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•Lietuvių telkiniuose.
Pasisekęs Vilniaus kvarteto
koncertas St. Petersburg,
FL (p. 2)
•JAV nepamirš Lietuvos
pasiryžimo priimti Guanta-
namo kalinių (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.4)
•ALT’o Vasario 16–osios
prelegentai (p. 5)
•Trumpos žinios ir pasta-
bos iš Detroit (p. 5)
•Mūsų stalui. Valgomieji
laukiniai augalai (p. 8)
•Pinklės (39) (p. 9)
•Vilniuje – paskutinė
5–mečio ciklo paroda (p.10)

Aptartos ekonominès ir politinès
Lietuvos galimybès

Lietuva svarsto Guantanamo kaliniû klausimâ
Vilnius, vasario 11 d. (Alfa.lt ) –

Valstybės gynimo taryba įpareigojo
Užsienio reikalų ministeriją tartis su
JAV dėl galimybės į Lietuvą perkelti
keletą Guantanamo sulaikymo centro
kalinių.

„Visa Europos Sąjunga sveikina
JAV, kad uždaroma Guantanamo ba-
zė. Mūsų požiūriu, tai visų pirma yra
žmogaus teisių užtikrinimas”, – po
posėdžio sakė Lietuvos užsienio rei-

kalų ministras V. Ušackas.
„Kalbame ne apie 10 ir ne 20, o

apie kelių asmenų galimą priėmimą
savo teritorijoje. Tų, kurie nekeltų
pavojaus ir grėsmės Lietuvos saugu-
mui bei viešajai tvarkai”, – sakė V.
Ušackas. Jis patikino, jog tie keli as-
menys Lietuvoje artimiausiu metu
nepasirodys. „Tai – ne dienų ir ne ar-
timiausių savaičių klausimas”, – sakė
ministras.

Guantanamo sulaikymo centre
laikomi žmonės, kuriuos JAV sulaikė
po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių.
Jiems nėra pareikšti įtarimai, jie ne-
turi teisės apskųsti savo įkalinimo.
Prieš dalį jų naudojami veiksmai, ku-
riuos žmogaus teisių gynėjai vadina
kankinimu. Pirmasis naujojo JAV
prezidento B. Obama sprendimas bu-
vo uždaryti Guantanamo sulaikymo
centrą.

Popiežius kvieçia
atsigrêžti î
sergançius vaikus

Vilnius, vasario 11 d. (URM/
,,Draugo” info) – Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas
su Šiaulių miesto savivaldybės ir vers-
lo atstovais aptarė investicijų pri-
traukimo ir eksporto skatinimo gali-
mybes.

Ministras su miesto valdžios at-
stovais ir miesto verslo bendruomene
Lietuvoje reziduojantiems užsienio
valstybių diplomatams pristatė Šiau-
lių miesto ekonomines galimybes.

Susitikime su Šiaulių verslo aso-
ciacijų tarybos nariais ir Šiaulių
miesto administracija Lietuvos diplo-
matijos vadovas paragino verslinin-
kus būti iniciatyviais ir drąsiai žiūrė-
ti į ateitį. Ministras pažymėjo, kad
tiek Lietuva, tiek Šiauliai turi daug
galimybių.

V. Ušackas domėjosi, kaip verslo
struktūros vertina dabartinę ekono-
minę padėtį ir pakvietė verslininkus
teikti konkrečius pasiūlymus Užsie-
nio reikalų ministerijai (URM), kaip
skatinti tarpusavio bendradarbiavi-
mą. Ministras pažymėjo, kad ministe-
rija yra pasiruošusi dirbti kartu su
verslu ir teikti jam visokeriopą pagal-
bą – ginti ir atstovauti teisėtiems Lie-
tuvos verslo interesams užsienyje,
siekti palankių užsienio prekybos ir
investicijų sąlygų Lietuvai.

Lietuvos diplomatijos vadovas
susitikime pažymėjo, kad esant da-
bartinei ekonominei padėčiai, svarbu
skatinti eksportą. Ministras paragino
verslininkus žvelgti plačiau, ieškoti
naujų rinkų ir neapsiriboti vien Eu-
ropos Sąjunga ir Rusija.

V. Ušackas taip pat pabrėžė už-
sienio investicijų svarbą Lietuvai. Jis
pabrėžė, kad Lietuva varžosi su kitais
regionais, pritraukdama investicijas.
Anot V. Ušacko, Lietuvai būtina su-
daryti geras sąlygas užsienio investi-
cijoms ir mažinti kliūtis joms.

„Investicijoms turi būti patiestas
raudonas kilimas”, – sakė ministras
V. Ušackas.

Susirinkusiems valdžios ir verslo
atstovams ministras pristatė, kaip
naujoji Vyriausybė ketina pertvarkyti
šiuo metu veikiančias valstybės įs-
taigas, atsakingas už investuotojų pa-
iešką ir eksporto skatinimą. Taip pat
ministras teiravosi verslininkų dėl jų
poreikių, siekiant padėti spręsti ky-
lančias problemas.

Keiçiasi Vilniaus valdžia

Garbingiems svečiams Šiauliuose buvo
patiestas raudonas kilimas. Delfi.lt nuotr.

Vilnius, vasario 11 d. (BNS) –
Vilniaus miesto meras ,,tvarkietis”
Juozas Imbrasas atstatydintas iš pa-
reigų. Per tarybos posėdį už jo atsta-
tydinimą balsavo dauguma tarybos
narių.

Nepasitikėjimo pareiškimas me-

ru J. Imbrasu įregistruotas praėjusią
savaitę. J. Imbrasui priekaištauta,
kad jis neužtikrina veiksmingo ir
skaidraus savivaldybės darbo, jam
suteiktais įgaliojimais ir finansiniais
bei administraciniais ištekliais nau-
dojasi išimtinai jo atstovaujamos par-
tijos naudai, nesprendžia vilniečiams
svarbių klausimų ir kt. Partijos
,,Tvarka ir teisingumas” narys J. Im-
brasas Vilniaus meru išrinktas 2007
m. balandį.

Vilniaus miesto savivaldybės ta-
ryba taip pat atleido ir mero pava-
duotoją Artūrą Liudkovskį, naujuoju
miesto vadovu išrinko konservatorių
Vilių Navicką.

J. Imbrasas posėdžio ir jo metu
priimtų sprendimų nepripažįsta ir
žada juos skųsti teismui. Vilniui gre-
sia dvivaldystė. Panaši padėtis šiuo
metu yra susidariusi Trakų rajono
savivaldybėje.

Prie savivaldybės pastato septyni
J. Imbrasą palaikantys asmenys su-
rengė piketą ir iškėlė plakatus su už-
rašais ,,Nemindykit demokratijos”,
,,Jūsų tikslas – grąžinti korupciją”.

Vilniaus miesto meru išrinktas Vilius
Navickas. Eltos nuotr.

Vilnius, vasario 11 d. (ELTA) –
Trečiadienį katalikiškame pasaulyje
minint Pasaulinę ligonių dieną Po-
piežius Benediktas XVI kvietė tikin-
čiuosius pamąstyti apie sergančių ir
kenčiančių vaikų dramą.

,,Jei mums sunku suprasti ir pri-
imti suaugusio žmogaus kančios slė-
pinį, tai dar didesnis iššūkis mūsų
protui ir sąžinei yra vaiko kančia”, –
pažymi Šventasis Tėvas.

UNICEF duomenimis, kiekvieną
dieną pasaulyje miršta 5 tūkst. vaikų
nuo ligų, kurių galima lengvai išveng-
ti. Tai yra 2 mln. vaikų kiekvienais
metais.

Vaikai miršta nuo tokių ligų kaip
tymai, poliomielitas, stabligė, kokliu-
šas, tuberkuliozė ir difterija. Šių mir-
čių būtų galima išvengti paprasčiau-
siai skiepijant mažylius, tačiau, anot
UNICEF, besivystančiose šalyse tokie
skiepai būna dažniausiai neprieina-
mi dėl netinkamos sveikatos siste-
mos arba dėl to, kad šeimos nežino,
kodėl ir kada reikia vaikus skiepyti.

Afrikoje ir Azijoje ŽIV ir AIDS
pandemija naikina visą pažangą, ku-
rią kada nors yra pasiekusios šalys.
Kituose regionuose ši rizika taip pat
egzistuoja. Visame pasaulyje dabar
yra beveik 40 milijonų žmonių, gyve-
nančių su ŽIV bei AIDS. Daugiau nei
2 milijonai iš jų – vaikai.

Anot UNICEF, savo penktojo
gimtadienio kasmet nesulaukia 11
mln. vaikų, daugiau nei pusė jų mirš-
ta dėl prastos mitybos.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
ST. PETERSBURG, FL

ELVYRA VODOPALIENÈ

Gražiai išspausdinta reklama vi-
sus kvietė atsilankyti Vilniaus stygi-
nių kvarteto koncerte vasario 1 d. 4
val. po pietų St. Petersburg Lietuvių
klube. Šį koncertą ruošė Lietuvos
Respublikos garbės konsulas Algi-
mantas Karnavičius, kartu su St.
Petersburg Lietuvių klubo Kultūros
būreliu. Tad po lietuviškų šv. Mišių
visi vyko į Lietuvių klubą ne tik pa-
pietauti, bet ir pasiklausyti koncerto.

Ši saulės spindulių šildoma,
nuostabiai graži sekmadienio popietė
prasidėjo tikrai įspūdingai, nes Švč.
Jėzaus Vardo bažnyčioje šv. Mišias
koncelebravo svečiai: klebonas br.
kun. Augustinas Simanavičius, OFM
iš Toronto, klebonas kanauninkas
Vytas Memėnas iš Joliet, IL kartu su
Šv. Kazimiero Misijos klebonu kanau-
ninku Bernardu Talaišiumi ir kun.
dr. Matu Čyvu.

Atvykę į Lietuvių klubą galėjo
matyti gana daug atvažiavusių sve-
čių, ir ne tik pietauti, bet ir pa-
klausyti šio garsaus styginių kvarteto
koncerto. Po pietų svečiams buvo iš-
dalintos koncerto programos, kurias
puošė atlikėjų nuotraukos, taip pat
trumpos kvarteto ir atliekamų kūri-
nių kompozitorių biografijos, kūrinių
pavadinimai. Lietuvių klubo pirmi-
ninkė Vida Meiluvienė pasveikino vi-
sus svečius ir pakvietė LR garbės
konsulą Karnavičių supažindinti sve-
čius su Vilniaus styginių kvarteto
nariais.

Garbės konsulas paminėjo, kad
šis kvartetas įsisteigė 1965 metais, o
1972 metais tarptautiniame styginių
kvartetų konkurse, kuris įvyko Lježe,
Belgijoje, buvo apdovanotas aukš-
čiausiu atžymėjimu. 1973 metais
kvartetui suteiktas Vilniaus kvarteto
vardas. Kvartetas yra gavęs ir kitų
apdovanojimų, vienas iš kurių buvo
Lietuvių Fondo kultūrinė-muzikinė
dr. Antano Razmos vardo premija,
įteikta 2002 metais. Garbės konsulas
supažindino svečius ir su kvarteto
atlikėjais. Pirmasis smuikas – Aud-
ronė Vainiūnaitė, kompozitoriaus
Stasio Vainiūno duktė. Mokėsi Lietu-
vos muzikos akademijoje prof. Vik-
toro Radovičiaus ir Maskvos konser-
vatorijoje, Davido Oistracho klasėse.

Apdovanota Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.
Kvartete griežia nuo 1965 m. Yra Lie-
tuvos muzikos akademijos profesorė.

Antrasis smuikas – Artūras Ši-
lalė. Mokėsi Lietuvos muzikos akade-
mijoje, prof. Jono Urbos klasėje, kvar-
tete griežia nuo 1999 m.

Altas – Girdutis Jakaitis. Mokėsi
Lietuvos muzikos akademijoje pas
Evaldą Vyčiną ir prof. Petrą Radze-
vičių. Kvartete griežia nuo 1996 m.

Violončelė – Augustinas Vasi-
liauskas. Mokėsi Lietuvos muzikos
akademijoje pas prof. Domą Svirskį ir
Maskvos konservatorijos profesorius.
Taip pat apdovanotas Didžiojo Lie-
tuvos kunigaikščio Gedimino V laips-
nio ordinu. Kvartete griežia nuo 1970
m. Yra Lietuvos muzikos akademijos
profesorius.

Garbės konsulas paminėjo, kad
šis kvartetas groja apie 80 koncertų į
metus ir yra apkeliavęs Europą, Af-
riką, Pietų Ameriką ir Aziją, išleidęs
daugiau kaip 40 plokštelių ir kom-
paktinių plokštelių (CD). Karnavi-
čius taip pat priminė, kad po koncer-
to bus galima jų įsigyti. Po šio su-
pažindinimo jis pakvietė Vilniaus sty-
ginių kvartetą atlikti programą.

Pirmoje programos dalyje buvo
sugrotos Fraz Schubert ir Osvaldo

Balakausko kompozicijos. Puikus su-
sigrojimas ir technika sužavėjo žiūro-
vus. O Cleveland miesto milijoninio
tiražo laikraštis ,,The Plain Dealer”,
kuriame buvo išpausdinta muzikos
kritiko Donald Rosenberg recenzija
apie Vilniaus styginių kvarteto kon-
certą, taip rašo: ,,Vilniaus styginių
kvartetas savo atliekamuose kūri-
niuose itin daug dėmesio kreipia į
daugybę subtilybių, kurias norint
išgirsti reikia labai gerai įsiklausyti;
tačiau ansamblis puikiai jaučia judesį
ir atliekamo kūrinio struktūrą…
Kiekvienas kvarteto koncertas yra
tarsi persmelktas gyvybės. Audronės
Vainiūnaitės pirmasis smuikas atlie-
ka puikias frazuotes, o jos kolegos
griežia vieningai…”

Tas pats kritikas apibūdino ir
šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus
Osvaldo Balakausko ,,Antrąjį sty-
ginių kvartetą”, kuris, pasak kritiko,
yra ,,beveik styginių technikos lek-
sikonas”. Kritikas toliau teigė, kad
,,Smuikininkai A. Vainiūnaitė ir Ar-
tūras Šilalė, altininkas Girdutis Ja-
kaitis ir violončelininkas neprilygsta-
mai pateikia muzikinę medžiagą, ją
skaidriai detalizuodami, atrasdami
Balakausko kūrinio paslaptį ir ste-
buklą.” Šios citatos yra paimtos iš in-
ternetinio puslapio ,,Bernardinai.lt”
straipsnio ,,Vilniaus kvarteto gast-
rolių JAV pabaigai – puiki recenzija”.

Antroje dalyje išgirdome kompo-
zitoriaus Maurice Ravel kompoziciją.
Ši kompozicija buvo švelnesė ir subti-
lesnė. Galima buvo žavėtis atlikėjų
meistriškumu. Pabaigai, po visų ploji-
mų, dar sugrįžę į sceną muzikantai
pagrojo Juozo Naujalio ,,Svajonę”,
kuri, kaip Inga Jankauskienė savo
straipsnyje ,,Pirmieji lietuvių stygi-
niai kvartetai” rašė, ,,Svajonė” – tai
,,lyriška, romantiška ir svajingai
skambanti pjesė”. Tuo buvo užbaigta
įspūdinga Vilniaus styginių kvarteto
programa.

Po koncerto atlikėjai buvo ap-
dovanoti gėlėmis, kurias įteikė Dana
Mažeikienė, Aldona Stasiukevičienė
ir iš Fort Mayers atvykusi Zita Si-
derienė. V. Meiluvienė padėkojo kon-
certo atlikėjams ir svečiams ir visus
pakvietė pabendrauti prie vaišių sta-
lo.

Pasisekęs Vilniaus styginių kvarteto
koncertas Lietuvių klube
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00
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Kaip praneša vakarykštis
„The New York Times”, Čekijos
Respublikos Vyriausybė pasiūlys
po nemokamą lėktuvo bilietą ir
po 649 dol. tiems užsieniečiams
darbininkams, kurie sutiks su-
grįžti namo po to, kai dėl eko-
nominio nuosmukio Čekijoje jie
neteko darbo. Kažin ar nauja
Lietuvos Vyriausybė, ne taip
seniai perėmusi valdžios vadeles
ir šalies biudžete radusi senosios
Vyriausybės paliktą didelę skylę,
rūpinsis dar ir užsieniečiais dar-
bininkais. Nors gal to ir nereikės,
mat jau pasigirdo nuogąsta-
vimų, jog Lietuvą žada palikti
dar viena lietuvių emigrantų
banga.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Vilniaus styginių kvarteto atlikėjams gėles įteikia iš Fort Mayers atvykusi
Zita Siderienė.

St. Petersburg Lietuvių klubo pirmininkė Vida Meiluvienė su Garbės kon-
sulu Algimantu Karnavičiumi džiaugiasi pasisekusiu Vilniaus styginių
kvarteto koncertu. Elvyros Vodopalienės nuotr.
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AMERIKA NEPAMIRŠ LIETUVOS
PASIRYŽIMO PRIIMTI

GUANTANAMO KALINIŲ
JOHN A. CLOUD
JAV ambasadorius

Dar prieš prezidento Barack
Obama inauguraciją daug buvo rašo-
ma apie tai, kaip jo administracija
ketina įveikti didžiulius sunkumus,
kuriuos pastaruoju metu patiria JAV
ir visas pasaulis – daugybę bauginan-
čių problemų, panašių į tas, su ku-
riomis susidūrė Prezidentas Franklin
Roosevelt per 1932 m. ir 1940 m. ka-
dencijas paėmus kartu.

Nors po rinkimų praėjo tik trys
mėnesiai, o po 2009 m. sausio 20 d.
vykusios inauguracijos – vos dvi sa-
vaitės (straipsnis parašytas 2009 m.
vasario 5 d.), jau yra pirmųjų požy-
mių, rodančių, kaip prezidentas Oba-
ma veiks ir kokiu keliu eis. Pama-
niau, kad būtų naudinga žvilgtelėti į
aiškėjančią naujojo prezidento užsie-
nio politiką, ypač Lietuvos požiūriu,
ir pamėginti atsakyti į klausimą, kas
ten numatyta mums?

Prezidento Obama žodžiai ir
veiksmai rodo, kad pirmuosius jo
žingsnius, susijusius su užsienio poli-
tika šiame regione, apibūdina trys
pagrindiniai dalykai: partnerystės
pabrėžimas, dėmesys naujai NATO
strategijai ir pasiryžimas peržiūrėti
JAV ir Rusijos santykius. Nors di-
džiąją žiniasklaidos laiko ir dėmesio
dalį užima Afganistanas ir Viduriniai
Rytai, prezidentas Obama ir jo kabi-
neto darbuotojai kelis kartus užsi-
minė apie savo požiūrį į šį regioną, ir,
mano akimis, visos užuominos buvo
geros.

Pirmasis įspūdis labai svarbus,
todėl Obama komanda patikino, kad
Europa užima svarbią vietą jų pa-
saulėžiūroje. Įteikusi savo skiriamuo-
sius raštus Jungtinėms Tautoms,
JAV ambasadorė šioje tarptautinėje
organizacijoje Susan Rice sakė: „Pre-
zidento Obama pozicija aiški: mūsų
saugumą ir gerovę geriausia užtikrin-
ti bendradarbiaujant ir sudarant
partnerystę su kitomis tautomis.”
Duodama priesaiką JAV Senato
užsienio ryšių komitetui, valstybės
sekretorė Hillary Clinton dar labiau
pabrėžė šį požiūrį tvirtindama: „Mū-
sų tradiciniai, pasitikėjimu pagrįsti
santykiai su Europa bus dar labiau
stiprinami. Kai Amerika ir Europa
dirba kartu, tai ir globaliniai tikslai
tampa visai įveikiami”. Savo ruožtu
prezidentas Obama tvirtina, kad
Jungtinės Valstijos „gerbs sąjungi-
ninkus, atgaus susvyravusį Amerikos
autoritetą ir atkurs abipusiai nau-
dingą partnerystę su Europos valsty-

bėmis rėmėjomis”.
Kalbėdamas apie transatlantinių

santykių atgaivinimą, JAV preziden-
tas juos apibūdino kaip dviejų kryp-
čių eismo gatvę, t. y. jis tikisi, kad
Europa palaikys savo derybų pusę:
„Iš savo rėmėjų Europoje paprašysi-
me daugiau. Amerika, dar labiau įsi-
pareigojusi ir pasiryžusi dar tvirčiau
bendradarbiauti, tikėsis, kad ir Euro-
pa laikysis savo įsipareigojimų tokiais
klausimais kaip Afganistanas, Ira-
nas, terorizmas, Afrika ir aplinko-
sauga.”

Vienas iš klausimų, kuriais ben-
dra atsakomybė yra labai svarbi, tai
Guantanamo kalėjimo uždarymas
Kuboje. Antrąją savo kadencijos die-
ną prezidentas Obama pasirašė vyk-
domąjį potvarkį, pagal kurį bus pra-
dėtas peržiūrėjimo procesas, po kurio
galiausiai į įvairias pasaulio šalis bus
paskirstyti daugelis šiuo metu sto-
vykloje kalinamų asmenų. Nors dau-
gelio Europos šalių vadovai, tarp jų –
ES generalinis sekretorius Javier
Solana, paragino Europos valstybes
imtis veiksmų, šią atsakomybę pri-
siėmė tik nedaugelis.

Lietuva šiuo atveju dar kartą
įrodė, jog žino, kad priklausyti tautų
bendrijai reiškia ne tik priimti visą
teikiamą naudą, bet ir įnešti savo
indėlį. Man padarė didelį įspūdį nese-
niai užsienio reikalų ministro Vygau-
do Ušacko pasakyti žodžiai apie mi-
nisterijos pasiryžimą ieškoti galimy-
bių priimti keletą buvusių Guantana-
mo stovyklos kalinių, jeigu JAV ofi-
cialiai to paprašytų. Įspūdį daro ne
tik ministro žodžių prasmė, bet ir
laikas, kada jie buvo pasakyti. Būti
pirmaisiais, dedančiais pastangas,
reikia ryžto, ir tai palieka įspūdį.
Koks bebūtų galutinis šio pirmojo
Lietuvos žingsnio rezultatas, neabe-
joju, kad jis įsimins ir bus įvertintas.

Apie Amerikos ir Europos san-
tykius negalima kalbėti nepaminint
NATO – aljanso, kuris tarnauja ir
JAV, ir Europai jau daugiau kaip 60
metų nuo jo įkūrimo. Veiksmai kalba
patys už save, o Obama administraci-
ja labai aiškiai parodė, kad vertina
NATO. Viceprezidentas Joseph Biden
vyks į kasmetinę Miuncheno saugu-
mo konferenciją, kuri prasideda
vasario 6 d., o beveik po dviejų mėne-
sių, balandžio 3-iąją, prezidentas
Obama dalyvaus kitame NATO vir-
šūnių susitikime Strasbūre, prieš
kurį Londone vyks Didžiojo dvide-
šimtuko viršūnių susitikimas. Visa
tai rodo didelį Baltųjų rūmų indėlį į
JAV ir Europos santykius.

Valstybės sekretorė Clinton kal-
bėjo apie kryptį, kurios Amerika
norėtų imtis dėl NATO. Ji tvirtino:
„Dirbsiu su prezidentu, gynybos sek-
retoriumi ir kitais mūsų Nacionalinio
saugumo grupės nariais, kad išana-
lizuočiau būtinybę sudaryti naują
NATO strateginę koncepciją. NATO
strateginė koncepcija paskutinį kartą
buvo atnaujinta 1999 metais, kai dar
nebuvo taip akivaizdžiai kaip šian-
dien pasireiškusios tokios grėsmės
kaip terorizmas, energetinis nesau-
gumas, kibernetiniai puolimai ir kli-
mato kaita, ir kai NATO dar nebuvo
įsitraukusi į tokias pasaulinio masto
misijas kaip misija Afganistane. Nau-
ja strateginė koncepcija suteiktų
NATO sąjungininkams galimybę, be
kitų dalykų, dar kartą patvirtinti įsi-
pareigojimą laikytis 5 straipsnio

Siūlome Prezidentą

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Artėjant Prezidento rinkimams daugmaž tampa aišku, kad partijos
(ačiū Dievui) kandidatų neturi. Toks įspūdis, kad Prezidento rin-
kimams nepasiruošta, prezidentai neparuošti, neužauginti. Esa-

ma didelės atsitiktinumų galimybės. Tikėtina, kad sulauksime keistų ir
menkai pažįstamų asmenų veržimosi valdžion, su neaiškiais užnugariais
ir rėmėjais, o tai reikštų dar didesnę dvasinę ir politinę sumaištį.

Prasidėjo kalbos ir apie Vilties Prezidento figūrą – taikos ir sąžinės
Prezidento. Prisimenant a. a. Stasį Lozoraitį, galima konstatuoti, kad tau-
ta tuokart neatpažino šių (taikos ir sąžinės) savybių, mielesnės buvo kito-
kios savybės, akivaizdesnės kito kandidato asmenyje.

Kodėl neatpažino Lozoraičio – kaip savo žmogaus, kas jame buvo sve-
tima? Gal tai, kad svetimam krašte gyvenęs? Bet štai, Valdui Adamkui
panaši aplinkybė jau nepakenkė. (Gal Lozoraitis ir pralaužė šiuos nepa-
sitikėjimo ledus?) Gal netiko tai, kad negirtuoklis, neprisivogęs, išsilavi-
nęs, elegantiškas... Sunku dabar atspėti, „kodėl’’, bet ruošiantis naujam
ratui, galima daryti šiokias tokias išvadas.

Pirmoji išvada. Regis, jau atėjęs laikas lozoraitiškam kandidatui, nes
kitokios išeities tiesiog nėra. Nedera naują vyną pilti į senus vynmaišius.
Į lietuvišką ąsotį dera pilti švarų šaltinio vandenį. Skaidrų, permatomą,
džiugiai tekantį.

Antroji išvada. Esami vadovai niekuo labai nenustebintų. Jie jau pa-
bandė vadovauti arba vadovavo, juos jau žinome. Dauguma jų – praeities
vadovai. Be to, dažniausiai skelbiama jų pozicija yra „prieš’’, o ne „už’’.
Tačiau Prezidentas ateina ne kariauti, o jungti žmones Valstybės kūrybai.
Svarbi jo funkcija – kviesti valdininkus būti dorais žmonėmis: nevogti,
atjausti, gražiai elgtis. Rodyti jiems asmeninį tokios elgsenos pavyzdį.
Taigi – jo pozicija turėtų būti „už’’ Lietuvą, kurioje gera visiems.

Trečioji išvada. Jei tokio kandidato nesimato, jį reikėtų sugalvoti,
skubiai išrasti ir paprašyti, kad sutiktų ateiti į šias simbolines (ir vienin-
teles likusias) švarios Lietuvos pareigas. Šiuo itin sunkiu ir tamsiu Lie-
tuvos tarpsniu.

Lietuvai reikalinga vėliava – vilties vėliava, kuri vien savo buvimu
viešojoje erdvėje rodytų, jog įmanoma sąžiningai gyventi, taikoje ir darno-
je su visais. Tam nebūtina ekonominė ar politinė superkompetencija (lie-
tuviškas „visažinojimas’’ kaip tik dažnai ir trukdo išgirsti kitaip galvo-
jantį).

Kadangi laiko nėra daug, reikėtų pradėti fantazuoti – kas jis? Kokios
jo savybės, biografijos detalės. Darbai leistų patikėti, jog tai padorus ir
tvirtas žmogus, „be šleifo’’, be įtakų. Kokios prezidentinės savybės reika-
lingiausios šiuo metu?

Kietas stuburas, švarios rankos, minkšta, atvira širdis. Gebėjimas
išgirsti, susikalbėti – ir su profesorium, ir su troleibuso vairuotoju, ir su
bedarbiu, ir su emigracijoj gyvenančiu tautiečiu. Ne pamokslaujant, o
kviečiant pagalbon, prašant patarimo. Gebėjimas siūlyti, ne neigti. Jungti
žmonių skirtybes tinkamiausiam sprendimui. Be to, tai žmogus, kurio
ikišioliniai darbo vaisiai buvo naudingi visuomenei ir skanūs. Juk sako-
ma, pažinsite iš vaisių.

Tokiam Prezidentui nebūtinas politinis „įdirbis’’, kadangi šie dalykai
praeityje buvo daromi su įvairių švaresnių-nešvaresnių finansinių
grupuočių palaikymu bei įtaka. Toks Prezidentas prezidentinės kampani-
jos galėtų net neorganizuoti, nemėtyti tam pinigų, nes pinigai šiuo metu
žymiai reikalingesni kitur. Tiesiog užtektų pasakymo – „Jeigu aš tinku,
pasakykit tai. Jei pasakysit rinkimuose – bandysiu nenuvilti. O važinėti,
žadėti ir įrodinėti, kad kiti blogesni už mane, – nerimta.’’

nuostatų, persvarstyti ir imtis kovoti
su iškilusiomis bei kylančiomis grės-
mėmis sąjungininkų saugumui, aiš-
kiai apibrėžti NATO santykius su
Jungtinėmis Tautomis ir kitomis
daugiašalėmis institucijomis, aiškiai
apibrėžti NATO ir Europos Sąjungos
santykius bei imtis spręsti globalinės
partnerystės ir misijų klausimą”.
Balandį vyksiančiame NATO viršū-
nių susitikime tikriausiai bus sukur-
tas forumas diskusijoms šiuo kausi-
mu, padėsiantis išsiaiškinti, ar aljan-
so nariai sutaria dėl naujos NATO
strateginės koncepcijos sukūrimo.

Valstybės sekretorė Clinton išsa-
kė savo požiūrį ir į santykius su Ru-
sija: „Sieksiu, kad Rusija tiesiogiai
įsitrauktų į įvairius galimo bendra-
darbiavimo klausimus, įskaitant
strateginės ginkluotės kontrolę,
branduolinio ginklo neplatinimą,
kovą su terorizmu, aplinkosaugą,
Afganistaną ir ekonominius santy-
kius. Leisiu ne tik aiškiai suprasti,

kad nepripažįstame įtakos sferų dali-
jimosi Europoje, bet ir tai, kad mūsų
valstybės turi daug bendrų interesų,
kurių Obama administracija yra
pasirengusi siekti kartu su partne-
riais Maskvoje.”

Atsižvelgiant į sudėtingą padėtį
Viduriniuose Rytuose ir Afganistane
bei žiniasklaidos dėmesį šiems klausi-
mams, galima nesunkiai patikėti, kad
naujoji JAV administracija apleis
Europos reikalus. Tačiau jeigu pa-
žvelgtume į faktus, įsitikintume, kad
prezidentas Obama ir jo kabinetas
yra labai suinteresuoti transatlantine
partneryste, siekia padėti NATO
geriau paruošti pasitikti XXI amžiaus
sunkumus ir nori peržiūrėti JAV ir
Rusijos santykius. Nors ir neišsami,
ši Obama komandos žodžių ir veiks-
mų apžvalga turėtų patikinti Lietu-
vos žmones, kad, kiek tai susiję su
Amerikos užsienio politika, į ateitį jie
gali žvelgti su pasitikėjimu.

Delfi.lt

Prezidento žodžiai ir
veiksmai rodo, kad pir-
muosius jo žingsnius, susi-
jusius su užsienio politika
šiame regione, apibūdina
trys pagrindiniai dalykai:
partnerystės pabrėžimas,
dėmesys naujai NATO stra-
tegijai ir pasiryžimas per-
žiūrėti JAV ir Rusijos san-
tykius.
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Kaip gyvenant Amerikoje
išlikti lietuviu?

Gyvenant ne savo Tėvynėje, ne
vi siems pasiseka išlikti lietuviu.

Didžiausią įtaką lietuvybei daro
mūsų šeimos, jų tautinis nusistaty-
mas, šeimoje gautos pirmosios žinios
apie Lietuvą. Kita labai svarbi dalis
yra mokykla, visuomenė ir draugai.

Aš turėjau galimybę nuo 3 metų
lankyti „Žiburėlio” Montessori
mokyklėlę, kurioje sutikau savo lietu-
vius draugus. Su daugeliu iš jų drau-
gauju ir dabar. Vėliau pradėjau šokti
„Spindulio” tautinių šokių grupėje,
lankyti lituanistinę mokyklą, daly-
vauti Ateitininkų organizacijos veik-
loje. Visa tai darau jau 10 metų. Per
tuos metus taip pat dainavau „Lakš -
tutės” ir „Vyturio” choruose, žai -
džiau krepšinį „Lituanikoje”, buvau
skautė, dalyvavau trijose Šokių ir
vienoje Dainų šventėje. Šią vasarą
dirbsiu su beglobiais vaikais Lietu -
voje ir dalyvausiu Dainų ir Šokių
šven tėje.

Mums, ne Lietuvoje gimusiems lie -
tuviams,  svarbu ne tiktai turėti lie -

tu višką pavardę, bet ir tapti tikru
lietuviu. Mes turime pažinti Lietuvos
istoriją, įvertinti lietuvių kultūrą ir
laikytis tradicijų. Čia didžiausią pa -
galbą suteikia lituanistinė mokykla ir
mūsų mokytojai, kurie negailėdami
jėgų stengiasi  mūsų širdyse įkvėpti
meilę Lietuvai.

Aš manau, jei žmogus nesididžiuoja
būdamas lietuvis, argi iš tikrųjų jis
vertas to vardo?! Juk pagalvokime,
kiek lietuvių per tą tūkstantmetį
padėjo galvas, kad šiandien Lietuva
egzistuotų kaip valstybė.  Tai Lietu -
vos kunigaikščiai, kariai, knygnešiai,
savanoriai, partizanai, tremtiniai ir
šių dienų kovotojai už laisvę.

Aš labai laiminga, kad gimiau lie -
tuve ir bet kokiomis sąlygomis sten -
giuosi ja išlikti. Taigi, poeto J. Sau -
erveino žodžiais tariant ,,Tą garbę
gavome užgimę, jai ir neturim leist
pražūt!”

Vaiva Lagunavičiūtė
Maironio lituanistinė mokykla

10 B klasė

Mano laisvalaikis įvairus, – aš
visur dalyvauju, šoku, dainuoju, mėg -
stu daryti įvairius rankdarbius, vaidi -
nau. Tačiau knygų taip pat nepamirš-
tu, retkarčiais jas pas kai tau.

Vieną knygą pradėjome skaityti
kartu su draugu. Bandėme dalintis,
ta čiau iš to nieko gero  neišėjo. Drau -
gas perskaitė ją visą, o aš, belaukda -
ma savo eilės, sutingau ir daugiau ne -
beskaičiau. Jei ne draugas, aš jau bū -
čiau perskaičiusi tą knygą. Turiu pri -
sipažinti, kad anksčiau skaitydavau
daugiau. Bet, žinote, toks jau tas jau-
nimas, – skaitai, skaitai, o kai atsi -
randa kitas įdomesnis darbas, padedi
knygą į šoną, ar nuneši atgal į bib-
lioteką.

Mano laisvalaikis šiuo metu pa -
sikeitė, dažniau pradėjau žiūrėti tele -
vi zorių. Aš žinau, kad jis kenkia svei -
katai, ypač regėjimui, bet visvien jį
žiū riu.

Tris kartus per savaitę nueinu į
rank darbių būrelį. Ten labai įdomu,
ga lima daug ko gražaus ir įdomaus
išmokti. Vėliau tuos savo darbelius
pardavinėjame per Kaziuko, Amatų
bei Velykų muges. Mūsų darbeliai ir
mes daug kur apkeliaujame, netgi pa -
bu vojome Vokietijoje.

Pelnas, parduodant darbelius,
man nesvarbu. Svarbu, kad mūsų
dar beliai patiktų žmonėms. Mes juos
darome iš visos širdies. Gauname ir
pi nigų, bet man jie nesvarbu, aš savo
pinigus visuomet noriu  atiduoti
rank darbių mokytojai. Siūlau dėl to,
nes žinau, kad medžiagų, kurių trūk -
s ta rankų darbeliams daryti, mokyto-
ja visuomet nuperka už savo pinigus.
Tačiau mokytoja mano pinigų nie -
kuo met neima, nori, kad ir aš jaus -

čiau, kad už gerą darbą būna atlygin-
ta.

Šiame būrelyje galima pailsėti ir
atsipalaiduoti, daryti tai, kas tau šau -
na į galvą. Žinau, kad jei pradėjai, rei -
kia pasistengti pabaigti darbelį iki
galo ir be pykčio. Paskutinis mano
dar  bas buvo didelis, tačiau aš jį atli -
kau ganėtinai greitai – tai keturios
vir tuvinės pirštinės, kitaip dar vadi-
namos puodkėltėm, ir penkios adati -
nės. Namuose mezgu sau megztinį.
Kai numezgiau pirmąją megztinio
da lį, nunešiau pasigirti ir parodyti
auklėtojai. O ji – pasižiūrėjo, nusišyp-
sojo, ištraukė iš mezginio virbalus ir
pradėjo ardyti. Pasirodo, megztinio
da lis buvo du kartus didesnė, nei
man reikėjo. Su giliu liūdesiu turėjau
baigti išardyti. Dabar jau esu numez-
gusi abi dalis ir moku ,,nuimti” akis.
Mezgu paskutinę detalę – didelę ir
ma dingą apykaklę.

Dar aš šoku ir dainuoju. Šokti
man sekasi geriau. Kai šoku – atsi-
palaiduoju ir užmirštu viską, girdžiu
tik muziką. Mėgstu dainuoti, tačiau,
dainuodama bijau, kad nepadaryčiau
klaidų. Dar demonstruoju madas. Vi -
si mane giria už gražią eiseną. Vadovė
sako, kad galėčiau dalyvauti madų
de monstravime ant podiumo. Tačiau
realybėje aš visai kitas žmogus ir
vaikš tau, kaip ir visi mano draugai
vaikšto.  Manau, kad esu nepasto-
vaus būdo vaikas. Negaliu ilgiau sus-
toti prie vieno ir to paties dalyko, to -
dėl ir mano laisvalaikis labai įvairus.

Stengiuosi visur dalyvauti ir
nenurimti. Knygos manęs dar laukia.

Kristina
www.viesvilesvaikai.lt

Laisvalaikis.  Knyga ar...?

Šių metų vasario 28 d. Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga
Jaunimo centre į jungtinį Čikagos lietuvių liaudies kolektyvų labdaringą vaka-
rą-koncertą „Man reikia Jūsų” pakvies tautinių šokių grupė ,,Suktinis” (vadovai
Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai), liaudiškos muzikos kapela ,,Sodžius”
(vadovas Rimantas Pumputis), solistė Genutė Bigenytė, liaudies muzikos an-
samblis ,,Gabija” (vadovė Genė Razumienė) ir lietuvių tautinių šokių grupė
,,Lie tuvos Vyčiai” (vadovė Lidija Rin gie nė). Vakarą ves Daiva Švabie nė.

Šį kartą jie susibūrė ne šiaip sau. Kon certo metu surinktos lėšos bus skirtos
Jurbarko rajone esan tiems Viešvilės vaikų globos namams. O kaip gyvena tų
namų auklėtiniai ir ką jie veikia sužinosite perskaitę tų namų auklėtinės 10
klasės mokinės Kristinos rašinėlį.

Redaktorė

Maironio lituanistinės mokyklos moksleiviai atsisveikina su mokykla
2008 m. 

Maironio lituanistinės mokyklos moksleivių projektai apie Lietuvą.
Nuotraukos iš ,,Draugo” archyvo

Darbelių paroda Viešvilės vaikų globos namų meno galerijoje. 
www.viesvilesvaikai.lt nuotr.

„Madinga dabar būti pasaulio žmogumi, bet aš visada norėčiau būti Lie -
tuvos žmogumi”, „Lietuva – mano Tėvynė, kurioje praleidau savo nuostabiau -
sias akimirkas”, „Čia, kur gyvenu dabar, niekada nepajutau duonos kvapo,
kaip kadaise pas močiutę kaime sėdėdama prie krosnies jutau”, – tai mintys
iš konkurso „Lietuva vaiko akimis”, kurį surengė Tautinių mažumų ir išeivi-
jos departamentas (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvių
kal bos institutas (LKI) 2006 m.

Idėją surengti konkursą įkvėpė Darijos Siliūnaitės iš Lemonto (JAV) die -
no raštis „Kelionė”, praėjusiais metais publikuotas „Skautų aide”, kuriame ji
ap rašė savo kelionės į Lietuvą įspūdžius. Vertinant indėlį, Darija buvo apdo -
vanota nominacija „Už gyvą ir nuotaikingą tekstą, įžiebusį konkurso ‘Lietuva
vaiko akimis’ kibirkštį”.

Ar žinai?..
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DETROIT, MI

Kas per pastaruosius metus yra
da  lyvavęs Čikagos didžiajame
Va sario 16-osios minėjime Ma-

ria gim nazijoje, yra girdėjęs neeilinių
kal bėtojų, tarp jų generolą Joną
Kronkaitį, ,,Washington Post” žur na -
listą David Sat ter ir filmininką
Andrei Nekrasov, ambasadorių Tefft,
JAV Kongreso narį Thaddeus Mc -
Cotter, istorijos profesorių, Kara liau -
čiaus krašto gynėją dr. Darių Furmo -
na vi čių, JAV senatorių Ri chard
Durbin ir Kongreso narį John Šimkų.
Šių metų minėjime dalyvaus  visuo -
me nininkas, politinis veikėjas Sau -
lius Anu žis iš Detroit ir JAV Vals -
tybės de par tamento di rek torius Alan
Meltzer. Susipažinkime su jais arti-
miau.

Nuo jaunų dienų… 

Saulius Anužis yra kylanti
žvaigž dė Amerikos visuomeniniame
gyvenime. Gimęs ir augęs Detroit

apylinkėje, jis nuo jaunų dienų
pradėjo dalyvauti Amerikos viešoje
veikloje. Dar būnant universitete,
kur studijavo ekonomiką, jis buvo iš-
rinktas universiteto studentų tarybos
pirmininku. Jau 1980 m. buvo iš-
rinktas oficialiu delegatu JAV Res -
publikonų partijos rinkiminėje kon -
ven cijoje ir buvo vienas iš jauniausių
tame renginyje. Dalyvavo JAV pre-
zidento Ronald Reagan inauguraci-
joje. Vėliau Anužis pradėjo eiti įvai-
rias pareigas Michigan valstijos res-
publikonų partijos vadovybėje. Akty-
viai dirbo su senatoriumi Posthumus,
kuris vėliau tapo Michigan vicegu-
bernatoriumi. Dirbo su Jack Kemp,
kuris buvo prezidento Reagan vado-
vybėje, ėjo Housing and Urban De -
velopment departamento vedėjo pa-
reigas.

Kandidatas

Sėkmė sekė Anužio pastangas —
2005 ir vėl 2007 metais jis buvo vien-
balsiai iš rinktas Michigan valstijos
Respub likonų partijos pirmininku.
Po to paskirtas į Respublikonų par-
tijos centrinį komitetą ir tarp kitų
pareigų rūpinosi pereitų metų rin-
kiminės konvencijos ruoša. Prieš po-
rą sa vai čių jo pavardė vėl nuskam-
bėjo žinia sklai doje, kada rungėsi
tapti JAV Res pub likonų partijos pir-
mininku. Pa kliu vęs į paskutinį ket-
vertuką, Anužis atkakliai ko vojo ir
susilaukė didelio dėmesio siekiant
minėto posto.

Kompiuterinės technologijos ži -
no vas, jis yra pripažintas kaip vienas
iš labiausiai išprususių Res pub li konų
partijos veikėjų šioje srityje. 

Savo laiku Anužis buvo vienas iš
,,Quick Connect USA” ben dro vės pra -
di ninkų, kuri tiekia Michigan vals-
tijos gyventojams telefonines, inter-
neto ir panašias paslaugas. Prieš ak -
tyviai įsijungdamas į politinę veiklą,
Anužis buvo šios korporacijos tarybos
pirmininkas.

Garbės konsulas

Aktyvus lietuviškoje veikloje, jis
šiuo metu yra Lietuvos garbės kon -
sulas Michigan valstijoje. 

Saulius kartu su savo žmona Li -
na Alksninyte-Anužiene augina ke tu -
ris sūnus — Matą, Tadą, Vytį ir Ma -
rių. Apie Sauliaus veiklą buvo ra šo-
ma Amerikos žiniasklaidoje, įskai -
tant ,,Associated Press” pranešimuo-
se ir ,,Wall Street Journal”.

Nuo Meksikos iki Maskvos…

Kitas Vasario 16-osios minėjimo
svečias bus Alan Meltzer.  Šiuo metu
jis yra Skan dinavijos ir Baltijos
reikalų vykdomasis direktorius JAV
Valstybės depar ta men te. Prieš tai
dirbo patarėju poli tiniams klausi-
mams JAV ambasadoje Meksikoje.
Nuo 2003 iki 2005 m. buvo specialus
patarėjas JAV ambasadoje Maskvoje.
Ten ypatingą dėmesį skyrė Rusijos
vidaus politikai ir religinės laisvės
klausimams. 

Washingtone krizės centre

Nuo 2001 iki 2002 metų Meltzer
dirbo Valstybės depar ta mento veiklos
centre, ku ria me sekė užsienyje vyks-
tančias krizes ir koordinavo Vals-
tybės de parta mento atsiliepimus į
juos. 1999 – 2001 m. buvo vicekonsu-
las Montevideo, 1997 – 1999 m. dirbo
vicekonsulu Gua te maloje. Jis yra
apdovanotas įvai riais valstybiniais
atžymėjimais, įskai  tant garbės žy-
meniu už pasie ki mus žmo gaus teisių
ir demo kratijos plėtros srityje. Prieš
darbą užsienio reikalų tarnyboje
Meltzer buvo teisinis pata rėjas Vals-
tybės depar tamento teisi nia me sky-
riuje. Baigė University of Virginia
teisės fa kul tetą ir Haverford kolegiją
gar bės pažymėjimu.

Visuomenė kviečiama dalyvauti,
išgirsti turiningus pranešimus ir taip
prasmingai paminėti Lietuvos Ne -
priklausomybės šventę. Visus kviečia
dalyvauti Amerikos Lietuvių Tarybos
Čikagos skyrius.

Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo minėjimas Čikagoje
Sekmadienį, vasario 15 d., Maria gimnazijoje 1 val. p. p.
Susipažinkime su šių metų prelegentais

Saulius Anužis

Alan Meltzer

TRUMPOS PASTABOS IR ŽINUTĖS IŠ DETROIT

Vasario 16-tos, Kovo 11-osios ir
Lietuvos tūkstantmečio 

minėjimai

Pirmasis Vasario 16-tos minėji-
mas vyks š. m. vasario 15 d. Jį Šv. An-
tano lietuvių parapijoje ruošia šau-
liai, ramovėnai ir Šv. Antano parapi-
jiečiai.

* * *
JAV Lietuvių Bendruomenės

Detroit apylinkės valdyba buvo nus-
prendusi Vasario 16-tos minėjimą
ruošti vasario 22 d. Dievo Apvaizdos
lietuvių parapijos patalpose. Bet su-
gedus Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pijos šventovės pečiams, parapijos va-
dovybė paskelbė, kad jie tą dieną ruoš
Užgavėnių pietus, kurių metu rinks
lėšas naujo pečiaus išlaidoms padeng-
ti. Naujas pečius kainuos daugiau nei
35,000 dolerių. LB turėjo ieškoti
kitos datos. Jų ruošiami Vasario 16-
tos ir Kovo 11-sios minėjimai vyks š.
m. kovo 8-tą Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos patalpose.

* * *
Kovo 15 d. Wayne State Universi-

ty įrengto Lietuvių kambario komite-
tas, atsižvelgdamas ir prisitaikyda-
mas prie kitų organizacijų ruošiamų
renginių, pakeitė renginio temą ir
ruošia Lietuvos tūkstantmečio minė-
jimą, kurio metu bus paminėtas Lie-
tuvos 1000–metis ir pristatytas pro-
jektas ,,Lietuvių kambario atnaujini-
mas”. Jis įvyks kovo 15 d. 1 val. p.p.
Lietuvių kambaryje.

Apie kambarį ir jo istoriją esu ra-
šęs mūsų spaudoje 2006 metais. Tad
apie jį trumpai. Sumanymą tokius
kambarius (ethnic rooms) įrengti
Wayne State University iškėlė Det-
roit miesto mero žmona Catherine
Gribbs, 1973 m. vasario 26 d. su-
kviesdama tautinių grupių atstovus.
Lietuvių ir kitų tautinių grupių
atstovai tam pritarė. Užtruko keletą
metų, kol buvo įrengtas Lietuvių
kambarys. Kambario meninį projektą
paruošė architektai Rimas ir Jonas
Mulokai. Oficialus jo atidarymas
įvyko 1978 m. vasario 16 d. J. E. Vys-
kupas Vincentas Brizgys, dalyvavęs
atidarymo ceremonijoje, tą kambarį
pašventino. Iškilmėse dalyvavo uni-
versiteto ir mūsų organizacijų dar-
buotojai.

Wayne State University studijuo-
ja per 40,000 įvairios etninės kilmės
studentų. Pastate, kuriame įsikūrę
,,etniniai kambariai” (iš viso jų yra

per penkiolika), Lietuvių kambarys
išsiskiria iš kitų. Jame pristatyta se-
novinė Lietuva.

Nuo Lietuvių kambario įkūrimo
praėjo 31 metai. Per tą laiką pasikeitė
ir Lietuva. Išrasti nauji būdai, kaip
pristatyti Lietuvą: vaizdais, elektro-
ninėmis priemonėmis ir t. t. Lietuvos
tūkstantmečio proga Lietuvių kam-
bario komitetas nori jį atnaujinti. Ti-
kiu, kad kaip ir prieš 36 metus det-
roitiečiai ir Amerikos lietuviai su to-
kiu pat entuziazmu atsilieps į šį pra-
šymą ir prisidės prie Lietuvių kam-
bario komiteto projekto įgyvendini-
mo.

* * *
JAV LB Michigan apygardos val-

dyba, kartu su Detroit apylinkės val-
dyba, š. m. balandžio 19 d. Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos patalpose
ruošia Lietuvos tūkstantmečio minė-
jimą. Tikiu, kad ateityje plačiau apie
tai informuos patys renginio rengėjai.

* * *
Kaip rudenį krenta lapai, taip į

amžinybę iškeliauja dar tik plačiau
pražydę ir į lietuvišką veiklą aktyviai
įsijungę lietuviai: a.a. Kristina But-
kūnaitė-Zubrickienė ir aktyvus lietu-
viškų organizacijų darbuotojas a.a.
Anatolijus Viskanta.  

* * *
Anatolijaus Viskanto laidotuvėse

dalyvavo ir Saulius Anužis, buvęs
kandidatas į Amerikos Respublikonų
partijos Centrinio komiteto pirminin-
kus. Teko su juo pasikalbėti ir apie
Amerikos bei tautinių grupių Res-
publikonų partijų padėtį. Anužį nau-
jas Amerikos Respublikonų partijos
Centrinio komiteto pirmininkas Mi-
chael  Steele pakvietė būti jo pava-
duotoju, bet jis apsiėmė tik vadovauti
technologinių priemonių panaudoji-
mo skyriui.  Anužio teigimu, naujas
pirmininkas pasisako už tautinių
grupių atgaivinimą ir jų įtraukimą į
Respublikonų partijos struktūrą. 

Anužį kalbino ,,Lietuviškų melo-
dijų” radijo valandėlės vedėjas Algis
Zaparackas, pasikalbėjimą išgirsite
vasario 14 d. radijo laidoje, įsijungę
WWPON AM 1460 šeštadienį 8 val.
ryto. 

* * *
Prezidentui Barack Husein Oba-

ma mandagiai duodu 30 dienų – me-
daus mėnesiui.

Parengė 
Jonas Urbonas

Wayne State University įrengto Lietuvių kambario komitetas posėdžio
metu (iš k.): Ramutė Petrulis, dr. Aldona Valivonis, Patt Kaunelis, Algis Kau-
nelis, pirmininkas, Arvydas Valivonis, Rūta Baublys, Jonas Urbonas ir Regina
Juškaitė-Švobienė.                                                                        J. Urbono nuotr.
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ES fondû finansavimâ 
bus galima gauti lengviau

Vilnius, vasario 11 d. (BNS) –
Valstybės interesų atstovavimu „Leo
LT” nepatenkintas energetikos mi-
nistras žada keisti įmonės stebėtojų
tarybą. Tai padaryti ketina neeili-
niame akcininkų susirinkime.

„Valstybė įmonės valdymui įta-
kos turi turėti proporcingai turimam
akcijų kiekiui. Iki šiol tai nebuvo aki-
vaizdžiai išreikšta ar įgyvendinta. Iš
tikrųjų valstybės atstovavimas „Leo
LT” buvo ganėtinai dviprasmiškas.
Bet didžiojo akcininko – valstybės –
interesas yra padaryti taip, kad vals-
tybės interesams atstovautų žmonės,

kurie tai ir turi atlikti. Mes šiuos tiks-
lus kelsime akcininkų susirinkimo
metu, kalbėsimės su mažesniuoju ak-
cininku”, – sakė energetikos minist-
ras Arvydas Sekmokas.

61,7 proc. „Leo LT” akcijų valdo
Lietuvos Vyriausybė, 38,3 proc. –
bendrovė „NDX Energija”. 2008 m.
gegužės 20 d. įkurta „Leo LT” yra na-
cionalinė elektros energetikos bend-
rovė, per savo antrines įmones val-
danti pagrindinę Lietuvos elektros
energetikos sistemos dalį – elektros
energijos perdavimo ir skirstomuo-
sius tinklus. 

Paskelbti Lietuvos mokslo
premij¨ laureatai

Energetikos ministras žada 
pertvarkas ,,Leo LT” valdyme 

Bažnyçia ir Caritas kuria 
programâ� krizei îveikti

Vilnius, vasario 11 d. (BNS) –
2008 metų Lietuvos mokslo premijos
skirtos penkiolikai mokslininkų ir
mokslinių kolektyvų.

Tai pranešė Lietuvos mokslo pre-
mijų komisijos pirmininkas, LMA
prezidentas akademikas Zenonas Ro-
kus Rudzikas.

Premijos mokslininkams buvo
skiriamos keturiose – humanitarinių
ir socialinių, fizinių, biomedicinos bei
technologijos mokslų – sekcijose. 

Tarp apdovanotųjų – prieš kurį
laiką aktyviai politikoje dalyvavęs
Bronislovas Genzelis, humanitarinių
ir socialinių mokslų sekcijos premiją
gavęs už darbų ciklą ,,Lietuvos kul-
tūros istorijos tyrinėjimai (kultūro-
loginiai ir politologiniai aspektai)“.

Tos pačios sekcijos premijos pa-
skirtos kalbininkui Aleksui Stanislo-
vui Girdeniui ir istorikui Eugenijui
Jovaišai. Pirmajam – už tarmių ir kal-
bos istorijos tyrimus, antrajam – už
darbų ciklą ,,Istorija ir kompiuteriai”.

Su kalba ir kultūra susijęs taiko-

masis darbas buvo apdovanotas ir
technologijos mokslų sekcijoje: čia
premija buvo paskirta keturių moks-
lininkų kolektyvui už darbų ciklą
,,Informacinės technologijos lietuvių
kalbai ir kultūrai”.

Pristatydamas laureatus, Z. R.
Rudzikas pažymėjo, kad palyginti su
ankstesniais metais, konkurencija
tarp mokslininkų yra išaugusi: šįkart
į vieną premiją vidutiniškai preten-
davo po 2–3 darbus.

Anot Z. R. Rudziko, didžiausia
konkurencija šiemet buvo humanita-
rinių ir socialinių bei fizinių mokslų
sekcijose, kiekvienoje iš kurių komi-
sijai teko rinktis iš 14 darbų.

Laureatų amžius, pasak Z. R. Ru-
dziko, labai įvairus, tačiau kadangi
nemaža premijų skiriama už daugia-
mečius darbų ciklus, kai kurių laure-
atų amžius esą siekia ir 70 metų.

Vyriausybės įsteigtos Lietuvos
mokslo premijos, kurių kiekvienos
dydis – 44,2 tūkst. litų, bus teikiamos
pirmosiomis kovo dienomis.

Vilnius, vasario 11 d. (ELTA) –
Europos Sąjungos (ES) paramą konk-
retiems verslo projektams bus galima
gauti greičiau ir palankesnėmis sąly-
gomis.

Vyriausybė nutarė pakeisti kai
kurias Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių nuostatas. Da-
bar projektų vykdytojams bus plačiau
taikomas sąskaitų apmokėjimo bū-
das, be to, verslo projektams atsiras
galimybė gauti avansą. 

ES paramos įsisavinimą taip pat
turėtų paspartinti ir perpus sutrum-
pintas mokėjimo prašymų patikros
laikas.

Finansų ministerijos sekreto-
riaus Rolando Kriščiūno teigimu,
esant šiandieninei ekonominei padė-
čiai, kai verslas susiduria su finan-
sinių išteklių trūkumu, palengvini-
mai padės patenkinti ES projektų fi-
nansavimui būtinų lėšų poreikį.

,,Ir tai dar ne pabaiga – šiuo me-

tu peržiūrimi visi ES fondų finansa-
vimą reglamentuojantys teisės doku-
mentai, toliau bus daromi pakeiti-
mai, supaprastinantys ES paramos
administravimą”, – sakė Finansų mi-
nisterijos sekretorius.

Minėti pakeitimai priimtini ir
partneriams. ,,Krizės laikotarpiu vers-
lininkams išties sudėtinga gauti pa-
skolas. Pradėti naujus projektus eko-
nominio nuosmukio laikotarpiu įs-
tengia nedaug įmonių”, – teigia Lie-
tuvos verslo darbdavių konfederaci-
jos prezidiumo narys, Šiaulių banko
valdybos pirmininko pavaduotojas
Viktoras Budraitis.

Europos Komisija šiuo metu taip
pat peržiūri teisės aktus dėl ES para-
mos įsisavinimo pagreitinimo. Pasiū-
lymus tikimasi priimti per pirmąjį šių
metų pusmetį, o Lietuvoje ES regla-
mentų pakeitimai būtų peržiūrėti
maždaug per mėnesį po jų priėmimo
Europos Parlamente. 

Vilnius, vasario 11 d. (Balsas.lt)
– Net penkios ES narės pateko į 10
mažiausiai religingų pasaulio šalių
sąrašą. Estijai šiame sąraše atiteko
pirmoji vieta, skelbia EUobserver.

Tik 14 proc. apklaustų Estijos gy-
ventojų teigiamai atsakė į klausimą
„Ar religija yra svarbi jūsų kasdieni-
nio gyvenimo dalis?” Apklausą atliko
tyrimų bendrovė „Gallup”.

Toliau mažiausiai religingų šalių
sąraše yra dvi Šiaurės Europos šalys
– Švedija ir Danija, kuriose religija
kasdieniniame gyvenime svarbi ati-
tinkamai 17 ir 18 proc. gyventojų.
Ketvirtoje vietoje atsidūrė Norvegija
(20 proc.), penktoje – Čekija (21
proc.). Prancūzijoje į klausimą teigia-
mai atsakė ketvirtadalis apklaustųjų.  

Apklausa atskleidė, kad religijos
svarbia kasdienio gyvenimo dalimi
nelaiko didžioji dalis Olandijos, Lie-
tuvos, Latvijos, Didžiosios Britanijos
ir Bulgarijos gyventojų. Tuo tarpu
Italija, Portugalija, Lenkija, Rumu-
nija ir Graikija gali būti laikomomis
pačiomis religingiausiomis ES šalimis.

Nepaisant to, nė viena ES šalis

nepateko į religingiausių pasaulio ša-
lių dešimtuką. Jame pirmoji vieta ati-
teko Egiptui, kuriame visi be išimties
apklaustieji religiją pripažino svarbia
kasdieninio gyvenimo dalimi. Toliau
sąraše yra Bangladešas ir Šri Lanka,
kur į klausimą teigiamai atsakė 99
proc. apklaustųjų.

Bendrovės „Gallup” specialistų
Steve Crabtree ir Brett Pehlam teigi-
mu, apklausos rezultatai iš dalies gali
būti paaiškinami tuo, kad vienos ar
kitos šalies „gyventojų religingumo
lygis ir glaudžiai susijęs su tos šalies
pragyvenimo standartais”.  Šalyse,
kurios paprastai prisikiriamos išsi-
vysčiusių šalių grupei, vidutiniškai
38 proc. gyventojų sutinka su religi-
jos svarba jų kasdieniame gyvenime,
tuo tarpu ypač religingomis pasirodė
tos valstybės, kurių ekonominis išsi-
vystymas menkas, o šalys prisikiria-
mos vargingų ir skurdžių šalių grupei.

Religingiausia iš turtingų šalių
šios apklausos duomenimis yra Ame-
rika, kurioje du trečdaliai apklaus-
tųjų teigiamai atsakė į pateiktą klau-
simą apie religijos svarbą. 

Tiesioginiai skrydñiai î Briuselî – nuo kovo 

Estai – mažiausiai religingi 
visame pasaulyje

Už apsilankymâ poliklinikoje 
gali tekti mokèti

Vilnius, vasario 11 d. (BNS) –
Belgijos įmonė ,,Brussels Airlines”
tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir
Briuselio pradės kovo 30 dieną.

Bendrovės lėktuvai kryptimi Vil-
nius-Briuselis-Vilnius skraidys 4 kar-
tus per savaitę. Tai Lietuvos susisie-
kimo ministrui Eligijui Masiuliui pa-
tvirtino Vilniuje apsilankęs ,,Brussels
Airlines” direktorius Bernard Gustin.

Pirmieji skrydžiai bus vykdomi
nedideliais iki 100 vietų orlaiviais, ta-
čiau bendrovė tikisi, jog keliaujan-
čiųjų ta kryptimi daugės. Anksčiau
tarp Vilniaus ir Briuselio keleivius
tiesiogiai skraidino Latvijos oro bend-
rovė ,,airBaltic” ir Lietuvos kapitalo
nuolatinių skrydžių įmonė ,,flyLAL-
Lithuanian Airlines”.

Vilnius, vasario 11 d. (Balsas.lt)
– Gydymo įstaigų vadovai siūlo pa-
cientams įvesti papildomą mokestį už
apsilankymą poliklinikoje ir gydy-
mąsi ligoninėje.

Tokiam mokesčiui pritaria ir
sveikatos apsaugos ministras Algis
Čaplikas. Apie tokią galimybę kalbėta
Seimo Sveikatos reikalų komiteto po-
sėdyje.

Lietuvos gydymo įstaigų asociaci-
jos viceprezidentas Edmundas Bal-
takis sako, kad naujas mokestis pa-
cientams yra reikalingas. „Būtų kal-
bama apie simbolinę sumą. Pavyz-
džiui, už apsilankymą poliklinikoje
prašyti 1–2 Lt, už vieną ligoninėje
praleistą dieną – 5–7 Lt. Tai būtų ne
tik materialinė parama sveikatos
priežiūros įstaigoms, bet ir įvestume
sampratą, kad gydymas kainuoja ati-
tinkamą kainą”, – sakė jis.

Anot E. Baltakio, dabar kas tre-
čias pacientas į polikliniką ateina ne
gydytis, o tik pasižmonėti, tad įvedus
mokestį būtų galima sumažinti ir gy-
dymo įstaigose susidarančias eiles.

Vilnius, vasario 11 d. (ELTA) –
Šalį apimant ekonominei krizei būdų
padėti jos paliestiems asmenims ieš-
ko Bažnyčia ir Caritas. Sukūrus bend-
rą veiklos programą krizės metu, ke-
tinama kreiptis ir į Vyriausybę.

Caritas surengtame susitikime
su Bažnyčios, švietimo ir socialinių
įstaigų atstovais sutarta, kad šiuo su-
dėtingu laikotarpiu svarbiausia burti
bendruomenes, skleisti pagalbos ar-
timui idėją, o Bažnyčia ir Caritas, tu-
rėdamos tiesioginį priėjimą prie la-
biausiai pagalbos reikalingų žmonių,
šį uždavinį galėtų nesunkiai išspręsti.
Nutarta konkrečius pasiūlymus, kaip
tą padaryti, Vyskupų konferencijai
pateikti vasario 20 dieną.

Pasak Vilniaus arkivyskupijos
Caritas direktoriaus Lino Kukurai-
čio, Caritas didžiausią patirtį turi dir-
bant su pažeidžiamiausio visuomenės
sluoksnio žmonėmis. Parapijų Cari-
tas centrai, veikdami atokiausiuose
Lietuvos regionuose, geriausiai mato

paprastų žmonių bėdas. Tačiau tikė-
tina, jog pagalbos reikalingų žmonių
daugės ne tik Lietuvos regionuose,
bet ir didžiuosiuose miestuose. Bū-
tent čia yra daugiausia įsipareigojimų
bankams nepajėgių vykdyti žmonių.

Socialinės ekonomikos instituto
(SEKI) direktorius Vytautas Salinis
priminė Vakaruose jau seniai vei-
kiantį Fizinių asmenų bankroto įsta-
tymą, kuris palengvintų daugelio
žmonių įsiskolinimo bankams naštą.
SEKI direktorius taip pat pabrėžė,
jog šioje situacijoje itin pagelbėtų
patarėjai, kurie nemokamai patartų
skaudžiai krizės paliestiems asmenis.

,,Visuomenei reikia telkiančio as-
mens, o Bažnyčia būtent tas ‘asmuo’
ir galėtų būti”, – pastebėjo Vyskupų
konferencijos sekretoriaus pavaduo-
tojas teol. lic. Ričardas Doveika. Pa-
sak kunigo, žmonėms turėtų atsiver-
ti vienuolynai, kartu veikti klebonai
ir parapijose dirbančios socialinės įs-
taigos.
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Vilnius, vasario 11 d. (Alfa.lt) –
Austrijos Ekonomikos tarybos prezi-
dentas pareiškė, kad tarp Rusijos ir
Europos Sąjungos (ES) prasideda
susipriešinimas, siekiant užsitikrinti
tvirtus ilgalaikius santykius su Rytų
Europos valstybėmis.

Pasak Austrijos atstovo, Rytų
Europai, tiek Rytinėms ES valsty-
bėms, tiek šalims už ES ribų, būtina
suteikti skubią pagalbą ir taip už-
tikrinti gyvybiškai svarbius ES in-
teresus.

„Rusija, prisidengdama pagalba,
siekia visiškai kitokių tikslų. Ji nori
įtraukti Rytų valstybes į savo inte-
resų sferą. Tarp ES ir Rusijos vyksta
varžybos, lemsiančios, prie kurios
‘stovyklos’ Rytų Europa prisijungs”,
– teigė politikas. Jis taip pat pareiškė,
kad tai yra visos Europos užduotis
parodyti ilgalaikį draugiškumą su

kaimynėmis iš Rytų.
Austrijos vyriausybės siūlomame

ekonominės pagalbos projekte ES
raginama padidinti finansinę pagalbą
Rytų Europos valstybėms nuo 25
mlrd. eurų iki 100 mlrd. eurų.

50 mlrd. eurų iš siūlomo projekto
būtų skirta Europos kaimynystės
politikai vystyti ir padėti narystės ES
siekiančioms valstybėms, kurių sta-
bilizavimas, pasak Austrijos atstovo,
yra ypač svarbus.

„Finansų krizė Rytų Europos
valstybes palietė skaudžiau nei Va-
karų šalis. Mūsų bendra atsakomybė
– pasirūpinti silpnesniu savo vaiku”,
– sakė politikas. Austrijos finansų
specialistas taip pat paragino nau-
jąsias ES nares – Pietryčių Europoje
ir Baltijos šalis, vykdant savo anti-
krizinius ir bankų gelbėjimo planus
sekti Vakarų Europos vyriausybių
pavyzdžiu.

Jis siūlo padidinti ekonominę
pagalbą nuo 25 mlrd. eurų iki 100
mlrd. eurų, iš jų 50 mlrd. eurų skirti
Europos kaimynystės politikai vys-
tyti. Valstybės, gavusios šią paramą,
privalėtų ją skirti ekonomikos gaivi-
nimui. Europos centrinis bankas ra-
ginamas ir toliau mažinti palūkanų
normas.

BEIJING
Kinija, pastaraisiais metais va-

dinta viena sparčiausiai besivysčiu-
sių pasaulio ekonomikų, taip pat pa-
tiria ekonominį nuosmukį ir tai
puikiai rodo oficialioji statistika. Per
sausio mėnesį Kinijos eksportas smu-
ko 17, 5 proc., tai yra didžiausias kri-
timas per pastaruosius daugiau nei
10 metų. Pasaulį krečiant ekonomi-
nei krizei ir tarptautinėms įmonėms
traukiantis iš rinkos šaliai numa-
tomas rimtas nuosmukis.

JERUZALĖ 
Izraelio užsienio reikalų minis-

trė Tzipi Livni ir buvęs premjeras,
griežtosios linijos šalininkas Ben-
jamin Netanyahu abu paskelbė per-
galę rinkimuose ir taip sudarė sąly-
gas ilgai kovai dėl valdžios. Tz. Livni
centristų partija ,,Kadima” gavo 28 iš
120 vietų parlamente, o B. Neta-
nyahu partija ,,Likud” – 27 vietas,
bet bendrai dešiniosios partijos smar-
kiai sustiprino savo padėtį, todėl
premjeru greičiausiai taps B. Neta-
nyahu. Izraelio dešiniųjų tikėtinas
grįžimas į valdžią galėtų trukdyti
JAV remiamoms pastangoms gaivinti
Artimųjų Rytų taikos derybas.

WASHINGTON, DC
Mažiausiai 15 žmonių žuvo per

viesulą, kuris siautėjo JAV Oklahoma
valstijoje, pranešė vietos žiniasklai-
da. Dienraštis ,,The Oklahoman”
citavo valstijos pareigūnus, kurie
pranešė, jog antradienį kilęs viesulas
paliko apie 800 metrų ilgio griuvėsių
ruožą Lone Grove mieste.

* * *
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton  išreiškė viltį, kad Jungtinės
Valstijos ir Iranas ras būdą, kaip už-
megzti tiesioginį dialogą ir ,,pasiekti
geresnį tarpusavio supratimą”. Ta-
čiau H. Clinton pakartojo JAV nei-
giamą nusistatymą Irano branduo-
linių ambicijų atžvilgiu. Diplomatė
pridūrė, kad JAV priešraketinės gy-
nybos skydas Čekijoje ir Lenkijoje
taptų veiksminga prevencine priemo-
ne, jeigu šis planas būtų techniškai ir
finansiškai įgyvendinamas, o Iranas
tebekeltų grėsmę.

Pasaulio naujienos

JAV Senatas pritarè
ekonomikos gaivinimo planui

ES ir Rusija kovoja dèl îtakos 
Rytû Europoje 

PRAHA
Europos Sąjungai (ES) pirminin-

kaujanti Čekija kartu su Prancūzija
ir Vokietija šaukia neeilinį ES vadovų
susitikimą vasario pabaigoje. Susiti-
kimo metu, kuris vyks arba Prahoje,
arba Briuselyje, bus pradėtos derinti
ES šalių nuostatos rengiantis eili-
niam ES vadovų tarybos susitikimui
kovo 19–20 d., kuriame tradiciškai
svarstomi ekonominiai klausimai.

MINSKAS
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka pareiškė, kad Ru-
sijai teks duoti Minskui pigias pasko-
las ir suteikti kitas lengvatas, jeigu ji
nori savo oro sienų saugumo garanti-
jų, pranešė Baltarusijos informacijos
agentūros. Praėjusią savaitę Rusija,
Baltarusija ir kai kurios kitos NVS
šalys pranešė ketinančios sukurti
bendrą priešlėktuvinės gynybos sis-
temą, kuri eitų nuo NATO sienų iki
Kinijos. Baltarusija būtų svarbiausia
tokios PLG sistemos dalis. A. Luka-
šenka sakė, kad kol kas Minskas daro
rusams nuolaidas kaip energetikos
išteklių šaltiniui.

TBILISIS
Separatistiniame Pietų Osetijos

regione esančių Rusijos karių grupė
trečiadienį buvo įžengusi į gruzinų
kontroliuojamą teritoriją, tačiau po
kurio laiko atsitraukė į Pietų Osetiją,
pranešė gruzinų policija. Šis įvykis
sukėlė Gruzijos pareigūnų susirūpi-
nimą, kad Rusijos karinės pajėgos
stengiasi užimti vietas už Pietų
Osetijos administracinės sienos.

MASKVA
Rusija pasiryžusi plačiau ben-

dradarbiauti su NATO nekarinių
krovinių gabenimo į Afganistaną sri-
tyje ir neatmeta galimybės tam pa-
naudoti savo karinę transporto avia-
ciją, jeigu normalizuosis santykiai su
organizacija. ,,Gali būti bet kurie kiti
susitarimai. Svarbiausia – kad Ru-
sijos ir NATO santykiai sugrįžtų į
normalią vagą”, – sakė užsienio rei-
kalų ministras Sergej Lavrov.

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Washington, DC, vasario 11 d.
(AFP/BNS) – JAV Senatas patvirtino
838 mlrd. dolerių vertės ekonomikos
gaivinimo planą ir pasiruošė sudėtin-
goms deryboms dėl kompromiso su
Atstovų rūmais, kad galėtų šią sa-
vaitę pasiųsti galutinį šio plano va-
riantą prezidentui Barack Obama.

,,Gerai, tai gera žinia”, – pasi-
džiaugė B. Obama, kuris nuo ekono-
mikos krizės smarkiai nukentėjusioje
Floridoje tęsė viešųjų ryšių kampani-
ją, spausdamas įstatymų leidėjus
patvirtinti šį planą.

Už Senato siūlomą projektą bal-
savo 61, prieš – 37 senatoriai, tuo
pačius atverdami kelią deryboms,
kurių metu bus siekiama užglaistyti
prieštaravimus tarp jų siūlomo plano
ir Atstovų rūmų proteguojamo pa-
našaus pobūdžio projekto, kurio
vertė – 819 mlrd. dolerių. Kai po de-
rybų bus priimtas kompromisinis
planas, už jį bus atskirai balsuojama
abejuose Kongreso rūmuose.

Senato ir Atstovų Rūmų demok-
ratų daugumų vadovai sakė dirbsian-

tys, kiek reikės, kad galutinis paketas
būtų įteiktas pasirašyti B. Obama iki
jo pasiūlytos galutinės datos –vasario
16 d.

Senato balsavimas buvo sureng-
tas po to, kai nedidelė svyruojančių
senatorių grupė pasiūlė kitą projektą
ir užsitikrino trijų nuosaikiųjų res-
publikonų paramą. Nepakankamas
balsų skaičius gali tapti pagrindine
kliūtimi, jeigu bus nuspręsta rimčiau
taisyti Senato pasiūlytą gaivinimo
plano variantą.

Respublikonai, kurie kone be
išimčių nepritaria šiam projektui,
argumentuoja, kad jame numatytos
pernelyg dosnios vyriausybės išlai-
dos, taip pat pageidauja, kad būtų nu-
spręsta labiau sumažinti mokesčius.

,,Amerikos žmonės pasiruošę
palaikyti ekonomikos planą, jeigu jis
būtų veiksmingas ir jeigu pagal jį
pinigai, kurių mes neturime, nebūtų
leidžiami mums nereikalingiems da-
lykams. Taip galvoja ir Kongreso res-
publikonai”, – sakė Senato mažumos
vadovas Mitch McConnell.

JAV Senatas patvirtino 838 mlrd. dolerių vertės ekonomikos gaivinimo planą.
REUTERS-SCANPIX nuotr.



8                      DRAUGAS, 2009 m. vasario 12 d., ketvirtadienis

VALGOMIEJI
LAUKINIAI AUGALAI

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

Mūsų stalui

Dilgėlė

Nors dilgėlė iki šiol laikyta stip-
riu alergenu, skaudžiai dilginančiu
odą, visai neseniai šis laukinis auga-
las pripažintas vertingu, turtingu
įvairių maistinių medžiagų. Jos nau-
dą sveikatai ir skonines savybes įver-
tino net didžiausi gurmanai. Laiku
nuskinta ir tinkamai paruošta dilgėlė
nė kiek nedilgina. 

Lietuvos kaime jau nuo seno
buvo verdama dilgėlių sriuba. Jos
skonis visai panašus kaip ir rūgš-
tynių sriubos. Esu pati daug kartų jos
valgiusi, nes mama dažnai ją virdavo
ir vis sakydavo, kad tai sveika sriuba.
Net ir Kaune buvo galima rasti dilgė-
lių, tik reikėjo skabyti jaunus, dau-
giausia pavasarį stiebus. 

Dilgėlių antpilais stipriname
plaukus. Reikia užplikyti verdančiu
vandeniu dilgėlių arbatą arba džio-
vintas dilgėles, leisti nusistovėti ir
tuo antpilu švelniai, pirštų galais įt-
rinti galvos skalpą. Nuo to plaukai
neslinks, masažas suaitrins krauja-
gyslių veiklą, tad ir plaukai augs svei-
kesni.

Dilgėlių antpilu valome mūsų or-
ganizmą nuo jame susikaupusių šla-
kų. Geriame po puodelį paruoštos ar-
batos, bet tik vakare, po vakarienės,
nes tik mums miegant organizme
prasideda virškinimo procesas ir
pasiskirstymas medžiagomis, tai pat
vyksta ir valymosi procesas. Dilgėlių
arbata valo žarnyną, inkstus, kepe-
nis. Tokį valymą reikėtų kartoti kas
tris mėnesius. Jis nėra kenksmingas

ir neturi pašalinio poveikio. Dilgėlių
arbatos galima gauti lietuvių, lenkų,
rusų parduotuvėse. 

Saulučių žiedai

Valgomi saulučių žiedai ir lape-
liai. Jie puikiai dera prie saldžių su-
muštinių. Daugiametės saulutės lo-
tyniškas pavadinimas bellis perennis
– reiškia ,,ištvermingas grožis”. Iš
tiesų, ši nuostabi mažytė ,,grožybė”
žydi kone kiaurus metus, ilgai išlieka
jos kvapas, be to, šis skanėstas nau-
dingas sveikatai. Saulutėmis puošia-
mos ir gardinamos salotos, sriubos,
marinatai. 

Valgomaisiais žiedais, pavyz-
džiui, daugiametinėmis saulutėmis,
medetkomis ar rožių žiedlapiais, pa-
puoštas desertinis prieskonių sumuš-
tinis yra itin patrauklus ir gardus. Jį
mielai valgys tiek vaikai, tiek vyresni
žmonės, tiek po sunkios ligos atsigau-
nantys asmenys. Tik reikia vartoti su
saiku, nes per daug jų sudėjus, su-
muštiniai įgaus aštroką skonį.

Laukinės pienės

Paprastai ji laikoma piktžole, ku-
ri gadina mūsų kiemo veją. Tačiau ši
piktžolė labai maistinga, turinti daug
mineralų ir vitaminų. Portugalijoje,
Graikijoje, Italijoje ir kituose Euro-
pos kraštuose šeimininkės, salotas
ruošdamos, visada prideda šviežių
pienių lapelių ir kitokių pievose pri-
skintų valgomųjų žolelių. Mūsų
didžioji kulinarė Stefanija Stasienė
knygoje ,,Kulinarija ir papročiai” ne
tik aprašė vertingąsias pienių savy-
bes, bet ir pateikė kelis su jomis ga-
minamus receptus. Knygoje ji šitaip

pristatė pienes:  ,,Kiekvienoje pieve-
lėje ir kiekviename žemės sklype pa-
vasarį pražysta paprastoji pienė. Ir
dažniausiai ten, kur nepageidaujama.
Tad tenka su ja kovoti kaip su pikt-
žole, geltonais žiedais iškilusia žalioje
vejoje.”

Tačiau pienė yra labai vertingas
augalas mitybai ir medicinai, plačiau
naudojama kaip vaistažolė. Pavyz-
džiui, jos šaknys stimuliuoja tulžyje
susidariusius junginius ir pašalina iš
kūno nereikalingą vandenį. Šviežios
pienės sultys veiksmingai pašalina
sąnarių rūgštis. Tai labai svarbu ser-
gantiems artritu ir reumatizmu. Pie-
nių šaknų arbatą patariama gerti
kenčiantiems nuo vidurių užkietėji-
mo, tulžies akmenų, svaigulio ir kitų
negalavimų.

Pienės vartojamos maistui. Vie-
nas Amerikos rašytojas 1900 metais
rašė, kad vaikai ir moterys, atvykę iš
Italijos ir Portugalijos, parkuose
rinkdavo pienes ir  pasigardžiuodami
jas valgė. Tuo tarpu prancūzai mėgs-
ta ant sviestu pateptos duonos už-
barstyti jaunų pienių lapelių. Gaila,
kad dabar nei parkuose, nei savame
kieme nepasiskabysime pienių, nes
viskas purškiama chemikalais. Grai-
kų ir kitose parduotuvėse parduo-
damos pienių salotos, tad reiktų jas
ten pirkti ir vartoti.

Virtiniai su pienėmis ir 
pomidorų padažu
(Pagal S. Stasienę)

Reikės:
1 ir pusė stiklinės miltų, 
1/2 šaukštelio druskos, 
1 šaukšto alyvų aliejaus, 
1/4 stiklinės šilto vandens, 
1 kiaušinio.
Visus produktus sudėti į dubenį,

suminkyti tešlą ir pridengtą padėti į
šalį.

Įdaras: 
3 šaukštai alyvų aliejaus, 
1 nedidelis smulkiai supjausty-

tas svogūnas, 
2 skiltelės smulkiai supjaustyto

česnako, 
1/2 svaro nuplautų, nusausintų

ir smulkiai supjaustytų pienių lapų, 
1/2 šaukštelio druskos, 
1 kiaušinis, 
2 šaukštai smulkiai supjaustyto

kvapiojo baziliko, 
1 ir pusė stiklinės sausos varškės. 
Įkaitintame aliejuje pakepinti

svogūną ir česnaką, kol šiek tiek
pagels. Sudėti pienes ir druską. Mai-
šant pakepinti 5 minutes. Atvėsinti,
dėti kiaušinį, prieskonius ir šiek tiek
sutrintą varškę. Išmaišyti.

Tešlą plonai iškočioti ir formele
išspausti apskritimus. Dėti po šaukš-
telį įdaro ir, užlenkus kraštus, pirš-
tais suspausti. Dėti į verdantį vande-
nį ir pavirinti 3–4 minutes. Išgriebti
kiaurasamčiu, patiekti ant plokščios
lėkštės užpylus padažu.

Padažas: 
1 stiklinė spagečių padažo, 
1/2 stiklinės tarkuoto parmezano

sūrio, 
1/2 stiklinės grietinėlės.

Spagečių padažą supilti į nedidelį
kaistuvėlį. Maišant užvirinti ir suber-
ti parmezano sūrį. Nukelti nuo ug-
nies ir supilti grietinėlę.

Pienių salotos su 
Ricotta sūriu

Reikės:
1 sv. jaunų pienių lapelių, 
6 šaukštų alyvuogių aliejaus, 
1/4 stiklinės plokščiai supjaus-

tytų ir pagruzdintų migdolų, 
2 šaukštų raudonojo vyno acto, 
1 šaukšto medaus, 
1/4 sv. ricotta (arba feta) sūrio, 
druskos, pipirų.

Pienių lapelius nuplauti ir, suvy-
niojus į servetėlę, padėti į šaldytuvą.
Į plaktuvę supilti aliejų, 2 šaukštus
migdolų, actą ir medų. Gerai išplakti.
Druskos ir pipirų – pagal skonį.
Pienių lapelius, jei dideli, suplėšyti ir
sudėti į dubenį. Užpilti išplaktu miši-
niu. Sumaišyti ir išdėlioti į lėkštes.
Viduryje padaryti duobutes ir suberti
likusius migdolus. Užbarstyti ricotta
arba feta sūriu. Tinka pagruzdinta
duona.

* * *
Dilgėlės, baltažiedės nostrelės,

daugiametės saulutės, pienės, kiaul-
pienės ir gysločiai – tai tik dalis lau-
kinių augalų, kuriuos galima valgyti.
Kas galėtų pagalvoti, kad, pavyz-
džiui, pavasarį išsprogę pirmieji glež-
ni bukų, liepų ir klevų lapeliai yra
nepamainomas vitaminų bei mine-
ralų šaltinis ir tinkamas salotų prie-
das? Šių medžių auga visur ir pava-
sarį galima jų lapų pasiskabyti, dėti į
salotas be jokios baimės, nes niekas
jų nepurškia.

Ištisus tūkstantmečius žmonės
bandė ir ragavo įvairius augalus,
kaupė žinias ir dalijosi patirtimi. Se-
novėje žmonės nemokėjo nei skaityti,
nei rašyti. Šias gyvybiškai svarbias
žinias kartos perduodavo iš lūpų į
lūpas. Prasidėjus pramonės klestėji-
mui, apsikeitimas šia informacija
nutrūko. Mūsų laikus pasiekė tik
šykščios žinios apie vienuolių, vaistų
gamintojų augintas vaistažoles ir
daržoves. Apie laikinius augalus ne-
užsiminta nė menkiausiu žodeliu.

Apie laukinius augalus daug ką
gali papasakoti jaunas kraštovaizdžio
kūrėjas Steffen Guid Fleischhauer. Jo
sudaryta išsami ,,Enzyklopadie de es-
sbarem Wildpflanzen” (,,Valgomųjų
laukinių augalų enciklopedija”) yra
neįkainojamas lobis šios srities žino-
vams. 

Daugybę žmonių domina seni, iš
užmaršties prikelti dalykai. Gurma-
niškų patiekalų gamintojams – tai di-
džiausias atradimas, nes laukinių au-
galų skonis nepakartojamas. Iš valgo-
mųjų augalų kulinarai jau ruošia
įmantriausius egzotiškus patiekalus,
kainuojančius astronomiškas kainas.
Šioje knygoje gamta pristatoma kaip
didžiulis sveiko maisto aruodas, iš
kurio visada ir visiems tiek mažiems,
tiek dideliems galima pasisemti svei-
katos ir jėgų. Tereikia pabandyti.
Kartais iš mažos kibirkšties įsižiebia
didelė liepsna.

Leisdamiesi į žolelių ar priesko-
nių paieškas plačiau išplėskite akis,
nebijokite bandyti. Užsidegę šia ais-
tra neturėtumėte pristigti informaci-
jos: jos apstu laikraščiuose, žurnaluo-
se, knygose, internete, specialiose
parduotuvėse, turguose. Savo patirti-
mi mielai pasidalins draugai, pažįsta-
mi, kaimynai. Ir, žinoma, išbandyki-
te kuo daugiau įvairiausių priesko-
nių, skanaukite jais pagardintus val-
gius ir gėrimus.

Mieste gimę ir užaugę žmonės beveik nieko nežino apie laukinius au-
galus. Ir iš kur žinos? Juk nenueisi su krepšeliu jų pasiskabyti. Viską mes
nusiperkame parduotuvėse, ten renkamės, kas mums prieinamiausia. Kitos
šeimos, gyvenančios priemiesčiuose, dar pasilepina savomis užaugintomis
šviežiomis daržovėmis. 

Atėjo toks laikas, kad parduotuvėmis pradėjome abejoti. Kelia abejonių jų
prekių pasiūla, vis dažniau pasigirsta garsų, kad tai vienomis, tai kitomis
daržovėmis žmonės apsinuodija. Prekybininkai, atidarę organinių vaisių ir
daržovių skyrius, juos parduoda labai brangiai. Bet mums nieko kito nelieka
– perkame iš tų skyrių, nes sveikata brangesnė, nei siūloma kaina. Tik
darome tai su abejone: ar čia ne ta pati apgaulė, kaip su vandeniu? 

Tiesa, šiuo metu yra jau nemažai etninių grupių parduotuvių, kuriose
didesnis pasirinkimas visokių, mums nežinomų daržovių, laukinių augalų,
ten ir kainos žemesnės, negu didžiosiose parduotuvėse.

Tad šiame skyrelyje laukinius augalus aptarsiu tik dėl bendro išsilavini-
mo ir supratimo apie vertingus gamtinius augalus. 
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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

NYDERLANDAI

ITALIJA

Roterdame atidaryta lietuvių menininkų
ekslibrių paroda

Vasario 5 dieną Goethes institute
Roterdame atidaryta čekų istorinio
kultūrinio plakato paroda, kur šali-
mais puikiai suskambo ir Lietuvių
ekslibrių paroda.

Į parodos atidarymą atvyko
Lietuvos ambasadorius Vaidotas Ver-
ba, Čekijos ambasadorius Petr Mareš
ir Vokietijos ambasadorius Thomas
M. Läufer. Susirinkusiuosius pasvei-
kino EUNIC Netherlands grupės
nariai, vokiečių, čekų ir lietuvių kul-
tūros centrų vadovai, Joachim Um-
lauf, Petra Prinsova ir Saulė Gai-
žauskaitė.

Ši, nors nedidelė apimtimi paro-
dėlė įsiliejo į Olandijos kultūrinių
renginių gretą norėdama parodyti ir
pristatyti Vilnių 2009 – Europos
kultūros sostinę ir iškilmingai pami-
nėti Lietuvos Tūkstantmečio vardą
Europoje ir pasaulyje. Ne veltui, Vo-
kietijos ambasadorius dr. Thomas M.
Läufer, kurio dėmesį patraukė ne tik
Ex-libris, bet ir Ex-musicis – pasakė,
kad šioje parodoje jis įžvelgė giliai
susiklosčiusias Lietuvos kultūros
tradicijas, kurias kiekvienas daili-

ninkas taip meistriškai sutalpino
mažoje ekslibrio erdvėje.

Lietuvos ekslibrininkų klubas
eksponuoja 197-ių ekslibrių rinkinį,
surinktą iš klubo narių – įvairių
sričių menininkų – per paskutiniuo-
sius dešimtį metų sukurtų ekslibrių.
Tai V. Ajausko, A. Čapskytės, A. Če-
pausko, J. Sereikaitės, R. Gaižaus-
kaitės, A. Pakalkos, K. Ramono, T.
Balčiūnaitės, D. Gudelytės ir kitų
žymių menininkų mažosios grafikos
atspaudai. Kūriniai atlikti įvairia
grafikos technika; nuo medžio bei
lino raižinio, nuo oforto iki serigrafi-
jos bei naujosiomis – kompiuterio
pagalba išpildytomis technikomis.

Vakaras baigėsi skambiomis jau-
no atlikėjo Leonardo Pilkausko džia-
zo improvizacijomis, kurias jis atliko
kartu su Amter Trio (Vokietija).

Parodą organizavo Olandijos-
Lietuvos kultūros centras (Litouws
Cultureel Centrum) kartu su Lietu-
vos Ekslibrisininkų klubu. Parodos
kuratorė – Rima Gaižauskaitė.

www.lietuviams.com

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 39

Matyt, visas gyvenimas vyksta
pagal tam tikrą planą. Planas sudė-
tingas ir painus, sunkiai suvokia-
mas, o kur dėsies, nori ar nenori irie-
si per jį. Žinoma,  Vincenta jam vie-
nintelė, nepanaši nė į vieną sutiktą
moterį, jos neįmanoma išstumti iš
savo gyvenimo, nei lyginti su kitomis.
Mylinti, užjaučianti sunkiomis valan-
domis, ką jis darytų, jeigu ne ji, būtų
lyg laivas be burės vidury Atlanto.
Nelakstytų paskui sekretorės sijoną,
nors ši patraukli mergytė, bet tai ir
viskas. „Į glėbius smagi”, – pasakytų
Jaugilas.

* * *
Oro uoste Vincenta pasitiko savo

vyrą gerai nusiteikusi, glostė išsiilgu-
siomis akimis, o trumpai kirpti plau-
kai ir naujas smėlio spalvos kostiu-
mėlis jai labai tiko. Augustinas, kelis
sykius atatupstas per žingsnį atsi-
traukęs, apžvelgė ją ir šypsodamasis
vis gyrė, kaip šauniai atrodanti. Na-
muose jo laukė sutvarkyti kambariai,
paruoštas vaišių stalas, o pačiame
centre puikavosi jos pačios keptas
tortas. Nuotaika gera, šilta, jis vis dė-
kojo jai, vadino šaunuole, spaudė prie
krūtinės, bučiavo.  Vincenta lipšni ir
laiminga, tačiau širdies kamputyje
įsispraudęs baimės kieliukas vis
krapštė aštriais nagiukais. Kai jau
visus įspūdžius išsakė, badus išvarė,
jis pakilo nuo stalo, nuėjo į kambarį ir
nukėlė telefono ragelį. Ji visa nutir-
po, nerimas suspaudė širdį, galvoje
pulsavo klausimas: Ką jis pasakys?
Kaip pasielgs? Ji visa pakrypo ton
pusėn, iš kur girdėjosi vyro balsas,
gaudydama kalbos niuansus, kiek-
vieną žodį. Jo tonas ramus, daugiau
pritarinėjo negu kalbėjo, ir staiga:
„Nu!” – Ir štai „nu” išsipūtė jai galvo-
je lyg kylantis burbulas. Ji sulaikė
alsavimą, o širdis taip smarkiai dau-
žėsi, kad kliudė klausyti. „Kada?”
Dabar jau visiškai paaiškėjo, jog kal-
ba apie sekretorę. Vincenta žinojo,
kad ji nebedirba, bet ką jinai paliko
išeidama – nežinojo. Gal laišką apie
jos apsilankymą, gal pareiškimą.
„Nieko nepaliko?!” Jo balsas pasi-
keitė, pasidarė irzlesnis. Ačiū Dievui,
ramino save Vincenta, jai net pagailo
Minvydės. Minvydė tada stovėjo, žo-
džio nepratarė, tik matėsi, kaip kau-
piasi ašaros, kaip iš paskutiniųjų
tvardosi, o ji visai atleido vadžias,
pasielgė kaip gatvės merga. „Gerai,
gerai”, – išgirdo ir, bijodama išsi-
duoti, pakilo ir nutipeno į virtuvę.
Girdėjo, kaip jis pakabino ragelį, kaip
atsidūsėjo. Vincenta susikaupė ir
kaip niekur nieko pasidomėjo:

– Kas nors negerai?
– Ne, niiiieko, – ištempė nelygi-

nant kokią gumą, ir ką tik pasakyti
žodžiai – ne, ne jų prasmė, o skambe-
sys, pats balsas, – viską išdavė. Va-
karas, nors abu stengėsi, buvo suga-
dintas, susigrąžinti ankstesnės nuo-
taikos nepavyko.

Praėjus kuriam laikui pas Augus-
tiną pasibeldė pagyvenusi moteriškė,
gera rekomendacija nešina, ir prašėsi
į sekretores.

– O kur dirba jūsų vyras?
– Aš netekėjusi, – pasakė papras-

tai, taip kaip paduok man vandens.
Augustinas kurį laiką stebėjo at-

vykėlę, stengdamas įžvelgti nors ma-

žiausią sutrikimą, rausvą dėmelę
veide – nieko. Nelyginant išsikrovęs
akumuliatorius pagalvojo. Jis nudel-
bė akis, permetė akimis rekomen-
daciją, pabarbeno tušinuko galu į
stalą, brūkštelėjo ant rekomendacijos
kampo sutinku, datą, įmetė į stalčių,
nutaisęs šaltakraujišką veidą atsisto-
jo, ištiesė ranką ir atsisveikindamas
priminė:

– Rytoj aštuntą valandą.

Dvidešimt antras skyrius

Augustinas pristabdė automobilį,
pasuko nuo kaitra alsuojančio asfalto
į išvažinėtą keliūtę ir pasilioguoda-
mas, vilkdamas kupetą dulkių, skan-
dinančių kelią, pakelės krūmus ir
medžius, atsidūrė priešais sodybą.
Tai vieta, kurios jau keletą metų
ieškojo. Išlipo iš Volgos ir apsidairė.
Namas neseniai nudažytas, geltona-
vo it bičių korys, prie klojimo ienas
nuleidęs stovėjo vežimas, tvarto
pašelmenėse įsikūrusios kregždės
greitakalbe čiauškėdamos nardė po
kiemą, gainiojos virš žiedais putote
putojančio sodo, besipuikuojančio
prieš langus lyg jaunamartė prieš vei-
drodį. Iš vienos kelio pusės – miškas,
nužengęs stačiu šlaitu iki pat tvoros,
iš kitos plytėjo smaragdinė pieva ir
atrodė, kad krūmai, augantys sodo
pakraščiuose, plaukia it laiveliai žolės
jūra. Net dangus nuspalvintas vai-
kystės spalvomis, tiesiog akies vyzdį
keri. Tai rojaus kampelis, stebėjosi
Augustinas, tai gražumas! Lyg ir ne-
patogu brautis ir prašyti prieglobsčio,
nors ir ne sau. Pagaliau nusprendė ir
žengė trauklapiais nusėtu takeliu
prie gebenėmis apaugusių durų.

– Gražu pas jus, – užmezgė
Augustinas kalbą, pamatęs išeinant
iš namo žilstelėjusiais ūsais ir vešliais
antakiais šeimininką. Šis nuglostė
svečią tiriamu žvilgsniu, o mintyse
tikriausiai spėliojo, kurių galų prirei-
kė šiam jaunuoliui, kad užsuko į ato-
kią nuo visų triukšmų sodybą. Maty-
damas, kad senukas tyli, gal neprigir-
di, pagalvojo, bet norėdamas įsitikin-
ti, dar pamalonino: – Galima klauptis
kaip prieš altorių.

Šeimininkas nušvito, net nesu-
sizgribo, ką atsakyti, tik linktelėjo
galvą, kažką numykė ir rankos jude-
siu parodė į atokaitoje prisiglaudusį
prie vešlių liepų suolelį. Palaukęs, kol
ūsorius sulenks kelius, atsisėdo greti-
mai ir  Augustinas, pastebėjęs, kad
šeimininkas žvelgia į jį keistokai,
tarsi išgąstingom ar nustebusiom
akim. Kiek pasėdėjęs jis atsiduso ir
matiniu balsu ištarė:

– Jūs labai panašus į mano vyres-
nįjį sūnų.

– O kur jis? – staigiai paklausė
Augustinas.

Jis dar kartą pažvelgė į svečią ir
vos girdimai sušnabždėjo:

– Žuvo. Šešioliktoj divizijoj tarna-
vo.

– O jaunėlis, – paklausė Augus-
tinas ir suvokė, kad be reikalo, gal ir
antro nebėra, kam skaudinti širdį,
bet žodžio nesugausi.

– Jie kartu tarnavo. Metais jau-
nesnis buvo.  Abu ir žuvo, nepagailėjo
nė vieno. Nors žinotum, kur jų kau-
leliai, tai vis lengviau būtų...

Bus daugiau.

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

Milano kritikai įvertino lietuvės kūrinį
Lietuvos madų kūrėja Žydrūnė

Grigonytė, prieš aštuonerius metus
sukūrusi ir užpatentavusi unikalios
neaustinės technologijos medžiagą,
sulaukė dar vieno užsienio aukšto-
sios mados kritikų įvertinimo. Ita-
lijoje leidžiamas Milano žurnalas
„Collezioni” paskelbė tekstilės ga-
mintojų dešimtuką, kitais metais
diktuosiantį madą pasaulio rinkoje. –
tarp jų pateko ir lietuviška medžiaga
„Židra”.

Grigonytės kūrinys žurnale pris-
tatytas tarp dešimt įmonių, gami-
nančių audinius, skirtus plačiai nau-
doti: papuošalų, drabužių gamyboje,
vidaus puošyboje ir pan. Straipsnis,
pristatantis lietuvišką išradimą,
pavadintas „Ypatinga medžiaga su
begalybe galimybių”. Menininkė
prisipažįsta, kad ši žinia jai suteikė

labai daug džiaugsmo, tačiau tikina,
jog pasidžiaugus reikia dirbti toliau.

Audinys „Židra” pristatomas
kaip išradimas, skirtas tekstilės pra-
monei, proginių bei kasdienių dra-
bužių modeliavimui, namų tekstilės
kūrybai. Jis originalus, lengvas, tarsi
supintas iš nėrinių, bet atsparus kaip
gobelenas.

Audrė Domeikaitė
,,15 minučių”
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Vilniuje atidaroma paskutinė penkiamečio
parodų ciklo paroda

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Penktadienį, vasario 13 d. Lie-
tuvos dailės muziejaus (LDM) Rad-
vilų rūmuose Vilniuje atidaroma
konkursinė paroda „Lietuvos tūks -
tantmetis”. Atidarymo metu bus pa -
skelbti konkurso laureatai. Po at -
rankos parodoje dalyvauja 127 daili -
nininkai, kurie pateikė 230 kūrinių.

„Lietuvos tūkstantmetis” – pas -
kutinė paroda iš penkių parodų ciklo,
kurį 2005–2009 m. rengia Lietuvos
dailės muziejus ir Čiurlionio galerija
(The Art Gallery of Čiurlionis, Inc.),
vei kianti Lemonte (JAV). Konkur -
sinių parodų tikslas –   pasitinkant
Lie    tuvos vardo tūkstantmetį gaivinti
ir stiprinti istorinę bei pilietinę savi-
monę, aktualinti Lietuvos istoriją, iš -
skiriant simbolinius elementus, reikš -
mingus valstybės ir tautos sa vivo kai,
atverti kultūrinės tradicijos savitumą
bei vertę ir skatinti šios tradicijos
interpretacijas. Visas penkias paro-
das – tris Lietuvoje ir dvi JAV kuravo
Julija Mušinskienė, LDM kuratorė.

Pirmojoje Radvilų rūmuose Vil -
niu je surengtoje ciklo paroda „Lie tu -
vos ke lias”, skirtoje Lietuvos nepri k -
lauso mybės atkūrimo 15-osioms me  -
ti  nėms dalyvavę 52 dailininkai be veik
proporcingai atstovavo visoms lie tu -
vių dailininkų kartoms; vyriausia da -
lyvė –  Juzefa Čeičytė (g. 1922), jau -
niausias –   Gediminas Prancke vi čius
(g. 1982). Dauguma parodos da lyvių
priskirtini prie įdomiausių šiandie ni -
nių Lietuvos dailininkų, o Miko J. Ši -
leikio premijų laureatais tapo Jo nas
Daniliauskas, Audronė Petrašiū naitė
ir Pranas Griušys, Teofilio Pet raičio –
Emilija Taločkienė, Romual das Čar -
na ir Vija Tarabildienė. Aukš tą paro-
dos meninį lygį įvertino Čiur lionio
ga lerijos valdyba – skyrė lėšų parodos
katalogo leidybai.

2007 metų rudenį Radvilų rū -
muose veikė konkursinė paroda „Lie -
tuvos lai kas”, kurios atidaryme daly-
vavo ir Leonas Maskaliūnas, The Art
Gallery of Čiurlionis, Inc. valdybos
pir mininkas. Teko laimė atidaryme
pabuvoti ir šių eilučių autorei. Per
pa rodos „Lietuvos laikas” atidarymą
buvo paminėtas Čiurlionio galerijos
Čikagoje 50-metis. Nustebino dalyvių
gausa. Parodos salės vos talpino da -
lyvių kū rinius – „Lietuvos laikas” su -
laukė 91 da lyvio, ekspozicijoje buvo
pristatyta apie 200 kūrinių – vos ne
dvigubai dau giau nei ankstesnėje.

Parodoje savo kūrinius rodė vi sos da -
bar Lie tuvoje kurian čių meni nin kų
ge ne racijos – prade dant aštuoniasde -
šimtmečiais ir bai giant studentais.
Skir  tingai nei anks tesniame kon kur -
se, da lyvavo daili ninkų ne tik iš sos -
tinės ir iš Kauno, bet ir iš Biržų, Ma -
ri jampolės, Kėdai nių, Kretingos, Pa -
ne vėžio, Telšių, Ute nos. Vertinimo
ko  misija Miko J. Ši leikio premijomis
įver tino skulpto rės Astos Vasiliaus -
kaitės, tapytojos Jū ra tės Bogdana vi -
čiūtės ir skulpto riaus Leono Striogos
kūrinius, Teofi lio Petraičio premija
už akvarelę ir grafiką skirta Nijolei
Va ladkevičiūtei, Vitoliui Trušiui ir
Bi  rutei Zokaitytei. Atidarymo metu
LDM direktorius ir parodos vertini-
mo komisijos pir mininkas Ro mual -
das Budrys pažadė jo, kad kitai kon -
kursinei parodai vie tos bus skirta
tiek, kiek reikės.

Kokia šių konkursį istorija?  Vis-
kas prasidėjo 2004 m., kai Čiurlionio

dailės galerijos, Inc valdyba, va do -
vaujama L. Maskaliūno pasiūlė ben -
dradarbiauti Lietuvos ir išeivijos
dailininkams. Artėjant Lietuvos var -
do paminėjimo tūkstantmečiui Lie tu -
vos dailės muziejus (LDM) ir Čiur -
lionio galerija, Inc., pasirašė sutartį –
kartu rengti Miko J. Šileikio ir Teo -
filio Petraičio premijų dailės kon kur -
sų ciklą. Pagal ją penkios šio ciklo
parodos 2005–2009 m. pakaitomis

rengiamos Vilniuje ir Lemonte. Paro -
dų laurea tams nutarta skirti tris Mi -
ko J. Šileikio (500, 300, 200 dole rių)
pre mijas už tapybą ir skulptūrą ir
tris tokio pat dydžio Teofilio Petraičio
premijas už akvarelę ir grafiką.
Čiurlionio galerijos valdyba, sumany-
dama projektą, pri minė išeivijos
dailės tradicijas, pirmiausia – premijų
mecenavimo ir bendrųjų parodų, ku -
rios buvo populiarios galerijos veiklos
pirmaisiais dešimtmečiais, bet seno -
kai nerengiamos. Paaiškėjo, kad išei -
vijos menininkai aktyvūs ir pasiilgę
tokių parodų. 2006 m. Lietuvių dailės
muziejuje Lemonte surengtoje kon -
kursinėje parodoje „Išeivijos kelias”
dalyvavo 31 dailininkas, tarp kurių
buvo ir „Midland Savings” banko pa -
talpose rengtų parodų dalyvių, ir va -
di namų „trečiabangių”, persi kėlusių
iš Lietuvos į JAV pastarąjį dešimtme -
tį. Miko J. Šileikio premijos paskirtos
parodose seniai nematy tiems Frei -
burg dailės ir amatų mo kyklos auklė-
tiniams tapytojui Juozui Mieliuliui ir
skulptoriui Ramojui Mozoliauskui;
III premija įvertinta Danguolės Jur -
gutienės tapyba. Teofi lio Petraičio
pre mijų už akvarelės ir gra fikos kū -
rinius laureatėmis tapo Gied rė Žum -
ba kienė, Liucija J. Kryže vičienė ir
Rimgailė Jony naitė-Zotovienė, kuri,
beje, Čiurlionio galerijos premija
buvo apdovanota ir 1984 m. Dar trijų

parodos dalyvių kūriniai – Zitos
Sodeikienės ir Ados Sut kuvienės tek-
stilė bei Vido Zimkaus ki ne tinė plas-
tika, sukurti kitomis technikomis,
nei numato konkurso nuostatai, įver -
tinti specialiomis Čiur lionio galerijos
premijomis (po 300 dolerių). Galerija
finansavo ir parodos „Išeivijos kelias”
katalogo lei dybą.

2008 m. spalio 5 d. Lietuvių dai -
lės muziejuje Pasaulio lietuvių cen tre
Le monte atidaryta  ketvirtoji Miko J.
Šileikio ir Teofilio Petraičio pre mijų
dailės konkurso paroda ,,Lie tuvos
tūk stantmečio aidas išeivijoje”. Joje
dalyvavo apie tris dešim tis  JAV gy -
venančių ir įvairia technika ku rian -
čių dailininkų. Miko J Šileikio premi-
jos už tapybą ir skulptūrą apdovano -
ti: Petras Aleksa už skulptūrą ,,Vi -
sata ar kiaušinis”; Daina Lukaitė  už
tapybos kūrinį  ,,Iki pasimatymo” ir
Gintaras Jocius už tapybos kūrinį
,,Barbora”. Teofilio Pet raičio premi-
jos už akvarelę ir grafiką įteiktos:
Arui Volodkai ,,Pasiruoši mas” (tu -
šas); Liucijai Kryževičienei už akva -
relę ,,Žolės šlamėjimas” ir Rolandui
Kiaulevičiui už akvarelę ,,Karvės –
ro ko mzikantės”. Čiurlionio galerijos
Inc., specialiosios premijos  už netra -
dicine technika atliktus kūrinius
įteiktos: Jurgiui Daugvilai už medžio
skulptūrą ,,Koplytėlė”; Norai Auš -
rienei už keramiką ,,Bernardinai”,
,,Tyla” ir Laurai Na ris–Lapinskienei
už skulptū rinę kompoziciją ,,Chro  -
nologija. Lie tuvos istorija”.

Buvo įteikti ir specialūs diplomai
ankstesnės parodos ,,Išeivijos kelias”
dalyviams: Giedrei Žumbakienei, Ra -
mojui Mozoliauskui, Vidui Zimkui.

Paskutinė ciklo paroda „Lietuvos
tūkstantmetis” LDM Radvilų rūmuo -
se (Vilniaus g. 22) tęsis iki balandžio
11 d. Jei tuo metu lankysitės Vil niuje
aplan kykite šią parodą.

Savo ruožtu noriu pasveikinti vi-
sus šio penketą metų užtrukusio pro-
jekto sumanytojus ir rengėjus. Pro -
jektas parodė, kad lietuvybės te ma –
neišsemiama. Nesvarbu, kur dai  li -
ninkai gyvena – Lietuvoje ar už jūryje,
kokiomis technikomis kuria, Lie tu-
vos ar išeivijos keliais keliauja – visi
kartu jie susibūrė pažymėti mūsų
valstybės vardo paminėjimo tūks tan -
t metį, kurio aidas girdimas ir išeivijo-
je. 

Lietuvos dailės muziejaus kuratorė
Julija Mušinskienė atidaro parodą
,,Lie tuvos tūk stantmečio aidas
išeivijoje” Lietuvių dailės mu-
ziejuje Lemonte.

Teofilio Pet raičio premijos už ak-
varelę laureatė Liucija Kryževičie-
nė prie savo kūrinių.

Laurai Na ris–Lapinskienė prie skulptū rinės kompozicijos ,,Chro  nologija.
Lie tuvos istorija”.                                          Laimos Apanavičienės nuotraukos

Leonas Maskaliūnas (kairėje) ir Lietuvos dailės muziejaus direktorius
Romualdas Budrys parodos ,,Lietuvos laikas” atidarymo metu.
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Lietuvos vardas – ant
paminklo Saksonijos vilkui
BRIGITA BALIKIENÈ

Vokietijos miškuose ir pakelėse –
dešimtys, gal net šimtai pagarbos ir
atminimo ženklų, skirtų... vilkams.

Kukliomis lentelėmis pažymėtos
duobės, kurias kadaise paslėpdavo ir
taip pagaudavo vilkus. Bronzinės
lentos, pritvirtintos prie įspūdingo
dydžio riedulių, ar plėšrūnų figūros
ant postamentų primena, kada toje
vietoje vilkas paskutinį kartą buvo
pastebėtas ar... nušautas.

Datos įvairiuose regionuose nu-
rodytos skirtingos: 1640, 1720, 1823,
1845 metai ir kt. Bavarijoje ant siau-
ro kelio ženklo tik data išrėžta:
21.7.1882. Daugiau – jokios informa-
cijos. Kraštotyrininkai išsiaiškino,
kad tą dieną šiose apylinkėse vyko
elnių medžioklė su varovais. Ir štai
kažkas pastebėjo vilko pėdsakus. Kilo
sąmyšis, nes manyta, kad čia vilkai
seniai išnaikinti. Medžiotojai persi-
grupavo ir ėmė persekioti vilką. Nu-
šovę tris dienas linksminosi, gėrė pa-
miršę laimikį. O kai prisiminė, rado
jau apipuvusias žvėries liekanas.

Ne vienas iš tų paskutiniųjų iki
šių dienų rodo iltis. Hoyerswerdos
miestelio (netoli Drezdeno) muziejuje
rodoma šių vietų paskutinio vilko
iškamša (jis nušautas 1904 metais).

Yra atminimo ženklų be datos.
Prie Hanoverio paminkliniu akmeniu
paminėtas nuo priešistorinių laikų
egzistavęs vilkų takas Maskva-Ardė-
nai (Ardėnai – tai kalnai Belgijos,
Liuksemburgo ir Prancūzijos teri-
torijose). Vilkai keliaudami instink-
tyviai laikėsi vieno kelio, nes jame
buvo palyginti saugu ir sotu.

Bene pati įspūdingiausia pilkojo
skulptūra stovi Saksonijoje, netoli
Koenigsbruecko. Įspūdis dar stipres-
nis, kai tiesiog vaikštai po gražų ap-
snigtą mišką ir netikėtai pro medžius
išvysti 5 metrų aukščio paminklą su
kažkokio keisto žvėries statula viršuje.

Eini aplink benarpliodamas se-
nąja vokiečių kalba visuose keturiuo-
se šonuose surašytą tekstą ir staiga
suvoki, kad 1740 m. lapkričio 11 d.
čia krito 43 kg svėręs paskutinis šios
girios vilkas. Užraše ant paminklo
teigiama, kad jis buvo nušautas ne
kokio vietinio burmistro, o paties Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Augusto
III įsakymu!

Tarp Lietuvos valdovų XVIII a.
būta dviejų Augustų. Saksonijos kur-
fiurstas, Lenkijos karalius ir Lietuvos
didysis kunigaikštis Augustas II, dar
vadinamas Stipriuoju, garsėjo mėgs-
tąs įvairias linksmas pramogas, tiesą
sakant, buvo paleistuvis. Turėjo 365
nesantuokinius vaikus.

Populiariame lenkų rašytojo Ju-
zef Kraszewski romane „Grafienė
Kozel” (knyga išversta ir į lietuvių
kalbą) pasakojama apie žymiausią ir
nelaimingiausią Stipriojo meilužę.
Kai nusibodo, uždarė ją į bokštą
penkiems dešimtmečiams.

Tuos pačius titulus išsaugojęs
monarcho sūnus Augustas III dau-
giau domėjosi medžiokle nei politika.
1752 m. jam netgi buvo įteiktas šven-
tojo Huberto ordinas, kuriuo būdavo
apdovanojami asmenys, pasižymėję
medžioklėse. Ak, su tuo šventuoju pa-
sielgta ne visai gražiai. Hubertas jau-
nystėje irgi mėgo kraugeriškas me-
džiokles, bet kartą tarp medžiojamo
elnio ragų išvydo šviečiantį auksinį
kryžių (kitų šaltinių teigimu –
tarpuragy pamatė baltą kryžių) – ir
atsivertė. Septynerius metus gyveno
akmeninėje trobelėje Ardėnuose, vė-
liau buvusiuose medžioklės plotuose
įkūrė keletą vienuolynų, ėmė globoti
gamtą ir visą gyvūniją. Po mirties bu-
vo paskelbtas šventuoju, o dar vėliau
medžiotojai jį ėmė laikyti savo glo-
bėju. Tokie istorijos vingiai...

Nustebino tai, kad ant paminklo
postamento tiksliai išvardyti Augusto
III (kitaip – Frydricho Augusto) titu-
lai. Vokietijoje įprasta abu Augustus
vadinti trumpai – Saksonijos kur-
fiurstas ir Lenkijos karalius, o Lietu-
va gal dėl trumpumo vis nugnybia-
ma. Taip nekorektiškai rašomi ir gat-
vių pavadinimai Drezdene. Todėl
šiandien ne vienas vokietis nepatik-
liai kilsteli antakius, kai primenu,
kad du jų kurfiurstai buvo ir Lietuvos
valdovai.  LRT

A † A
ALPHONSE ALGIRDAS

PAREIGIS

Staiga mirė 2009 m. vasario 7 d.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 13 d. Adams-Win-

terfield and Sullivan laidojimo namuose, 4343 Main  St., Downers
Grove, IL, nuo 3 val.  p. p. iki 9 val. vakaro.

Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, vasario 14 d. 10 val. ryto
St. Joseph bažnyčioje, Downers  Grove.

Velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdinti šeima ir draugai

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

LIUDAS VALANČIUS

Mirė 1999 m. vasario 12 d.
Jau praėjo dešimt metų, kai Aukščiausiojo pašauktas Amžiny-

bėn išėjo mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis.
Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos sekmadienį, vasario 15 d. 9

val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte.
Prašome prisiminti a. a. Liudą savo maldose.

Liūdintys žmona Emilija, duktė Laima, sūnus Edvardas
ir jų šeimos

Tavo raugintos duonos skonis
gaivins mus visada,
buvai ir būsi Tu tarp mūsų
Tėvynės Meilės duona ir  druska.

J.D.
Poetui

A † A
KAZIMIERUI BRADŪNUI

mirus, žmonai KAZYTEI, jo gyvenimo ir jo poezijos
gyvenimo bendrakeleivei ir draugei, jo dukroms ELE-
NAI AGLINSKIENEI, LIONYTEI KAZLAUSKIENEI
su šeimomis, a.a. sūnaus JURGIO šeimai ir velionio
artimiesiems, reiškiame giliausią užuojautą.

Gintė, Saulius, Vytenis su šeima
ir Jadvyga, Damušiai

2009 m. vasario 9 d., Vilniuje mirė poetas

A † A
KAZYS BRADŪNAS

Poetas mirė ramiai, savo bute, beveik sulaukęs 92-jų metų.
Poetas gimė 1917 m. vasario 11 d., Vilkaviškio apskrityje,

Alvito parapijoje, Kiršų kaime. Karo metu pasitraukė į Vakarus.
Į Ameriką atvyko 1949 metais ir apsigyveno  Baltimorėje. 1961
metais persikėlė į Čikagą ir iki pensijos redagavo „Draugo”
kultūrinį priedą. 1995 metais su žmona Kazimiera grįžo į nepri-
klausomą Lietuvą ir apsigyveno  Vilniuje.

Liko nuliūdę: Vilniuje žmona Kazimiera; Havajuose dukra
Elena Aglinskienė, jos vyras Audrius ir dukra  Vaiva; Bostone
dukra Lionė Kazlauskienė, jos vyras Andrius, dukra  Aista ir
sūnus  Dainius; Baltimorėje a. a. sūnaus Jurgio (mirusio 2005 m.)
našlė Loreta  Bradūnienė, dukra Rita, sūnūs Vytas ir Gintas.

Taip pat liūdi poeto brolis Juozas Havajuose, ir mirusios se-
sers Onutės Kemežienės sūnus Petras, gyvenantis Bridgeport, Con-
necticut ir dukra Ramutė Kazlauskienė su vyru Vidu Čikagoje.

Poetas bus pašarvotas Vilniuje,  Šv. Jonų koplyčioje ketvirta-
dienį, o šeštadienį po 11 val. gedulingų Mišių, iš ten bus išlydėtas
į Antakalnio kapines ir palaidotas Menininkų kalnelyje.

Nuliūdusi šeima

Brangiam Vyrui ir Tėveliui
A † A

ANATOLIUI VISKANTUI

per anksti išėjus į amžinybę, Lietuvių tautinių šokių
institutas paguodos, ištvermės ir užuojautos žodžius
taria žmonai VIKTORIJAI, tautinių šokių grupės
„Šaltinis” vadovei, sūnums VYTUI ir ANDRIUI, duk-
rai AIDAI ir visiems artimiesiems.

Vilko paminklas Saksonijoje. 
B. Balikienės nuotr.
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��Rašytojas ir poetas, ilgametis
,,Draugo” redaktorius Kazys Bradū -
nas, daug metų gyvenęs Čikagoje, mi -
rė Lietuvoje. Laidotuvės – šeštadienį,
vasario 14 d. Vilniuje. Čikagos Atei -
tininkai sendraugiai kviečia visą lie -
tuvių visuomenę į šv. Mišias šeštadie -
nį, vasario 14 d. 9 val. r. pasimelsti už
a. a. didžio poeto Kazio Bradūno vėlę
Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi -
sijo je Pasaulio lietuvių centre, Le-
mon te. 

��,,Draugas” šimtmečio proga
ren gia jubiliejinį koncertą, kuris
įvyks 2009 m. kovo 22 d. Maria
mokyklos auditorijoje. Koncerto pro-
gramą atliks solistai Edmundas Sei -
lius (tenoras) ir Kristina  Zmai laitė
(sop  ranas). Akompanuos Edvinas
Minkštimas. Bilietus galite nusipirk-
ti ,,Draugo” administracijoje ir sek-
madieniais Lemonte pas platintojus.

�Mieliems skaitytojams prane -
ša me, kad redakcija nedirbs vasario
16 d. Laikraštis  skaitytojus pasieks
trečiadienį, vasario 18 d. 

�Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misija vasario 13 d. 7 val. v. maloniai
kviečia visus į Pasaulio lietuvių cent -
ro Bočių menę dalyvauti pokalbių ir
diskusijų vakare ,,Meilės himnas”,
re miantis ir aptariant Naujojo Tes -
tamento Šv. Pau liaus pirmojo laiško
korintie čiams 13-ą skyrių. Vakarą ves
Gra sil da Reinytė-Petkus, dalyvaus
tėvas An   ta nas Saulaitis, SJ ir kun.
Valdas Auš ra.

�Jaunimo centro kavinėje va sa -
rio 16 d., pirmadienį, 6 val. v. įvyks
tra dicinis Vasario 16-osios minėjimas.
Sveikinimo žodį tars Cook Cou n  ty at -
stovė etniniams reikalams Pat Mi -
chal ski, kalbės Lietuvių rašy to jų
drau gi jos pirmininkė Stasė Peter so -
nienė. Meninę programą atliks moky -
to jos Jolantos Banienės fortepijono
klasės mokinės: Berta Brazdei ky tė,
Sau lė Gabrėnaitė, Emilija Rašin s kai -
tė ir vadovės Loretos Karsokienės
vai kų estradinės dainavimo studijos
,,Tu ir aš” mokinės. Rengia Jaunimo
centro valdyba ir Moterų klubas. Ma -
lo niai kviečiame visus dalyvauti.

�Vasario 21 d. 11 val. r. Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje kūrybin-
gai pasidaryti Užgavėnių kaukes
padės dailinin kės Rasa Ibianskienė ir
Živilė Rama šauskienė. Nepamirškite
žirklių, kli jų ir pačių įvairiausių me -
džiagų skiau čių, kailių atraižų – vis -
ką panaudosite kau kių kūrimui. Išra-
dingiausių kaukių ir kostiumų auto-
riai bus apdovanoti. Vai šinsimės už-
gavėnių blynais. Mokestis: 6 dol. vai -
kams, 12 dol. suaugusiems. Būtina
re  gistruotis tel. 773-582-6500.

�Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius vasario 22 d., sekmadienį,
kviečia visus slidinėjimo mėgėjus į Al -
pine Valley, WI. Jei nesusitiksime tra-

sose, pasimatysime 1 val. p.p. pirmo-
jo aukšto kavinėje. Keltai veikia nuo
10 val. r. iki 5:30 val. p.p. Adresas:
Alpine Valley Resort, W2501 County
Road D, Elkhorn, WI 53121. Tel.:
262-642-7374 arba 800-227-9395.
Smul kesnė informacija tel. 773450-
4180.

�Jaunimo centro taryba kvie čia
visus šio lietuvybės centro narius, au -
kotojus ir rėmėjus vasario 22 d. 12
val. p.p. atvykti į metinį suvažiavimą,
kuris vyks Čiurlionio galerijos patal-
pose. Bus renkami nauji nariai į tary -
bą ir perrenkamas tarybos pirmi nin -
kas. Atvykite visi pasidalinti minti -
mis, kaip mums išsaugoti šį lietuvy-
bės židinį. 

�Kovo 10 d., antradienį, Ateiti -
nin kų namai kartu su Akademine
Skautų sąjunga ruošia susikaupimo
dieną Ateitininkų namuose. Susikau -
pimą ves kun. Sederavičius, SJ.

�Naujai įsisteigusi St. Peters-
burg, FL Lietuvių klubo veiklos šaka
„Banga” rengia Lietuvos vardo tūks -
tantmečio paminėjimą š. m. vasario
21 d. Minėjimas prasidės 10 val. r.
krepšinio turnyru Walter Fuller salė-
je (7891 26 Ave. North St. Peters -
burg). Dalyvaus lietuvių krepšinio
komandos iš Orlando, Miami, West
Palm Beach ir  St. Petersburg. Re -
gistruotis tel.: 727-251-5062 (Diana
Kadzevičius) arba el. paštu: 

dkadzevicius@tampabay.rr.com

�Vasario 24 d. St. Petersburg,
FL klubo salėje rengia linksmą
Užgavėnių pobūvį. Bus skani, tra -
dicinė Užgavėnių vakarienė. Šokiams
gros Cathy’s orkestras. Pobūvio pra -
džia 6 val. v.  Auka – 25 dol. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

�Lietuvos konsulė Renata Rad -
vilaitė atvyksta į St. Petersburg š. m.
vasario 26 ir 27 dienomis. Jeigu kas
nors norėtų daugiau informacijos iš
New York konsulato, turi kreiptis į
http://www.ltconsny.org. Norinčius
dalyvauti priėmime prašau regis-
truotis pas Lietuvos garbės konsulą
vakarinei Floridai Algimantą Karna -
vi čių, tel. 727-895-4811 arba LTCon-
sulFL@bayprintonline.com, nuro-
dant savo vardą, pavardę, kokios kon-
sulinės paslaugos pageidaujama, ku-
rią dieną ir kuriuo laiku Jums pa togu
atvykti. Priėmimas vyks St. Pe ters-
burg Lietuvių klubo patalpose (4880
46th Ave. North,  St. Peters burg, FL).

�Organizacijos ,,Lietuvos vaikų
viltis” koldūnų pietūs bus kovo 1 d.
12:15 val. p. p. Šv. Ka zimiero parapi-
jos salėje, Los Angeles, CA. Pietūs su -
augusiems – 35 dol., vai kams – 10 dol.
Prašome bilietus iš anksto nusipirkti
po šv. Mišių ar skambinti Danguolei
Na vickienei tel. 805-497-0105.

�Neringos stovyklavietės nau-
jienos (Camp Neringa News). Pra -
sidėjo re gistracija į stovyklą. Tinkla -
lapyje  www.neringa.org rasite reika -
lingą informaciją ir anketas šiai va -
sarai (LT šeimų ir ,,Meno8dienų”
anketos dar neparuoštos). Prime na -
me, kad užsiregistravus iki balandžio
1 d. vaikų stovykloms galioja nuolai-
dos.

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Kas sieja tris Europos šalis: Lie -
tuvą, Islandiją ir Didžiąją Britaniją?
Ką byloja tirpstantys Islandijos ledy-
nai, Anglijos vienuolynų liekanos  ir
baigiančios griūti sovietinės Lietuvos
fer mos? Aurelijos Čepulinskaitės
(New York) fotografijų ir mix-media
parodoje  ,,Sąlyčio taškai” rasite visus
atsa ky mus. Parodoje bus pristatyta
per dvidešimt fotografijų, sukurtų
mi nė to se šalyse.

Parodos atidarymas įvyks šių
me  tų kovo 6 dieną, penktadienį, 7
val. v. Balzeko Lietuvių kultūros mu -
ziejaus galerijoje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. Šis renginys
tęsia jaunų Lietuvos menininkų pri-
sta tymą, skirtą Lietuvos tūkstantme -
čio ir „Vilniaus – Europos kultūros
sos tinės 2009” metams.

Aurelija Čepulinskaitė – foto me -
nininkė, fotožurnalistė, parodų kura-
torė, New York esančios šiuolaikinio
meno galerijos „Something Unex pe c -
ted” direktorė ir aplinkosaugos in -
žinierė. Autorės kūriniai Čikagoje
bus rodomi pirmą kartą. Jos foto gra -

fijose dažnai sutinkamos laiko, at -
minties ir gamtos temos. Dauguma
čia rodomų fotografijų yra sukurtos
kelionių po įvairias šalis metu. Jos at -
spindi jaunos menininkės žvilgsnį į
be sikeičiančius pasaulio peizažų por -
tretus, jų detales ir laiko pėdsakus įs -
paustus jų „veiduose”. Autorė jau yra
su rengusi 17 asmeninių parodų JAV
ir Lietuvoje. 

Aurelija Čepulinskaitė taip pat
ak tyviai dirba pristatydama Baltijos
šalių menininkus New York, bendra -
darbiauja su tarptautinėmis Lietuvos
atstovybėmis bei profesionalaus me -
no organizacijomis. 

Paroda veiks nuo 2009 m. kovo 6
d. iki balandžio 10 d.

Parodos kuratorė – Ieva Dilytė.
Telefonas pasiteiravimui: 773-

582-6500. Muziejus veikia kasdien
nuo 10 val. iki 4 val.

This program is made possible in part
by Grants from the Illinois Arts Council,
Chicago Department of Cultural Affairs, the
ECPC.

Balzeko lietuvių 
muziejaus info

Aurelijos Čepulinskaitės fotografijos 
paroda Čikagoje

Washington, DC pradedamas Lietuvos
vardo tūkstantmečiui ir ,,Vilniaus –

Europos kultūros sostinei 2009” 
skirtų renginių ciklas

LR ambasadoje Washington, DC
vasario 4 dieną surengtas Valstybinio
Vil niaus kvarteto koncertas, kuriuo
pra dėtas Lietuvos vardo tūkstant-
mečio jubiliejaus ir ,,Vilniaus – Euro-
pos kul  tūros sostinės 2009” progra-
mos ren  ginių ciklas Washington, DC. 

Koncerte skambėjo Franz Schu -
bert, Moris Ravel ir Osvaldo Bala -
kausko kūriniai.

Atidaryme dalyvavo Europos Ko -
misijos delegacijos Washington, DC
atstovai, Europos Sąjungai pirmi -
ninkaujančios Čekijos atstovai, Aust -
rijos ir kitų ambasadų diplomatai,
JAV administracijos, kultūros srities
darbuotojai ir JAV Lietuvių Ben-
druomenės nariai.

Susirinkusius svečius pasveikino
Lietuvos ambasados Washington, DC
įgaliotasis ministras Tomas Gul bi nas. 

„Minėdami Lietuvos vardo tūks -
tan tmečio jubiliejų džiaugiamės, kad
galime save pristatyti pasauliui. Taip
pat didžiuojamės sostine Vilniumi,
ku riai pirmajai iš naujųjų Europos
Sąjungos šalių suteiktas garbingas
Europos kultūros sostinės vardas”, –
sakė T. Gulbinas.

Europos Komisijos delegacijos
Spaudos ir viešosios diplomatijos di -

rektorius Anthony Smallwood pas -
vei kino Lietuvą su garbingu tūks -
tantmečio jubiliejumi ir įspūdinga
,,Vilniaus – Europos kultūros sosti -
nės” renginių programa.

Valstybinio Vilniaus kvarteto
kon   certas surengtas bendradarbiau-
jant su Lietuvos nacionaline filhar -
mo nija, JAV kultūrine organizacija
„EM Artists Management” ir JAV LB
Kultūros ta ryba.

Lietuvos vardo tūkstantmečio
jubiliejaus ir ,,Vilniaus – Europos
kul tūros sostinės 2009” programos
renginių ciklas Washington, DC tęsis
visus 2009 metus. Planuojama su -
rengti Antaninos Didžgalvienės tau-
tinių juostų parodą, Mariaus Jovaišos
nuotraukų parodą „Neregėta Lietu -
va”, sutikti „Tūkstantmečio odi sė jos”
buriuotojų įgulą, surengti Lietuvos
dailės muziejaus kilnojamą parodą
„Lietuva: Kultūra ir istorija”, per -
duo ti apie 200 Lietuvos tūkstantme -
čio minėjimo direkcijos leidinių JAV
Kongreso bibliotekai, taip pat kartu
su JAV LB Kultūros taryba su rengti
pa rodą apie kryždirbystę.

LR ambasados 
Washington, DC info

Aurelijos Čepulinskaitės fotografijos.


