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•Lietuvių telkiniuose.
Detroit paminėtos dvi
svarbios sukaktys (p. 2)
•E. Lucas apie Rusiją ir
Lietuvą (p. 3, 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•ALKA sulaukia talkinin-
kų iš Lietuvos (p. 5)
•Mūsų stalui.
Prieskonių galia (tęsinys)
(p. 8)
•Pinklės (28) (p. 9)
•Lietuva garsi jaunais
muzikais (p. 10)
•Klaipėdos sovietizacija
(p. 10)

Vilnius tampa sunkiausiai pasiekiama
Europos sostine

Vyriausyb∂ rengia „Dialogâ su Lietuva”

Vilnius, sausio 21 d. (Balsas.lt)
– Katalikai jau nuo šio penktadienio
„YouTube” tinklalapyje galės žiūrėti
Popiežiaus Benedikto XVI laikomas
mišias. Kanalas oficialiai bus atida-
rytas sausio 23 d. Jame bus skelbia-
mas Vatikano radijo bei Vatikano te-
levizijos centro surinktas turinys.

Kanalu bus siekiama bendrauti
tiek su katalikais, tiek su visais ki-
tais religija besidominčiais žmonė-
mis. Jame žiūrovai galės išvysti Po-
piežiaus kalbų, pamokymų ir kito tu-
rinio.

„YouTube” kanalo atidarymas –
didžiausias bažnyčios žingsnis inter-
nete nuo 1995 m., kai ji pristatė savo
oficialų tinklalapį.

Vilnius, sausio 21 d. (Bernardi-
nai.lt) – Sausio 29 d. Vyriausybės rū-
muose socialinės apsaugos ir darbo
ministro Rimanto Dagio siūlymu Vy-
riausybė organizuoja socialinį forumą
„Dialogas su Lietuva”.

Pasak R. Dagio, tokio masto ren-
ginį Vyriausybė ir jos socialiniai part-
neriai organizuoja pirmą kartą ne-
priklausomos Lietuvos istorijoje nuo
pat Sąjūdžio laikų. Į „Dialogą su Lie-

tuva” kviečiami nevyriausybinių or-
ganizacijų, profesinių sąjungų, kūrė-
jų, verslininkų, inteligentijos, pensi-
ninkų, medikų atstovai. Planuojama,
kad susitikime su Vyriausybės nariais
dalyvaus apie 350 įvairių organizacijų
atstovų.

„Galbūt kai kas mėgins įžvelgti
skubotą Vyriausybės mėginimą gelbė-
tis, tačiau Vyriausybės programoje
jau anksčiau buvo numatyta pasira-

šyti nacionalinius susitarimus įvai-
riais klausimais”, – sakė R. Dagys.
Pasak ministro, šio forumo tikslas –
padėti patiems silpniausiems mūsų
šalies piliečiams, kad krizės akivaiz-
doje jie neliktų vienui vieni.

Renginyje dalyvaus ministras
pirmininkas Andrius Kubilius, kelių
ministerijų atstovai ir Permainų koa-
licijos vadovai.

Popiežius
pristatys savo
„YouTube” kanalâ

Vilnius, sausio 21 d. (Presi-
dent.lt/,,Draugo” info) – Prezidentas
Valdas Adamkus pakvietė susisieki-

mo ministrą Eligijų Masiulį aptarti
susisiekimo oru problemų.

Pokalbio metu aptartas vieno pa-
grindinių vežėjų „flyLAL-Lithuanian
Airlines” bankrotas ir netinkama
bendrovės „Tarptautinis Vilniaus oro
uostas” veikla.

Pasak valstybės vadovo, susida-
rius tokiai padėčiai Vilnius, šiemet
paskelbtas Europos kultūros sostine,
tampa sunkiausiai pasiekiama Euro-
pos sostine, tikru užkampiu versli-
ninkams ir turistams, kurie renkasi
patogesnes oro keliones į kitus regio-
no miestus.

Prezidentas V. Adamkus ne kartą
yra įspėjęs, kad Vilnius ne tik pralai-
mi konkurenciją dėl keleivių, bet ir
neišnaudoja galimybių, kurias jam
suteikia Europos kultūros sostinės
vardas ir Lietuvos vardo tūkstantme-
čio renginiai.

Šalies vadovo nuomone, reikia
greitai spręsti įmonės „flyLAL” įsi-
skolinimo problemas, ieškoti pati-
kimų investuotojų, gebančių Vilniaus

oro uostą paversti patraukliu regiono
susisiekimo centru, sudaryti palan-
kias sąlygas investuotojų verslo ke-
lionėms ir turizmo plėtrai.

Tuo trapu „flyLAL” interneto
puslapyje „flyLAL” generalinis direk-
torius Vytautas Kaikaris rašo: „Kiek-
vieną dieną toliau prarandame pini-
gus ir auginame skolas. Kažkaip rei-
kia padėti tašką, kad ir kaip sunku
bebūtų”.

„flyLAL” praradus skrydžių leidi-
mą ir sustabdžius veiklą, 11 tūkst.
keleivių liko su negaliojančiais bilie-
tais ir toliau tęsti kelionę bando įsigi-
ję naujus bilietus. Anksčiau buvo
skelbta, kad „flyLAL” jau gavo 1,600
keleivių skundų.

Prezidentas pateikė siūlymą
techniniam tarptautinių skrydžių ap-
tarnavimui plačiau panaudoti Kauno
ir Šiaulių oro uostus.

Susisiekimo ministras pristatė
valstybės vadovui naujausius projek-
tus ir siūlymus, kurie padėtų atgai-
vinti Vilniaus oro uosto veiklą.

Lietuvoje išleistos knygos
pateko î garbingâ sârašâ

Skrydžiams, kurių jau nebevykdys,
„flyLAL” bendrovė yra pardavusi bilie-
tų už 6 mln. litų. Balsas.lt nuotr.

Vilnius, sausio 21 d. (ELTA) –
Dvi leidyklos ,,Alma littera” išleistos
knygos pateko į reikšmingiausių kny-
gų vaikams ir paaugliams sąrašą.

Praėjusių metų pabaigoje prista-
tytame tradiciniame IBBY Garbės są-
raše puikuojasi Vytautės Žilinskaitės
knyga ,,Kintas” ir Adomo Druktenio
išversta šveicarų rašytojos Johanna
Spyri knyga ,,Heida”.

IBBY (The International Board
on Books for Young People) Garbės

sąraše pateikiamos reikšmingiausios
vaikų ir paauglių knygos, išleistos per
pastaruosius trejus metus. Leidykla
,,Alma littera” pristatyta net dviejose
– rašytojų bei vertėjų – kategorijose.

Pasak leidyklos ,,Alma littera”
vyriausios redaktorės Danguolės Vi-
liūnienės, šis faktas yra ne tik lietu-
vių autorių, vertėjų, leidyklos darbo
įvertinimas, bet ir skatinimas kuo
daugiau kurti, leisti įdomių, neviena-
dienių knygų jaunajam skaitytojui.

Rašytoja V. Žilinskaitė 2007 m.
už knygą ,,Kintas” buvo karūnuota
geriausios vaikų knygos autoriaus
karūna ir pelnė Vaikų literatūros pre-
miją. 2006 m. knyga ,,Kintas” buvo tų
metų skaitomiausių knygų penketuke.
Už ankstesnius savo kūrinius V. Ži-
linskaitė geriausios knygos vaikams
autore taip pat buvo vainikuota 1996
ir 2000 m.

XIX a. šveicarų rašytoją J. Spyri
išgarsinusi knyga ,,Heida” apie Al-
pių kalnų piemenaitę Heidą buvo iš-
leista 1880–1881 m. ir užkariavo viso
pasaulio vaikų širdis.

Šios knygos pateko į tarptautinį Gar-
bės sąrašą. ,,Alma littera”/ Eltos nuotr.

G. Žemkalnis tapo
premjero patar∂ju

Vilnius, sausio 21 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vadovui Andriui Kubi-
liui nuo šiol patarinės du nauji pata-
rėjai. Tai Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės valdybos Organizacinių rei-
kalų komisijos pirmininkas Gabrie-
lius Žemkalnis ir UAB „Omnitel”
prezidentas Andrius Zabulis.

G. Žemkalnis A. Kubiliui patari-
nės ryšių su užsienio šalimis srityje,
o A. Zabulis – informacinės visuome-
nės reikalais. G. Žemkalnis, paklaus-
tas, kodėl nusprendė tapti ministro
pirmininko patarėju, atsakė: ,,Mane
pakvietė juo tapti. Manau, kad būsiu
naudingas.”
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LIETUVIÛ TELKINIAI
DETROIT, MI

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

„Žmogau, atsitokėk, ką tu darai,
Nejau širdis iš geležies?
Dėmių ant savo rankų nematai?
Tai kraujas. Tave prakeikia visa

tauta.

... Ką pasakys tau motina žila,
Namo kraujuotom rankom kai

sugrįši?
Ar apsidžiaugs vaikai, žmona,
Kad mūsų žemę tu krauju

dažysi?”
(eilės G. Baltrušaitytės, 1991 m.)

Klaipėdos krašto išvadavimo 86-
ųjų ir Kruvinojo 1991-ųjų m. sausio
13 d., sekmadienio Vilniuje (Laisvės
gynėjų diena) aštuonioliktųjų metų
sukaktys praėjusį savaitgalį buvo
paminėtos Detroit, MI lietuvių telki-
nyje.

Š. m. sausio 11 d., sekmadienį,
minėjimas pradėtas iškilmingomis šv.
Mišiomis Šv. Antano lietuvių bažny-
čioje, Detroit, MI, kurias užprašė
Švyturio jūrų šauliai, ramovėnai,
birutietės ir Dariaus Girėno klubas.
Mišias aukojo LŠSI vyriausias kape-
lionas kleb. kun. Alfonsas Babonas.
Organizacijos dalyvavo su vėliavomis.
Mišių skaitinius skaitė Algis Kau-
nelis.

Aukojimui aukas nešė centro
valdybos sekretorė Onutė Abarienė
ir centro valdybos spaudos informaci-
jos vadovė Regina Juškaitė-Švobienė.

Nors oras buvo blogas ir daug
prisnigo, po Mišių parapijos salėje su-
sirinko gražus būrelis dalyvių. Mi-
nėjimą atidarė Detroito Ramovėnų
skyriaus pirmininkas Mykolas Aba-
rius. Invokaciją sukalbėjo kleb. Ba-
bonas. Buvo prisiminti ir pagerbti
Klaipėdos vadavimo kovose žuvusieji,
taip pat ir mirusieji savanoriai (tarp
jų LŠSI garbės šaulys, buvęs Stasio
Butkaus šaulių kuopos pirmininkas
a. a. Vincas Tamošiūnas). Buvo už-
degtos žvakės, kaip šviesos ir laisvės
simbolis, pagerbiant žuvusius Klai-
pėdos išvadavime, ir už 1991 m. Vil-
niuje Sausio 13-ąją žuvusius. Ant-
rąją žvakę uždegti pakviesti kleb. Ba-
bonas ir jo brolis Rimas Babonas.
Abarius išvardijo visus prieš aštuo-
niolika metų žuvusiųjų Vilniuje var-
dus: Loreta Asanavičiūtė, 23 m.;
Virginijus Druskis, 21 m.; Darius
Gerbutavičius, 17 m.; Rolandas Jan-

kauskas, 22 m.; Rimantas Juknevi-
čius, 24 m.; Alvydas Kanapinskas, 38
m.; Algimantas Kavoliukas, 51 m.;
Vidas Maciulevičius, 24 m.; Titas
Masiulis, 28 m.; Alvydas Matulka, 30
m.; Apolinaras Povilaitis, 54 m.;
Ignas Šimulionis, 17 m. ir Vytautas
Vaitkus, 47 m. Tarp jų ir du šauliai
(Darius Gerbutavičius ir Ignas Ši-
mulionis).

Detroit gali didžiuotis, nes savo
laiku turėjo net 7 Klaipėdos krašto
vaduotojus. Visi jau iškeliavę amžiny-
bėn: Alfonsas Žiedas, Juozas Augai-
tis, Vincas Tamošiūnas, Bronius Ta-
tarūnas, Kazimieras Špakauskas,
Petras Bliūdžius ir Stasys Šimoliū-
nas. Visi buvo prisiminti susikaupi-
mu ir tylos minute.

Sausio 13-osios Laisvės gynėjų
dienos atminimui pagerbti, Zita Sku-
čienė perskaitė Antano Pečiukėno
eiles apie laisvę.

Paskaitą apie Klaipėdos krašto
išvadavimą skaitė LŠSI centro valdy-
bos vado pavaduotojas, garbės šaulys
Jonas Šostakas. Jo įdomi paskaita
buvo apie pulkininkų sukilimo ruoši-
mąsi išvaduoti Klaipėdos kraštą. Šos-
takas gražiai ir išsamiai papasakojo
apie įvykius, lydinčius prie krašto pri-
jungimo prie Lietuvos. Toliau jis
pasakojo apie Klaipėdos teritoriją ir
jos kultūrą.

Rengėjų vardu Ramovėnų sky-
riaus pirmininkas Abarius pareiškė
padėką kun. Babonui už šv. Mišias,
pamokslą ir invokaciją, vado pava-

duotojui ir garbės šauliui Šostakui už
įdomią paskaitą. Skučienei už eilė-
raščio skaitymą, žmonai Onutei už
vaišes bei visiems, prisidėjusiems prie
minėjimo rengimo ir jame dalyva-
vusiems. Minėjimas buvo baigtas,
visiems sugiedojus Tautos himną.
Šios svarbios šventės tegul mums pri-
mena mūsų tautiečių drąsą. Pagerb-
kime ir prisiminkime tuos, kurie
visas jėgas ir gyvybę aukojo, kad Tė-
vynė būtų laisva. Pasimelskime už
juos. Visi turėtume laikyti prisimini-
mus apie šiuos įvykius Lietuvos did-
vyrių atminimą savose širdyse. Tikė-
kimės, kad mūsų tauta bus gyva tol,
kol jos vaikai širdyse nešios tėvynės
meilės kibirkštį.

„Iš pagarbos klaupiu ant kelių
Ir šaukiu tave, Kary!
Į mišką be kelių, takelių
Ateik šiandien, pavakary.
Prie aukuro liepsnos ugnelė,
Sušilsime rankas prie jos –
Čia už garbingą jūsų dalią
Pernakt lakštingalos giedos.
Aukosime maldas Rytojui,
Po jų dainuosime dainas
Už vyturį ir už artoją,
Už mylimos gelsvas kasas.
Ir brolių mirtį apraudosiu,
Žiedais papuošim jų vardus –
Per amžius himną jiems giedosim,
Per amžius pinsim vainikus”.

(Anatolijaus Kairio eilės)

Po minėjimo vyko pabendravi-
mas ir vaišės.

Iškilmingai paminėtos dvi svarbios sukaktys

Iš k. pirmoje eilėje: Juozas Jakunskas, Onutė Abarienė, vyr. kapelionas kun. Alfonsas Babonas, LŠSI vadas Mykolas
Abarius. Antroje eilėje: Vacys Slušnys, Algis Macionis, Regina Juškaitė-Švobienė ir Linas Orentas.
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Antradienį vakare parla-
mentarai, sugiedoję Lietuvos
himną, užbaigė Seimo sesiją. Per
ją parlamentarai 15 proc. susi-
mažino atlyginimus sau ir minis-
trams. Seimo narių pareiškimai
priminė lenktynes, kuriose buvo
varžomasi, kas viešai pasiūlys
daugiau pasiaukoti vardan ben-
dro tikslo. Ryžtu kiek įmanoma
labiau mažinti sau algas labiau-
siai spinduliavo ,,darbiečiai”,
Viktoras Uspaskichas siūlė par-
lamentarams pagyventi už mi-
nimumą. Toks prie išdaužytų
Seimo langų priimamas žingsnis
atrodo gana pavėluotas ir vi-
suomenei gali sudaryti klaidingą
įspūdį, kad riaušėmis galima
pasiekti norimų tikslų.

Redaktorė
Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

Garbės šaulys Jonas Šostakas skaito
paskaitą.

LŠSI vadas Mykolas Abarius išvardi-
na Sausio 13-ąją žuvusius.

R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos
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E. LUCAS: Į RUSIJĄ
ATLAIDŽIAI ŽIŪRINTIEMS

VAKARAMS DABAR
PRASČIAU NEI LIETUVAI

Lietuvos valdžia nuo pat Nepri-
klausomybės atkūrimo nenuveikė
beveik nieko, kad užtikrintų šalies
nepriklausomybę nuo rusiškų energi-
jos išteklių, tvirtina britų savait-
raščio „The Economist” žurnalistas
Edward Lucas.

– Pernai prieš Seimo rinki-
mus teigėte, jog Rusija gali ban-
dyti pasinaudoti „Tvarkos ir tei-
singumo” bei Darbo partijos
sėkme. Šioms politinėms jėgoms
rinkimai susiklostė nelabai sėk-
mingai. Ar rezultatai ir valdan-
čiosios koalicijos sudėtis nudžiu-
gino?

– Pažįstu Andrių Kubilių beveik
20 metų, taigi džiaugiuosi, kad jis at-
sidūrė valdžioje. Padėtis parlamente
yra pakankamai stabili. Suprantu,
kodėl žmonėms kilo klausimų dėl
kandidatų į aplinkos ir kultūros mi-
nistrus (Tautos prisikėlimo partijos
siūlytų Arūno Burkšo, Gedimino
Kazlausko ir Remigijaus Vilkaičio –
Delfi.lt), bet nebūna tobulų vyriausy-
bių. Manau, kad Vyriausybės pareng-
tas antkrizinis planas yra labai griež-
tas. Bet svarbu kalbėti apie spren-
dimus, ne tik juos priimti. Politikams
nuolat sakau – jūs vadovaujate ne
verslui, negalite tiesiog pareikšti: „Aš
– vadovas, aš priimu sprendimus.”
Reikia paaiškinti savo veiksmus,
pokyčius žmonėms ir keliauti į priekį
kartu su jais. Liūdna tiesa yra ta, kad
dabar nėra lengvų atsakymų. Tai yra
prastų, „tingių” sprendimų, kuriuos
metų metus priiminėjo Lietuvos ir
kitų šalių politikai, rezultatas. Dabar
mums reikia už juos sumokėti.

– Kaip vertinate koalicijos
parengtą antikrizinį planą, Vy-
riausybės programą ir mokesčių
pakeitimus, kuriais valdžia tikisi
atsilaikyti prieš ekonominius bei
finansinius sunkumus?

– Jei Lietuva būtų 20 ar 50 kartų
didesnė, galėtumėte leisti sau imtis
kitokios politikos. Ekonomikos vado-
vėliai nurodo, kad tokios krizės aki-
vaizdoje reikia „atpalaiduoti” fiska-
linę politiką. Kitas žingsnis būtų de-
valvuoti nacionalinę valiutą. Tačiau
Lietuva yra per maža šalis turėti ne-
priklausomą monetarinę politiką.
Manau, labai svarbu išlaikyti litą,
pririštą prie euro, ir siekti įsivesti
eurą, nes tai sumažintų devalvacijos
riziką. Jei Lietuva pastaraisiais me-
tais būtų sukaupusi papildomą pini-
gų likutį, dabar būtumėte geresnėje
padėtyje ir galėtumėte vykdyti lais-
vesnę fiskalinę politiką. Deja, pinigų
perteklius nebuvo kaupiamas, todėl
negalite taip elgtis. Tai buvo ankstes-
nių vyriausybių klaida. Estija šiek
tiek pinigų sutaupė – dabartinėje si-
tuacijoje tai yra jos privalumas.

Manau, dabar esminis dalykas
yra neišklysti iš ilgalaikių reformų
kelio – švietimo, viešojo administra-
vimo srityje, kurti e-vyriausybę, to-
bulinti infrastruktūrą. Kai prasidės
pakilimas – o jis anksčiau ar vėliau
ateis, – jums teks varžytis dėl už-
sienio investicijų. Dalis šalių po kri-
zės galės atsitiesti lengviau, nes bus
„geros formos”, „nublizgintos”. Tuo-
met jos galės sušukti: „Ei, investuo-
tojai, mes esame čia, ateikite pas

mus!” O kitos šalys džiaugsis tik tuo,
kad šiaip ne taip išgyveno. Investuo-
tojams nebus sunku pasirinkti, kur
link pasukti. Pasinaudokite galimybe
įgyti pranašumų prieš kitas šalis,
kurioms bus sunkiau tvarkytis su
krize. Latvija, spėju, bus tokios šalies
pavyzdys.

– Dar nepradėjus dirbti nau-
jai Vyriausybei kritikos sulaukė
užsienio reikalų ministro Vy-
gaudo Ušacko planai laikytis
pragmatiškos politikos Rusijos
atžvilgiu. Kas šiuo atveju teisus?

– Idealiausia užsienio politika
yra grįsta ir principais, ir vertybėmis.
Klausiau fantastiškos V. Ušacko kal-
bos tūkstančio žmonių miniai vie-
name Londono viešbutyje, kur buvo
ir ledi Margareth Thatcher (buvusi
Jungtinės Karalystės premjerė –
Delfi.lt). Apie laisvę ir viltį, kurią
Thatcher devintajame dešimtmetyje
suteikė už „geležinės uždangos” gy-
venantiems lietuviams, kalbėjo taip,
kaip norėčiau, kad skambėtų George
W. Bush administracijos diplomatija.

V. Ušackas yra puikus diploma-
tas. Jis turi teisę būti pragmatiškas.
Lietuvos užsienio politikos problema
pastaruosius porą metų buvo kita.
Užimdavote drąsią ir principingą
poziciją, bet ji dažniausiai buvo sufor-
muluojama mažame žmonių rate,
negalvojant, kaip ją pristatyti, kaip
kalbėti, kad pasiektumėte, ko norite,
kaip komunikuosite su kitomis šali-
mis. Nėra prasmės būti principingam,
jei esi principingas netinkamu būdu.

Nors aš tvirtai rėmiau Lietuvos
poziciją dėl Gruzijos ir manau, kad
Lietuva buvo išties drąsi taip elgda-
masi, nežinia, kaip ši politika buvo
suplanuota ir įgyvendinta. Jei naujoji
Vyriausybė turės labiau sofistikuotą
užsienio politikos planavimo procesą
ir daugiau galvos, kaip ją veiksmingai
pateikti, bus šaunu. Puikus pavyzdys
yra Lenkija – užsienio reikalų minis-
tras Radoslaw Sikorski sugeba opo-
nuoti Rusijai tokiu būdu, kuris nu-
ginkluoja kai kuriuos kritikus. Len-
kija susikūrė šalies, kuri nekenčia ir
Rusijos, ir Vokietijios, vardą. Sikors-
ki, mano manymu, viena puikiausių
figūrų šių dienų Europos politikoje,
buvo labai mandagus bei draugiškas
su Rusija ir „kietas” su Vokietija arba
atvirkščiai. Tai – visai kitoks elgesys
nei Kaczynski (prezidento Lech
Kaczynski ir jo brolio, buvusio prem-
jero Jaroslav Kaczynski – Delfi.lt).
Jie buvo nesukalbami, šiurkštūs ir
nekompetentingi.

– Lietuva dėl kritiškos pozici-
jos Rusijos atžvilgiu neretai kal-
tinama paranoja, bet pernykštis
karinis konfliktas Gruzijoje ir
nutrūkęs dujų tiekimas į Vakarų
Europą per Ukrainą parodė, kad
kai kurie nuogąstavimai pasi-
tvirtina.

– Nesutinku su taip kalbančiais
žmonėmis. Labai lengva kaltinti Lie-
tuvą paranoja dėl Rusijos, jei esi por-
tugalas. Buvau čia, kai Lietuva dar
buvo okupuota šalis. Prisimindamos
istoriją, kitos Europos šalys turėtų la-
bai atidžiai klausyti Baltijos šalių ir
kitų posovietinių valstybių, nes jos
supranta apie Nukelta į 5 psl.

Kokia iš tikrųjų yra
riaušių priežastis?

BRONIUS NAINYS

Iki sausio šešioliktosios visada maniau, kad ji – riaušininkai. O dabar
tai – jau visiškai rimtas klausimas. Duok Dieve, kad toks klausimas
būtų kilęs tik man vienam. Ir atsakymas gal galėtų paaiškėti Andriui

Kubiliui įvykdžius savo pažadą visu griežtumu riaušių kaltininkus
nubausti. Bet vargu ar taip bus. Kaip premjeras tuos kaltininkus suras?
Jau ir iki šiol dėl valstybės bėdų visuomet kalti būdavo visi į jas įsivėlę,
kol, vieniems į kitus pirštais badant, „paaiškėdavo”, kad niekas. Tačiau
šiuo atveju padėtis žymiai sudėtingesnė. Stumdosi jau pačios viršūnės.

„Pagal gaunamas pirmutines žinias, vienas pagrindinių neramumų
pradininkų yra į Seimą neišrinktos partijos ‘Frontas’ vadovas, Vilniaus
miesto tarybos narys Algirdas Paleckis”, – dar riaušėms tebevykstant
viešai pareiškė premjeras.

„Už tokį šmeižtą Andrių Kubilių paduosime į teismą. Aš kaip tik ėjau
į minią, nebijodamas tų lekiančių akmenų ir per garsiakalbį sakiau –
žmonės, baikit”, – po riaušių sušauktoje spaudos konferencijoje piktai į
Kubiliaus kaltinimą atsiliepė Paleckis.

Iki sekmadienio policija buvo sulaikiusi 151 riaušininką. 119 jų palei-
do tuojau pat. Sekmadienį sušauktai teisėjų tarybai įvykį tyrę prokurorai
įteikė 19-kos kaltinamųjų sąrašą. Keturiems priskirtų kaltinimų teisėjai
nepripažino pagrįstais, o penkiolika apkaltintųjų, iš kurių pusė nepil-
namečių, tolimesniam tardymui uždarė į areštinę nuo 7 iki 30 parų. Nepil-
namečius į areštinę? Negi ir jie gali būti pagrindiniai riaušių kėlėjai?

„Aišku, ne. Jais tik pasinaudojo valstybei priešiškos jėgos. Tai faktas.
Bet iš tikrųjų didžiausia atsakomybė vis tiek tenka valdžiai, kuriai trūko
sugebėjimų bendrauti su visuomene”, – teigia Pilietinės visuomenės insti-
tuto direktorius Darius Kuolys. „Lietuvos politinės viršūnės nemoka kal-
bėtis su visuomene”, – sako Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių
ir politinių mokslų instituto direktorius Raimondas Lopata.

„Aiškiai matėme, kad už tų, kurie kėlė riaušes, jautėsi tvirtas organi-
zacinis stuburas, labai panašus į tą, kurį jausdavom prieš aštuoniolika
metų ‘Jedinstvo’ siautėjimo laikais. Matėme kurstymus tinklapiuose,
matėme organizuotai suvežtus žmones šiandien, matome panašų riaušių
kurstytojų braižą visose Baltijos valstybėse”, – jiems abiems šauna atgal
Kubilius.

Va, čia jau ir miške. Trijų žymių Lietuvos žmonių trys skirtingos nuo-
monės. Kuolys – riaušes kėlė valstybei priešiškos Maskvai palankios vie-
tinės jėgos, Lopata – jos kilo dėl Lietuvai vadovaujančių politikų nemokėji-
mo elgtis su visuomene, o Kubilius „Jedinstvo” pirštu jau duria į Maskvą.
Bet kur joms visoms bent kiek pagrįsta atrama?

„Daviau pavedimą specialioms tarnyboms visus kurstytojus išaiškin-
ti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn”, – pagaliau trenkia sprendimą
valstybės premjeras, lyg ir užtikrindamas, kad tokiu būdu pagaliau bus
pasiektas šio tamsaus urvo dugnas. Žinoma, jeigu jis dar kur nors giliau
nenukris. Bet kam tada šokti ir grūsti į kalėjimą aiškiai suviliotus ir
sukurstytus paauglius? Ar Lietuvos teisėsauga jau nebeturi žmoniškesnio
kelio jiems iškvosti? Kai jų nubaudimas iš tikrųjų valstybei visiškai nieko
nereikš, tik jų sielose paliks didelį randą visam gyvenimui. Ir iš viso, ar į
tokią bedugnę prarają valstybei buvo būtina kristi? Ar tikrai nebuvo gali-
ma elgtis kitaip?

Suprantu ir iki tam tikro laipsnio pritariu nuomonei, jog valdžia yra
atitrūkusi nuo žmonių, tačiau bendravimas tarp valdžios ir visuomenės
jokiu būdu negali būti išreiškiamas automobilių vartymu, langų daužymu
ar tokiais veiksmais, kokie vyko čia, Seime, sakė į įvykio aptarimą įsi-
jungęs Adamkus, neatmesdamas prielaidos, kad tai gali būti Talino ir
Rygos vyksmų tąsa, organizuota iš išorės. „Tai kelia tam tikro rūpesčio ir
tam tikrų minčių, nors aš tikiuosi, kad klystu”, – dar pridėjo Adamkus.

Būtų gerai, kad klystum, gerb. Prezidente, ir visiems būtų ramiau.
Tačiau kažin, kažin? Negi čia tikrai Lietuvos valdžios bendravimas su
visuomene? Naftą į Mažeikius tiekiančio vamzdžio „Družba” uždarymas,
bronzinis sovietų karys Estijoje, karas Gruzijoje, riaušės Rygoje, dujų
tiekimo sustabdymas Ukrainai, Bulgarijai ir didelei daliai Rytų Europos,
dabar vėl ypač keistai suregztos riaušės Vilniuje – tai pavyzdžiai, kurie
Kubiliaus piršto dūrį į Maskvą akivaizdžiai palaiko. Ir tikriausiai čia dar
ne viskas.

Pirmiausia – pati demonstracija. Kuriems galams jos reikėjo ruošė-
joms profsąjungoms? Net tik paviršiumi jų reikalavimus valdžiai perbė-
gus, matyti, kad bent pusę lengvai būtų buvę galima patenkinti derybinin-
kams nė nesuprakaitavus. Sunkesnius klausimus būtų buvę galima ati-
dėti. Ypač priimant dėmesin, kad valdžia – dar tik du mėnesiai pareigose.
Kur tas jau įprastas 100 dienų nekliudomas įsibėgėjimo laikotarpis? Kodėl
profsąjungų vadovai to nepaisė ir to laikotarpio nepanaudojo deryboms?
Antra vertus, demonstracija buvo paskelbta ir valdžiai žinoma dvi savai-
tės prieš jos pradžią. Ar Kubilius jau nebeturėjo pusdienio laiko pats pa-
sikviesti būsimus demonstrantus pasitarti? Kas tam kliudė? Derėsimės su
visais, išskyrus riaušininkus, dabar nuolat pabrėžia Kubilius. Puiku, bet
kur, premjere, buvai prieš riaušes?

Ne viską padarėme laiku ir kokybiškai, nepavyko visos krizės naštos
paskirstyti absoliučiai teisingai ir solidariai, apgailestauja ir savo nuodė-
mes pripažįsta jau net verkšlendamas premjeras. Neverk, bet pasakyk ko-
dėl ir šok tų klaidų taisyti. O jų visgi daug. Ir mažesnes pajamas gaunan-
čių nenaudai. Prieš paauglius už riaušes bausdamas, gal pirma apie tai
pagalvok.

Balsas.lt
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Apie metų laikus, laiką ir kalendoriusApie metų laikus, laiką ir kalendorius

Skaičiuodami, kiek žmogui metų,
Amerikos indėnai sakydavo: „Jis
matęs devynias vasaras”, tai reiškia,
kad jam 9 metai. Visiems žinoma, kad
metai susideda iš keturių metų laikų:
žiemos, pavasario, vasaros ir rudens
– kasmet besikartojančių iš naujo.
Štai žiema: tris mėnesius sninga,
spaudžia šaltukas ir vėjai ūžauja
belapių medžių šakose. Iki gruodžio
24-osios naktys vis ilgėjo, o dabar po
truputį pradėjo ilgėti diena.

Apie kovo vidurį prasidės pava -
saris (kovo 21 dieną susilygins naktis
ir diena) – sugrįš paukščiai, nutirps
sniegas, sužaliuos žolė ir medžių la -
pai. Palaipsniui pavasaris pereis į
vasarą – bus karšta, augmenija augs
ir žaliuos, įšils ežerų ir upių vanduo,
bus galima maudytis. Birželio 24
dieną – naktis truks vos kelias valan-
das. Tai trumpiausia metų naktis, po
kurios ims trumpėti dienos. Paskui
ateis ruduo – ant medžių sunoks
obuoliai, lietūs įmerks grybieną ir
pradės dygti grybai, kai kurie
paukščiai išskris į pietus. Rugsėjo 24-
ąją diena vėl lygi nakčiai. Oras vis
vėsta – gelsta bei krenta medžių lapai
ir kaštonai, prasideda pirmosios šal-
nos – artėja žiema.

2009-ieji metai

Praėjus visiems keturiems sezo-
nams – apsisuka metų ratas. Tuomet
seni kalendoriai nukabinami nuo
sienos ir jų vietoje kabinami nauji.
Tradiciškai kiekvienų metų pradžia
Europoje, Amerikoje, Australijoje ir
kai kuriose kitose šalyse laikoma
sausio 1-oji. Tačiau toli gražu taip bu -
vo ne visada ir ne visur. Ilgą laiką
nauji metai prasidėdavo kovo 21 die -
ną, per pavasario lygiadienį. Kai kur
ir dabar, pavyzdžiui, Kinijoje, Japo -
nijoje, Naujieji metai švenčiami vasa -
rio ar kovo mėnesį.

Panašiai skaičiuoti ir metai. Štai
Lietuvoje ir kitose krikščioniškose ša -
lyse dabar yra 2009-ieji metai. Tai
reiškia, kad būtent tiek žiemų ir va -
sarų praėjo nuo Kristaus gimimo. Ta -
čiau kitose šalyse žmonės metams
skaičiuoti pasirinko kitas datas, pa -
vyzdžiui, kokio nors pranašo ar kara -
liaus gimimo dieną. Taigi musulmo -
nai šiandien gyvena 1425 metais,
žydai – 5764 metais. O Babilono as t -
rologas Berosas, graikiškai rašęs Ba -
bilonijos istoriją, pažymėjo, kad jo gy -

venamuoju metu (apie 280 m. pr.
Kristų) ėjo 468 215 metai!

Metų laikai

Kodėl gi ateina žiema? Ilgus
šimtmečius buvo kuriamos įvairios
teo rijos. Žmonės gana greitai supra-
to, kad sezonų kaita susijusi su Sau -
lės kelione dangaus padangėje. Ta -
čiau niekaip nesuprasdavo, kaip tai
vyksta, mat klaidingai manė: iš pra -
džių – kad Žemė yra plokščia, paskui
– kad Saulė sukasi aplink Žemę. Vie -
nas mokslininkas – Kopernikas prieš
500 metų iškėlė mintį, kad Žemė ir
kitos planetos sukasi aplink Saulę,
ta čiau tada juo niekas nepatikėjo. Ko -
perniko teorija buvo netgi draudžia-
ma, o knygos deginamos. Kartais ant
laužo sudegindavo ir pačius moks li -
ninkus, kurių nuomonė nesutapdavo
su visuotinai vyravusia. Galų gale,
kai Magelanas per trejus metus api-
plaukė Žemę, visos abejonės dėl Že -
mės apvalumo buvo išsklaidytos. Ne -
t rukus žmonės patikėjo ir tuo, kad
Že mė sukasi aplink Saulę. Kaip tik
dėl šio judėjimo ateina žiema ir va -
sara, mat aplink Saulę skriejančios
Že mės rutulio ašis – šiek tiek (tiks-
liau – 23,5 laipsnio) pasvirusi. Tad ke -
liaudama aplink Saulę Žemė atsuka
Saulei tai vieną, tai kitą šoną. Saulė –
labai karšta. Kai viena Žemės dalis
ilgesniam laikui atsigręžia į Saulę –
to je pusėje prasideda vasara, o kitoje
dalyje, nusisukusioje nuo Saulės, –
žie ma. Taigi tuo metu, kai pas mus
(Šiaurės pusrutulyje) ateina vasara,
Australijoje arba Pietų Amerikoje
(Pietų pusrutulyje) būna žiema. Ly -
giai taip pat mainosi ir diena su nak-
timi. Žemė sukasi ne tik aplink Saulę,
bet dar ir aplink savo ašį – vienu me -
tu Saulė apšviečia tik vieną planetos
pu sę. Tuomet toje pusėje būna diena,
o kitoje, tamsiojoje pusėje, – naktis.
Kai Lietuvoje diena – Amerikoje nak-
tis, ir atvirkščiai. Tik Žemė aplink sa -
vo ašį apsisuka daug greičiau (per 24
valandas) nei aplink Saulę (per 365
dienas, arba maždaug 8,760 valandų).

Laikas buvo suskaičiuotas

Jeigu jums kas nors sako: „Ne -
turiu laiko”, galite paklausti to žmo-
gaus, ar apskritai įmanoma turėti lai -
ką. Juk laikas nėra koks nors daiktas.
Žmogus tiesiog žino, kad už kelių va -

landų ateis vakaras, o jis dar nori ar -
ba turi atlikti šimtą darbų. Maty da -
mas, kad gali nesuspėti, jis ir sako,
kad neturi laiko – tai yra nori padary-
ti daugiau, negu įmanoma nudirbti
iki sutemų.

Tokie gamtos reiškiniai – diena ir
naktis, vasara ir žiema – pastoviai
kar tojosi, tiesiog patys siūlydamiesi,
kad žmonės juos suskaičiuotų. Žmo -
nės taip ir padarė. Laiko tarpą nuo
vieno ryto iki kito ryto pavadino – pa -
ra. Paskui padalino ją į 12 lygių dalių
– valandų. Kiekvieną valandą – į 60
mi nučių. O kiekvieną minutę – į 60
se kundžių. Viena sekundė trunka
maž daug tiek, kiek trunka ištarti
skai čių 101.

Be to, buvo suskaičiuota, kad vie -
nerius metus – laiko tarpą nuo vienos
žiemos iki kitos – sudaro 365 paros.
Arit metika gan paprasta, o svarbiau-
sia – paremta aplinkoje vykstančiais
reiškiniais. Paprastesnio ir gudres-
nio laiko skaičiavimo iki šiol niekas
ne sugalvojo. Yra ir kitų laiko skai-
čiavimo vienetų, pavyzdžiui, žmo-
gaus gy venimas – tai laiko tarpas nuo
žmogaus gimimo iki mirties. Vidu-
tiniškai dabar žmonės gyvena apie 80
metų.

Įvairūs laikrodžiai 
ir kalendoriai

Ne per seniausiai mokslininkai
nu statė, kad žmogus turi gana tikslų
laiko pojūtį. Pavyzdžiui, būdami pa -
tal poje, kur neprasiskverbia nei švie -
sa, nei garsas, apytiksliai galime pa -
sakyti, kiek valandų ar dienų praėjo.
Be to, jeigu neturime laikrodžio ir no -
rime suskaičiuoti laiką – galime skai -
čiuoti savo pulso ar širdies dūžius.
Ne susijaudinusio žmogaus širdis pla -
ka maždaug 1 dūžio per 1 sekundę
rit mu. Taigi 60 širdies dūžių bus lygu
1 minutei. Vis dėlto tiksliam laikui
skaičiuoti buvo išrasti laikrodžiai. Iš
pradžių vandens, smėlio ir saulės, pas -
kui mechaniniai, galiausiai elektroni-
niai. Paprastai laikrodžiai skai čiuoja
iki 12 (naujesni – iki 24) va landų. Jų
rodyklėms sugrįžus į pradi nę padėtį,
laikas vėl skaičiuojamas iš naujo. O
štai dienos skaičiuojamos ka lendo-
riais. Maždaug 30 parų su daro vieną
mėnesį, o 12 mėnesių – vie nerius
metus. Tai Saulės kalendorius. Dar
yra Mėnulio kalendorius, kurio vieną
mėnesį sudaro vienas Mė nulio ciklas.
Vidutiniškai 28 die nos praeina nuo

vienos jaunaties iki ki tos, o Mėnulio
metus sudaro 354 dienos.

Laiko juostos

Kadangi skirtingose pasaulio vie -
tose rytas prasideda skirtingu metu –
vi sas Žemės rutulys buvo suskirsty-
tas į 24 laiko juostas. Jos nusitęsusios
šiaurės – pietų kryptimi. Žmonės gy -
vena pagal juostos laiką. Keliaujant į
ry tus, laikrodis pasukamas į priekį, o
ke liaujant į vakarus – atgal. Pavyz -
džiui, lėktuvas, pakilęs iš Maskvos 6
va landą ryto vietos laiku, kur nors
Ja ponijoje taip pat nusileis 6 valandą
ryto vietos laiku, nors kelionėje ir bu -
vo sugaišta 12 valandų.

Rytis Daraškevičius
,,Bitutė”

Žiemos pusnys.

Ruduo Vilniuje.                                                     Viktorijos Badaraitės piešinys.

Vasara

Pavasario žiedai iš po sniego.
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ALKA sulaukia
talkininkų iš Lietuvos
Kelias dienas turėjau viešnią  iš

Lietuvos – Giedrę Milerytę. New
Haven ji aplankė Yale universitetą,
susitiko su Tomu Venclova. Papra-
šiau Giedrės, jaunos istorikės, papa-
sakoti daugiau apie save. 

– Kokiu tikslu lankaisi JAV?
– Dar šių metų (2008) spalio mė-

nesį išlipau Bostono oro uoste ir pa-
traukiau į Putname (Connecticut)
esantį Amerikos Lietuvių kultūros
archyvą (ALKA). Tai ir buvo mano
kelionės į Jungtines Amerikos Valsti-
jas tikslas. Maždaug pavasarį sužino-
jau, jog yra galimybė važiuoti į AL-
K’ą. Kadangi neabejojau, jog mano
apsilankymas turėtų atnešti abipusės
naudos (tiek mano darbams, tiek AL-
K’ai), nusprendžiau šia galimybe pa-
sinaudoti. Manau, aiškumo dėlei rei-
kia pasakyti, kokią naudą turiu ome-
nyje. Rugsėjo mėnesį įstojau į Huma-
nitarinių mokslų srities istorijos
krypties doktorantūrą Vytauto Di-
džiojo universitete (VDU) Kaune. Do-
miuosi Lietuvos ir Lenkijos valstybių
ateities vizijomis emigracijoje 1945–
1990 m., todėl į ALK’ą atvykau tikė-
damasi rasti informacijos, susijusios
su šia tema. Pagal abipusį susitari-
mą viešėdama du mėnesius Putna-
me stengiausi įgyvendinti savo tiks-
lus, o tuo pačiu ir padėti ALK’ai. To-
dėl nemažą laiko dalį tvarkiau prela-
to Vytauto Balčiūno archyvą. Atrodo
tiek aš, tiek archyvo vadovai liko tuo
patenkinti. 

– Papasakok apie save skaity-
tojams.

– Dažniausiai, kai man yra už-
duodamas toks klausimas, pasakoji-
mą pradedu nuo to, jog gimiau nedi-
deliame Klaipėdos krašto kaime – Vil-
kyškiuos, prieš ketvirtį amžiaus. Ten
baigiau vidurinę mokyklą, kurioje
pirmą kartą pajaučiau trauką istori-
jai. (Už tai tikrai turiu padėkoti savo
pirmajai istorijos mokytojai Albinai
Dumbliauskienei.) Vilkyškiuose nu-
gyvenau tikrai ypatingus 18 metų,
kadangi turėjau be galo mylinčią, šil-
tą ir visad palaikančią šeimą. Vėliau
įstojau į Vytauto Didžiojo univer-
sitetą studijuoti Lietuvos istoriją, ir
taip jau susiklostė likimas, kad iki
šiol darau tą patį. Per studijų metus
sutikau labai daug įvairiausių žmo-
nių, kurie vienaip ar kitaip darė įtaką
mano gyvenimui. Už nuostabius
pokalbius, nuolatinį palaikymą, tikė-
jimą ir visą pagalbą esu dėkinga VDU
istorijos katedros vedėjui doc. dr.
Pranui Janauskui. Nuolatinės kon-
sultacijos su juo man padėjo apsis-
pręsti, ko noriu iš savo gyvenimo.
Didele dalimi tai jo nuopelnas, kad
šiuo metu domiuosi lietuvių ir lenkų

klausimais. Žinoma, jei jau kalbame
apie tai, tai būtinai turiu paminėti
savo disertacijos vadovą, prof. habil.
dr. Egidijų Aleksandravičių, kurio
didžiulę paramą nuolat jaučiu. Ir pa-
dėkoti už tai, jog mane išleido į JAV. 

– Kur lankeisi? Ką pamatei,
su kuo susitikai?

– Per du mėnesius, praleistus
Putname (beje, reikia būtinai pami-
nėti, jog gyvenau Švenčiausios Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
vienuolyne, kur seselės mane labai
šiltai priėmė), negaliu pasigirti, jog
labai daug teko keliauti. Vis dėlto su
Aldonos Rygelytės pagalba pasiekiau
New York. Todėl, nors  ir trumpai,
bet teko pasivaikščioti po Manhattan,
pasėdėti Centriniame parke ir išgerti
kavos kažkur ties Broodway ir Penk-
tosios aveniu kampu. Taip pat lan-
kiausi Bostone, New London ir, žino-
ma, New Haven. Visa tai, ką mačiau,
man tikrai paliko didelį įspūdį, kaip
bebūtų – tai pirmas kartas JAV. Dau-
giausia įspūdžių neabejotinai parsi-
vežiau iš New Haven. Kadangi, ma-
nau, jog teko bent trumpai stebėti
tikrą intensyvų Amerikos lietuvių
gyvenimą iš vidaus. Nereikia slėpti,
jog Jūsų, Sigute, dėka, per penkias
dienas susipažinau su daugiau žmo-
nių, nei per visus du mėnesius, pra-
leistus JAV. Nemaža dalis naujųjų
pažįstamų tikrai paliko didelį įspūdį.
Ir neabejoju, jog su kai kuriais jų
ryšys nenutrūks ir ateityje. Lanky-
damasi New Haven susitikau su To-
mu Venclova, kuris maloniai sutiko
pasidalinti savo prisiminimais, susi-
jusiais su mano disertacijos tema. Tai
buvo be galo naudingas pakalbis,
kuris turės didelės reikšmės mano
darbams. Taip pat reikia padėkoti
Elonai ir Rimui Vaišniams, kurie
maloniai paglobojo aprodydami Yale
universitetą.  

Gyvendama vienuolyne ir dirb-
dama ALK’oje taip pat susitikau su
labai šauniais žmonėmis: Juozu Ry-
geliu, Regina Tauniene, Egle Varnie-
ne, Ona Strimaitiene, seselėmis,
kunigu Izidoriumi Sadausku, Jonu
Lymantu bei daugybe kitų asmenų,
kurių net visų neišvardinsi. Visiems
jiems nuoširdžiai dėkoju už šiltą
priėmimą ir didžiulę pagalbą. 

– Kokį įspūdį paliko Ameri-
ka?

– Amerikos mačiau labai mažai.
Kiek pavažinėjus rytine pakrante dar
net negaliu pasakyti, jog bent kiek
pažinau šį kraštą. Vis dėlto tai, ką
mačiau, man tikrai paliko gilų įspūdį,
padėjo atsikratyti kai kurių stereo-
tipų. Didžioji dalis mano sutiktų
žmonių buvo lietuviai, todėl labai

sunku pasakyti, kaip būtų atrodę du
mėnesiai visiškai amerikietiškoje
aplinkoje. Tačiau išvadą padariau
vieną – tai nuostabus kraštas su
įvairiausiomis galimybėmis, bet ar-
timiausioje ateityje  JAV tikrai neno-
rėčiau gyventi. Atrodo, manęs dar
laukia darbas tėvynės labui pačioje
tėvynėje. 

– Teko susitikti su vietiniais
lietuviais. Ką  manai apie čia gy-
venančius tautiečius, jų puoselė-
jamą Lietuvių Bendruomenę?

– Manau, jog per praleistą laiką
tikrai pamačiau tuos lietuvius, kurie,
gyvendami emigracijoje, gyvena vie-
nokios ar kitokios formos Lietuvai il-
gesiu. Todėl jų darbas iš tiesų yra di-
delis ir reikšmingas, kai kalbame apie
lietuvybės išsaugojimą. Net neabejo-
ju, jog JAV turi ir tokių asmenų,
kurie nevertina savo šaknų, nebeturi
tėvynės ilgesio ir kuria savo gyve-

nimą visiškai susiliedami su vietos
kultūra. Tačiau per du mėnesius man
neteko tokių žmonių sutikti, todėl
galiu tik pasakoti apie tuos, su ku-
riais teko bendrauti. 

– Ateities planai. Gal žadi su-
grįžti į ALK’ą?

– Kol kas kalbėti apie sugrįžimą
pakankamai sunku. Bent artimiau-
sioje ateityje manęs dar laukia ne vie-
nas archyvas ir ne viena biblioteka
įvairiose pasaulio vietose. Bet sten-
giuosi vadovautis posakiu: „Niekada
nesakyk niekada”. Taigi gyvenimas
parodys, kur, kada ir su kuo dar teks
susitikti. 

– Dėkojame Giedrei už įdo-
mius atsakymus ir linkime sėk-
mės  jos sumanytuose darbuose!

Kalbėjosi 
Sigita Šimkuvienė-Rosen

Pertraukos metu su seselėmis.    Giedrės Milerytės nuotr.

Atkelta iš 3 psl. Rusiją tai, ko
Vakarų europiečiai negali suprasti.
Jie suvokia Rusijos požiūrį į pasaulį,
rusų derėjimosi subtilumus, daugybę
kitų dalykų.

(...) Ar 1990-aisiais Lietuva buvo
teisi? Gal ne visuomet. Gal nereikėjo
iš karto paskelbti nepriklausomybės.
Galima dėl to ginčytis. Bet tuomet
Islandija pasakė: nekreipkite dėmesio
į detales, reikia paremti Lietuvą. Ji
turi teisę taip elgtis. Todėl Vilniuje
yra Islandijos gatvė, bet nėra Pran-
cūzijos gatvės (yra tik Prancūzų –
Delfi.lt) ar Francois Mitterand aikš-
tės.

Islandija parėmė Lietuvą ir už tai
sumokėjo. Lietuva parėmė Gruziją ir
taip pat sumokėjo. Kai galų gale vis-
kas baigsis, gruzinai prisimins lietu-
vių poziciją. Artimiausius 20 metų,
jei nuvažiavę į Gruziją pasakysite,
kad esate iš Lietuvos, gruzinai mielai
jus pavaišins gėrimu. Pasakę, kad
esate iš Italijos ar kitur, to greičiau-
siai nesulauksite.

(...)

– Ar mūsų valdžia padarė
viską, kad Lietuva būtų mažiau
priklausoma nuo rusiškų dujų?

– Visiškai ne. Tai skandalinga.
Kai pirmą kartą atvažiavau į Lietuvą
1991 m., kalbėjausi su Gedimino
Vagnoriaus Vyriausybės atstovais. Jie
tvirtino, kad energetikoje reikia sku-
biai ko nors imtis, planavo statyti Bū-
tingės terminalą. Sakiau: puiku, bet
tai – tik pradžia, reikia elektros tilto į
Lenkiją. Jie žadėjo: taip, pastatysime.
Apie tai buvo kalbama visus 18 metų.
Jei gyvenčiau Lietuvoje, nuolat kri-
tikuočiau tokį elgesį. Nesvarbu, kuri
partija buvo valdžioje, joms nepa-
sisekė nieko įgyvendinti.

Visų pirma, svarbu taupyti ener-
giją. Perkate dujas iš Rusijos, jos kai-
nuoja didžiulius pinigus. Dujas nau-
dojate pastatams šildyti, taigi viskas
išeina pro langus. Pastatų šildymas
nėra veiksmingas. Prabangu kalbėti
apie naujos atominės statybą, kai pir-
miausia reikia taupyti tą energiją,
kurią jau turite. Kiekvienas langas
yra grėsmė Lietuvos energetikos
saugumui. Būtinas šaltinių diversi-
fikavimas – reikia tiesti tiltus į Švedi-
ją, Lenkiją ir užsitikrinti elektros
tiekimą, jei jos pritrūks. Ir nauja
atominė elektrinė, jei ją pastatysite.
Ne vien dėl Lietuvos kaltės vėluoja-
ma. Tai yra jungtinis projektas.
Skandalinga – kartoju, skandalinga
nesėkmė, kad Lietuvos, Latvijos,

Estijos ir Lenkijos politikai nesugeba
dėl jo susitarti. Vien kalbos ir kalbos,
kaip buvo dėl „Via Balticos”, ir jokio
konkretumo.

– Kiek rimti baltarusių ir
rusų užmojai pastatyti po atomi-
nę elektrinę Lietuvos pašonėje –
netoli Astravo bei Kaliningrade?

– Labai nustebčiau, jei jos iškiltų.
Rusijos režimui nesiseka rūpintis
infrastruktūra. Jei panagrinėtumėte
Vladimir Putin nuopelnus tiesiant ar
remontuojant kelius, statant ligo-
nines, elektrines, rūpinantis geležin-
keliu, pamatytumėte, kad viskas vy-
ko nesėkmingai.

– Ar Rusija gali taikyti spau-
dimą Lietuvai per dujas, pavyz-
džiui, nutraukdama jų tiekimą
ar didindama kainą, kuri ir šiaip
yra bene didžiausia Europoje?

– Žiūrėdamas į Ukrainą negali
būti optimistas. Rusija jau taikė eko-
nomines sankcijas Estijai, sustabdė
naftos tiekimą „Družba” Lietuvai,
Estija nukentėjo dėl kiberatakos, ku-
ri galėjo būti suorganizuota iš Rusijos
ir taip toliau. Nėra jokių priežasčių,
kodėl Maskva negalėtų spausti Lie-
tuvos, jei to užsimanytų. Jei Rusija
nori kautis, ji tam turi daugybę ga-
limybių priemonių.

– Nukritus naftos kainoms
Rusija tebėra galinga, bet nebe
tokia turtinga. Gal jos politika
sušvelnės?

– Ji vis dar turtinga. Nerimavau
dėl Rusijos praėjusiame dešimtmety-
je – ji jau tada darė blogus dalykus.
Daugiau pinigų reiškia daugiau pa-
jėgumų. Jei šalis ekonomiškai silpnė-
ja, ji darosi neprognozuojama. Lon-
done ir Washington, DC madinga sa-
kyti – naftos kainos krenta, vadinasi,
rusai bus malonūs. Tuomet sakau:
sutinkate, kad jie nebuvo malonūs
anksčiau? Mano pašnekovai pripažįs-
ta: taip, buvo problemų. O aš jiems:
tie išprotėję turtingi gangsteriai
anksčiau buvo bjaurūs, bet kai taps
išprotėję nusivylę gansteriai, bus
mieli? Tai suveikia. Pavojus, jog tie
gangsteriai sumanys padaryti ką nors
bjauraus užsienyje, kad išspręstų
vidaus problemas, yra didesnis nei
nauda, kurią gauname išleidę mažiau
pinigų. Nes tai, ko jie gali imtis, daug
pinigų nereikalauja.

Sutrumpinta.
Eglė Digrytė 
www.DELFI.lt

E. LUCAS
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Užsienio reikal¨ ministerija siekia
b∆ti patikimu verslo partneriu

Vilnius, sausio 21 d. (Alfa.lt) –
Premjeras Andrius Kubilius priekaiš-
tauja būsimo mitingo organizato-
riams, kad šis rengiamas net nepa-
teikus Vyriausybei reikalavimų. Mi-
tingą numatoma surengti vasario 3 d.

„Ganėtinai stebina, kai mitingo
organizatoriai, nepaisant to, kad
Ūkio ministerijoje yra įtraukti į ben-
drą darbo grupę, kuri turi rūpintis
smulkaus ir vidutinio verslo sąlygo-
mis, vis tiek organizuoja mitingą,
nors mes taip ir nežinome, ko organi-
zatoriai iš tiesų nori”, – interviu Lie-
tuvos radijui sakė A. Kubilius.

Jis teigė rengsiąs susitikimą ir su
Smulkaus ir vidutinio verslo asociaci-
ja, ir su Žemės ūkio rūmais, ir su
žemdirbių organizacijomis.

„Turime aiškintis reikalus prie
stalo, o ne net nepradėję aiškintis eiti
į mitingą ir tuo pačiu skatinti ir kelti

nesantaiką, kuri šiandien mažiausiai
reikalinga”, – tvirtino premjeras. 

Tuo tarpu Vilniaus miesto savi-
valdybės komisija atidėjo sprendimo
priėmimą dėl leidimo surengti sosti-
nėje dar vieną mitingą. Jo organiza-
toriams pasiūlyta rinktis prie Kon-
certų ir sporto rūmų. Jeigu mitinguo-
tojams ši vieta tiks, leidimas greičiau-
siai bus išduotas dar šią savaitę. Pi-
ketuotojai norėtų susiburti Katedros
aikštėje arba prie Seimo rūmų ir žy-
giuoti prie Vyriausybės. 

Leisti organizuoti įspėjamąjį vi-
suotinį mitingą ir eitynes Gedimino
prospektu vasario 3 d. savivaldybės
prašė Lietuvos smulkiųjų verslininkų
ir prekybininkų asociacija (LSVPA).
Organizatorių teigimu, mitinge pla-
nuoja dalyvauti mažiausiai 20 tūkst.
žmonių iš visų Lietuvos miestų.

Pristatyta Baltijos šaliû�  
kandidat∂ î UNESCO vadoves 

A. Kubilius kritikuoja bùsimo
mitingo organizatorius�

Lietuvoje pesimizmas 
grîžo î 2001 met¨ lygî�

Vilnius, sausio 21 d. (URM info)
– Užsienio reikalų ministras Vygau-
das Ušackas susitiko su asocijuotų
verslo organizacijų vadovais – Tarp-
tautinių prekybos rūmų ICC Lietuva
prezidentu Juliumi Niedvaru, Lietu-
vos pramonininkų konfederacijos
prezidentu Bronislovu Lubiu, Lietu-
vos verslo darbdavių konfederacijos
generaliniu direktoriumi Danu Ar-
lausku ir kt. – ir aptarė Lietuvos eko-
nominės diplomatijos kryptis bei jos
plėtros galimybes.

Susitikimo tikslas – bendromis
pastangomis išgryninti svarbiausius
ekonominės diplomatijos uždavinius
ir sukurti vaisingus nuolatinius vyk-
domosios valdžios ir verslo bendruo-
menės santykius.

„Naujoji Vyriausybė iškėlė užda-
vinį vykdyti aktyvesnę ekonominę
diplomatiją, skatinant užsienio inves-
ticijas ir eksportą. Užsienio reikalų
ministerija siekia būti patikimu Lie-
tuvos verslo partneriu, plėtojant eko-

nominius ryšius, todėl mums svarbi
Jūsų nuomonė apie ekonominio atsto-
vavimo gerinimą”, – sakė V. Ušackas.

Lietuvos diplomatijos vadovas
susirinkusiems asocijuotų verslo or-
ganizacijų atstovams pristatė minis-
terijos 2009–2011 m. strateginio veik-
los plano projektą ir paprašė jų įverti-
nimo. Susitikime didelis dėmesys
skirtas naujų rinkų paieškai, energe-
tiniams klausimams, planuojamoms
verslo programoms.

Ministras taip pat pranešė, kad
Užsienio reikalų ministerijoje steigia-
ma ministerijos sekretoriaus, atsa-
kingo už ekonominės diplomatijos
klausimus, pareigybė.

Užsienio reikalų ministras V.
Ušackas pažymėjo, kad diplomatinė
tarnyba pasiruošusi visokeriopai
ginti ir atstovauti teisėtiems Lietuvos
verslo interesams užsienyje, siekti
palankių užsienio prekybos ir investi-
cijų sąlygų Lietuvos verslui. 

Vilnius, sausio 21 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas, pirmą kartą susitikęs su
Lietuvai akredituotais užsienio šalių
ambasadoriais, pristatė jiems trijų
Baltijos šalių kandidatę į Jungtinių
Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros
organizacijos (UNESCO) generalinės
direktorės pareigas ambasadorę Iną
Marčiulionytę ir paprašė paremti
kandidatę.

Ministro teigimu, Lietuvos nuo-
latinė atstovė UNESCO ambasadorė

I. Marčiulionytė turi įvairiapusiškos
darbo patirties tiek švietimo, tiek
mokslo, tiek kultūros srityje. Minist-
ras pasidžiaugė, kad bendras Baltijos
šalių kandidatės iškėlimas – puikus
diplomatinio bendradarbiavimo su
kaimyninėmis šalimis pavyzdys.

Lietuvos diplomatijos vadovas
padėkojo Estijos ir Latvijos vyriausy-
bėms ir šių šalių ambasadoriams Lie-
tuvoje už pasitikėjimą ir paramą kan-
didatei iš Lietuvos.

Tai aukščiausios pareigos tarp-
tautinėje organizacijoje, į kurias Lie-
tuva yra kandidatavusi. Rinkimai į
UNESCO generalinio direktoriaus
pareigas vyks 35-osios UNESCO Ge-
neralinės konferencijos metu 2009 m.
rudenį.

Diplomatinio korpuso atstovams
ministras taip pat pristatė naujosios
Vyriausybės užsienio politikos svar-
biausius uždavinius. V. Ušackas pa-
brėžė, kad Lietuva, visais laikais puo-
selėjusi demokratinėmis vertybėmis
ir įsipareigojimais pagrįstą užsienio
politiką, ir toliau tikisi išlaikyti drau-
giškus santykius su užsienio valsty-
bėmis ir jų atstovais Lietuvoje. 

Etikos sargai riboja Seimo 
nari¨ koncertinê� veiklâ�

Vilnius, sausio 21 d. (ELTA) –
Seimo narių veikla, kai atliekama
koncertinė programa, už kurią su-
mokamas autorinis honoraras, nelai-
kytina kūrybine veikla. Tai nutarė
Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

Pasak Seimo Etikos ir procedūrų
komisijos pirmininko Algimanto Sa-
lamakino, Seimo nariui niekas negali
uždrausti dainuoti nemokamai labda-
ros vakarėlyje, tačiau koncertai ko-
merciniuose renginiuose už atlygį tu-
ri būti nutraukti. Jo teigimu, negali-
ma užsiimti tuo, kas nesuderinama
su Seimo nario veikla. Jeigu tokie
pažeidimai tęsis, anot A. Salamakino,
parlamentarai gali netekti Seimo na-
rio mandato.

Seimo Etikos ir procedūrų komi-
sijos posėdyje dalyvavęs Lietuvos
kompozitorių sąjungos narys Anato-
lijus Lapinskas aiškino, kad dainų at-
likimas – tai ne kūryba, o gretutinių

teisių objektas. Jo manymu, autori-
nis honoraras yra mokamas dainos
autoriui, o ne atlikėjui.

,,Ar atlikėjai, šiuo atveju gerbia-
mos Seimo narės Inga Valinskienė ir
Donalda Meiželytė, kuria kokybiškai
naują, originalią, niekada anksčiau
neegzistavusią meno vertybę? Deja,
paaiškės, kad jos nekuria tokios nau-
jos vertybės”, – teigė A. Lapinskas.

Dėl parlamentarų papildomos
veiklos į Seimo Etikos ir procedūrų
komisiją kreipėsi Seimo pirmininkas
Arūnas Valinskas. Jis prašė etikos
sargų paaiškinti, ar tokia Seimo na-
rių veikla, kai atliekama koncertinė
programa, už kurią sumokamas au-
torinis honoraras, yra laikytina kūry-
bine veikla, kaip ją apibrėžia Konsti-
tucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nu-
tarimas. Konstitucija neleidžia Seimo
nariui gauti jokių kitų pajamų, iš-
skyrus pajamas už kūrybinę veiklą.

Ina Marčiulionytė.  Balsas.lt nuotr.

Vilnius, sausio 20 d. (ELTA) –
Suomijos sostinėje Helsinkyje vyku-
sioje turizmo parodoje ,,Matka'09”
suomiams buvo pristatytos Lietuvos
turizmo galimybės. Nors buvo tiki-
masi, jog daugiausiai turistų šiemet
aplankys Vilnių, tačiau suomiai labiau
domėjosi kitais Lietuvos miestais.

Keturias dienas trukusioje ir
daugiau kaip 85 tūkst. lankytojų su-
laukusioje parodoje Lietuvai dėmesio
netrūko. Pasak Lietuvos turizmo in-
formacijos centro Helsinkyje direkto-
riaus Dariaus Skaudžio, parodą ap-
lankiusieji domėjosi Vilniumi ir Eu-
ropos kultūros sostinės renginiais bei
poilsiu pajūryje, tačiau šiais metais
kur kas daugiau klausimų sulaukta
apie Kauną, Birštoną, Druskininkus
ir keliones po mažesnius Lietuvos
miestus.

Parodos metu ,,TNS Gallup” at-

liktos apklausos duomenimis, 87
proc. apklaustų suomių teigė, kad
šiais metais ketina keliauti tiek pat
arba daugiau nei pernai, o 37 proc.
apklaustųjų šiemet žada keliauti dau-
giau nei per praėjusius metus. Tiek
pat, kiek ir pernai, keliaus bent pusė
apklaustųjų.

,,Lietuvos turizmo verslui tai tik-
rai gera žinia, nes geografiškai arti
esanti Lietuva iš Suomijos yra leng-
vai pasiekiama tiek lėktuvu, tiek ir
automobiliais”, – sakė Lietuvos turiz-
mo informacijos centro Helsinkyje
vadovas.

Valstybinio statistikos departa-
mento duomenimis, 2007 m. Lietuvos
kolektyvinio apgyvendinimo įstaigose
apsistojo 37 tūkst. Suomijos turistų,
t. y. 5 proc. daugiau nei 2006 m. Pagal
turistų srautą į mūsų šalį pernai Suo-
mija užėmė aštuntą vietą.

Suomiai domisi kelion∂mis î Lietuvâ�

Vilnius, sausio 20 d. (ELTA) –
Lietuvos gyventojų optimizmas dėl
ekonominės padėties šalyje labai su-
mažėjo ir pasiekė 2001 m. lygį, tačiau
pesimizmo dugnas greičiausiai dar
nepasiektas, vertindami naujo Euro-
barometro tyrimo rezultatus sako
specialistai.

Tyrimas rodo, kad per artimiau-
sius 12 metų ekonominės padėties
pagerėjimo tikisi tik dešimtadalis lie-
tuvių (Europos Sąjungos (ES) vidur-
kis – 15 proc.), net 60 proc. teigia, kad
metai bus blogesni. Geresnės namų
ūkio finansinės padėties tikisi 16 proc.
lietuvių (ES vidurkis – 18 proc.). Anks-
čiau tiek mažai optimizmo būta 2001
m. rudenį, kai šalis išgyveno Rusijos
sukeltą ekonominę krizę.

,,Tikėtina, kad kitas tyrimas, ku-
ris bus pavasarį, bus dar liūdnesnis.
Gali būti, kad grįšime ir į 1999 m. ly-
gį”,  – sakė sociologas dr. Mindaugas
Degutis.

Palyginus su 2008 m. pavasariu,
manančių, kad ekonominė padėtis
Lietuvoje yra gera, pernai spalį, kai
buvo atliekamas tyrimas, sumažėjo
daugiau nei perpus – nuo 31 iki 15
proc. ES mastu pokyčiai nėra tokie
smarkūs. Apklausos duomenimis, 6 iš

dešimties gyventojų teigia, kad jiems
sunku apmokėti visas sąskaitas mė-
nesio pabaigoje – per 2 metus jų skai-
čius išaugo 5 proc.

Tyrimo autoriai dar išvadą, kad
dar prieš pusmetį gyventojams prob-
lemos atrodė susijusios su verslu, fi-
nansų įstaigomis, makroekonomi-
niais rodikliais, o dabar visiems tapo
aišku: krizė tiesiogiai arba netiesio-
giai palies visus. Anksčiau maniusie-
ji, kad ateinantys metai bus blogesni
tik šalies ekonomikai, dabar jau gal-
voja, kad ateitis bus sunkesnė ir
jiems asmeniškai.

Europos Komisijos atstovybėje
pristatydami tyrimo rezultatus M.
Degutis ir atstovybės vadovas Kęstu-
tis Sadauskas pabrėžė, kad tyrimas
Lietuvoje sutapo su Seimo rinkimų
laikotarpiu. Nors paprastai naujai iš-
rinktam Seimui ir sudarytai Vyriau-
sybei piliečiai pradžioje suteikia pasi-
tikėjimo kreditą, šį kartą dėl to būtų
galima abejoti.

Klausiami apie pagrindines prob-
lemas lietuviai ir toliau dažniausiai
minėjo infliaciją (56 proc.), bet gero-
kai padaugėjo mininčių ekonominę
padėtį (nuo 21 iki 34 proc.). 
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Washington, DC, sausio 21 d.
(BNS) – Jungtinių Amerikos Valstijų
katalikų vyskupai tikisi vaisingo ben-
dradarbiavimo su naujuoju preziden-
tu Barack Obama ir pažada, jog jų
pozicija valdžios atžvilgiu visada bus
konstruktyvi, tačiau kartu pareiškia,
jog katalikų Bažnyčia nedarys nuo-
laidų tam tikrais esminiais klau-
simais, tokiais kaip santuokos neišar-
domumas ir gyvybės šventumas. Taip
rašo Jungtinių Amerikos Valstijų vys-
kupų konferencijos pirmininkas Čika-
gos arkivyskupas kardinolas Eugene
George viso episkopato vardu nauja-
jam prezidentui adresuotame laiške.

Jungtinių Valstijų katalikų ben-
druomenė meldžiasi už naują prezi-
dentą, – rašo kardinolas, – ir tikisi,
kad jo vadovavimo metu šalis sugebės

išbristi iš daugelį žmonių slegiančios
krizės. Laiške taip pat trumpai pris-
tatyta Jungtinių Valstijų katalikų
bendruomenė, pabrėžiant, kad tai
pati didžiausia šalyje veikianti kon-
fesinė grupė, taip primenama kata-
likų Bažnyčios nuostata pagrindiniais
socialiniais ir etiniais klausimais.

Laiške paminėtas ir naujojo pre-
zidento inauguracijos išvakarėse daž-
nai girdėtas siūlymas abortų išlaidas
padengti iš ligonių kasų. Katalikų
vyskupai prašo šito nedaryti, nes tai
būtų grubus pasikėsinimas į gyvybės
kilnumą. Katalikų Bažnyčia pažada
remti naujojo prezidento socialinę po-
litiką, tačiau kartu tikisi, kad prezi-
dentas gerbs tradicines moralines
vertybes.

radijo skolos pasiekė maždaug 700
tūkst. latų (3,3 mln. litų) ir įmonei
gresia nemokumas.

REIKJAVIKAS
Po nuolatinių taikių mitingų

Islandijoje surengtas masinis susirė-
mimais virtęs protestas. Antradienio
rytą prasidėjęs protesto mitingas
Islandijoje, anot jo dalyvių, yra ne-
sėkmingų daugkartinių tautos ban-
dymų užmegzti dialogą su vyriausy-
be pasekmė. Žmonės reikalauja prieš-
laikinių rinkimų, atsakomybės už ban-
kų krizę, kaltųjų įvardijimo. 15 žmo-
nių suimta už viešosios tvarkos pa-
žeidimus, dar apie 20 lengvai sužeisti. 

MASKVA
Europos pagrindinės saugumo ir

teisių įstaigos – Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacijos
(ESBO) – vadovė trečiadienį išreiškė
įsitikinimą, kad bus pasiektas susi-
tarimas su Rusija ir išvengta stebėto-
jų misijos Gruzijoje žlugimo. Tą misi-
ją Vakarai laiko itin svarbia siekiant
sustabdyti smurtą. Graikijos užsie-
nio reikalų ministrė Dora Bakoyanni
pirmą kartą nuo to laiko, kai perėmė
vadovavimą ESBO, lankydamasi
Maskvoje, sakė, kad aptars pasiūly-
mus su Rusijos užsienio reikalų mi-
nistru Sergej Lavrov.

JERUZALĖ
Izraelio pajėgos baigė atsitrau-

kimą iš Gazos ruožo, kur 22 dienas
vykdė karinę operaciją prieš isla-
mistų judėjimą ,,Hamas”, pranešė
armijos atstovas. Pajėgų atsitrauki-
mas prasidėjo sekmadienį, Izraeliui
paskelbus ugnies nutraukimą, po
kurio palestiniečių kovotojai pasekė
žydų valstybės pavyzdžiu. ,,Hamas”
davė Izraeliui savaitę visiems savo
kariams išvesti ir sienos perėjoms į
Gazos ruožą atidaryti, bet pagrasino,
kad priešingu atveju karo veiksmai
bus atnaujinti.

TAIBĖJUS
Taivano eksprezidento Chen

Shuibian sūnus ir marti padarė kal-
tės pripažinimo pareiškimą dėl pi-
nigų plovimo byloje, susijusioje su
buvusio šalies vadovo įtariama ko-
rupcine veikla, pranešė Taivano nau-
jienų agentūra.

Pasaulio naujienos
B. Obama po istorinès 
inauguracijos grîžta prie darbû

JAV vyskupai tikisi bendradarbiavimo
su naujuoju šalies vadovu

VARŠUVA
Lenkijos prezidentas dar kartą

pareiškė, kad jo šalis nežengs pasku-
tinio žingsnio patvirtinant Lisabonos
sutartį, kol Airija nesurengs antrojo
referendumo dėl šio dokumento, rašo
nepriklausoma Briuselio naujienų
svetainė EUobserver. Lech Kaczyns-
ki išsakė šią griežtą nuostatą, nors
šalies parlamento užsienio reikalų
komitetas priėmė rezoliuciją, kuria-
me prezidentas raginamas pasirašyti
Europos Sąjungos pertvarkų sutartį.

* * *
Didėja galimybė Lenkijos už-

sienio reikalų ministrui Radoslaw
Sikorski tapti NATO generaliniu
sekretoriumi, praneša interneto sve-
tainė tvp.info. Iš kandidatų į organi-
zacijos vadovus žada pasitraukti Da-
nijos premjeras Anders Fogh Ras-
mussen, todėl ir pats R. Sikorski, ir
Lenkijos premjeras Donald Tusk
ryžtingai ieško paramos Lenkijos
diplomatijos vadovo kandidatūrai.

LONDONAS
Rusijos magnatas, buvęs KGB

agentas Aleksandr Lebedev nusi-
pirko daugumą Londono laikraščio
,,Evening Standard” akcijų, pranešė
šio dienraščio pagrindinė bendrovė.
49 metų A. Lebedev, buvęs Rusijos
Valstybės Dūmos deputatas, dirbo
KGB užsienio žvalgybos tarnyboje ir
prisidengęs diplomatine tarnyba nuo
1987 iki 1991 m. dirbo SSRS, o vėliau
– Rusijos ambasadoje Londone.

PRIŠTINA
Kosove pradėjo veikti naujos sau-

gumo pajėgos, kurias sudaro 2,500 ci-
vilių ir sukarintų tarnybų pareigū-
nų, taip pat 800 rezervistų, pranešė
šių pajėgų vadas generolas Sylejman
Selimi. NATO apmokytos FSK pajė-
gos naudos lengvąją ginkluotę, o jas
sudarys visų Kosovo etninių grupių
atstovai, daugiausia – etniniai alba-
nai ir serbai. Šios pajėgas turėtų griež-
tai kontroliuoti Kosovo parlamentas.

RYGA
Latvijos radijo generalinis direk-

torius Aigars Semevics nusprendė
atsistatydinti, pranešė agentūrai
BNS radijo atstovė spaudai. Latvijos

B. Obama prie Kapitolijaus sako priesaiką, greta jo – žmona Michelle. 
AFP/SCANPIX nuotr.

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Washington, DC, sausio 21 d.
(AFP/BNS) – Barack Obama trečia-
dienį, kitą dieną po istorinio prisaik-
dinimo pirmuoju juodaodžiu JAV
prezidentu, įsikūrė Ovaliniame kabi-
nete ir pradėjo darbą krizės ištiktai
šaliai iš ,,vargų žiemos” ištraukti.
Naujasis prezidentas turi imtis svar-
biausių karinių ir ekonominių iššū-
kių, kad jo administracijos darbas
kuo greičiau įsibėgėtų. Baltuosiuose
rūmuose susirinko ir administracijos
darbuotojai, ant kurių pečių užgulė
finansinių ir užsienio politikos prob-
lemų našta.

Prezidentas turi sukviesti savo
ekonomikos komandą ir pradėti dar-
bą dėl smukusios JAV ekonomikos
atgaivinimo, pirmiausia – prastu-
miant Kongrese didžiulį, 825 mlrd.
dolerių vertės projektą. Būsimo dar-
bo iššūkius rodo ir tai, kad Dow ir
Jones indeksas antradienį, pirmąją
B. Obama prezidentavimo dieną,
krito 4 proc., nes investuotojus išgąs-
dino didelės bankininkystės sekto-
riaus problemos. B. Obama taip pat
turi susitikti su ginkluotųjų pajėgų
vadais ir tesėti rinkimų kampanijos
pažadą – nurodyti generolams pa-
rengti JAV karių išvedimo iš Irako
planą ir perorientuoti karines pas-
tangas į karą Afganistane.

Antradienį B. Obama užėmė sa-
vo vietą istorijoje kaip pirmasis juo-
daodis prezidentas šalyje, kurią tem-
do vergijos ir rasinės segregacijos pa-

likimas. Jis amerikiečiams sakė, kad
jie turi išvien ieškoti kelio iš siau-
čiančių audrų.

,,Pasirinkome viltį, o ne baimę,
vienijantį tikslą, o ne konfliktą ir ne-
santaiką”, – savo inauguracijos kal-
boje pažymėjo 47 metų B. Obama.

B. Obama pažadėjo sugrąžinti
Jungtines Valstijas į pirmaujančią
vietą ir leido suprasti, kad nesilaikys
G. W. Bush administracijos naudotos
kovos su teroru taktikos, kuri, pasak
kritikų, kelia grėsmę JAV vertybėms
ir prieštarauja konstitucijai.

Siekdamas pataisyti G. W. Bush
kadencijos metu pašlijusius JAV ry-
šius su kai kuriomis svarbiomis są-
jungininkėmis, ypač – dėl karo Irake,
B. Obama savo kalboje taip pat pa-
siuntė svarbią žinią pasauliui, ypač –
islamiškoms šalims. ,,Musulmonų pa-
sauliui sakome: mes siekiame naujo
kelio į priekį, grįsto abipusiu suinte-
resuotumu ir abipuse pagarba, – sakė
jis. – Suprantame, kad didybė neat-
siranda savaime, ji privalo būti užsi-
tarnauta.”

Tačiau prezidentas taip pat per-
spėjo tuos, kurie ketina ,,teroru” ir
nekaltų žmonių žudymu įbauginti
Jungtines Valstijas, kad jų laukia be-
kompromisis atsakas.

B. Obama paragino piliečius pra-
dėti ,,naują atsakomybės erą”, kai
JAV ir pasaulio ekonomika vis labiau
grimzta į recesiją, sukeltą milžiniš-
kos finansų krizės. 



8                        DRAUGAS, 2009 m. sausio 22 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

Mūsuose mažiausiai vartojamas
prieskonis, kurio kartais net prisibi-
joma vartoti. Lietuvoje jis beveik
nepaplito ir ten jis mažai buvo žino-
mas. Tik vėliau gruzinai pradėjo vežti
visokius prieskonius parduoti, tarp jų
buvo ir aitrioji paprika. Ne visi ją pir-
ko, ne visi vartojo, žmones baugino
tas deginantis „karštas” skonis.

Aš užaugau ,,pipiringoje” šeimo-
je. Pirmiausia dėl to, kad mano tėve-
lis buvo pragyvenęs apie ketverius
metus Pietų Amerikoje, tad jis buvo
pripratęs prie aštroko maisto skonio,
o vedęs ir mamą įvedė į įvairesnių
prieskonių pasaulį. O ir aš visą savo
gyvenimą pragyvenau, norėdama pa-
justi maisto skonį. Todėl visur naudo-
davau įvairius prieskonius. Ir vaikai
mano su tuo užaugo. 

Ilgą laiką net nežinojau apie
prieskonių gydomąsias galias, vado-
vavausi mamos pasakymais, kad tai
sveika, kad žiūrėkit, kaip ilgai gyvena
gruzinai! Tik kai pradėjau domėtis
sveikatos klausimais ir ėmiau skai-
tyti knygas, supratau, kodėl galiu
gyventi be tablečių, kodėl esu ligoms
atspari. Mat visa tai gavau per sveiką
mitybą ir sveiką gyvenimo būdą. 

Dabar Lietuvoje papriką naudoja
visi gurmanai, apie šio prieskonio po-
puliarumą galima spręsti iš interneto
svetainių. Be pipiro paprika (dar va-
dinama čili) yra vienas dažniausiai
vartojamų aštriųjų prieskonių. 

* * *
Paprika – vienas seniausių prie-

skonių žmonijos istorijoje. Meksikoje
archeologai, kasinėdami senąsias gy-
venvietes, rado paprikos sėklų. Tai
rodo, kad šis augalas vartotas maž-
daug 7 tūkst. m. pr. Kr. Paprikos kil-
mės šalis yra Centrinė ir Pietų Ame-
rika, Karibų salos. Inkai, actekai ir
majai vartojo papriką kaip daržovę,
prieskonį ir vaistą nuo kosulio, gerk-
lės uždegimo ir astmos.

Iš Vakarų Afrikos parplukdyta
paprika per Ispaniją ir Portugaliją
paplito Indijoje, Kinijoje, Korėjoje ir
Filipinuose (Indija dabar yra didžiau-

sias paprikos eksportuotojas pasauly-
je). Tik vėliau šie augalai pateko į
Persiją, o iš ten aplinkiniu keliu vėl
grįžo į Europą. Vengrijoje paprikos,
kaip pernelyg brangus pipirų pa-
kaitalas, pirmiausia paplito tarp var-
guomenės. Jas pradėta sodinti dar-
žuose, naudoti konservavimui, dėti į
riebius valgius, kad būtų lengviau
virškinama. Ypač nepakartojamas
yra aromatingas vengriškas guliašas
su aštriais prieskoniais. 

* * *
Įvairių rūšių paprikose apstu al-

kaloidų, daugiausia – aštraus skonio
kapsicino, aptinkamo vaisių sėklų
epidermio ląstelėse. Išoriškai kapsici-
nas vartojamas malšinti skausmą.
Tam yra paruošiami įvairūs tepalai,
kurių sudėtyje yra kapsicino. Moksli-
ninkai įrodė, kad kapsicinas nedirgi-
na skrandžio gleivinės, netgi atvirkš-
čiai – saugo ją nuo kenksmingų me-
džiagų poveikio. Nustatyta, jog nuo
aspirino atsivėrusios skrandžio opos
užsitraukia dažnai valgant papriką.
Štai kodėl yra neteisinga nuomonė,
kad mūsų skrandis nepriima aštrių
patiekalų. Reikia keisti tą nuomonę
ir pradėti kitaip galvoti. Po truputį
reikia pripratinti savo organizmą
prie paprikos. Nereikia išsigąsti, jei
pirmą dieną, suvalgius aštriau, pa-
jusime skrandžio ,,purkštavimus”,
tai truks neilgai ir kitais kartais nie-
ko nejusime.

Kapsicinas ženkliai gerina me-
džiagų apykaitą ir mažina gliukozės
kiekį kraujyje. Tad kuo daugiau pa-
prikos turėtų naudoti cukralige ser-
gantieji. Aitriosios paprikos puikiai
degina riebalus, todėl norint numesti
svorio reikėtų jų kuo dažniau valgyti. 

Kadangi paprikos šildo ir gerina
kraujotaką, dažnai profilaktiškai var-
tojamos nuo migrenos. Be to, jos sti-
muliuoja širdies veiklą, gerina krau-
jotaką, potenciją. Sušildo, jei būna
šalta dėl sumažėjusio kraujospūdžio,
žemoje temperatūroje sureguliuoja
kūno temperatūrą, per didelius karš-
čius – skatina prakaitavimą, kuris

atvėsina kūną.
1937 m. vengrų mokslininkui Al-

bert Szent-Gyorgyi buvo paskirta No-
belio premija už vitamino C biologi-
nių savybių tyrimus. Savo tyrimų ob-
jektu jis buvo pasirinkęs papriką. Šis
augalas išties turi daugiausia vita-
mino C, jo yra kone dvigubai daugiau
nei citrinos vaisiuose. Be aitriųjų me-
džiagų ir vitamino C svarbi paprikos
veiklioji medžiaga yra karatinoidai,
turintys daug bendro su vitaminu A.
Karatinoidai gali užkirsti kelią vėži-
niams susirgimams. Tad vien dėl to
turėtume jų daugiau vartoti. 

Paprikas galima džiovinti, šaldy-
ti, marinuoti, konservuoti, iš jų ga-
minamos tyrelės, padažai.

Gydomasis poveikis: antisepti-
nis, antioksidacinis, neutralizuoja
kenksmingas maisto medžiagas, slo-
pina uždegimus. Pataiso apetitą, geri-
na virškinimą, degina riebalus. Saugo
nuo skrandžio ir žarnyno infekcijų,
migrenos. Mažina trombų susidary-
mo galimybę. Gerina kraujo ir me-
džiagų apytaką, stiprina kraujagysles
ir širdį. Užkerta kelią ankstyvam se-
nėjimui ir vėžiniams susirgimams.
Nesukelia alerginių reakcijų. Iškeis-
kime aspiriną į paprikas, kurios ne-
sukelia pašalinių poveikių.

Jamie Oliver pasta
,,Peperonata”

Anglo Jamie Oliver, vieno gar-
siausių pasaulyje virėjų, pirmoji kny-
ga pavadinta ,,The Naked Chef”
(,,Nuogas virėjas”), su nuogybėmis
neturi nieko bendra, o tik pabrėžia jo
siūlomų patiekalų paprastumą. Jis
dažnai kalba ir rašo apie žolelių ir
prieskonių gydomąsias savybes. Pata-
ria, kaip kovoti su vaikų ir paauglių
antsvoriu Jungtinėje Karalystėje. Jo
sukurtos pastos recepte (4 asmenims)
apstu paprikų, tiek šviežių, tiek įei-

nančių į prieskonių mišinius.

Reikės:
2 raudonosios ir 2 geltonosios pa-

prikos, 
2 raudonųjų svogūnų galvutės, 
2 česnakų skiltelės, 
6 valgomųjų šaukštų alyvuogių

aliejaus, 
druskos pagal skonį, 
maltų džiovintų paprikų, 
1 ryšulėlio petražolių, 
1 sv. makaronų 
3 valgomųjų šaukštų balzamo ac-

to, 
3 valgomųjų šaukštų tarkuoto

parmezano sūrio.

Paprikas nuplaukite, nusausin-
kite, išilgai perpjaukite pusiau, išim-
kite sėklas ir susmulkinkite. Nulup-
kite svogūnus ir česnakus. Česnakus
susmulkinkite, o svogūnus stambiai
supjaustykite. Į didelę keptuvę įpilki-
te 3 valgomuosius šaukštus aliejaus
ir įkaitinkite. Sudėkite paprikas ir
truputį patroškinkite, užberkite
druskos ir maltų paprikų. Sudėkite
pjaustytus svogūnus ir 20 min. troš-
kinkite vidutinėje temperatūroje.

Itališkus makaronus pavirkite
sūdytame vandenyje, kaip nurodyta
ant pakuotės. Išvirtus makaronus
nukoškite, prieš tai pasilikdami maž-
daug 3 valgomuosius šaukštus nuovi-
ro. Sudėkite makaronus į puodą, už-
pilkite tuo nuoviru ir 3 šaukštais aly-
vuogių aliejaus. Daržovių troškinį
pagardinkite kapotomis petražolė-
mis, smulkintais česnakais, balzamo
actu, pridėkite parmezano sūrio ir
viską suberkite į puodą su makaro-
nais. Pagal skonį įberkite druskos,
pipirų.

Actas su karštu patiekalu – šiek
tiek neįprastas derinys, tačiau patie-
kalas skanus, pikantiškas.

Bus daugiau.

Aitrioji paprika 
(Chilli Pimento)

,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500
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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

LOS ANGELES, CA

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 28

Taip tėtis sako, o kai jis paklausė,
kas tas sagonas, tai paaiškino, esą
toks didelis katilas, kur velniai ne-
gerus vaikus dervoje verda. Jam pasi-
darė liūdna, nors mama ramino:
„Juokauja tėtis”, – bet vis tiek buvo
nesmagu. Staiga jis išgirdo, kaip kaž-
kas po kambarį vaikščioja, nors tai
nebuvo tėčio žingsniai ir ne mamos.
Jie smulkūs, dažni ir aštriai kauk-
šėjo, lyg į sieną kalama vinis. Kažkas
tyliai pravėrė jo kambario duris, bet
jis apsimetė miegąs, o paskiau trink-
telėjo lauko durys. Laimutis, nenu-
leisdamas akių, žiūrėjo į kampe sto-
vinčią rūbų spintą, iš kurios pamažu
išėjo mama. Ji prisiartino, glostė jam
veidą, šypsojosi ir buvo gera gera, o
paskiau iš kažkur atsirado vilkas ir
puolė jį. Jis pasileido bėgti kiek įka-
bindamas ir taip smarkiai lėkė, kad
išniro į realų pasaulį lyg iš ežero. Bai-
mingai atsimerkė žiūri – guli lovoje,
jau diena, o šalimais sėdi tėtis. Jis la-
bai linksmas, o kai Laimutis pak-
lausė, kas naktį kaukšėjo kambary,
paglostė jo galvą ir nusijuokė: „Sap-
navai, kvailiuk, sapnavai, nieko ten
nebuvo. Šiandien mama parvažiuos,
ar lauki?” Ir jis atsakė: „Taip!”

* * *
Augustinas aprengė Laimutį, nu-

vežė į darželį, atlėkęs į darbą per-
žiūrėjo ataskaitas, pasirašė ir paliko
ant sekretorės Minvydės stalo su
prierašu – išsiųsk! Išsitraukęs  Vin-
centos telegramą ir įsitikinęs, kad
visur gali spėti, nusiramino ir – į
Kauną. Pastatęs mašiną prie kelių
valdybos, Augustinas pasiėmė reikia-
mus popierius, užlėkė į trečią aukštą,
tačiau direktoriaus dar nebuvo, o
sekretorė paprašė prisėsti ir palaukti.
Jis paėmė nuo stalo Tiesą ir ėmė
skaitinėti. Brežnevas, Brežnevas vos
ne kiekviename puslapyje. Jeigu
kiekviena partinė organizacija įves
reikiamą tvarką visur, tai ir visos
šalies reikalai pasistūmės į priekį.
Dažniau svarstyti įvairių rangų va-
dovų, asmeniškai atsakingų už tam
tikras darbo kryptis, veiklą. Jis per-
leido akimis dar kartą paskutinę
eilutę, o pasąmonėje išniro ministro
žodžiai: „Užteks kam neigiamą žodelį
leptelėti.” Augustinas pakėlė akis,
nuvijo baikščią mintį, užvertė laik-
raštį, perėjo per kambarį ir įsispokso-
jo per langą. Išilgai gatvės vėjas taršė
kaštonų lapus; vidurvasarį jie gūdžiai
žali, bet vieną mirksnį, kai vėjas juos
pakėlė ir sumirgo saulė, pasirodė, jog
jie šoka. Nesulaukęs viršininko išs-
limpino į koridorių, ėmė slankioti iš
vieno galo į kitą, vis dažniau žvelg-
damas į greitėjančias laikrodžio
rodykles. Laikas buvo jo priešas. Jis
keiksnojo save, kad paskyrė šį susi-
tikimą, nors dabar kitos išeities nėra.
Išeisi – įsižeis. Pagaliau, pagaliau di-
rektorius, rodydamas auksu išklotą
burną, kopė laiptais, o jo apvalus vei-
das ir sulaižyti, aukštyn suversti
plaukai priminė blizgantį kaštoną.
Pokalbis užsitęsė ilgiau negu tikėjosi.
Trukdė telefono skambučiai, pats
atsiprašęs kažkur išbėgo, o Augus-
tinas sėdėjo it ant žarijų, nes laikro-
dis pjaustyte pjaustė minutes. Su-
tvarkęs reikalą, jis galvatrūkčiais nu-
bildėjo laiptais. Sukriokė Volga, bet
variklis, kamuojamas senatviško du-

sulio, mėšlungiškai ėmė gargaliuoti,
trūkčioti, kol išeikvojęs paskutines
jėgas, nurimo. Jį išpylė prakaitas, nes
žūtbūt reikėjo sutikti Vincentą. Jis
puolė į telefono būdelę, paskambino į
stotį. Iki traukinio išvykimo liko pus-
valandis, vadinasi, jeigu spėtų, tai
Vilniuje būtų laiku. Jis paliko maši-
ną, pasigriebė lagaminėlį, nuskubėjo
į autobusų stotelę ir ėmė kantriai
laukti. Žmonių susirinkę daug: vieni
rūkė, kiti vaikščiojo, kalbėjosi, juo-
kėsi. Diena šilta, tvanki, mašinos zujo
pro šalį atdarais langais, nuleistais
skydeliais nuo saulės. Retkarčiais
triukšmingai nutratėdavo motocik-
las, pralėkdavo raudonais žiburėliais
taksi ar lėtai, pasikrypuodamas, barš-
kindamas „ūsais” prašliauždavo tro-
leibusais, o autobusas vis nesirodė.
Augustinas išsitraukė iš kišenės Vin-
cento telegramą, dar kartą permetė
akimis:

AUGI BŪSIU VILNIUJE 15
VALANDĄ TAŠKAS VINCENTA

Liko trys valandos, jeigu greitai
atvažiuotų dar spėtų. Jis pradėjo ne-
rimauti, paėjėjo į vieną, į kitą pusę,
pamatęs žaliu žiburėliu taksi puolė
stabdyti, bet jį aplenkė raudons-
kruostė poniutė. Iš paskos jis paste-
bėjo kitą. Sužinojęs, kur jam reikia,
burbtelėjo: „Man ne pakeliui”, – ir
nurūko. Laikrodžio rodyklės tvirtino:
reikia skubėti! Jis nervinosi, keikė
save: „Velniava, reikėjo jam čia visą
pusvalandį trūnyti toj aikštelėj, pės-
čias būtų nuėjęs”, o vaizdiniai griūte
griuvo į sąmonę: žmona skuba iš lėk-
tuvo, lekia šen, lekia ten, o jo nėra.
Puola prie telefono, skambina į na-
mus – niekas neatsako. Ačiū Dievui,
geltona „daržinė” išlindo už posūkio.
Žmonės lyg jūra ūžtelėjo artyn, braš-
kėjo durys, linko įsikabinimo štan-
gelės, o vairuotojas per mikrofoną
šaukė: „Beždžioniai, nelaužykit du-
rų!” Niekas jo nepaisė, visi grūdosi
pečiais, alkūnėmis, keiksnodami, bar-
damiesi. Augustinas, stovėdamas vie-
na koja autobuse, įsikabino į skirian-
čią atramą, stūmė iš visų jėgų, gir-
dėjo, kaip moteriškė gailiai prašė, kad
žmonės pajudėtų į priekį. Pagaliau
juos įsiurbė jau pajudėjusi „daržinė”,
ir jis išgirdo, kaip už nugaros trink-
telėjo suveriamos durys. Autobusas
lėkė nesustodamas stotelėse. Kelei-
viai pyko, barėsi, o jis džiaugėsi, nes
liko vos dešimt minučių iki išvyks-
tant traukiniui. Ir staiga... cypia
stabdžiai, durys atsidaro, atseit, lip-
kit kas norit, priekyje avarija. Ne-
skubėdamas, pilvą išvertęs, atklypa-
vo milicijos kapitonas, kažką pasakė,
šoferis pasuko per šaligatvį ir – pir-
myn.

Augustinas  bėgo kiek įkabinda-
mas. Lagaminėlis prarado svorį, o at-
stumas iki stoties, regis, niekada ne-
buvo toks tolimas. Nei iš šio, nei iš to
saulei šviečiant pradėjo lyti, lietaus
lašai sruvo plaukais, lašėjo nuo smak-
ro, tačiau dangstytis nebuvo kada.
Tarpduryje vos neišvertęs iš kojų
besišnekučiuojančių moteriškių,
burbtelėjęs „atsiprašau”, movė pro
šalį. „Dega! Lekia čia visokie, kaip
galvas pametę”, – bet jis jau prie ka-
sos. Pasigriebęs bilietą, ir akis išde-
gęs, puola prie vagono... „Išėjimas į
Vilniaus traukinį per tunelį!” – išgir-
do per garsiakalbį. Bus daugiau.

Prie klebonijos pašventinti
koplytstulpiai 

Šv. Kazimiero parapijos Los
Angeles kun. Tomas Karanauskas
2009 metų sausio 11 dieną, sekma-
dienį, tuojau po šv. Mišių, iškilmingai
pašventino tautinius koplytstulpius,
esančius prie klebonijos. 

Venckų ir Giedraičių šeimos,
kurių iniciatyva ir lėšomis tie meni-
niai koplytstulpiai pastatyti, sako,
kad tai yra  paminklai pagerbti tą lie-
tuvių pabėgėlių  kartą, kuri atvyko į
Ameriką po Antrojo pasaulinio karo.
Pirmas koplytstulpis yra LIETUVA.
Tai yra Tėvynė, kurioje ta karta gi-
mė, augo, mokslus baigę kūrė šeimas
ir laimingai gyveno nepriklausomy-
bės laikotarpiu. Antras – TREMTIS.
Kai frontai keitėsi 1940–1944 metais,

matydami ateisiant baisiąją komu-
nistinę pergalę ir nenorėdami pakliū-
ti į komunistų vergiją, jie išbėgo iš
Lietuvos, gyveno lageriuose, daugiau-
sia Vokietijoje. Juos stiprino gilus ti-
kėjimas ir viltis grįžti į Tėvynę. Tre-
čias yra AMERIKA. Čia atvykę dirbo
sunkiausius, juodžiausius, mažiau-
siai apmokamus darbus, kad galėtų
savo vaikus išlaikyti ir išmokyti. Vai-
kams įskiepijo pasitikėjimą Dievu,
meilę Tėvynei ir didžiulę pagarbą
mokslui.

Velionė a. a. Bronė Venckienė bu-
vo pavyzdys tos nuostabios pasiauko-
jančios kartos. Šie paminklai pasta-
tyti visos kartos atminimui. 

Pagal „Lietuvių žinios”

JUNGTINÈ KARALYSTÈ

Suskaičiavus balsavimo rezulta-
tus, paaiškėjo, kad daugiausia iš jūsų
mano, jog Metų lietuvio vardo labiau-
siai verta lituanistinės mokyklos
„Moksliukas” direktorė Rita Gu-
žauskienė. Ji surinko daugiausia bal-
sų ir SMS žinutėmis, ir internetu, ir
kalėdinės mugės metu.

Didžiausias nuopelnas – 
lituanistinė veikla

R. Gužauskienė vadovauja
„Moksliuko” lituanistinei ir menų
mokyklai, kurioje šiemet mokosi 180
mokinių ir dirba dešimt mokytojų.
Mokiniai šioje mokykloje gali rinktis
lietuvių kalbos ir muzikos pamokas.
Baigusiems išduodamas pažymėji-
mas, grįžtantiems į Lietuvą rašomos
rekomendacijos, įvardijančios moki-
nio pasiekimus, gebėjimus. Profesio-
nali muzikė Gužauskienė pati moko

vaikus dainavimo pagrindų, įkūrė ir
vadovauja lietuvių bendruomenės
renginiuose dažnai koncertuojančiam
vaikų chorui, o prieš pusmetį subūrė
ir mišrų suaugusiųjų chorą „Gausa”.

Verslininkų vadovas atsiliko 
per plauką

Nuo Gužauskienės nedaug atsi-
liko Lietuvos komercijos rūmų Jung-
tinėje Karalystėje prezidentas ver-
slininkas Darius Paškauskas. Už jį
buvo mažiau balsuota kalėdinės mu-
gės metu. Paškauskas, tapęs komer-
cijos rūmų prezidentu, ne tik ėmėsi
tęsti jau pradėtas tradicijas, pavyz-
džiui, lietuvių kalėdinės mugės Strat-
forde organizavimą, bet ir pradėjo
rengti čia įsikūrusiems lietuvių ver-
slininkams naudingus seminarus bei
konferencijas.

Anglija.lt

2008 metų Britanijos lietuvis –
Rita Gužauskienė
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Lietuva garsi jaunais
muzikais

,,Draugas” šimtmečio proga  ren -
gia jubiliejinį koncertą, kuris įvyks
2009 m. kovo 22 d. Maria mokyklos
auditorijoje. Koncerto programą at -
liks solistai Edmundas Sei lius (teno-
ras) ir Kristina  Zmai laitė (sop ranas).
Akompanuos Edvinas Mink štimas. 

Tai jau ne pirmas E. Minkštimo
ir E. Seiliaus koncertas Čikagos lietu-
viams. Prieš porą metų jų koncertą
Lietuvių dailės muziejuje buvo su -
ruošęs vaikų globos būrelis ,,Sau -
lutė”. Smagu spaudoje skaityti, kad
tiek tenoras E. Seilius, tiek pianistas
E.  Minkštimas daug koncertuoja, yra
mėgiami publikos. Koncertuodami jie
pasikviečia ir kitus jaunus me ni -
ninkus, kurie garsina  mūsų šalį vi -
same pasaulyje.

Štai ir šį penktadienį, sausio 23
dieną, 6 val. v. Klaipėdos koncertų
salėje, o sausio 28 d. 7 val. v. Lietuvos
nacionalinės filharmonijos didžiojoje
salėje trisdešimtmečių kartos instru-
mentininkai, tarptautinių konkursų
laureatai, talentingi jauni muzikai
Ed vardas Armonas (violončelė) ir E.
Minkštimas (fortepijonas) atliks ,,Šimt-
mečių sandūroje gimusią mu ziką” –
Gabrieliaus Fauré, Samuel Bar ber,
Sergej Rachmaninov kū rinius.

Atlikėjų kūrybinės biografijos
daug kuo panašios. Abu jie trisde -
šimtmečiai, abu baigė Lietuvos Muzi -
kos ir teatro akademiją ir prieš keletą
metų išvyko į užsienį, kur šiuo metu
gyvena bei siekia profesinio meistriš -
kumo ir karjeros. Edvardą paviliojo Vo-
kietija; Keln aukštesniojoje muzi kos
mokykloje jis baigė violončelės klasę,
o dabar tęsia mokslus kamerinės mu -

zikos aspirantūroje. Edvinas iš pra -
džių pasirinko studijas Paryžiaus
nacionalinėje konservatorijoje, o vė -
liau jo antraisiais namais tapo New
York. Jis mokėsi Juilliard muzikos ir
dramos mokykloje, kurioje dabar
tęsia Doktorantūros studijas.

Abu atlikėjai yra ne kartą daly-
vavę įvairiausiuose konkursuose.
Violončelininkas yra keturių nacio -
nalinių ir penkių tarptautinių kon -
kursų laureatas, o pastarųjų konkur -
sų sėkmė pianistą aplankė net devy-
nis kartus.

,,Edvardo Armono muzikinis
brandumas yra gerokai pranokęs jo
amžių”, – teigė žinoma dirigentė
Margarita Dvario nai tė. – Atlikėjas
mąsto sava ran kiškai, laisvai ir origi-
naliai manipuliuoja muzikinėmis są-
vokomis, lanksčiai, valingai, įtaigiai
interpretuoja ir beprasmiškai nesiš-
vaisto savo temperamento bei virtuo-
ziškumo ištekliais.”

TV laidų vedėjos Daivos Tamo-
šaitytės nuomone, E. Minkštimo
skambinimui būdinga darni būtinų
sudedamųjų sandų vie no vė, kuri dera
su aukšta dvasine kul tūra. Rusų,
prancūzų ir neviena lytę amerikiečių
muzikinę tradiciją apjungiantis vir-
tuozas iš aplinkos ger te sugeria svar-
bias pamokas. Jis fortepijono pasau-
lyje įkūnija savitą poziciją, kuri sulig
kiekviena pergale tarptautiniuose
vandenyse tvirtėja ir – niekada ne-
nuvilia.

Įdomu, kad šis menininkas dar
bando jėgas kompozicijoje: yra pa ra -
šęs fortepijoninių, kamerinių bei sim-
foninių kūrinių.

Tiek Edvardas, tiek Edvinas
daug keliauja po pasaulį, pasirodo su
orkestrais, rengia solo rečitalius bei
groja kamerinę muziką. Abu neuž -
miršta savo gimtinės ir pastoviai čia
sugrįžta, aplanko artimuosius, drau-
gus ir nuolat koncertuoja.

„Meistrams paklūsta ir paprasta,
ir sudėtinga muzika: pirmuoju atveju
ji skamba nebanaliai, antruoju –
perteikiama suprantamai ir tampa
artima” , – rašė D. Tamošaitytė po
pernykščio E. Minkštimo pasirodymo
Lietuvos nacionalinėjė filharmonijo-
je, įvertindama puikias jo ir dirigento
Modesto Pitrėno interpretacijas.

Klaipėdos koncertų salėje Edvino
klausėmės jau porą kartų, o štai Ed -
vardas čia grieš pirmąsyk. 

Tad palinkėkime jauniesiems
muzikams sėkmingų koncertų Lietu-
voje ir lauksime Edvino Minkštimo
atvykstant į Čikagą.

Paruošė  Laima Apanavičienė

Violončelininkas Edvardas Armonas
Darijos Vasiliauskienės nuotr.

Pianistas Edvinas Minkštimas ir solistas Edmundas Seilius koncertuoja
Lietuvių dailės muziejuje ,,Saulutės” surengtame koncerte.

Laimos Apanavičienės nuotr.

PETRAS PETRUTIS

Tenka manyti, kad daugeliui
„Draugo” skaitytojų yra daugiau ar
mažiau žinoma, kas atsitiko Klaipė-
dai ir klaipėdiškiams 1945–1947 m.
Man, čia rašančiajam, deja, nedaug
buvo žinoma, kas nutiko „Didžiojo
brolio” išlaisvintame krašte.

Man regis, kad dienraščio skaity-
tojams nebus pro šalį paskaityti šio
bei to iš dr. Alberto Juškos straipsnio,
kuris buvo atspausdintas praėjusių
metų „Naujojo Židinio-Aidų” 4–5 lai-
dose.

Taigi, anot kadaise išsakytų ir
užrašytų žodžių, teikitės skaityti ir
išmanyti.

Dr. Albertas Juška, savo straips-
nio pradžioje rašo: „Klaipėdos miesto
raida pirmaisiais pokario metais – iš -
skirtino dėmesio verta tema, nes so -
vietų valdžia čia paskelbta penke-
riais metais vėliau nei pagrindinėje
Lie tuvos dalyje.” Dr. A. Juškos teigi-
mu, daugybė Lietuvos žmonių manė,
kad grįžusi sovietų valdžia taps hu-
maniškesnė. Ale kur tau – mažlietu-
viškai pasakius! Straipsnio autorius,
pasiremdamas dabartiniame Klaipė-
dos archyve saugojamais dokumen-
tais, aiškiai ir šviesiai aprašo tuome-
tinę padėtį:

„1945 m. pradžioje, sovietinei ka-
riuomenei užimant Klaipėdą, buvo
sugriauta 28 proc. pastatų – dar 36
proc. – smarkiai apgadinti. Stereoti-
pas, esą Klaipėdą atstatė patriotinių
paskatų vedami čion atsikėlę tary-
biniai žmonės, neturi pagrindo. Iš
esmės uostamiestį iš griuvėsių kėlė
čia atsiųsti vokiečių karo belaisviai.
Per trumpą laiką Klaipėda buvo
apgyvendinta atvykėlių, SSRS ekono -
minės politikos sumetimais, čia pas-
tatyta stambių sąjunginio pavaldumo
įmonių, išplėsti prekybos bei žvejybos
uostai.  Valdžios sukviesti rusakalbiai
įgijo ‘vyresniojo brolio’ statusą, paže-
minti liko šio krašto žmonės. Poka-
rinės Klaipėdos socialinė ir ekonomi-
nė sanklada buvo  tveriama  grubiais
komandiniais metodais. Miesto raida
tapo atkirsta nuo prieškario istorijos,
nužmoginta, vienpusė. Pirmąsias ke-
lias savaites uostamiesčio gatvėse ga-
lima buvo išvysti tik kariškius. Mies -
tą valdė karo komendantas Bugro-
vas.”

„1945 m. vasario pabaigoje į
Klaipėdą atvyko LSSR valdžios pa -
skirtas VK pirmininkas Viktoras Ber -
gas. Jis tuojau ėmėsi organizuoti vie -
tos civilinę valdžią, ir po kelių dienų
jo suburtas  VK priėmė pirmuosius
sprendimus. Gimęs 1906 m. Ukmer -
gės apskr., Šalkavos kaime, Bergas
nelegalios komunistinės veiklos ėmė -
si dar jaunystės metais, už ką
1929–1930 m. kalėjo Varnių privers-
tinio darbo stovykloje. Revoliucio-
nieriaus ‘amato’ neatsisakė ir paleis-
tas... Su džiaugsmu Bergas pasitiko
1940 m. Lietuvos okupaciją, kaip
kovotojas už sovietų valdžią buvo pa -
skirtas Vilniaus apskr. VK pirminin -
ku. Tad ne be jo žinios šimtai

Vilniaus žmonių 1941 m. birželio
14–21 d. iš Naujosios Vilnios gele-
žinkelio stoties išriedėjo į Sibirą, Ka-
zachsta ną, Laptevų jūros link. Pra-
sidėjus Vokietijos ir SSRS karui, Ber-
gas pasitraukė į Rusiją, tapo 16-osios
divizijos kariu. Sovietams okupavus
Lie tuvą, 1945 m. sausio pabaigoje
Bergas paskirtas administruoti Klai-
pėdą. Tam jis visai tiko – mokėjo vo -
kiš kai (valdžiai tuokart atrodė, kad
šiame mieste to gali prireikti) buvo
įsigijęs administracinio darbo patir-
ties.

Sudarytame nacionalinės sudė-
ties komitete kalbėtasi tik rusiškai,
šia kalba rašyti visi įsakymai, pro-
tokolai, nutarimai. Vienas pirmųjų
dar bų buvo pakeisti gatvių, aikščių,
įmonių pavadinimus. Kliuvo ne tik
vokiški, bet ir su lietuviškąja kultūra
susiję vardai. Zudermeno gatvė tapo
Žalgirio, Simono  Dacho – Piestučio
(beprasmis žodis, gali būti korek-
tūros klaida), Pomelsvytės – Žvejonės
gatve, Hindenburgo aikštė – Perga lės
aikšte, Kapsuko Mickevičiaus, jos
tęsinys Kirovo, Malūnų vartų –
Stalingrado gatve, Saldainių fabrikas
‘Laima’ pavadintas ‘Gegužės pirmo-
sios’ vardu, makaronų fabrikas ‘Nea -
polis’ – ‘Aušros’ ir t. t.

Kova su ‘religiniais prietarais’
So vietų valstybėje turėjo gilias tradi-
cijas. Tad kartu su griuvėsių šalini-
mu, pažeistų namų stogų remontu,
nedelsiant imtųsi griauti bombar-
davimų metu apgadintas bažnyčias.
Pirmiausiai kariuomenės pionieriai
susprogdino Laukininkų gatvėje sto-
vėjusią evangelikų reformatų bažny-
čią. Pats pastatas ligtol buvo išlikęs
sveikas, tik jo aukštas bokštas, kaip
galimas artilerijos ugnies koregavimo
punktas, jau pačioje apsupties pra-
džioje buvo numuštas. Kiek vėliau
nugriauta priešais reformatų maldos
namus stovėjusi lietuvininkų bažny-
čia. Ta irgi buvo apysveikė, tik artile-
rijos sviedinys buvo kiaurai pramušęs
stogą. Nurodyta ją susprogdinti, nes
frontui nuslinkus į vakarus, vietos
lietuvininkai be valdžios leidimo
buvo pradėję joje rinktis pamaldoms.
Katalikų bažnyčios, stovėjusios Pa -
langos gatvėje, nei sprogdinti, nei
griauti nereikėjo – 1945 m. sausio 1 d.
naktį raudonžvaigždžiai lėktuvai ją
pavertė griuvėsių krūva. Tuokart su -
griauta ir didžiausia Klaipėdos mies -
tiečių Šv. Jono bažnyčia, o štai ang -
likonų maldos namai, stovėję Pre -
kybos uosto kaimynystėje, išliko ne -
paliesti. Kurį laiką iš Žemaitijos at -
sikėlę katalikai čia laikė savo pamal-
das. Tačiau pastariesiems susiremon-
tavus irvingerių maldos namus, vadi-
namąją Apaštalų bažnyčią, anglikonų
statytoji  buvo paversta sandėliu.
Šis grei tai sunyko, buvo nugriau-
tas. Ga liausiai buvusieji baptistų
maldos na mai buvo atiduoti
jūrininkams (čia jie rengė šokių
vakarus), o žydų sinago ga –
besikuriančiai Tralerių bazei.”

Bus daugiau.

Klaipėdos sovietizacija

www.profis.lt/.../klaipeda_panorama.nuotr.
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IN MEMORIAM
A. a. Vladas Sidzikauskas-Sidas
A. a. Vladas Sidzikauskas gimė

1940 m. Kaune pulkininko Vlado ir
Adelaidos Sidzikauskų ir sesers Ade-
laidės šeimoje. Tėvą išvežus į Sibirą,
rusams artėjant, 1944 m. motina su
vaikais išbėgo į Vokietiją ir 1949 m.
atvyko į New Yorką. Vladas pradėjo
studijas ir 1962 m. baigė Brooklyn
Polytechnic institutą su bakalauro
laipsniu elektros inžinerijos srityje.
1970 m. gavo magistro laipsnį tame
pačiame institute. Jau dirbdamas
savo profesijoje, Vladas įstojo į New
Yorko universitetą (NYT) siekti inži-
nerijos daktaro laipsnio, bet, pasikei-
tus profesinėms sąlygoms, neturėjo
progos studijų baigti. Jis priklausė
Eta Kappa Nu inžinierių garbės
draugijai ir įsigijo profesionalaus
inžinieriaus licenciją (P.E.).

Vladas susituokė su Patricia
Degnan 1968 m. ir su džiaugsmu su-
silaukė sūnaus Vlado Antano ir duk-
ters Zitos Joanos. Nuo 1962 iki 1974
m. jis dirbo „Hazeltine” bendrovėje,
Greenlawn, New Yorke, erdvių ty-
rinėjimų srityje. Nuo 1974 m. iki mir-
ties, velionis dirbo CBS televizijos fir-
moje, kur iškilo iki Broadcast Trans-
mission inžinerijos skyriaus direkto-
riu. Tų pareigų dėka, jam teko daly-
vauti visuose Amerikos politinių rin-
kimų suvažiavimuose ir prezidentų
inauguracijose.

Vladas buvo aktyvus lietuviškoje
ir religinėje veikloje. Buvo Švč. Mer-
gelės Apreiškimo parapijos tarybos
pirmininkas ir, parapijos misijai pa-
sikeitus, iki mirties buvo parapijos
Lietuvių reikalų komiteto pirminin-
kas. Jo svarbiausios pareigos lietuvių
veikloje buvo Lietuvių Tautos Fondo
valdybos pirmininkas.

Liepos mėnesį katalikų organiza-
cija už religinę veiklą jį pakėlė į
Knight Commander of the Equest-
rian Order of the  Holy  Sepulchre of

Jerusalem, kuo jis labai didžiavosi.
Jis taip pat buvo Knights of Colum-
bus narys.

Vladas mirė staiga New Yorke,
2008 m. lapkričio 9 d. Gausus niu-
jorkiečių būrys susirinko į jo laido-
tuves. Šv. Mišias aukojo vyskupas
Paulius  Baltakis, OFM, kartu konce-
lebravo mons. Joseph Calise, kun. Vy-
tautas Volertas ir kun. Daniel Sta-
niškis. Laidotuvių garbės sargybą
atliko the Equestrian Knights of the
Holy  Sepulchre of Jerusalem. Karstą
nešė jo sūnus Vladas, duktė Zita, pus-
broliai Tomas McCarthy ir Marius
Kucinas, dr. Giedrė Kumpikaitė ir dr.
Jonas  Žukas.

Vladas Sidzikauskas-Sidas pa-
liko giliai liūdinčią žmoną Patricią,
sūnų Vladą, dukterį Zitą bei daugybę
pusbrolių ir pusseserių  Amerikoje ir
Lietuvoje. Ilsėkis ramybėje, mielas
Vladai, mes visi Tavęs pasiilgsime.

Pusseserė 
Aldona Kudirkienė

Vladas Sidzikauskas

Jonas Daugėla, gyvenantis Ormond  Beach, FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol. auką laik-
raščiui paremti. Labai ačiū už dosnią auką.

Laima Jarasunas, gyvenanti  Santa Monica, CA, pratęsė „Drau-
go” metinę  prenumeratą ir atsiuntė mums 50 dol. auką. Ačiū, kad mus
skaitote ir remiate.

Donatas V. Greb, gyvenantis Piedmont, CA, pasveikino ,,Draugo”
redakciją ir administraciją su šventėmis ir su širdingiausiais linkėjimais
paaukojo „Draugo” leidybai paremti 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Emilija Pretkelis, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 60 dol. auką.  Dėkojame Jums, kad
mus skaitote ir remiate.

Bronius Seliukas, gyvenantis  Rancho Palos Verdes, CA, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame
Jums.

Sigutė K. Mikrut, gyvenanti Lake Bluff, IL, pratęsė „Draugo” pre-
numeratą dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Maria Macevičius, gyvenanti Wildomar, CA, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 60 dol. auką. Dėkojame Jums.

Anelė Pocius, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti. Ačiū, kad mus
skaitote ir dosniai paremiate.

Beatos Nicholson kulinarinės
gudrybės - tinklaraštyje

Londone su šeima gyvenanti
Lietuvos žurnalistė ir TV laidų vedė-
ja Beata Nicholson prieš metus
ėmėsi rašyti tinklaraštį. Nežinau,
kiek iš jūsų jau esate užsukę į vir-
tualią Beatos virtuvę, tačiau praėjus
metams nuo pirmojo jos kulinarinio
įrašo ir jau surinkus nemažą grupelę
nuolatinių skaitytojų, blogo autorė ir
dviejų vaikučių mama skiria truputį
laiko pokalbiui.

– Ar visi receptai nesutilpo į
užrašinę, ar svečiai prisiragavę
tavo patiekalų pasiprašė, kad
juos surašytumei į tinklaraštį?

– Ir viena, ir kita. Man pradžioje
buvo labai sunku ir sau, ir pasauliui
pripažinti, kad man reikia blogo
(internetinio dienraščio arba tinkla-
raščio – Red.) apie maistą (...). Paskui
perskaičiau keletą kitų žmonių blo-
gų, tada galvojau dar daugiau, ir dar
daugiau fotografavau, kol atėjo nauji
metai ir užsirašiau į knygutę, kad
blogas bus mano naujų metų tikslas.
Ir netrukus pradėjau jį rašyti. Turiu
ir taip vadinamą šeimininkutės kny-
gutę, jau antrą pildau… Beatosvir-
tuve.lt – tai mano virtuali šeimi-
ninkutės knygutė.

– Kokio virtuvinio prietaiso
ar įrankio dar neturi, bet labai
norėtumei įsigyti?

– Aš visada svajoju apie rimtą
tikrą kavos aparatą… Bet pasvajoju,
pasvajoju, ir praeina, nes suprantu,
kad po mėnesio juo niekas nesinau-
dos. Vis tiek eiti gerti latte ne na-
muose yra šioks toks ritualas…

– Koks britų virtuvės patie-
kalas, kurio nei užsisakytumei,
nei gamintumei, nei kitam patar-
tumei?

– Juodasis pudingas, kitaip ta-
riant, toks kraujinės dešros ir krau-
jinių vėdarų mišinys, kuris man visai
skanu, bet tikrai negaminčiau. Šio
delikateso esu valgiusi gal tik du kar-
tus.

– Trys lietuviški maisto pro-
duktai, kurių labiausiai pasiilgs-
ti?

– Gal varškė? Bet šiaip tai juk
viskas tas pats ir čia… Valgau grūdė-
tą varškę. Dar silkę labai mėgstu, bet
nepasiilgstu, užtenka tiek, kiek už-
tenka.

– Kaip manai, ką britai val-
gytų mieliausiai – šaltibarščius,
bulvių plokštainį (kugelį), silkę
su grybais ar raugintų kopūstų
sriubą?

– Šaltibarščius. Visi kiti dalykai
priklauso nuo žmonių, bet, pavyz-
džiui, mano vyras nei silkės, nei rau-
gintų kopūstų negali pakęsti.

– Kokius gėrimus galima ras-
ti tavo namuose?

– Vanduo, apelsinų sultys, baltas
vynas šaldytuve, raudonas vynas ant
lentynos, tada visokie giliai paslėpti
ir šimtą metų stovintys ir negeriami
brendžiai, viskiai, bobelinės, zub-
rovkos, na, dar marsala ir portas, bet
jie labiau skirti ne gėrimui, o maisto
gaminimui.

– Kaip žiūri į natūralųjį
maistą, vadinamąjį organišką
maistą?

– Žiūriu palankiai, bet tikrai ne-
su fanatiška tokio maisto vartotoja.
Man svarbiau, kas užaugino ir kaip
užaugino, ir į kiek plastiko viskas įvy-
niota. Na, o ar ten užklijuota etiketė
ekologiška/organišką, man nėra labai
svarbu.

– Jei tektų po produktą par-
vežti lauktuvių iš šių šalių –
Ispanijos, Tailando ir Prancū-
zijos – ką rinktumeisi?

– Iš Ispanijos gabenčiau jų mėsos
gaminius, pirmiausiai chorizo dešrą.
Iš Tailando paimčiau prieskonių, o iš
Prancūzijos žąsų kepenėlių ir vyno,
arba tik vyno. 

– Jei turi galimybę rinktis,
kurie produktai ar patiekalai
nugali:

Majonezas ar salotų pada-
žas? Salotų padažas, pvz., garstyčių
ir medaus.

Virtos bulvės ar keptos?
Keptos.

Žuvis kepta tešloje ar grilyje?
Fish and chips labai mėgstu, bet ir
grilyje skanu, taigi pakaitomis…

Balta mišrainė ar šviežių
lapų salotos? Vasarą – žali lapai,
žiemą – balta mišrainė.

Šeris ar portas? Portas.
Indų virtuvė ar kinų virtuvė?

Indų, indų, indų! Iš kinų paimčiau tik
crispy duck.

Žolelių arbata ar angliška su
pienu? Angliška su pienu. Jei įsi-
vaizduoju, kad gyvenu sveikai ir neva
laikausi dietos, tai tada žolelės.

Žalios alyvuogės ar juodos?
Žalios.

Pasta ar pica? Nei viena, nei
kita, bet labiau pasta…

Kiauliena ar aviena? Aviena,
žinoma.

Ryžiai ar kuskusas? Ryžiai.
Sausi pusryčiai ar košė? Avi-

žinė košė su bana-
nais ir cinamonu,
bet tik kai turiu
laiko ryte.

– Parekomen-
duok patį pap-
rasčiausią sau-
sainių receptą
„Pagal Beatą” –
tokį, kad nerei-
kėtų būti baigus
aukštosios mate-
matikos, kad iš-
sikeptumei…

– Rekomen-
duoju „Beatos šo-
koladinius sausai-
nius”.

– Ačiū ir ska-
naus tinklaraš-
čio! 

Sutrumpinta

Labas.blogBeata su dukrele.
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�Vilniaus styginio kvarteto ir
pianisto Dainiaus Vaičekonio  koncer-
tas vyks šeštadienį, 2009 m. sausio 24
d., 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Visus maloniai kviečia Lie tuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Waukegan-Lake County Lietu -
vių Bendruomenė sausio 25 d. 2 val.
p. p. kviečia muzikos mylėtojus į Vil -
niaus styginio kvarteto ir pianisto Dai-
niaus Vaičekonio  koncertą, kuris vyks
Libertyville Civic Center patalpose.

�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).

�Lemonto Socialinių reikalų
sky  rius Lietuvių dailės muziejuje
sausio 28 d. 2 val. p. p. rodys doku-
mentinius filmus ,,Il gas kelias namo”
ir ,,Neregėta Lie tuva”. Ma loniai kvie -
čiame atvykti pasižiūrėti.

�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 dalyvauti.
Dėl informacijos prašome skambinti
Rimtau tui, tel.: 760-408-6700, Rūtai,
tel.: 630-910-6803 arba rašyti:

rutakunca@yahoo.com;                       
biciulyste @gmail.com.

�Vidurio Vakarų apygardos Lie -
tuvos Vyčiai vasario 1 d., sekmadienį,
maloniai kviečia į kasmetinį pokylį
,,Memories of Lithuania”, kuris vyks
Hilton viešbutyje, 9333 S. Cicero
Ave., Oak Lawn, IL. Pokylio pradžia –
1 val. p. p. Pokylio metu ne tik švę -
sime Lietuvos Nepriklausomybės die -
ną, bet ir 2008 m. kasmetiniu Garbės
apdovanojimu atžymėsime Vaikų glo-
bos organizacijos ,,Saulutė” pirmi -
ninkę Indrę Tijūnėlienę už jos ilga-
metį triūsą padedant Lietuvoje
gyvenantiems vaikams ir sunkiai be -
siverčiančioms šeimoms. Bilietus į
po  kylį galite įsigyti pas Dolores Wai -
nauskas tel.: 708-424-4119 arba Vi -

durio Vakarų apygardos Lietuvos Vy -
čių organizacijos narius. Bilieto kai na
– 40 dol. asmeniui.

�Vasario 15 d., sekmadienį, nuo
3 val. p. p. iki 11 val. v. – pasislidi -
nėjimas Wilmot, WI.  Informacija tel.:
847-362-8675.

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

�Kovo 1 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. – Lietuvos nepriklausomybės šven-
tė Libertyville Civic Center, 135 W.
Church Street, Libertyville, IL.  Pre -
legentė:  Lietuvos Respublikos gene-
ralinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu-
 lienė.

�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 ad mi -
nistracijai adresu: 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629, pažymint ,,Pre -
numerata knygai”. Vėliau leidi nys
bus brangesnis. Laukiame aukų leidi -
niui paremti.

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

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Lietuvių Fondo kasmetiniame pobūvyje, kuris vyko sausio 17 d. Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje, šokių sūkuryje linksmai sukasi prof. Jurgis
Anysas ir Dalia Anysienė.                                       Laimos Apanavičienės nuotr.

Pranešame, kad skelbiamas kon -
kursas Mokslo premijoms lietuvių
kilmės užsieniečiams mokslininkams
bei Lietuvos Respublikos pilietybę
turintiems mokslininkams, gyvenan -
tiems užsienyje, (toliau vadinama –
kon kursas) gauti. 

Kviečiame užsienio šalių lietuvių
bendruomenes teikti siūlymus dėl
kan didatų mokslo premijoms gauti.
Ša lyse, kuriose lietuvių bendruo -
menių nėra, paraiškas premijai gauti
gali teikti pavieniai mokslininkai sa -
vo iniciatyva.

Konkurse gali dalyvauti mokslo
laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turin-
tys Lietuvos Respublikos piliečiai
ilgiau nei trejus metus nuolat gyve -
nantys užsienyje bei lietuvių kilmės
asmenys pateikę krašto lietuvių ben-
druomenės išduotą užsienio lietuvių
kilmę patvirtinantį pažymėjimą arba
kitus Lietuvos Respublikos pilietybės
įstatymo (Žin. 2002, Nr. 95-4087;
2006, Nr. 46-1645) 26 straipsnio 4
dalyje nurodytus lietuvių kilmę įro-
dančius dokumentus.

Konkursas skelbiamas 5 premi-
joms:

– Premija už pastarojo dešimt-
mečio pasiekimus mokslinių tyrimų

ir eksperimentinės plėtros veikloje
humanitarinių ir socialinių mokslų
srityse;

– Premija už pastarojo dešimt -
me  čio pasiekimus mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros veikloje
fizi nių, biomedicinos ir technologinių
mokslų srityse;

– Premija už viso gyvenimo nuo -
pelnus mokslui ir pasiekimus huma -
ni tarinių ir socialinių mokslų srityse;

– Premija už viso gyvenimo nuo -
pelnus mokslui ir pasiekimus fizinių,
biomedicinos ir technologinių mokslų
srityse;

– Premija už mokslo pasiekimų
ir patirties sklaidą.

Premijos dydis – 13,000 Lt. Deta -
lesnę informaciją apie konkursą gali-
ma rasti Švietimo ir mokslo ministe -
ri jos interneto svetainėje, adresu
http://www.smm.lt/naujienos/kon
kursai.htm.

Paraiškos ir dokumentai priima-
mi iki 2009 m. vasario 28 d. el. paštu
ausra.gribauskiene@smm.lt arba
faksu +370 5 2190100.

Dainius Numgaudis
Švietimo ir mokslo ministerijos

valstybės sekretorius

Skelbiamas kon kursas 
Mokslo premijoms lietuvių kilmės

užsieniečiams mokslininkams 

Arūno Vaicekausko knyga ,,Lie -
tuvių kilmė” – vienas iš „Mažųjų pa -
sakojimų apie Lietuvą” serijos leidi -
nių. Jame skaitytojas supažindina-
mas su įvairiomis lietuvių kilmės teo -
rijomis ir naujausiais is torijos, gene -
tikos, etnologijos atra di mais, lei -
džian čiais geriau pažinti lietuvių tau-
tos etnogenezę.

Bendravimo su plačiąja visuo -
mene patirtis liudija, kad, susidomėję
kuria nors tikrovės sritimi, žmonės
ti kisi, jog mokslininkai galės pateikti
galutinius atsakymus į jiems rūpi -
mus klausimus. Deja, galutinių tiesų
negali pateikti net vadinamieji tik-
slieji mokslai, kurių teoriniai teigi -
niai neretai patikrinami eksperimen-
tiniais bandymais. Juo labiau galu-
tinių tiesų nerasime tolimoje praeity-
je vykusius reiškinius tiriančiose hu -
manitarinėse disciplinose.

Kiekviena mokslinė teorija ar
prielaida susideda mažiausiai iš dvie -
jų dėmenų: žinomų faktų (mokslinių
duomenų) ir jų paaiškinimo (inter -

pre tacijos). Kuo mažiau turima ne -
gin čijamų faktų, tuo platesnės inter-
pretacijos ribos. Humanitarinių mok-
slų srityje nauji faktai išaiškinami
pa lyginti retai. Tačiau žinomų duo -
menų interpretavimas keičiasi gana
dažnai, nes laikui bėgant kinta me -
todologiniai konkrečių mokslo sričių,
atskirų mokyklų principai ar net vi  -
s uo menėje vyraujančios pasaulė žiū -
rinės sistemos. Dar daugiau, naujai
išaiškinami faktai neretai sugriauna
ankstesnius teorinius aiškinimus ir
verčia kurti naujas hipotezes. Ne iš -
imtis ir lietuvių kilmės problematika.

Svarstymai apie lietuvių ir kitų
baltų tautų kilmę į istorinius tekstus
pakliuvo pakankamai anksti, tačiau
ir mūsų dienomis tyrinėtojai negali
pateikti vienareikšmio ir aiškaus at -
sakymo į klausimą – kada, kur ir ko -
kiomis aplinkybėmis užgimė lietuvių
tauta?

Daugių daugiausia, ko gali tikė -
tis šios knygelės skaitytojas, tai kiek
daugiau sužinoti apie mokslininkų
su kauptus etnogenetinių tyrimų
duo menis bei šiandien aktualius jų
aiškinimus.

Leidinys skiriamas jaunimui ir
visiems, kurie domisi Lietuvos istori-
ja.

Knygos kaina  — 20 dol. Knygą ga -
lima įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Lietuvių kilmė”

Indrė Tijūnėlienė
Laimos Apanavičienės nuotr.

Elvira Kronas, gyvenanti Dundas, ONT, Canada, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 65 dol. auką laikraščiui paremti. Ačiū.


