareiškė, kad kara-
liškųjų pajėgų vadas ištirs šį dalyką.

PRAHA
Buvęs Čekijos prezidentas Vaclav

Havel buvo paguldytas į Prahos ligo-
ninę dėl ,,uždegiminio pobūdžio
negalavimo”, pranešė jo sekretorė
Sabina Tancevova.

Ligoninės atstovė, nesileisdama į
smulkesnes detales, pranešė, kad
buvusiam prezidentui buvo atlikta
,,nedidelė operacija”. 72-ejų Akso-
minės revoliucijos didvyris, prisidėjęs
1989 m. nuverčiant komunistinį re-
žimą anuometinėje Čekoslovakijoje,

Nepasitenkinimas vyriausybe Latvijoje antradienį išsiliejo riaušėmis Rygos centre.

EUROPA

PIETŲ AMERIKA

AFRIKA

Ryga, sausio 14 d. (BNS) – Jeigu
artimiausiomis savaitėmis Latvijos
premjeras Ivars Godmanis nepateiks
tikslaus savo vyriausybės pertvarky-
mo modelio ir jei joje nebus profe-
sionalų, reikės rimtai pagalvoti apie
valdančiosios koalicijos išplėtimą,
mano šios šalies prezidentas Valdis
Zatlers.

Trečiadienį prezidentas žurnalis-
tams sakė, kad Latvijai būtina ,,susi-
taikymo vyriausybė”, nes dabartinėje
naujų veidų nebus. Prezidentas pa-
minėjo tuos neatidėliotinus darbus,
kuriuos, jo nuomone, vyriausybei
reiktų atlikti artimiausiu metu.
,,Skubiai – per vieną ar dvi savaites –
premjerui reiktų pateikti tikslų vy-
riausybės pertvarkymo modelį. Ne
variantus, o tikslų modelį to, kokios
įstaigos bus pertvarkytos, kad tai
žinotų ne tik valdininkai, bet ir
visuomenė”, – pažymėjo jis.

,,Reikėtų vadovautis ne įtakingu-
mu partijoje, o profesionalumu. No-
rėčiau matyti ministrą, nusimanantį
savo srityje, gerai kalbantį užsienio
kalbomis, sugebantį įvykdyti valdy-

mo pertvarką ir sėkmingai atstovauti
Latvijai Europos įstaigose. Jei bus
būtina, reikia pritraukti profesionalų
su partine atsakomybe”, – pabrėžė
prezidentas.

,,Tik po tų darbų galėtume nu-
raminti visuomenę, galėtume suteik-
ti jai vilties, kad procesai šalyje vyks
tinkama kryptimi”, – sakė jis.

Nepasitenkinimas recesijos apim-
tos Latvijos centro dešiniųjų vyriau-
sybe antradienį išsiliejo riaušėmis
Rygos centre, kurių metu tūkstančiai
protestuotojų susirėmė su policija.
Policija leido ašarines dujas ir suėmė
127 demonstrantus, kurie svaidė ak-
menis į valstybinius pastatus, įskai-
tant parlamentą ir Finansų ministe-
riją.

Riaušėse dalyvavo tik nedidelė
dalis protesto mitingo dalyvių. Iš viso
mitinge, kurį organizavo opozicinių
partijų ir profesinių sąjungų koalici-
ja, siekianti nuversti premjerą I.
Godmanį, dalyvavo 10 tūkst. žmonių
– tai buvo viena didžiausių demon-
stracijų nuo pat 1991 m., kai Latvija
atgavo nepriklausomybę.



8                        DRAUGAS, 2009 m. sausio 15 d., ketvirtadienis

Skelbimai

GYDOMOJI
PRIESKONIŲ GALIA

IŠNUOMOJA

Paruošė Nijolė Nausėdienė                 El.paštas: nausediene@aol.com

Mūsų stalui

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

PERKU

Perku fotoaparatus,
gamintus Vokietijoje,

Šveicarijoje, Švedijoje.
Tel.508-697-6602, Romas

Toliau tęsiu skyrelį apie pries-
konių ir prieskoninių daržovių gydo-
mąją galią. Neužtenka vien tik pagar-
dinti prieskoniais patiekalus arba ki-
tų net nevartoti, reikia žinoti, kad
kiekvienas prieskonis ar prieskoninė
daržovė yra būtini mūsų  organizmui
pastiprinti. Prasidėjus žiemos šal-
čiams, su juo ateina įvairios ligos. Jos
kabinasi daugiausia prie tų, kurių
imuninė sistema silpna. Į tai pir-
miausia reiktų ir atkreipti dėmesį.
Nusilpusi imuninė sistema sako, kad
mes neteisingai gyvenome, kad ne-
teisingai maitinomės, kad vaistais
išsekinome savo organizmą. 

Pasaulio farmacininkus ypač do-
mina pirmykščių žmonių gydymosi
būdai ir priemonės, pavyzdžiui, taip
iki šiol gydosi  Pietų Amerikos džiung-
lėse gyvenančios indėnų gentys. Se-
novėje žmonės turėjo tenkintis tuo,
kas augdavo jų gyvenamoje vietovėje,
arba ką rasdavo klajodami iš vienos
vietos į kitą. Tačiau ilgainiui sukles-
tėjo prekyba. Kupranugarių vilksti-
nės ir laivai į kitas pasaulio šalis ir
žemynus gabeno ir plukdė prieskoni-
nius augalus iš tolimų kraštų, pir-
miausia – iš Indijos, Ceilono/Šri Lan-
kos. Vis naujos keliautojų kartos lei-
dosi į tolimas keliones Rytų kraštų
link. Taip 1487 metais portugalas
Bartolomeu Diaz, o 1492 metais Kris-
tupas Kolumbas leidosi į tolimą ke-
lionę ne dėl ko kito, o dėl prieskonių!
Vietoj Indijos priplaukė Ameriką, kur
gyveno indėnai, kur vešėjo iki tol ne-
regėti maistiniai augalai: pomidorai,
kukurūzai, arbūzai, žemuogės, bul-
vės ir kakava. Ir dar nežinomi pries-
koniai – vanilėžė, aitrioji paprika ir
pimentas.

Senoje arabų legendoje pasakoja-
ma, kad cinamonas – tai dangaus do-
vana žmonėms. Ją savo snapeliuose
atnešė paukščiai, kurie krovė lizdus
iš cinamono lazdelių. Taigi už cina-
moną esą turime būti dėkingi būtent
šiems dangaus pasiuntiniams!

Žurnale ,,Bunte” (2006 m., nr. 2)
Miuncheno imunologas dr. Peter
Schleicher, pasisakantis už natūra-
lias priemones organizmo atsparu-
mui didinti, teigia, jog cinamonas,
gvazdikėliai ir kaduogės stiprina
organizmo imunitetą. Kadangi dau-
gelio prieskonių gydomasis poveikis
moksliškai ištirtas, vis daugiau medi-
kų ir savamokslių gydytojų domisi
liaudies medicina ir renkasi natūra-
lius gydymo būdus bei priemones.
,,Yra žinoma, kad gydymas vaistais
gali turėti nepageidaujamą šalutinį
poveikį, be to, jis silpnina imuninę
sistemą. Todėl dažnas gydytojas nuo
peršalimo ligoniui skiria gydymą na-
tūraliomis priemonėmis, kurios pade-
da organizmui greičiau įveikti infek-
ciją. Jei organizmo gynybinės galios
nuolat stiprinamos, su infekcija gali-
ma kovoti ir be antibiotikų. Patekus
užkratui, organizmas ginasi gamin-
damas antikūnius ir dažnai ilgam
įgyja atsparumą jam” – taip teigia dr.
Schleicher. Tačiau, deja, JAV dar
mažai daktarų naudojasi natūralio-
mis gydymo priemonėmis ir čia vis
dar išrašomi antibiotikai, kurie abso-
liučiai neveikia, nes daugumos žmo-
nių organizmas prie jų pripratęs. O

dėl menkiausio peršalimo nereikėtų
lakstyti per daktarus, o tiesiog natū-
raliomis priemonėmis save atstatyti.
Kiekviena močiutė užaugino vaikus
ir anūkus, perėjo visokias ligas ir jos
,,kraičio” skrynelė tikrai pilna, tik
reikia jos pasiklausti. 

Ne veltui senovėje prieskoniai,
dažniausiai vartoti kaip gydymo ir
konservavimo priemonė bei kvepalų
sudedamoji dalis, buvo viena geidžia-
miausių prabangos prekių. Tyrinėda-
mi iš XX dinastijos (1200-1085 metai
pr. Kr.) kildinama mumija, archeolo-
gai buvo apstulbinti: praėjus daugiau
kaip 3000 metų, nuo jos tebesklido
prieskonių (greičiausiai cinamono)
aromatas! Ir Senajame Testamente
galima rasti prieskonių nuorodų, net
jų receptų, pavyzdžiui, kaip pasiga-
minti sviesto aliejaus. Šie tepamieji
aliejai iki šiol vartojami Rusijos sta-
čiatikių ir Romos katalikų bažnyčio-
se.

Prieskonių galia

Dažnas žmogus netiki, kad varto-
jant prieskonius įmanoma pataisyti
sveikatą ar išgydyti ligas. Vakarai vis
dažniau atsigręžia į senąją gydymo
kultūrą, kaip ir kadaise, pirmenybė
dabar teikiama prieskoniams. 

Gydomoji prieskonių galia yra la-
bai veiksminga ir įvairi: jie slopina
uždegimus, skatina medžiagų apykai-
tą, naikina vėžines ląsteles, gerina
virškinimą, reguliuoja/mažina krau-
jospūdį, naikina mikrobus, mažina
cholesterolio kiekį kraujyje, mažina
cukraus kiekį kraujyje, veikia kaip
antioksidantas, stiprina organizmo
atsparumą. Žinomas ir prieskonių
poveikis sielai ir dvasiai – jie stiprina
protines galias ir skatina susikaupi-
mą. Ypač yra veiksmingas prieskoni-
nių žolelių eterinis aliejus arba smil-
kalai. Prieskoniuose apstu gydomųjų
medžiagų, teigiamai veikiančių žmo-
gaus fiziologiją. Apie tai byloja senas
posakis: ,,Geras virėjas yra puse dak-
taro.” Nors farmacinių preparatų po-
veikis greitesnis nei augalinių, jis yra
palyginti vienpusis, be to, su pašali-
niu poveikiu.

Beveik nuo kūdikystės reikėtų
vaikus pratinti prie prieskonių. Taip
auginamas vaikas bus atsparus, jus
maisto skonį ir jo imuninė sistema
bus stipri. Tokį tyrimų rezultatą pa-
skelbė Stanford vaikų gydymo specia-
listas prof. David Bergman 2005 me-
tų pabaigoje. Jo moksliniame straip-
snyje teigiama, kad esą pats metas iš-
sklaidyti klaidingą nuomonę, neva
prieskoniai vaikams kenkia. Dr.
Bergman pataria vyresniems nei
pusės metų kūdikiams pradėti duoti
suaugusiųjų maisto. Žinoma, jis turi
būti susmulkintas, nes mažyliai dar
neturi dantų. Pirmieji skonio potyriai
formuoja vėlesnius mitybos įpročius. 

Patys žmonės daug daugiau su-
valgo, jei patiekalai be prieskonių, jei
jie liesi, be jokio skonio, valgo tol, kol
jau jiems daugiau nebetelpa. Valgant
su prieskoniais, žmonės daugiau ska-
nauja, valgo po truputį, greičiau pasi-
jaučia sotūs. Tokį net porcijų didumo
skirtumą pastebėsime tarp pigių ir
brangių restoranų.

Anyžius yra skėtinio augalo, o
žvaigždanyžis – magnolijos medžio
vaisius. Abu šiuos augalus sieja tik
tolima giminystė, tačiau jų sėklose
esančios veikliosios medžiagos beveik
tos pačios. Todėl abu šie prieskoniai
tinka toms pačioms ligoms gydyti. Šie
gydomieji augalai įtraukti į farmaci-
jos žinyną.

Tinkamas priedas: daugeliui
pikantiškų patiekalų – padažams,
sriuboms, mėsos, žuvies ir daržovių
valgiams, prieskonių mišiniams; taip
pat duonai ir desertams – kepiniams,
kompotams, šokoladiniams kre-
mams; vaisių ir prieskonių arbatoms,
alkoholiniams gėrimams (anyžių li-
keriui).

Gydomasis poveikis: varo šla-
pimą, mažina vidurių putimą. Ska-
tina laktaciją, tulžies išsiskyrimą, ge-
rina virškinimą. Reguliuoja širdies
ritmą, ramina nervus. Malšina kvė-
pavimo takų uždegimą, skatina glei-
vinių susidarymą, skrepliavimą, nai-
kina bakterijas. Slopina skrandžio ir
žarnyno spazmus. Anyžiaus dedama
ir į arbatą nuo kosulio, ją mielai geria
vaikai. Žvaigždanyžis įeina į ,,tami-
flu” – vaisto nuo paukščių gripo – su-
dėtį. Kūdikiams anyžius vartojamas
nuo viduriavimo, ramina, kai prade-
da kaltis dantukai.

Gydomasis poveikis dvasinei
būklei: įkvepia energijos, išsklaido
nuovargį ir stresą. Padeda atsikratyti

nemigos, kurią sukelia nuolatinė ner-
vinė įtampa. Apsaugo nuo košmari-
nių sapnų. 

Anyžiaus aliejaus galima įlašinti
į aliejinę lempą ir mėgautis raminan-
čiu jo kvapu. Anyžius ir senovėje, ir
dabar smilkomas. Smilkalai ramina,
atpalaiduoja, migdo. Ypač padeda
protinį darbą dirbantiems žmonėms.

Prieskonių mišinys nuo vi-
durių pūtimo: anyžių, pankolių ir
kmynų mišinys yra geriausias vaistas
nuo vidurių pūtimo. Paimkite vieno-
dą kiekį visų šių prieskonių grūdelių
ir sutrinkite grūstuvėje. Vienam puo-
deliui dedama po šaukštelį mišinio.
Užplikytą mišinį palikite apie 10 min,
paskui nukoškite ir gerkite mažais
gurkšneliais. Jo duodama kūdikiams,
kenčiantiems nuo žarnyno spazmų ir
žindyvėms (skatina laktaciją).

Anyžių pienas miegui gerin-
ti: visi žino, jog greičiau užmiegama,
jei vakare prieš miegą išgeriama
karšto pieno su medumi. Dar geriau
įdėti žiupsnelį šviežiai maltų anyžių.
Ypač patariama gerti pieną su medu-
mi ir anyžiais tiems, kuriuos dažnai
kamuoja nakties košmarai, nes šis
prieskonis veikia raminamai. Any-
žiaus arbata galima paskaninti pun-
šus, vaisių sultis. Indo paviršiuje pa-
berkime keletą anyžiaus ar žvaigž-
danyžio vaisių, melisų, mėtų lapelių.

Bus daugiau.

Anyžius.

Anyžius (Pimpinella anisum), 
žvaigždanyžis (Ilicium verum) 
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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,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, 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,, MMDD
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

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

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

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 25

Jai niekaip neišėjo iš galvos jos
poelgis su mama. Jau kiek laiko, gal
keletą metų jos dorai nepasišnekėda-
vo. Vis skubėjo, lėkė, o motinai įsilei-
dus į ilgus ir smulkius postringavi-
mus, ypač artėjant lemtingajai, jai
nuo nekantros visas kūnas pašiurp-
davo ir sulaukusi mažiausios pauze-
lės sprukdavo pro duris. Diena buvo
vėsi, bet saulėta. Kai ji parėjo iš dar-
bo, mama stovėjo prie užrakintų var-
telių ir knebinėjo spyną. „Ką čia
darai, mama?  Einam į vidų, sušalsi”.
Mama pažvelgė į ją tokiomis tyromis
tyromis, vaikišku vaiskumu švytin-
čiomis akimis, ėmė pasakoti apie
artėjančias  Velykas, apie kiaušinius
ir netikėtai peršoko prie kitos temos,
prisiminė vaikystę, paskiau nuleidus
akis prunkštelėjo, lyg kažką smagaus
atsiminus, vėl pasisuko į vartus, pa-
ėmė spyną, pažvelgė į ją ir nedrąsiai,
tarsi bijodama, lyg gėdindamasi, pri-
sipažino: „Aš taip norėčiau išeiti pasi-
vaikščioti...” – „Ką tu, mama, – pikto-
kai subarė Vincenta, – dar susirgsi”.
– Žvilgsnis atsimušė į žvilgsnį, ir
senoji nebegalėjo atlaikyti rimtumo
dukros akyse. „Naje, naje”, – nedve-
jodama pritarė, ir abi grįžo vidun. Ir
dabar ji mato jos šviesų, giedrą veidą,
girdi kuklų prašymą. O ji – neleido.
Neišpildė jos noro, deja, paskutinio.
Labai liūdna ne todėl, kad numirė,
visiems kelias vienas, o todėl, kad
tiek daug liko neišsakyta.

Todėl į Augustino priekaištą, kad
visus šiuos instrumentus reiktų nu-
nešti į sandėlį ar rūsį, nes jų jau nie-
kam neprireiks, valingai atsakė:

– Tegul stovi, valgyt neprašo.

* * *
Augustinui, įsuktam į kasdieni-

nių reikalų verpetą, kūdikio ir uošvių
netekimas užsinešė laiko dulkėmis, o
svajonės apie įpėdinį neteko prasmės.
Vincenta, tikėdama, kad Dievo Moti-
nos pasirodymas yra pranašingas,
nutaikiusi progą, vengdama saugu-
miečių akies, vykdavo į Kauną ir, par-
klupusi prie šv. Marijos paveikslo,
nuoširdžiai melsdavosi, nors vyras ir
nepritarė: „Pamatys kas nors bažny-
čioje, abiem bus nemalonumų”. Vie-
ną dieną grįžusi iš darbo ir prigulusi
ant minkštasuolio pailsėti, ji pajuto
neaiškius krustelėjimus po krūtine.
Iš pradžių pamanė, kad apsiriko, bet
judesiams pasikartojus ji apsidžiaugė
ir sunerimo. O jei vėl visos kančios,
visos puoselėtos viltys perniek? Gal
Marija išklausė jos maldas, prašy-
mus, gal leis pažinti motinystės
džiaugsmą? Visą mėnesį neatskleidė
paslapties vyrui, nors nerimas nuo-
latos galando jai smegenis. Tvirtai
įsitikinusi, kad neklysta, ji paėmė
Augustino ranką, pridėjo prie pilvo,
kad galėtų pasidalinti džiaugsmu dėl
būsimo kūdikio. Tai buvo didžiausias
išsipildymas ir paguoda. Augustinas
nors ir džiaugėsi, bet, prisiminęs
ankstesnius persileidimus, didelių
vilčių nepuoselėjo. Bėgo dienos, pil-
nos baimės, ilgesio ir laukimo. Ji el-
gėsi labai apdairiai, namuose sunkiai
nedirbo, nekilnojo, vengė vyro gla-
monių, vidinę klausą ir dėmesį su-
telkė į būsimą žmogų. Kai artėjo lai-
kas gimdyti, ji anksčiau atsigulė į
ligoninę, kad, neduok Dieve, ko neat-
sitiktų, bet į širdį brovėsi nerimas,

toks pažįstamas ir artimas lyg lietaus
lašai, barbenantys į stogą. Ir štai
vieną vakarą, kai ant alyvų  alpo nak-
tis, po didelių pastangų jos kūdikis,
tarytum išsigandęs pasaulio, kuriame
turės gyventi, vargti ir džiaugtis,
suriko iš visų jėgų, o Vincentai tas
garsas buvo pati gražiausia kada nors
girdėta muzika. Pro skausmo ir
džiaugsmo ašaras ji matė klykiantį ir
besiblaškantį berniuką, baikščiai
žvilgtelėjo į burnytę, nes labai bijojo,
kad nebūtų kiškio lūpos, nejučiomis
tiesė rankas į šį rausvą, gyvasties pil-
ną kūnelį.

Po ilgų svarstymų taip ilgai, kan-
triai ir skausmingai lauktą sūnelį
pavadino Laimučiu, nes iš tikrųjų jis
pripildė namus laimės ir džiaugsmo.
Krikštynos praėjo pakiliai ir links-
mai, netrūko linkėjimų, kalbų ir juo-
ko iki ašarų, tik naujagimis nekreipė
jokio dėmesio į visa tai, kas vyko ap-
linkui, ramiai sapnavo žemiškus ne-
žemiškus sapnus, o kai jau reikėjo
pervystyti, jis nubudęs apsidairė,
paskiau susiraukė, trykštelėjo gelto-
niu ir džiaugsmingai ėmė mataruoti
kojomis, lyg sakydamas: „Šiku aš ant
viso pasaulio!”

Taip praėjo ketveri rūpesčių ir
džiaugsmo metai, o Laimučio buvo
pilni kambariai: rėpliojo,  bėgiojo ant
krėslų ir minkštasuolių, tampė stal-
tiesę ir portjeras, užsilipęs motinai
ant kelių pešiojo plaukus, griūdavo ir
vėl keldavos, krykštė, kai jam links-
ma, o ašaras rodė retai, dažniausiai
pazyzdavo, lyg laukdamas iš tėvų pa-
guodos ar nuraminimo, bet nesulau-
kęs vėl viską greitai pamiršdavo.
Augustinas, būdavo, grįš iš darbo,
mėtys jį ant rankų, laikys nutvėręs
už kojų žemyn galva, o Laimutis kly-
kia iš džiaugsmo ir vis šaukia: „Da!”

Keturioliktas skyrius

Dyglių miestelio pakraštyje buvo
didžiulis raistynas, pelkė, kur, pasak,
vietinių gyventojų, velniai vaikus
peri.  Vėjui pūstelėjus, nuo žalio, glei-
vėto vandens, padengto purvina puta,
padvelkia vėsa, supuvusio medžio ka-
mieno pelėsiais, puvėsiais ir dar kaž-
kokiu raugu, o iš pelkės gilumos kyla
dujų burbulai. Jeigu žengsi kiek tolė-
liau nuo kranto, liūnas įtrauks. Vasa-
rą karštis kyla bangomis, o prirūgęs,
dvokiantis telkinio vanduo slepia
mirtį. Žmonės šneka, kad ši vieta
traukia vaikus ir kad ne vienas, suvi-
liotas vandens lelijos, dingo siaubin-
goje gelmėje, o jų  šviesūs plaukai
plaukioja virš pelkės, kabinasi ant
nušiurusių krūmų. Sako, kad Vėlinių
naktį žmonės girdi verksmą, verksmą
jų sielų, susipainiojusių medžių ir
vandens lelijų šaknyse, įklimpusių
lengvoje juodoje pliurzoje. Čia saulės
šviesa blunka ir gęsta,virsta naktimi.
Naktis slepiasi po džiūvančių medžių
lapais, šilkiniuose voratinkliuose,
šliaužiančioje augmenijoje, aplipusio-
je vaikų balsais, žolėje, dumbliuose.
Užėjęs lietus traška tarsi kulkos-
vaidžių pliūpsniai, o nuo pažaliavusio
vandens kyla garas.  Eisi į pelkės
brūzgynus, apsups tūkstančiai uodų,
vapsvų, musių, užlipdys akis, prilįs
pilna burna, prasiskverbs pro šnerves
ir ims iš vidaus graužti jūsų galvas,
jūsų smegenis.     Bus daugiau.

Įdomybės
Parengė Eugenius Gerulis

Dr. J. Basanavičiaus bute 1917
m. birželio 8 d. buvo pavesta dail. A.
Žmuidzinavičiui nustatyti Lietuvos
valstybės vėliavos spalvų tvarką.

1917 m. rugsėjo 17–23 d. Vil-
niaus konferencijoje buvo sudaryta
komisija iš J. Basanavičiaus, A.
Žmuidzinavičiaus ir T. Daugirdo, kad
jie vėliavai parinktų spalvas. Jiems
neįstengiant to atlikti, šis uždavinys
buvo pavestas išrinktai Valstybės
Tarybai.

Ši Taryba priėmė šias horizonta-

lias spalvas: geltoną, žalią ir raudoną.
Lietuvos vėliava pirmą kartą

suplevėsavo 1918 m. lapkričio 11 d.
ant Tarybos Rūmų Augustino Vol-
demaro vyriausybės pirmojo posėdžio
metu.

Renkant vėliavai spalvos, dėl ža-
lios ir raudonos ginčo nebuvo. Sunku
buvo išrinkti trečią spalvas. Buvo šios
kandidatės: mėlyna, balta ir geltona.

Laimėjo geltonoji spalva. (Liet.
Enc. 33:305).

Kas ir kada Lietuvos valstybės vėliavai
parinko spalvas?
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LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO DAINŲ
ŠVENTĖ „AMŽIŲ SUTARTINĖ”

Lietuva – dainų šalis. Tokia ji lai -
koma nuo seno. Pirmieji metraščiai,
dar neištarę Lietuvos vardo, bet pa -
mi nėję baltų gentis, ir XIX–XX a.
istoriniai šaltiniai, svetimšaliai ke -
liauninkai ir savi atgimstančio tauti -
nio sąjūdžio šviesuoliai atkreipė dė -
mesį į lietuvių tautos dainingumą bei
jos gyvenimą nuolat palydinčios liau -
dies dainos grožį. Iki šiol tūkstant-
metės dainos tebeskamba Lietuvos
kai me, ir niekas kitas taip neper -
teikia lietuvio pasaulėjautos, kiek
nos talgiško charakterio, subtilaus
gro žio ir gėrio suvokimo, kaip daina.

Nenuostabu, kad turime Dainų
šventę. Ją simboliškai galima būtų
prilyginti karūnai, telkiančiai ir vie -
nijančiai visos šalies kuriančius žmo -
nes – dainininkus, šokėjus, instru -
men tinės muzikos atlikėjus, liaudies
meistrus, aktorius, kompozitorius,
rašytojus, choreografus, dailininkus,
režisierius-mėgėjus ir profesionalius
me nininkus. Įžvelgiama ir Dainų
šven tės bei senųjų Graikijos olim pi -
nių žaidynių dvasios, didingumo,
mas to paralelė.

Pirmoji Dainų šventė surengta
1924 m. Kaune, kur susirinko trys
tūkstančiai dalyvių ir dešimt tūks -
tančių žiūrovų. Per 85 metus ji išau-
go į įspūdingą kultūros sąjūdį.

Dainų šventė Lietuvoje surengia-
ma kas ketveri metai. Jos programą
sudaro pamatinės dalys – Folkloro
die na, kurioje visa geografine ir žan-
rine įvairove išsiskleidžia tradicinė
kultūra, Ansamblių vakaras, teatrali -
zuota, stilizuota forma pateikiantis
liaudiško prado programą, Šokių die -
na – jos pagrindas profesionalių cho -
reografų sukurtos ir didelėje aikštėje
gražiausius raštus išrašančios šokių
kompozicijos ir Dainų diena, į vieną
mil žinišką chorą suburianti per 15,000
dainininkų, atliekančių harmonizuo-
tas liaudies dainas, lietuvių profesio -
naliosios muzikos aukso fondo ir
šiuolaikinių autorių vokalinę muziką.
Išskirtinė jos ypatybė – dainavimas
,,a cappella”. Šventės programą
papildo Liaudies meno paroda, nacio -
nalinio instrumento – Kanklių popie -
tė, pučiamųjų orkestrų koncertai ir
paradai, mėgėjų teatrų spektakliai,
profesionaliosios kūrybos renginiai,
šventės dalyvių eitynės. Ji nuolat at -
sinaujina.

Lietuvos, drauge su kaimyninių
Baltijos šalių – Estijos, Latvijos, Dai -
nų švenčių tradicija nuo 2003 metų
tapo UNESCO pripažinta Pasaulio
ne materialiosios kutūros paveldo
vertybe.  

Dainų šventė ,,Amžių sutartinė”
yra 18-oji. Ji – neeilinė, nes, kaip vi -

suotiniausia nacionalinės kultūros iš -
raiška, pasirinkta svarbiausiu Lietu -
vos vardo Tūkstantmečio minėjimo
ak centu. Šventės pavadinimas ats -
pin di prigimtinį lietuvių tautos dar -
nos jausmą – žmonių tarpusavyje ir
su juos supančia aplinka, gamta, –
kuris bene tobuliausiai įsikūnijo se -
nosiose unikaliose lietuvių polifoni -
nėse giesmėse – sutartinėse, kaip ir
gebėjimą sutarti, kuris gelbėjo ją pa -
čiuose sudėtingiausiuose valstybės is -
torijos skersvėjuose. 

Liepos 1–6 dienomis Vilniuje ir
Kaune vyksiančiuose šventės rengi -
niuo se dalyvaus per 40,000 žmonių.
Ji prasidės profesionaliosios kūrybos
ren ginių ciklu, kuris simboliškai at -
kuria Lietuvos kelią nuo senosios bal  -
tiškosios iki šiuolaikinės vakarie -
tiškosios kultūros. Folkloro diena
skir ta įvairialypei Žemės semantikai.
Ansamblių vakaras ir Šokių diena at -
skleidžia ciklinio ir istorinio laiko
tėk mę. Parengtos Moksleivių dainų
dienos, modernizuoto folkloro, teatrų
ir kitos naujos programos.

Šventės kulminacija – Dainų die -
na. Didžiulėje, specialiai pastatytoje
Vin gio parko estradoje 18,000 da lyvių
dainuos gražiausias buvusių Dai nų
švenčių dainas ir naujus Tūks tant -
mečiui skirtus kūrinius.

Dalyvauti Dainų šventėje – di -
delis kiekvieno žmogaus, puoselėjan -
čio nacionalinę kultūrą troškimas.
Per šventę  atsiskleidžia šalies esmė –
dalyviai pasipuošia tautiniais rūbais,
juos vienija  daina ir šokis, pasidi-
džiavimas savo valstybe. Nenusako-
mą emo cinio bendrumo jausmą drau-
ge su dalyviais išgyvena ir dešimte-
riopai daugiau į renginius skubančių,
žinia s  klaidos kanalais ją stebinčių
žiūrovų – kone visa Lietuva. 

Daugiau informacijos:          
www.dainusvente.lt 

www.llkc.lt 
Saulius Liausa – Lietuvos liau-

dies kultūros centro ir Dainų šventės
direktorius, tel.: +370 5-261-1190

Vida Šatkauskienė – Lietuvos
liaudies kultūros centro direktoriaus
pa va duotoja, Folkloro dienos kūrybi-
nės grupės vadovė, tel.: +370 5-261-
2540

Juozas Mikutavičius – Lie tu -
vos liaudies kultūros centro direkto-
riaus pa va duotojas, Dainų šventės fon-
 do direktorius, tel. +370 5-261-2553

Eglė Ladigienė – Lietuvos liau -
dies kultūros centro kultūros infor-
macijos pos kyris, tel. +370 5-261-
4763, mob.tel. +370 686-69-377, el.
paštas: egle.ladigiene@llkc.lt

Lietuvos liaudies 
kultūros centras

Pamąstymai prie Dariaus
ir Girėno paminklo

PETRAS PETRUTIS

Vienas mano aštriau  nusiteikęs
bičiulis, anądien skambtelėjęs tele-
fonu tarė: „Atrodo, kad Petras Pet-
rutis spėjo išsisemti ir nebeįstengia
Naujųjų metų pirmąją dieną nukakti
prie Dariaus ir Girėno paminklo ir
tradicinį vizitą aprašyti ‘Draugo’ pus-
lapiuose.”  Aš jam pasakiau, kad tai
nebūtų visiška tiesa. Aš, kaip įprasta,
buvau „nusitrenkęs” prie paminklo
tik, deja, susidėjus nelemtoms aplin-
kybėms nebeįstengiau vizito aprašyti
ir perduoti „Draugo” redakcijai. Ką
darysi, anot mūsų patarlės: „Ne visa-
da ropė kepa, kaip pilvas nori.”

Šių metų sausio 1 d. vaikštinė-
jant aplink paminklą norėjosi šūk-
telėti: „Tebūna pasveikinti visi
‘Draugo’ dienraščio dabartiniai ir
būsimieji skaitytojai ir rėmėjai.” Ži -
noma, aš susilaikiau. Laiku susig -
riebiau ir sau pačiam patyliukais pa -
sakiau: „Niekas manęs neišgirs ir
niekas neparodys jokio dėmesio”. At-
viriau kalbant, sunku tikėtis teigia-
mesnio atsiliepimo ir dienraštyje tai-
kančių prašymų – raginimų tapti
nuolatiniais skaitytojais. Mano galva,
gausesnės prenumeratos užtikrini-
mui reikalingos kitokios priemonės.

Kiek vėliau pagalvojau, kad var-
gu ar būtų tikslu „pamokslauti”
vaikštinėjant apie  Dariaus ir Girėno
paminklą. Juk mano pagrindinis tik-
slas buvo ir yra mūsų transatlantinių
lakūnų atminimui pastatyto pamink-
lo aplankymas, pamąstymai ir patir-
tų įspūdžių aprašymas.

Šiandien 2009-ųjų metų sausio
pirmoji diena. Prie paminklo ir tolė-
liau paėjus – šventiškai ramu. O pra-
ėjusį vidurnaktį visame parke aidėjo
šūviai ir virš belapių medžių skrajojo
spalvoti šviesuliai.

Buvo malonu pasigėrėti Dariaus
ir Girėno paminklo ir aplinkos švaru-
mu, tvarkingumu. Sakyčiau, ko gero,
nedorėliai spėjo atprasti nuo šiukšli-
nimo ir peckeliojimo.

Prieš keletą metų vienas „Drau-
go” skaitytojas pasiūlė perkelti pa-
minklą į Lemontą ir tokiu būdu iš-
vengti pasitaikančių paminklo išnie-
kinimų. Aš atsiliepdamas tame pa-

čiame dienraštyje paaiškinau, kad pa-
minklo perkėlimas, deja, yra ne mūsų
valioje. Na, o jeigu kiltų rimtas noras
paminklo perkėlimui į kitą vietą, tai
aš siūlyčiau paminklą perkelti kitur.
Manyčiau, kad jam tinkamiausia
vieta būtų pačiame Čikagos miesto
centre – tegul visi žmonės mato ir
žino, kad Darius ir Girėnas nebuvo
kokie pašlemėkai, o buvo JAV ka-
riuomenės veteranai ir vieni pirmųjų
Atlanto vandenyno nugalėtojų.

Šiais metais minėsime  Dariaus
ir Girėno skrydžio 76-erių metų
sukaktį. Kažin, ar kas imsis sukak-
ties paminėjimo organizavimo? Pra-
ėjusiais metais mūsų organizaci-
niams vienetams pritrūko reikiamo
pareigos jausmo. Beveik visas organi-
zacines pastangas teko atlikti susi-
būrusiems pavieniams asme nims. O
kas bus šiais metais, minint Lietuvos
tūkstantmečio sukaktį?

Atrodo, kad atėjo laikas kam
nors pasirūpinti iš Čikagos Midway
oro uosto dingusiu memorialiniu
žymeniu, kuriame buvo aiškiai ir
šviesiai parašyta, kad Darius ir
Girėnas naudojosi Midway oro uosto
patalpomis. Manding derėtų prisi-
minti ir atitinkamai pagerinti Da-
riaus ir Girėno paminklo autorių ar-
chitektą Ch. B. Koncevičių. Jis se-
nokai Anapus. Kažin, ar kam nors iš
mūsiškių yra žinoma jo amžino poil-
sio vieta? Sakyčiau, šiuo reikalu ga-
lėtų pasirūpinti dar šiaip taip vege-
tuojančio Amerikos karo veteranų
Dariaus ir Girėno postas. Regis, vie-
toje būtų ir lietuvių inžinierių ir
architektų organizacijos atsiliepimas.

Kalbant apie prasidėjusius Nau-
juosius metus, nereikėtų nuošalyje
palikti lietuvių organizuotų Naujųjų
metų susitikimų. Kaip žinia, ne visi
galėjo pasidžiaugti dalyvių gausumu.
Kitiems teko net atšaukti rengimą.
Gal, sakau, reikėjo pasinaudoti jau
baigiama įprasti pasiūla: „Buy one,
get one free”?

Šiemet minėtina Lietuvos vardo
paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose
tūkstantmetinė sukaktis. Tegyvuoja
Lietuva per amžius. Visiems mūsiš-
kiams, gyvenantiems Lietuvoje ir
išeivijoje, linkėtina viso labo.

Praėjusią vasarą Čikagoje viešėjęs užsienio reikalų ministras Petras Vai tie -
kūnas (centre) apsilankė prie Dariaus ir Girėno paminklo.

,,Draugo” archyvo nuotr. 

Grace B. Austin, gyvenanti Short Hills, NJ, paaukojo ,,Draugo”
leidybai paremti 69 dol. auką. Labai dėkojame už paramą.
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Atkelta iš 5 psl.   pagiriamųjų
kalbų ar tostų. Jokių sudėtingų var-
ginančių ceremonijų. Suprantama,
visi atvykusieji pasveikino Violetą,
bet tai nebuvo sureikšminta. Tiesiog
buvo nuostabi ir įsimintina šventė
visiems dalyvavusiems.

* * *
Po koncerto galėjome artimiau

susipažinti su operos artistais, įsijun-
gusiais į bendras linksmybes, ,,pačiu-
pinėti” bet kurią garsenybę ir be
baimės parodyti, kad ir ne tokius di-
delius savo talentus. Susirinkusieji
nuoširdžiai plojo Olegui Balčiūnui,
kuris, pritardamas gitara, padainavo
kelias dainas. Visą vakarą netrūko
grojančių, dainuojančių, šokančių.
Šnekučiavosi naujai susipažinę ir
seni pažįstami. O man, didesnę dalį
savo gyvenimo atidavusiai aklųjų
mokymui Lietuvoje, vis dėlto įsimin-
tiniausia buvo pažintis su neregiu
Michael Chastain, kuris, jau būda-

mas visiškai aklas, įsiprašė žaisti į
Aukštosios mokyklos amerikietiško
futbolo komandą ir tapo žvaigžde.
Michael susidomėjo ir panoro arti-
miau susipažinti su aklųjų gyvenimu
Lietuvoje, todėl pažadėjo,  kad kai tik
bus pastatytas filmas apie jį, atva-
žiuoti į svečius ir pats įsitikinti, kaip
gyvena to paties likimo žmonės mūsų
šalyje.

O nenuorama laikas nesustojo ju-
dėjęs pirmyn. Nors ir labai gaila, teko
atsisveikinti ir palikti šiuos svetin-
gus, pilnus gėrio ir įvairių meno mū-
zų namus.

Nepasakėme namiškiams ,,Viso
gero”, o tik ,,Iki pasimatymo”, nes žy-
mūs atlikėjai pažadėjo juos taip šiltai
ir nuoširdžiai priėmusiai publikai su-
rengti ir daugiau koncertų, o šių sve-
tingų namų šeimininkę Violetą Leš-
kytę–Cucchiara pakvietė prisijungti
prie jų grupės ir dalyvauti koncer-
tuose, kai jie vyks kitur. Ir aš ten bu-
vau, alų, midų gėriau… 

Floridos Grand operos 
solistų koncertas namuose

Svečiai.

Prie fortepijono susirinko įvairių muzikinių stilių atlikėjai: operos solistas
Rolando Polo, romansų atlikėjas George Morar, iš klausos grojantis
Alexander Gorovoy ir džiazo dainininkė Cecilia Roy.

Atkelta iš 3 psl. ir pralenkti
Ameriką, bet per 20 metų, apsėjęs
kukurūzais visą SSRS nuo Juodosios
jūros iki Arkties vandenyno, pas-
tatyti komunizmą. Tad kuo gi V. Pu-
tin su Medvedev blogesni už Chruš-
čiov ar Brežnev? Ką jau ką, o piešti
šviesaus rytojaus miražus rusai pui-
kiai išmoko. Neatsitiktinai, paskel-

bus planus apie maisto produktų
importo sumažinimą iki minimumo,
ir pasigirdus „patriotų” šūkavimams,
jog gana maitintis amerikietiška viš-
tiena, pavadinta „Bušo šlaunelėmis”,
vėl pasigirdo populiari sovietinių
laikų dainuška: „Nei mėsytės, nei
dešrytės, tik raudonos uodegytės.” 

Rusus vietoje mėsos maitins bulvėmis

Atkelta iš 3 psl. diplomatines
manieras, bet XIX amžiaus galios po-
litikos išraiškas”.

Kai kurie Vokietijos laikraščiai,
pvz., Liuneburgo „Landeszeitung”
bei Pietų Vokietijos dienraštis „Süd-
deutsche” vėl ragino mažinti ener-
getinę priklausomybę nuo Rusijos
tam, kad, pirmojo žodžiais tariant,
„gamtinių dujų carai galėtų mažiau
šantažuoti”. O, antrojo žodžiais, „ES
turėtų užsitikrinti tiekimo šaltinius
Vidurio Azijoje ir Šiaurės Afrikoje ir
taip sumegzti savo pačios dujotiekių
tinklą, kad niekada jokios pavienės
Sąjungos valstybės nebūtų galima
atskirti”.   

Tačiau Roštoko „Ostsee-Zei-
tung” abejojo, ar visiška nepriklau-
somybė nuo Rusijos gali būti ar net

siektina, nes, girdi, „Alžyras, Libija
ar Iranas, kaip energijos tiekėjų
pakaitalai, tikrai nėra ilgalaikio sta-
bilumo užtikrintojai. Galų gale viskas
visada turi savo kainą”.

Anot dienraščio „Financial Ti-
mes Deutschland”, nors Rusija
„siunčia žinią, kad Ukraina yra ne-
stabili, nepatikima operetinė valsty-
bė ir joks nenaudingas partneris, tuo
labiau ne kandidatas į NATO ar ES”,
ir nors „Kijevo vadovai taip pat iš
dalies atsakingi už krizę, vis dėlto ES
neturėtų kaip savą priimti rusiškąjį
įvykių aiškinimą. Labai panašu, kad
Rusija šį konfliktą iš tolo parengė ir
tikslingai į jį įskaičiavo, kad dujų
pirkėjai Europoje patirs nuostolių”.     

Lrt.lt

EUROPOJE PRASTĖJA MASKVOS ĮVAIZDIS

A † A
AUŠRELĖ MARY GUCKEL

VENCLOVAITĖ

Šv. Mišios už velionę bus aukojamos šeštadienį, sausio 17 d. 2
val. p. p. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Vietoj gėlių prašom aukoti „Saulutė”, 414 Freehauf, Lemont, IL
60439 arba University of Wisconsin  Foundation – Guckel Memorial
Scholarship, P.O. Box 78807, Milwaukee, WI 53278.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šv. Mišiose.

Liūdinti šeima

Mielam mūsų draugui
A † A

VYTAUTUI BILDUŠUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo mielą žmoną BRO-
NELĘ, jų dukras LINĄ ir FRED BISHOP su vaikais
bei VILIJĄ ir MARTI DEVINE su vaikais.

Irena ir Eugenijus Slavinskai

A † A
ROBERTUI MEŠKAUSKUI

mirus, nuoširdi užuojauta jo žmonai  LIUCIJAI, sūnui
GINTARUI, dukrai KRISTINAI bei jų šeimoms sun-
kiose skausmo valandose.

Elena Šeštokienė
Liucijos sesuo
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�A. a. Kazė Kuraitytė, gyvenusi
Marquette Park, mirė sausio 14 d.
Apie laidotuves bus pranešta vėliau.
Daugiau informacijos tel.: 800-994-
7600.

�Sausio 17 d., šeštadienį, 7:30
val. v. – Sporto vakaras Center Club,
200 W. Golf Road, Libertyville, IL.
Programoje: krepšinis, tinklinis, ba -
seinas, pica... Įėjimas – 10 dol. as me  -
niui.

�Maloniai kviečiame sausio 17 d.
į jaunųjų me nininkų Gabrielės Auš -
raitės, Aud ros Brooks, Dainos Lukas,
Vilijos Pa kalnis, Vaivos Rimeika,
Indrės Saba liūtės, Natalijos Skvir b -
lytės, Aro Vo lodkos darbų paroda Lie -
tuvių dailės muziejuje Pasaulio lietu-
vių centre. Parodos atidarymas – 6
val. v. 

�Lietuvių Fondo pokylis įvyks
šeštadienį, sausio 17 d. Pasaulio lie -
tuvių centre, 14911 127th Street Le -
mont, IL. pokylių salėje. Vaka rie nės
pradžia – 7 val. v. Vietas užsi sa kyti
ga lite tel.: 630-257-1616 arba ra šyti
zinios@lithfund.org.

�Sausio 18 d., sekmadienį, 12
val. p. p. Šaulių namuose, 2417 W.
43rd Street, Chicago, Vytauto Di -
džiojo šaulių rinktinės šauliai ruošia
pasilinksminimą. Bus maisto, veiks
baras, galėsite pašokti. Kviečiame vi -
sus linksmai praleisti žiemos popietę.
Tel. pasiteiravimui: 773-434-3713.

�Lemonto Socialinių reikalų
sky  rius Lietuvių dailės muziejuje,
Lemonte sausio mėnesį rodys doku-
mentinius filmus: sau sio 21 d. – ,,Ne -
su laužyti priesaikos”; sausio 28 d. –
,,Il gas kelias namo” ir ,,Neregėta Lie -

tuva”. Pradžia 2 val. p. p. Ma loniai
kviečiame atvykti pasižiūrėti.

�Sekmadienį, sausio 25 d., 12:30
val. p. p. PLC didžiojoje salėje vyks
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
„De šimtmečio derliaus pietūs”. Bi -
lietus užsisakyti galite tel.: 630-243-
9488 arba 630-202-9385 (Ra minta
Marchertienė).

�ALT’o ruošiamas Vasario 16-o -
sios minėjimas vyks sekmadienį, va -
sario 15 d., Maria High gimnazijos
salėje. Apie programą paskelbsime
vė liau.

�Artėja dienraščio ,,Draugas”
šimtmetis. Šiai datai paminėti bus
išleistas  gausiai nuotraukomis ilius-
truotas leidinys. Norintys užsisakyti
šią knygą čekį (35 dol.) prašome
rašyti ,,Draugo” vardu ir siųsti
administracijai adresu: 4545 W. 63rd
St., Chicago, IL 60629, pažymint
,,Prenumerata knygai”. Vėliau leidi -
nys bus brangesnis. Laukiame aukų
leidiniui paremti.

�Dienraštis ,,Draugas” šimtme -
čio proga ren gia jubiliejinį koncertą,
ku ris įvyks 2009 m. kovo 22 d. Maria
mokyklos auditorijoje. Koncerto pro-
gramą atliks solistai Edmundas Sei -
lius (tenoras) ir Kristina  Zmai laitė
(sop ranas). Akompanuos Edvinas
Mink štimas. 

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

LR ambasada Washington, DC 
kviečia dalyvauti ketvirtajame
Nacionalinio diktanto konkurse

Visus norinčius paremti Nacio -
na linio diktanto idėją ir varžytis dėl
raštingiausio užsienyje gyvenančio
lietuvio vardo kviečiame 2009 m. sau -
sio 24 d., šeštadienį, 4 val. r. (11 val. r.
Lietuvos laiku) atvykti į LR amba -
sadą Washington, DC ir dalyvauti
Na cionalionio diktanto konkursinėje
programoje.

2008 metais diktanto dalyviai iš -
rinko gražiausią lietuvišką žodį –
„ačiū”. Šiemet bus renkamas sma -
giau sias lietuviškas ištiktukas. Sma -
giausio ištiktuko rinkimų rezultatus
ir raštingiausio/os lietuvio/ės vardą
su žinosime vasario 28 dieną iškart po
Nacionalinio diktanto finalinio turo
transliacijos per Lietuvos televiziją
Vil niuje.

Šiemet rašyti Nacionalinį diktan-
tą kviečiami ir moksleiviai. Kaip ir
anksčiau, konkurse negalės dalyvauti
lituanistai.

Sausio 24 d. 11 val. r. Lietuvos
lai ku per Lietuvos radijo pirmąją ir
Lietuvos televizijos antrąją progra-
mas bus skaitomas specialiai šiam
diktanto konkursui rašytojų sukur-
tas tekstas. Diktantas taip pat bus
transliuojamas internetu: www.lrt.lt

Pageidaujančius rašyti Naciona -
li nį diktantą LR ambasadoje Wa -
shington, DC kviečiame registruotis
iki sausio 20 d. el. paštu:

culture@ltembassyus.org
Registruojantis prašome nuro dy -

ti savo vardą, pavardę ir el. pašto ad -
re są.

LR ambasados Washington ad re -
sas: 2622 16th Street N.W., Wa -
shington, DC 20009.

Daugiau informacijos apie Nacio -
nalinio diktanto rašymą galima rasti
www.urm.lt

LR ambasados Washington, DC
pranešimas

Laisvės premijos fondas, Cali fornia lietuvių fronto bičiuliai, JAV
lietuvių visuomeninis komitetas už LR pilie tybės išlaikymą, suteikus ki -
tos šalies pilietybę sausio 31 d. (pra džia 9 val. r.) ir vasario 1 d. (12:30
val. p.p.) Pa sau lio lietuvių centre, Le mont, IL rengia Politinių studijų
sa vaitgalį ir Laisvės premijos įteikimą. Maloniai visus kviečiame daly-
vauti. Dėl informacijos prašome skambinti Rimtau tui, tel.: 760-408-
6700, Rūtai, tel.: 630-910-6803 arba rašyti el. paš tu: rutakunca@
yahoo.com; biciulyste@gmail.com.

2008 m. Laisvės premija apdovanoti du žmonės – JAV LB New York apy-
gardos pirmininkė Ramutė Žukaitė  ir žurnalistas Valdas Vasiliauskas. 

Nuotraukoje: R. Žukaitė (dešinėje)  su V. Vasiliausko premiją atsiėmu-
sia jo dukra Gied re Vasiliauskaite.

Organizacija „Vaiko vartai į mok slą” kviečia savo narius ir rė mė jus,
gyvenančius Čikagoje ir jos apy lin kėse, į organizacijos narių su si rinkimą
sekmadienį, sausio 18 d., 9 val. r. Pasaulio lietuvių centro, Lemonte posėdžių
kambaryje. 

Nuotraukoje: Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” remiamo centro
Rumbonyse lankytojai organizacijos auklėjimo programos ,,Sparnai”
diskusijų metu.

Trumpos Los Angeles žinutės
Blynų balius, įvyks vasario 21 d. LA Šv. Kazimiero parapijos salėje. Pa-

siteiravimui skambinti parapijos telefonu 32-664-4660.

Lietuvos Vaikų vilties koldūnų pietūs 2009 m. kovo 1 d. 12:15 val. p.
p. LA Šv. Kazimiero parapijos salėje. Pietūs su vynu 35 dol. suaugusiems, 10
dol. vaikams. Prašome bilietus iš anksto nusipirkti po Mišių ar skambinti
Danguolei Navickienei tel. 805-497-0105.

Renginiai LA Šv. Kazimiero parapijoje
Vasario  8 d. – Vasario 16 d. minėjimas
Vasario 14 d. – Vakaras Šv. Valentino proga
Vasario 21 d. – Blynų balius
Kovo 8 d. – Kaziuko mugė
Kovo 15 d. – Kovo 11 d. minėjimas. Ruošia  ALT’as
Kovo 22 d. – Radijo klubo susirinkimas (po šv. Mišių)
Kovo 29 d. – Meno paroda

Šv. Velykų švenčių koncertas
LA Šv. Kazimiero parapijos choro valdyba praneša, kad šių metų metinis

Verbų sekmadienio religinis koncertas įvyks balandžio 5 dieną LA Šv. Ka-
zimiero parapijos bažnyčioje. Šiais metais dalis programos bus atlikta prie al-
toriaus. Programą paįvairins Moterų kvartetas ir kviesti solistai.

Choro valdyba

Pranešimas
LA Lietuvos Dukterys Pavasario gegužinę ruošia 2009 m. gegužės 3 d.,

sekmadienį, LA Šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje.

Edvinas Minkštimas

Žibutė Zaparackas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


