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•Lietuvių telkiniuose.
Įdomi paskaita St. Peters-
burg, FL. Detroit paminėjo
Valstybės atkūrimo šventes
(p. 2)
•A. Adamkaus kalba Vasa-
rio 16–osios proga (p. 3, 5)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Muzikos meistrai dovano-
jo Lietuvos 1000–mečio
šventę (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Indiški patie-
kalai (p. 8)
•Pinklės (42) (p. 9)
•Sveikiname Lietuvą! (p.
10)

Ryt¨ Europai reikalinga ES pagalba

Reiškiamas nepasitik∂jimas Seimo pirmininku
Vilnius, vasario 18 d. (Bernardi-

nai.lt) – Seimo „Tvarkos ir teisingu-
mo” frakcija visoms kitoms frakci-
joms išplatino interpeliacijos Seimo
pirmininkui tekstą. „Mes ant to teks-
to galime pasirašyti bet kurią minutę,
bet mūsų 18 neužtenka, reikia susi-
tarti su kitomis frakcijomis”, – sakė
„tvarkiečių” seniūno pavaduotojas
Remigijus Ačas. Pats Arūnas Valins-
kas tokius veiksmus vadina prasidė-

jusia prezidento rinkimų kampanija.
R. Ačo teigimu, parašai dar ne-

pradėti rinkti, nes kai kurioms frak-
cijoms gali netikti viena ar kita inter-
peliacijos teksto formuluotė. Seimo
nario teigimu, neaišku, kiek tiksliai
užtruks teksto derinimas, tačiau jis
sako, kad tai „turbūt didele dalimi
priklauso nuo socialdemokratų”.

„Jų pirmininkas Gediminas Kir-
kilas buvo viešai pareiškęs, kad pa-

laikytų interpeliaciją, tad jei laikysis
žodžio, gali neužtrukti”, – aiškino jis.

R. Ačas tvirtino, kad neoficialiuo-
se pokalbiuose nepasitenkinimą Sei-
mo pirmininku išreiškia ir kai kurie
valdantieji. Pasak „Tvarkos ir teisin-
gumo” frakcijos seniūno Valentino
Mazuronio, interpeliacija ruošiama,
nes A. Valinskas nesugeba tinkamai
organizuoti Seimo darbo, jam vado-
vauti.

Nacionalinio
diktanto finale –
80 raštingiausi¨j¨

Londonas, vasario 18 d. (BNS)
– Vis giliau į bankų krizės Vakarų
Europoje sukeltą recesiją klimpstan-
čiai Rytų Europai reikalinga sutelkta
Europos Sąjungos (ES) pagalba, tei-
gia Lietuvos ministras pirmininkas
Andrius Kubilius.

,,Būtų gerai, kad ES valdžios įs-
taigos taikytų labiau suderintą po-
žiūrį”, – pareiškė Stokholme viešintis
A. Kubilius interviu britų verslo dien-
raščiui ,,The Financial Times”. ,,Mes
taip pat panašiai nukentėjome nuo
krizės paskolų rinkose ir recesijos.”

A. Kubilius įspėjo, kad finansų
sektoriaus krizė Ukrainoje ir Rusijoje
gali dar pabloginti padėtį regione.
Silpstant eksporto rinkoms, o užsie-
nio bankams ribojant skolinimą vie-
tos padaliniams, manoma, kad į rece-
siją šiemet įžengs dauguma Rytų Eu-
ropos šalių.

Tai atsilieps ir Vakarų Europos
bankams bei ūkiams, rašo ,,The Fi-
nancial Times”. Šią savaitę, tarptau-
tinei vertinimų agentūrai ,,Moody’s”
įspėjus apie galimą kelių bankų verti-
nimų sumažinimą dėl problemų jų
Rytų Europos padaliniuose, akcijų ir
valiutų rinkos pastebimai nusilpo.

Kai kurie Vakarų Europos ban-
kai jau kreipėsi į Briuselį su prašymu
paremti skolinimą Rytų Europoje. ES

vadovai svarstys regiono problemas
kovo 1 d. rengiamame aukščiausiojo
lygio susitikime.

Pasak A. Kubiliaus, Baltijos šalių
įmonės skundžiasi, jog užsienio ban-
kai griežtina skolinimo sąlygas, ir
įmonėms nepavyksta gauti paskolų,
kurios leistų joms pasinaudoti eks-
porto galimybėmis. ,,Kartais norėtu-
me, kad požiūris būtų labiau teigia-
mas, ypač tais atvejais, kai verslo
būklė nėra prasta”, – mano Lietuvos
Vyriausybės vadovas.

Sprogus ,,burbului” vartojimo ir
nekilnojamojo turto rinkose, Baltijos
šalys 2008 m. nugrimzdo į recesiją.
Manoma, kad šiemet šie ūkiai gali
smukti iki 10 proc.

A. Kubilius pabrėžė, kad Baltijos
valstybių padėtis itin sudėtinga, nes
savo valiutos kursams apsaugoti re-
giono vyriausybės turi griežtinti, o ne
švelninti fiskalinę politiką. Be to, jų
eksportas pralaimi konkurencingu-
mo atžvilgiu šalims, kurių valiutos
kursai mažėja.

A. Daunoraviçius paskirtas
TMID generaliniu direktoriumi

A. Kubilius sako, kad Lietuvai dar ne-
reikia prašyti Tarptautinio valiutos fon-
do (TVF) pagalbos. Delfi.lt nuotr.

Vilnius, vasario 18 d. (TMID/
,,Draugo” info) – Vasario 10 d. Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamen-
to (TMID) prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus
pareigas pradėjo eiti Arvydas Dauno-
ravičius.

Iki šio paskyrimo nuo 2008 m.
liepos A. Daunoravičius buvo LR už-
sienio reikalų ministerijos Globalios
politikos departamento direktoriaus
pavaduotojas.

1963 m. gimęs A. Daunoravičius
1986 m. baigė Vilniaus universiteto
Fizikos fakultetą. 1986–1991 m. dir-
bo Lietuvos Mokslų akademijos Pus-
laidininkių fizikos instituto moksli-
niu darbuotoju. Užsienio reikalų mi-
nisterijoje jis dirbo nuo 1991 metų.

1994–1995 m. – Užsienio reikalų
ministerijos Amerikos šalių skyriaus
vedėjas, 1995–2000 m. – LR ambasa-
dos Belgijos Karalystėje, Nyderlandų
Karalystei ir Liuksemburgo Didžiajai
Hercogystei patarėjas, 1998–1999 m.
– LR ambasados Belgijos Karalystėje,
Nyderlandų Karalystei ir Liuksem-

burgo Didžiajai Hercogystei laikina-
sis reikalų patikėtinis, 2000–2003 m.
– LR užsienio reikalų ministerijos Ry-
tų Europos ir Vidurinės Azijos šalių
skyriaus vedėjas, 2003–2008 m. LR
generalinis konsulas Čikagoje.

A. Daunoravičius apdovanotas
ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai” Ri-
terio kryžiumi, medaliu, skirtu pami-
nėti Lietuvos narystei ES ir NATO.

A. Daunoravičius Čikagoje.
J. Kuprio nuotr.

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) – Į
vasario pabaigoje vyksiantį nacionali-
nio diktanto finalą pateko 80 dalyvių.

Lietuvių kalbos specialistų ko-
misija ištaisiusi ir įvertinusi dalyvių
darbus nusprendė, kad finale daly-
vauti turi teisę visi, kurie rašydami
Vytauto V. Landsbergio parengtą dik-
tanto tekstą padarė tik vieną klaidą,
pranešė diktantą organizuojantis sa-
vaitraštis ,,Atgimimas”.

Tuo metu moksleiviams komisija
buvo griežtesnė, į finalą atrinkti tik
mokiniai, nepadarę nė vienos klai-
dos. Komisijos nariai prisipažino ti-
kėjęsi, kad moksleivių, parašiusių be
klaidų, bus kur kas daugiau, tačiau į
finalą pateko tik 5 mokiniai.

Šiemet, kaip ir pernai, nemažai
konkurso dalyvių nemokėjo parašyti
Vytauto V. Landsbergio pavardės. Ki-
tos dažniausiai besikartojančios klai-
dos buvo žodžiuose ,,sučęžta”, ,,kaži
kas”, ,,kaipmat”, ,,surūdijęs”.

Nacionalinį diktantą rašė ir už-
sienyje gyvenantys lietuviai. Jiems
komisija buvo šiek tiek atlaidesnė. Į
nacionalinio diktanto finalą pateko ir
tie užsienio lietuviai, kurie padarė po
dvi klaidas.

,,Tad jeigu užsienyje gyvenantys
lietuviai turi galimybę atvykti į fina-
lą, jie yra laukiami ir jau lygiomis tei-
sėmis su visais finalo dalyviais galėtų
rungtis dėl raštingiausio 2009 m. pi-
liečio vardo”, – rašoma ,,Atgimimo”
interneto svetainėje.

Nacionalinio diktanto dalyviai
pirmajame ture rinko ir smagiausią
ištiktuką.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
ST. PETERSBURG, FL

DETROIT, MI

MEÇYS ŠILKAITIS

Šios žiemos ir pavasario sezonas
mūsų apylinkėje gana įvairus: turtin-
gas minėjimais, koncertais ir kito-
kiais renginiais. Lankosi svečių iš
šiaurinių valstijų, kur gausios sniego
pūgos ir dar nematyti šalčiai kamuo-
ja ne vieną. Ir mes juos visus malo-
niai priimame, negailime saulutės ir
vaišingos klubo salės. Šiais metais
išsirinkome naują klubo valdybą, su-
radome puikią virėją, turime naują
mokyklėlę. Gaila tik, kad tautinių
šokių grupė pavargo ir išėjo į pensiją.
Nesant vadovui, suiro ir buvęs gau-
sus klubo choras. Šauliai pavargo, ka-
talikių moterų draugija baigė veiklą,
bet Lietuvos Dukterys dar nepasiduo-
da. Taip pat neseniai įsikūrė nauja
jaunimo grupė „Banga”, kuri pirmąjį
renginį ruošia už savaitės su krepši-
nio turnyru ir linksmu vakaru klubo
salėje. Net dainininką iš Lietuvos
išsikvietė. Tad ateitis teikia vilčių.

Sekmadienį, vasario 8 d., turėjo-
me malonią viešnią iš Palm Beach
apylinkės, dr. Vidą Ramonas su vyru
Sigitu. Po bendrų pietų savo paruoš-
toje paskaitoje tema „Istoriniai paste-
bėjimai apie Prūsijos lietuvius”, dr.
Vida gvildeno Mažosios Lietuvos kul-
tūros reikšmę ir vietą Lietuvos istori-
joje. Jau nuo XVI amžiaus Mažojoje
Lietuvoje gyvai reiškėsi inteligentų
karta, kuri kėlė tautines ugdymo ir
liaudies švietimo gimtąja kalba idė-
jas. Iki XVIII amžiaus Mažojoje Lie-
tuvoje kultūra buvo plėtojama labiau,
buvo išleista žymiai daugiau lietu-
viškų spausdinių nei Didžiojoje Lietu-
voje. Įdomu, kad daug raštijos ir kitų
lietuvių kultūros dalykų Mažojoje
Lietuvoje buvo sukurta anksčiau ne-
gu Didžiojoje Lietuvoje. Čia išleista
pirmoji lietuviška knyga – Mažvydo
„Katekizmas”, pirmoji lietuvių kal-
bos gramatika, lietuvių poema – K.

Donelaičio „Metai”. Įkurtas pirmasis
Rytų Europoje universitetas, įsteigta
viena pirmųjų Rytų Europoje spaus-
tuvių Karaliaučiuje. Mažojoje Lietu-
voje veikė daug lietuviškų organizaci-
jų, buvo kuriamos lietuviškos mokyk-
los, leidžiami lietuviški leidiniai
„Aušra”, „Varpas”, „Tėvynės sargas”
ir kiti. Jie slapta gabenti į Lietuvą.

Dr. Vida pastebėjo, kad ateiviams
– kolonistams iš germanų žemių ir
Lenkijos plūstant į Prūsijos žemes ir
plečiantis protestantizmui, lietuvių
kultūrinė veikla dėl pamėgdžiojimo,
prisitaikymo ir kitų priežasčių blėso.
Jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą, re-
miantis oficialiais duomenimis, Ma-
žojoje Lietuvoje liko mažiau nei
120,000 lietuvių, ir tai daugiausiai
rytiniame Nemuno pakraštyje. Ta-
čiau Mažosios Lietuvos politiniame iš
išsivadavimo judėjime išryškėjo nepa-
mirštamos asmenybės pradedant
Martynu Jankumi ir baigiant Vy-

dūnu.
Baigdama dr. Vida priminė, kad

mes neturėtume pamiršti tų ryžtingų
veikėjų ir kūrėjų kaip Mažvydas, Do-
nelaitis, Oestermejeris, Rėza, Mitkus,
Šulcas ir kitų. Turime atkreipti pa-
saulio politikų dėmesį į Mažąją Lie-
tuvą ir įtikinti juos, kad Mažoji Lie-
tuva yra neatskiriama Lietuvos da-
lis. Dar ten nenumirė lietuviškumas
ir jį galima uždegti nauja liepsna.

Kiek žinome, dr. Vida Ramonas
su vyru Sigitu dažnai lankosi Lietu-
voje. Gausiai remia lietuviškas mo-
kyklas, jaunimą, organizacijas. Būda-
mi klube jie parėmė mūsų mokyklėlę
„Saulutę” ir įteikė dovaną Vytauto
Didžiojo universiteto studentams per
S. Vaškelienę. Ji taip pat pastebėjo,
kad ji planuoja kandidatuoti Florida
valstijos apygardoje į Lietuvių Bend-
ruomenės Tarybą ir prašė visų pa-
remti jos kandidatūrą.

Įdomi paskaita
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Su džiugesiu žiūrėjau puikiai
suruoštą Vasario 16-osios šven-
tę Čikagos lituanistinėje mokyk-
loje. Tačiau buvo ir liūdna – gaila
vaikų, kurie iš širdies vaidino,
šoko, dainavo... beveik tuščioje
salėje. Jų tėveliai, atvažiavę pa-
siimti iš mokyklos savo atžalų,
stovėjo lauke – kas rūkė, kas
kalbėjosi tarpusavyje, kas nervi-
nosi, kad programa užsitęsė...
Laikas nestovi vietoje, ir gal tik
senatvėje suprasime, kad vaikui
reikia ne tik materialių gėrybių.
Bet ar suprasime? Gal tik kaltin-
sime vaikus, kad jie mus pamir-
šo, neprisimindami, kad kažkada
ir mums buvo neįdomu, ką darė
mūsų vaikai.

Redaktorė
Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis

Po paskaitos St. Petersburg Lietuvių klube. Iš kairės: dail. Magdalena Stan-
kūnienė, prof. Bronius Vaškelis, dr. Vida Ramonas, Vida Meiluvienė pirm.,
Irena Šilkaitienė, Sigitas Ramonas.

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Sekmadienį, vasario 15 d., Šv. An-
tano parapijos bažnyčioje, Detroit,
MI 10:30 val. r. vyko iškilmingos šv.
Mišios už Lietuvos laisvės gynėjus –
gyvus ir mirusius. Organizacijos daly-
vavo su savo vėliavomis. Šv. Mišias
aukojo ir šiai ypatingai šventei skirtą
patriotišką pamokslą pasakė klebo-
nas kun. Alfonsas Babonas. Liturgi-
nius skaitinius skaitė Antanas Strak-
šys. Aukas prie altoriaus nešė LŠSI
centro valdybos sekretorė, garbės
šaulė Onutė Abarienė ir centro valdy-
bos ryšių su visuomene garbės šaulė
Regina Juškaitė-Švobienė.

Po šv. Mišių parapijiečiai ir sve-
čiai susirinko parapijos salėje, kur ka-
bėjo Mykolo Abariaus plakatas su už-
rašu: „1990 m. Kovo 11-ta – Lietuvos
laisvės šventė.” Patricia Kaunelienė
ir parapijos moterys maloniai kvietė
dalyvius pasigardžiuoti skaniais
patiekalais ir jų iškeptais pyragais.

Lietuvos Nepriklausomybės 91-
tų metų paskelbimo akto ir Kovo 11-
osios akto 19-tų metinių minėjimą
sumaniai vedė LŠSI vadas Abarius.

Penktadienį, vasario 13 d., Lietu-
vos Respublikos ambasada Washing-
ton, DC per Liutaurą Baužą pranešė,
kad darbą pradėjo naujasis Lietuvos
Respublikos garbės konsulas JAV Al-
gis Zaparackas. Naujas garbės konsu-
las buvo pakviestas tarti žodį. Naujas
LR garbės konsulas padėkojo vi-
siems už pasitikėjimą ir pareiškė, kad
jis kartu su garbės konsulu Sauliumi
Anužiu atstovaus ir tarpininkaus
Lietuvai. Per šį ypatingą ir svarbų
minėjimą šioje Šv. Antano parapijoje
garbės konsulas davė savo pirmą ofi-
cialų pranešimą.

Parapijiečiai, svečiai ir draugai
pasveikino „Lietuviškų melodijų” ra-
dijo programos redaktorių ir naują
LR garbės konsulą Detroit, Michigan
gausiais plojimais.

Toliau klebonas Babonas sukal-
bėjo invokaciją. Tylos minute buvo
pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę:
savanoriai, kariai, šauliai ir parti-
zanai.

Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
proga Zita Skučienė skaitė Maironio
eiles „Nepriklausomybę atgavus”.

Gražią, turiningą ir prasmingą

paskaitą skaitė LŠSI vadas Abarius.
Prelegentas plačiai apžvelgė svarbias
Lietuvos istorines datas: 1918 m. Lie-
tuvos Nepriklausomybės paskelbimą,
1990 m. kovo 11-ąją, 80 metų LŠS
kūrėjo Vlado Putvio mirties sukaktį,
50 metų šaulių tremtyje įkūrimą ir
1949 m. vasario 16-ąją, Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio tarybos deklaraci-
jos pasirašymo 60-metį. Švęskime
svarbias ir lietuvių širdims brangias
dienas – vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją.
Ateities kelias gal ir nebus visiškai
tiesus, bet kiekviena diena yra svarbi.
Daug kraujo ir gyvybių paaukota,
siekiant atgauti nepriklausomybę.
Šias svarbias, brangias ir kiekvieno
lietuvio gerbtinas šventes reikia ver-
tinti ir išlaikyti – tokiais žodžiais sa-
vo pranešimą pabaigė Abarius.

Parapijos vardu LŠSI vadas pa-
dėkojo klebonui Babonui už šv. Mišių
atnašavimą, pamokslą ir invokaciją,
Skučienei už deklamavimą, šeimi-
ninkėms už maisto parūpinimą, o su-
sirinkusiems už dalyvavimą.

Po to sekė visų dalyvių ir bend-
raminčių – vienos lietuviškos šeimos,
malonus pabendravimas.

Lietuvos Nepriklausomybės ir Kovo 11-osios
metinis minėjimas
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V. ADAMKUS: ,,MUMS PAKANKA
GALIŲ KURTI BENDRĄ ŠALIES,

TAUTOS GEROVĘ”
LR Prezidento V. Adamkaus kalba, pasakyta 2009 m.
vasario 16 d. Valstybės atkūrimo dienos minėjime

Nacionaliniame operos ir baleto teatre
Brangūs Lietuvos piliečiai,

Sveikinu Lietuvą ir visus jos
žmones šios iškilios šventės proga.
Šiandien ypatinga diena, kai ir vėl
vartome Vasario 16-osios istorijos
puslapius, žavėdamiesi šviesių asme-
nybių pasiaukojimu ir tikėjimu Lie-
tuva. Jų idealizmas, tvirta valia siek-
ti nepasiekiamo iš griuvėsių pakėlė
mūsų valstybę ir jos kūrybai sutelkė
šimtmetinės okupacijos išvargintą
Tautą.

Ką tik sugiedojome Vinco Kudir-
kos Tautišką giesmę, raginančią Lie-
tuvos sūnus iš praeities semtis stipry-
bės. Neseniai, minėdami šio nepa-
prasto žmogaus 150-ąsias gimimo
metines, turėjome progą prisiminti jo
gyvenimą, kupiną didelių pavojų,
prislėgtą sunkumų. Ir kartu prisi-
minėme, kiek jis sugebėjo nuveikti,
tartum žarija, kurstydamas valstybės
atkūrimo idėją.

Tai – asmenybė, kurios darbai ir
laikysena ne vieną būsimąjį Vasario
16-osios Akto signatarą žadino dva-
siniam ir tautiniam atgimimui. Jis,
matydamas imperijos galybę, lietuvių
tautos nuovargį bei nepasitikėjimą
pasauliu ir pasaulio nepasitikėjimą
Lietuva, kreipė žvilgsnį į ateitį ir
tikėjo idealo pranašumu prieš vadi-
namąją realybės politiką.

Atvirai keldamas klausimus, at-
virai abejodamas, atvirai kritikuoda-
mas. Čia noriu pabrėžti: ne vien kri-
tikuodamas, bet prisiimdamas savąją
atsakomybės dalį, siekdamas suprati-
mo bei solidarumo ir įsipareigodamas
veikti kartu.

Todėl ,,Varpas” ir šiandien tebė-
ra intelektualaus ir kartu atviro lei-
dinio pavyzdys, primenantis Sąjūdžio
laikų Lietuvos spaudą. Štai tokios
kudirkiškos kritikos itin pasigendu
šiandien. Ne piktdžiugiškos, nihilis-
tinės, besityčiojančios iš mūsų pačių
valstybės ar atskirų žmonių, o skati-
nančios blaiviai vertinti situaciją ir
ieškoti atsakymų į klausimus.

Tai liečia mus visus – šalies švie-
suolius, inteligentiją ir valdžios vy-
rus, tarnautojus ir darbininkus, pa-
reigūnus ir studentiją. Nuoširdžiai
pritariu vieno literatūros tyrinėtojo
pasakytiems žodžiams, kad ,,sun-
kiausiai išmokstama Kudirkos pamo-
ka – jaustis oria tauta, patikimai
įveikusia baudžiauninko kompleksus
ir minios instinktus”. Ar mes esame
įveikę baudžiauninką savyje? Savo
baimes, nepasitikėjimą, įtarumą? Juk
savigriova, perdėta savinieka tikrai
neveda į pažangą, netarnauja tautos

ir valstybės gyvenime.
Taip, ne viskas priklauso vien tik

nuo mūsų, ir pasaulyje esama globa-
lių problemų, nuo kurių Lietuva
niekur nepabėgs. Neretai mūsų val-
stybės interesai net Europai neleng-
vai suvokiami, atrodo ne itin svarbūs.
Tačiau jie aktualūs mums, mūsų
dabarčiai ir mūsų ateičiai.

Nėra didesnės ir pavojingesnės
krizės, nei tautinės ambicijos stoka,
dėl kurios Lietuva neišsprendė dau-
gybės tikrai įveikiamų problemų ir
prarado šimtus tūkstančių emi-
gravusiųjų. Ambicija čia vadinu ne
ksenofobijos apraiškas ar minios
drąsą daužyti langus. Tai, mano
nuomone, taip pat amoralu, kaip ir
valdininkų arogancija, užsispyrimas
nepripažinti padarytų klaidų.

Mums pakanka galių kurti ne
vien savo asmeninę, bet ir bendrą ša-
lies, tautos gerovę. Tam reikia atsi-
kratyti išankstinių baimių, nepasi-
duoti griovimui, kritiką paversti kon-
struktyviu dialogu. Nekapituliuoti
prieš blogį – politinį, moralinį sociali-
nį, o priešintis jam tiesos žodžiu, vie-
šumu, atsakomybės etika grįsta lai-
kysena ir darbais.

Toks siekis – negriauti savo tau-
tos ir valstybės iš vidaus – šiandien
TURI TAPTI mūsų bendra veiklos
programa. Mūsų istorijoje pakanka
įrodymų, kad vienijanti bendra vizija,
kad ir kokia idealistinė ar nereali
atrodytų, yra įgyvendinama. Tai visa-
da rūpėjo ir Vincui Kudirkai, kuris
klausė, ar vienijančio tikslo, vizijos,
solidarumo ir drąsos neturinti ben-
drija gali tapti laisva tauta? Vertėtų
prisiminti ir Kudirkos tyrinėtojo bei
sekėjo Vytauto Kavolio klausimą: ,,Ar
mechaninė žmonių sankaupa, netu-
rinti bendro supratimo, kas yra pado-
rumas ir niekšybė, bendro žodyno ir
save aktyvuojančios jėgos veikti
viešojo gėrio vardan, – ar ji gali va-
dintis visuomene?”

• • •
Valstybės atkūrimo dieną šven-

čiau esant įvairiems gyvenimo atve-
jams, kartais tokiems, kai grėsmės
mūsų valstybei ir tautai atrodė gyvy-
biškai pavojingos. Tačiau kartu su
bendraminčiais vis tiek tikėjome is-
torijos teisingumu, ir ši viltis pasi-
rodė stipresnė už kritiškąją realybę.

Šiandien prisimenu dar vieną
Vasario 16-osios Aktą, nuo kurio pasi-
rašymo sukanka lygiai 60 metų.
1949-aisiais Lietuvos laisvės kovų
sąjūdžio taryba Valstybės atkūrimo
dieną minėjo mirtinos grėsmės aki-
vaizdoje. Nė vienas šios Tarybos na-
rių nemirė savo mirtimi – visi su-
laukė žiauraus okupantų keršto ir
represijų. Tačiau jų tikėjimas pratęsė
nepriklausomos Lietuvos idėją pa-
vergtame krašte gyvenusių žmonių
sielose. Jų žygis vedė į tautinį atgi-
mimą, į Kovo 11-ąją.

Mums labai reikia kudirkiškosios
stiprybės šiandien, kai Lietuva ir vi-
sas pasaulis gyvena globalinės finan-
sų krizės, kokios nematė mūsų karta,
akivaizdoje. Kai niekas neturi iš-
bandytų priemonių jai sutramdyti.
Bet mes turime išbandytų būdų, kaip
gyventi ir veikti esant sunkiai padė-
čiai, kaip rasti Nukelta į 5 psl.

Kaip atskirti pelus
nuo grūdų?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Kartas nuo karto su žmona pakalbame apie galimybę kraustytis į
kitą namą. Jai toks noras ypač pakyla po draugų aplankymo. Jie
visi be išimties gyvena didesniuose namuose negu turėjo, kai savo

vaikus augino. Mintį kraustytis visada iškelia žmona. Viena iš krausty-
mosi priežasčių yra didesnių patalpų poreikis per metų metus sukrau-
tiems ,,lobiams”. Gyvieji lobiai – trys sūnūs – su žmonomis jau augina sa-
vo vaikus ir gyvena savuose namuose. Žmonos apskaičiavimu, mano su-
telkta manta užima daugiau vietos negu jos. Ji ypač šnairuoja į lentynas,
prikrautas mano sutelko popierinio turto. Tuo tarpu kitai savaitei žmona
gavo kvietimą apsilankyti viešoje paskaitoje, kur bus kalbama apie
pasiruošimą kraustytis (ką imti, ką atiduoti, ką išmesti, dėl ko susipykti).
Spaudžiamas sutikau ir aš ten nuvykti, nors gerai žinau, ką sakys ir
patars.

Norėdamas pasirodyti esąs mandresnis ir visam tam užbėgti už akių,
pradėjau savo popierinio turto peržiūrą. Pirmą kartą taip atidžiau dariau
prieš 18 metų. To pasekmėje į Lietuvą iškeliavo visi turėtų lietuviškų žur-
nalų komplektai bei lietuviškos knygos. Juk tai buvo tarsi dvasiniai vita-
minai atsikuriančiai Lietuvai. Iš tikrųjų, nežinau, kas ką gavo ir kam pa-
naudojo. Po to sutelktus archyvus, dirbant JAV LB valdyboje, teko per-
siųsti Lituanistikos studijų ir tyrimo centrui (LSTC) Čikagoje. Kur kitur
teko nukreipti mano sutelktus su Šiaurės Amerikos Ateitininkų taryba
susijusius archyvus. Savo išspausdintų straipsnių ir rašinių tekstus – jų
susidarė dvylika tomų – pasiunčiau LSTC ir Amerikos lietuvių kultūros
archyvui (ALKA), esančiam Putnam, CT.

Atrodytų, kad dauguma darbo atlikta. Ta mintis išgaravo pradėjus
žiūrėti į naujas krūvas aplankuose gražiai sudėtų popierių – dokumentų,
laiškų, finansinių pranešimų, apyskaitų. Vos pradėjus peržiūrą ir pripil-
džius keturis popierinius maisto parduotuvių maišus, per kelią prabėgo
tarsi juoda katė. Tai ,,Draugo” internetinėje svetainėje pasirodęs Algio
Luko pranešimas, skaitytas JAV LB Tarybos suvažiavime Boston mieste
2008 m. rugsėjo mėnesį. Ten jis rašo apie JAV kultūrinio paveldo išsaugo-
jimo problemas ir galimybes. Rašo apie lietuvių katalikų bažnyčias ir
archyvus. Ypač mano sąžinę pakedeno Luko raginimas lietuvių religinėms
ir pasauliečių organizacijoms perkelti savo archyvus ir ,,kultūriškai bei
istoriškai reikšmingą turtą į Pasaulio lietuvių archyvą, esantį LSTC prie-
žiūroje, ir ALKĄ”. Jis dar pabrėžė, kad Amerikos lietuvių kultūrinio pa-
veldo išsaugojimas yra vienas iš svarbiausių mūsų šiuolaikinių uždavinių.

Ką dabar daryti? Idealiai, reikėtų šalia savęs pasisodinti archyvų spe-
cialistą, kuris patartų, kuris mano turimas popierinis paveldas yra pelai ir
kuris – grūdai. Aišku, aš norėčiau kuo daugiau pasilaikyti, bet taip pat no-
riu pasirodyti prieš žmoną. Noriu jai parodyti, kad pats moku savo pavel-
dą peržiūrėti ir gaspadoriškai nuspręsti, ką su juo daryti. Tuščių popie-
rinių maišų turiu visą krūvą, o jų pritrūkus, žinau, kur daugiau gauti.

Berūšiuojant pro akis prabėgo bent tuzinas metų. Tikrai prisirinko
įvairaus popierizmo. Beveik kiekvienas popieriaus gabalėlis turi savo is-
toriją, savo vietą lietuviško gyvenimo mozaikoje. Aplankuose sutelkta
įvairių apklausų rezultatai, anketos, suvestinės. Sunkiausia buvo atsiskir-
ti su labai privačiais, tiesiog slaptais, kartais net inkriminuojančiais elek-
troniniu paštu gautais laiškais. Viską sudėjus krūvon pasidarytų įdomi
knyga, kuri būtų išgraibstyta per dieną ar dvi. Tai atlikus prarasčiau tu-
rimus draugus, bičiulius ir įgyčiau naują priešininkų gvardiją. Kam to
reikia? Taigi, viskas į popierinius maišus, kuriuos šiukšliavežiai rytoj iš-
veš. Iš tikrųjų, kiek daug verdančio gyvenimo, skausmų, trinties, įtarinė-
jimų, nepasitikėjimo kunkuliuoja mūsų visuomeniniame gyvenime. Tai
tarsi ugnikalnio energija, tik retais atvejais prasiveržianti į viešą žinias-
klaidos erdvę.

Tebeturiu keletą dėžių archyvų iš senesnių laikų, kai buvau aktyves-
nis visuomeninėje veikloje. Jaučiu, kad tie archyvai turi istorinės reikš-
mės, nors niekas apie juos nesiteiravo, gal net nežino apie jų buvimą. Juos
noriu atiduoti LSTC. Reikia tik rasti stiprių dėžių, viską supakuoti ir
nuvežti. Panašiai galvoju padaryti ir su dar turimomis lietuviškomis kny-
gomis. Jos jau perskaitytos, nemažai jų mano aprašytos spaudoje. Laikas
jomis pasidalinti su LSTC. Turiu ir bostoniškę ,,Lietuvių enciklopediją”,
,,Encyclopedia Lituanica”, ,,Lietuvos bažnyčių” istorijos tomus ir 22 tomų
,,Lietuvių kalbos žodyną”. Tuos leidinius bandysiu įpiršti vienam sūnui.
Jis turi nemažą namą ir gali pradėti savo paveldą ten telkti. Tuo pačiu pri-
sibijau, kad jis gali ramiai atsakyti, kad visa ta medžiaga yra sutelkta in-
ternete ir nėra reikalo senų relikvijų tampyti ir nugarą varginti.

Per vakaro žinias ką tik pranešė apie sėkmingą įvykusį vajų Michigan
valstijos sostinėje. Tik vieną dieną bet kas galėjo į nustatytą vietą atvežti
nebenorimą ir nereikalingą elektroninę aparatūrą. Žmonės vežė senus te-
levizorius, kompiuterius, telefonus. Vienu laiku susidarė net dviejų mylių
ilgio automobilių juosta. Per dieną savo ,,elektroninį paveldą” suvežė dau-
giau nei penki šimtai žmonių. Kas būtų, jei LTSC Čikagoje, o ALKA rytų
pakraštyje surengtų panašią ,,Kultūrinio paveldo sutelkimo” mugę? Gerai
išgarsinus, suvažiuotų šimtai ir paliktų tūkstančius eksponatų. Iškiltų
sandėliavimo ir perrūšiavimo klausimas, bet tai jau kita opera.

Nėra didesnės ir pavo-
jingesnės krizės, nei tau-
tinės ambicijos stoka, dėl
kurios Lietuva neišspren-
dė daugybės tikrai įveikia-
mų problemų ir prarado
šimtus tūkstančių emigra-
vusiųjų.
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Vasario 16-tos šventė 
Šv. Kazimiero lituanistinėje

mokykloje Los Angeles
JOLANTA BAÇIULYTÈ
(9–10 kl. mokytoja)

Los Angeles Šv. Kazimiero litua -
nistinės mokyklos mokiniai, mokyto-
jai ir tėveliai  gražiai paminėjo Vasa -
rio 16-osios šventę. Lietuvos gimta-
dieno šventė buvo minima vasario
7–8 d. savaitgalį. Šeštadienį visi mo -
kiniai nuo pirmos iki dešimtos klasės
dalyvavo jau tradiciniu tapusiame
kasmetiniame ,,Istorijos/geografijos”
kon kurse.  Renginio organizatorės ir
vedėjos, 1-ų ir 5-ų klasių mokytojos
Vitalija Virbukienė ir Žydra Van der
Sluys, konkursą pavadino ,,Ką kiek -
vienas lietuvis turi žinoti?” Renginį
sveikinimo žodžiu pradėjo mokyklos
direktorė Marytė Newsom, priminusi
vaikams apie Lietuvos valstybės at -
kūrimo dienos svarbą kiekvienam lie -
tuviui.

Mokiniai buvo suskirstyti į 3 gru-
pes pagal amžių ir kiekviena grupė
tarpusavyje sudarė po 3 komandas.
8–10 klasių grupėje konkursą laimėjo
,,Vyčių” komanda. Laimėti nusiteikę
vyresnėliai  pasirinko daugiausia taš -
kų duodančius, tačiau tuo pačiu sun -
kiausius klausimus. Žaidimo daly -
viams  teko prisiminti  svarbias isto -
rines datas, kunigaikščio Margirio
žyg darbį, atpažinti Čiurlionio paveik -
s lą.  1–4 klasių lietuviukai itin džiau -
gėsi  prisiminę Vilniaus įkūrėją, at pa -
žinę klumpes ar lietuviškus augalus.
Šauniausiai pasirodė mažųjų  ,,Gand -
rų” komanda surinkusi  net 200 taš -
kų ir teisingai atsakiusi į visus
klausimus.  5–7 klasių grupėje ,,Lū -
šių” komanda  tik po papildomų klau -
simų apie Gintaro muziejų pagaliau
nu galėjo ,,Pelėdų” komandą. 

Tėve liams taip pat teko dalyvau-
ti konkurse. Jie, vaikams plojant, itin
energingai pademonstravo savo is -
torines ir geografines žinias.  Laimė -
jusios komandos buvo apdovanotos
pi niginiais prizais, kuriuos įsteigė
JAV LB Vakarų apygarda. Tėvelių
komitetas papuošė salę ir paruošė
trispalvių pyragaičių. 

Sekmadienį  Šv. Kazimiero litua -
nistinės mokyklos mokiniai šokiais ir
dainomis prisidėjo prie iškilmingo
lietuvių bendruomenės Vasario 16
–tos dienos minėjimo parapijos salėje.
Kazlauskų šeimos orkestrėlis ir lietu-
vių šokių grupė ,,Spindulys”, vado -
vaujama Danguolės Varnienės, atliko
meninę programą. Ilgametė Los
Angeles šokių grupės vadovė buvo
pagerbta ,,Metų kūrėjo” apdovanoji -
mu už sėkmingą XIII Lietuvių tau-
tinių šokių šventės (2008 m. liepos 6
d.) organizavimą ir nuopelnus me -
ninėje veikloje. Lietuviškų kultūrinių
tradicijų puoselėtoja ketina vykti į
Vilnių kovo 11 d. Lietuvos liaudies
kul tūros centro kvietimu dalyvauti
,,Aukso paukštės” apdovanojimuose.
Vasario 16-tos renginio metu iškil-
mingai buvo pagerbtas ir JAV LB
Kultūros tarybos Teatro premija ap-
dovanotas a. a. Paulius Jasiukonis,
videoįrašuose ir nuotraukose įamži -
nęs daugybę Los Angeles kultūrinių
renginių akimirkų. 

Renginį vesti padėjo mokytoja Aud-
ra Narbutienė. Lietuvos valstybės at-
kūrimo dienos proga Lietuvių Fondas
ir JAV LB Vakarų apygarda įteikė
augančiai mokyklai aukas. Mo kyklos
direktorė Marytė Newsom džiaugėsi,
kad šiuo metu mokyklą lanko 140
mokinių, čia dėsto 20 mokytojų.

Šventės dalyviai.

Užgavėnės

Užgavėnės – sena šventė, žinoma
visose Europos šalyse. Jos paskirtis –
išvyti žiemą, paskatinti greičiau atei -
ti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7
savaitėms (46 dienoms) iki Velykų.
Lietuvoje Užgavėnės tradiciškai
šven čiamos centrinėse miestų aikš -
tėse, liaudies buities muziejuje Rum -
šiškėse.

Šventės ištakos pagoniškos, ta-
čiau dabar glaudžiai susietos su
krikš čionybe. Per Užgavėnes leidžia-
ma pas kutinį kartą gausiai ir riebiai
pa valgyti, o jau kitą dieną prasideda
Ga vėnia, trunkanti iki Velykų (Kris -
taus Prisikėlimo). Šiuo laikotarpiu
skatinama pasninkauti, nevalgyti
mėsos, gedėti iki Kristaus prisikėlimo
šventės.

Taigi, mažasis lietuviuk, švęsk ir
tu šią šventę – pasidomėk tradi ci nė -
mis kaukėmis, Užgavėnių papro čiais,
jos herojais Kanapiniu, Laši niniu bei
More ir būtinai blynų pa skanauk. 

Kaukes užsidėk (jei pasidaryti
pa tingėjai, tai pinigėlių negailėk ir
nu sipirk), pasipustyki kojeles, prasi -
vė dinki galveles ir šėlk, džiaukis, dai -
nuok, gražiai pokštauk, kojelėmis
trepsėk ir prašyk žiemą eiti iš kie-
mo...

O kai šventė pasibaigs, aprašyk
ją ir kartu su nuotraukomis atsiųsk
mums į redakciją. Būtinai išspaus-
dinsime.

Pelenų diena

Pirmoji diena po Užgavėnių vadi -
nama Pelenų diena. Šią dieną baž -
nyčiose būdavo šventinami pelenai,

gauti sudeginus praėjusių metų ver-
bas. Pelenai barstomi žmonėms ant
galvų primenant krikščionišką tiesą:
„iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi”.
Pelenų paprastai tikintieji par neš -
davo ir namo – namiškiams ant galvų
pabarstyti. Ši diena laikoma ir pirmą-
ja pavasario diena, mat Už gavėnių
me tu būna išvaroma žiema.

Nuo šios dienos prasideda Gavė -
nios periodas, kai negalima valgyti
mė sos. Jis trunka iki pat Velykų. Sa -
koma, kad šiuo periodu negalima val-
gyti mėsos, o tik tai, kas nuo Užga -
vėnių tarp dantų liko. Liaudyje išlikę
pasakojimai, kaip viena mo terėlė Už -
gavėnių vakarą įsikišusi į burną
kum pį ir užmigusi, kad rytoj galėtų
apsimesti, kad suvalgė tai, kas liko
tarp dantų. Deja, bemiegodama ji tuo
kumpiu paspringo ir užduso. 

Gavėnios periodu nebuvo leidžia-
ma linksmintis: dainuoti, rengti šo -
kių, vestuvių, kitų iškilmių.

Bažnyčios tradicijoje Gavėnios
laikotarpis prasideda Pelenų diena.
Tai atgailos, pasninkavimo ir maldos
diena. Jei vienose Bažnyčiose šią die -
ną yra labiau akcentuojamas pasnin -
kas, tai kitose labiau pabrėžiama
nuo širdi atgaila ir malda.

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojos ir mokiniai kasmet švenčia
Užgavėnes.                                                              Laimos Apanavičienės nuotr.

Čikagos lituanistinės mokyklos 4 B klasės mokiniai (mokytoja Ramunė
Palubinskaitė) Vasario 16-osios proga parengė stendą apie Lietuvos
Respublikos prezidentus.                                      Laimos Apanavičienės nuotr.

Artėja GavėniaArtėja Gavėnia

Užgavėnių kaukė.

Po Užgavėnių prasideda Pelenų
die na.
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LAIMA REISS

Mieli skaitytojai, Lietuvos tūks-
tantmečio šventimas šįmet dar tik
prasidėjo, o Jungtinėse Amerikos Val-
stijose per keturias savaites jau nu-
skambėjo net vienuolika Vilniaus sty-
ginių kvarteto koncertų (Illinois,
New York, Florida, Connecticut, Wa-
shington, DC ir kt. valstijose). Ame-
rikos klausytojams skambėjo poe-
tiškai įkvepianti Franz Schubert,
techniškai unikali Osvaldo Bala-
kausko, tapybiškai spalvinga Maurice
Ravel ir kitų kompozitorių kūriniai
styginių kvartetui. Klausytojams
buvo pristatomas struktūriškai įdo-
mus Lietuvos kompozitoriaus Bala-
kausko kūrinys ,,Kvartetas Nr. 2”. 

Vienas labiausiai muzikos pa-
saulyje žinomų lietuvių atlikėjų, 1965
m. debiutavęs Vilniaus styginių kvar-
tetas, yra gavęs Lietuvos ir tarptauti-
nių apdovanojimų. Išeivijos publikai
didelė garbė vėl pasiklausyti šio kvar-
teto, apkeliavusio apie 50 pasaulio ša-
lių. Kvarteto nariai kasmet surengia
apie 80 nepakartojamų koncertų įvai-
riose pasaulio šalyse ir garsina gim-
tąjį kraštą tarptautiniuose festiva-
liuose garsiausiose pasaulio scenose
bei kituose prestižiniuose renginiuo-
se. 

Galiu pasakyti, kad kiekvienas
kvarteto koncertas yra tikrai gyvas ir
užburiantis. Tai, kas atliekama su
meile ir atsidavimu, nepalieka abe-
jingų klausytojų. Audringi plojimai ir
šūksniai ,,bravo” lydėjo mano maty-
tus koncertus Hamden, Connecticut
valstijoje ir Manhattan, New York...
Audronės Vainiūnaitės pirmasis
smuikas, Artūro Šilalės antrasis, Gir-
dučio Jakaičio altas ir Augustino
Vasiliausko senovinė violončelė grie-
žia vieningai, paliudydami, jog sykiu
jie yra surengę daugybę nepakartoja-
mų koncertų. Beje, ar žinote, kad
Audronė Vainiūnaitė yra griežusi
vyskupo Antano Baranausko smuiku,
kuris, apipintas legendomis, yra at-
keliavęs į Lietuvą iš Amerikos?

Gerbiama Audronė yra kvarteto
senbuvė nuo pat jo susikūrimo 1965
metais, o jos vyras ir kolega A. Vasi-
liauskas prisijungė penkeriais metais
vėliau. G. Jakaitis kvartete griežia
nuo 1996 metų, o A. Šilalė – nuo
1999-ųjų. Audronė ir Augustinas yra
apdovanoti Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino ordinais, yra Lie-
tuvos muzikos akademijos profeso-

riai, o visi kvarteto nariai taip pat
dėsto ir koncertuoja ir kaip solistai.  

Ne naujiena, kad pasaulis toks
mažas, ir kad visur sutinki lietuvį...
Mano buvęs kaimynas ramioje gatve-
lėje miškingame Vilniaus Antakalnio
rajone buvo taip anksti Anapilin išė-
jęs smuiko virtuozas Raimundas Ka-
tilius, kuris yra koncertavęs su Golda
Vanberg-Tanz. Kerinčia interpreta-
tore praminta pianistė Golda Vain-
berg-Tatz muzikinį išsilavinimą įgijo
Vilniuje, Nacionalinėje M. K. Čiurlio-
nio menų mokykloje, o vėliau studija-
vo Izraelio G. Rubino muzikos aka-
demijoje, Tel Avivo universitete ir
Juilliard aukštojoje muzikos mokyk-
loje New York. Spaudoje rašoma, kad
muzikė yra pelniusi daugybę nacio-
nalinių ir tarptautinių apdovano-
jimų. Ji yra puikiai vertinama kri-
tikų, o ir pati teisėjauja konkursuose
bei dėsto Manhattan Muzikos mo-
kykloje bei Specialioje New York Mu-
zikos mokykloje. Muzikė dažnai kon-
certuoja ne tik garsiose pasaulio sce-
nose, bet ir Lietuvoje, tiek kaip ka-
merinių ansamblių dalyvė, tiek ir so-
lo. Ji šį kartą mus pradžiugino New
York atlikdama nuostabų Cezar
Franck kūrinį kartu su daugeliui nuo
vaikystės pažįstamu ir mylimu Vil-

Muzikos meistrai dovanojo  
Lietuvos tūkstantmečio šventę

niaus styginių kvartetu. Koncertas
įvyko pilnutėlėje salėje St. Joseph vo-
kiečių bažnyčioje Manhattan. Šį kon-
certą surengė Lietuvos Respubli-
kos generalinis konsulatas New York
ir Amerikos Lietuvių Bendruome-
nės Manhattan apylinkė. Kalbą artė-
jančios Lietuvos Nepriklausomybės
šventės proga pasakė generalinis
konsulas ambasadorius Jonas Pas-
lauskas. 

Įdomu, kad Čikagoje su kvartetu
grojęs žinomas pianistas Dainius Vai-
čekonis, kaip ir dauguma šių garsių
muzikantų, muzikinį išsilavinimą įgi-
jo Čiurlionio menų gimnazijoje. Jis
toliau mokėsi Lietuvos muzikos aka-
demijoje, Mozarteumo akademijoje
(Austrija), Ohio valstijos Bowling
Green ir University of Washington.  

Muzikantų gyvenimas yra dar-
bas,  darbas ir dar kartą darbas, be

kurio jiems, kaip ir olimpiniams spor-
tininkams, nepavyktų pasiekti aukš-
tumų. Be to, juk visi keturi kvarteto
muzikantai turi ir mokinių, ir stu-
dentų. O kur dar įvairūs buitiniai
rūpesčiai! Tačiau ta jų meilė darbui ir
menui mus visus, atėjusius jų paklau-
syti, užburia ir pakylėja aukščiau
kasdienybės. Ką gi, nors ne visų gar-
siųjų muzikantų atžalos tęsia tėvų
pėdomis, bet dauguma iš mūsų ger-
biamų atlikėjų jau turi pasekėjus
savo šeimose. 

Pabaigai norėčiau pasvajoti, kad
gerbiamus muzikantus sutikčiau dar
daugybę kartų jų koncertuose…  Tai-
gi, ne vien duona mes čia gyvi. Esame
be galo dėkingi visiems šių koncertų
organizatoriams už galimybę išgirsti
nuostabius kvarteto koncertus ir
Amerikos žemėje.

JAV per keturias savaites nuskambėjo net vienuolika Vilniaus styginių kvarteto koncertų. Nuotraukoje Kvarteto
viešnagė New York mieste.

Atkelta iš 3 psl.    sprendimus. Tai
– ne techniniai būdai,  tai moralinė
laikysena.

Tokios laikysenos pavyzdys
mums gali būti Vincas Kudirka. Silp-
nos sveikatos gydytojas, dirbęs gilioje
carinės imperijos provincijoje ir gy-
venęs pagal aukščiausią moralinį im-
peratyvą – daryti viską, ką gali, kad
gyvenimas būtų kilnesnis ir švieses-
nis. Būtent tokios laikysenos idealus
jis ir išdėstė Tautiškoje giesmėje.

Pasisemkime stiprybės iš tų mū-
sų žmonių, kurie lageriuose dalijosi
paskutiniu duonos trupiniu, iš tų, ku-
rie, rizikuodami savo gyvybėmis, gel-
bėjo žydus, iš tų, kurie Sausio 13-ąją
plikomis rankomis sustabdė tankus,
iš daugelio mūsų žmonių kasdienio

gerumo. Pasisemkime stiprybės iš
daugelio žmonių žinojimo, kad gyve-
nimo kokybę lemia ne pinigų kiekis, o
žmogiškasis solidarumas.

Šiuo metu Lietuvai itin reikia
stiprybės, kylančios iš tiesos ir švie-
sos. Atraskime jos savyje. Ir susimąs-
tykime, ką kiekvienas iš mūsų galime
padaryti, įsipareigodami tautai, val-
stybei, kultūrai ir visuomenei. Juk
visi mes esame LIETUVA, o Lietuva
– tai MES.

Tikiu, kad Vinco Kudirkos su-
kurta Tautiška giesmė – mūsų him-
nas, skambės per amžius vaikams
Lietuvos.

Ačiū.

www.president.lt

V. ADAMKUS
Pastaruoju metu žiniasklaidoje

pasirodė užuominų apie galimą
,,Lietuvos Caritas” generalinio direk-
toriaus kun. Roberto Grigo kandi-
datavimą Lietuvos prezidento rinki-
muose. Kun. Grigas pareiškia, kad
niekada nei viešai, nei privačiai nėra
išsakęs noro kandidatuoti į jokio
lygio politines pareigas, pradedant
savivalda ir baigiant aukštosiomis
valstybės institucijomis. Asmenys,
kurie kalba apie jį kaip apie galimą
kandidatą, daro tai kun. Grigo neat-
siklausę ir prieš jo valią. Kunigas yra

įsitikinęs, kad dvasinės tarnystės ir
valstybės valdymo atsakomybės yra
iš esmės skirtingos, nesuderinamos ir
nepainiotinos.

,,Lietuvos Caritas” gen. direkto-
rius mano, kad žiniasklaida sąžinin-
giau atliktų savo pagrindinę funkciją
– informuoti visuomenę, jeigu prieš
skelbdama žinias apie tai, kaip ver-
žiasi prezidentauti ,,sutanas į šalį
atidėję dvasininkai” (,,Ekstra”, 2009
m. nr. 6), sužinotų ir paviešintų pačių
apkalbamųjų požiūrį.

,,Lietuvos Caritas”

DÈL TARIAMÛ ,,PREZIDENTINIÛ AMBICIJÛ”
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JAV Lietuviû Bendruomenè�
padeda „Žalgiriui“

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) –
Rusijos Krasnodaro srityje muitinin-
kai sulaikė radioaktyvų krovinį iš Lie-
tuvos. Apie tai remdamasis naujienų
agentūra ,,Itar-TASS” pranešė rusų
naujienų svetainė www.gazeta.ru.

,,Krasnodaro muitinės poste pa-
tikrinimo metu nustatytas didesnis
nei leistina prekių siuntos iš Lietuvos
radiacinis fonas”, – pranešime cituo-
jama Krasnodaro muitinės atstovė
spaudai. Jos teigimu, atlikę patikrini-
mą specialistai nustatė, jog prekėse
esama radioaktyvių priemaišų. Gama

fonas virš krovinio natūralųjį esą vir-
šijo daugiau nei 8 kartus, o pačių ra-
dioaktyvios spinduliuotės šaltinių ak-
tyvumas leistinas normas esą viršijo
beveik 300 kartų. Pasak pranešimo,
prekių vežėjams iškelta byla dėl admi-
nistracinio pažeidimo. Įvykis tiriamas.

Lietuvos muitininkai pagalbos
prašymų iš Rusijos kolegų nėra gavę
ir informacijos apie įvykį neturi, sakė
laikinai Muitinės departamento Ry-
šių su visuomene skyriaus viršininko
pavaduotojos pareigas einanti Ginta-
rė Vitkauskaitė.

Jauniesiems diplomatams –
tarpukario diplomatijos pamokos

Rusijoje sulaikytas radioaktyvus
krovinys iš Lietuvos

T∂vynès sâjunga siùlo 
kandidatus î prezidentus  

Kaunas, vasario 18 d. (ELTA) –
Minint Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos 90-ties metų įkūrimo jubi-
liejų, jaunieji Lietuvos diplomatai
kartu su pirmuoju atkurtos Lietuvos
užsienio reikalų ministru Algirdu
Saudargu pažintiniais tikslais lankė-
si Kaune.

Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) dėstytojai jiems parengė spe-
cialią vienos dienos programą, prista-
tančią Lietuvos diplomatijos istoriją
bei iškiliausias asmenybes.

,,Tokių mokymų sumanymas kilo
tuomet, kai Vytauto Didžiojo univer-
sitete viešėjo atkurtos Lietuvos už-
sienio reikalų ministrai Vygaudas
Ušackas, Algirdas Saudargas, Anta-
nas Valionis ir Petras Vaitiekūnas.
Kilus diskusijai apie jaunųjų diplo-
matų ruošimą, svečiai džiugiai priė-
mė VDU siūlymą parengti specialią
pažintinę programą, kurioje dalyvau-
tų jaunieji Užsienio reikalų ministe-
rijos darbuotojai”, – sakė VDU istori-
kas, Humanitarinių mokslų fakulteto
dekanas doc. dr. Jonas Vaičenonis.

Programos dalyviai lankėsi Kau-
no Petrašiūnų kapines, kuriose jau-
nieji diplomatai padėjo gėlių ant tar-

pukario Lietuvos diplomatų – minist-
ro Juozo Urbšio, ministerijos genera-
linio sekretoriaus Petro Klimo, Lietu-
vos diplomatijos šefo Stasio Lozorai-
čio, kitų iškilių diplomatų – kapų.

Diplomatai lankėsi istorinėje Lie-
tuvos Prezidentūroje Kaune, kur ap-
žiūrėjo parodą ,,Baltosios pirštinės:
oficialioji ir neoficialioji diplomatija
Kaune 1918–1940 metais” ir išklau-
sė dr. Jono Vaičenonio paskaitą apie
Lietuvos diplomatinę tarnybą ir jos
architektus 1918–1940 metais.

Jaunieji Lietuvos diplomatai ap-
žiūrėjo Lozoraičių muziejaus ir J.
Urbšio atminimo muziejaus parodas
ir susitiko su J. Urbšio dukterėčia
Marija Urbšyte.

Senojoje Užsienio reikalų minis-
terijoje Kaune diplomatai klausėsi
profesoriaus Egidijaus Aleksandra-
vičiaus paskaitos ,,Nuo egzilines iki
‘liaudies’ demokratijos 1940–1990
metais”.

Diplomatai taip pat apsilankė
Sugiharos namuose, kuriuose susipa-
žino su prieš Antrąjį pasaulinį karą
Lietuvoje rezidavusio Japonijos vice-
konsulo Čijūnės Sugiharos diplomati-
ne veikla Kaune.

Vilnius, vasario 18 d. (Lietu-
viams.com) – Spaudoje pasirodžius
vis daugiau didelį susirūpinimą ke-
liančių žinučių apie sunkią legendi-
nio Kauno „Žalgirio” krepšinio klubo
finansinę padetį bei gavus tiesioginį
VšĮ ,,Kauno ‘Žalgirio’ rėmėjas” pra-
šymą, buvę kauniečiai, JAV kurį laiką
gyvenantys lietuviai – dabartinis
stambiausios išeivijoje Šiaurės Ame-
rikos Lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos (ŠALFASS) Centro
valdybos pirmininkas Laurynas R.
Misevičius bei šios organizacijos Rytų
apygardos vadovas Žilvinas Bublis –
ėmėsi skubiai ieškoti paramos savo
mylimai komandai užjūryje.

Išsiuntinėta tūkstančiai žinučių
sportui neabejingiems Amerikos lie-
tuviams elektroniniu paštu, į šį pro-
jektą įsijungė Čikagos Lietuvių krep-
šinio lyga, tikimasi netrukus perves-
ti į „Žalgirio” rėmėjo sąskaitą pirmą-
sias suaukotas lėšas.

Ir Lietuvoje gyvenantys šios ko-
mandos gerbėjai pradėjo rinkti pini-
gus kauniečiams, kad nors kažkiek

prisidėtų prie mūsų visų širdžiai arti-
mo krepšinio klubo išlaikymo.

JAV gyvenančių Kauno „Žalgi-
rio” gerbėjų prašoma aukas siųsti c/o
Žilvinas Bublis – Lithuanian-Ameri-
can Community/NJ sports club vardu
adresu 510 Avenel Str. Apt. # 10,
Avenel NJ 07001.

Visi surinkti pinigai bus tiesio-
giai persiųsti per „Washington Mu-
tual” banką į organizacijos VšĮ „Kau-
no ‘Žalgirio’ rėmėjas” sąskaitą AB
SEB Lietuvoje. L. R. Misevičius yra
sutaręs su vietiniu „Washington Mu-
tual” filialu, kad pelno nesiekiančios
visuomeninės įstaigos – JAV Lietuvių
Bendruomenės (anglų k. Lithuanian
American Community, Inc.) vardu at-
liekant bankinį pavedimą į Lietuvą ši
paslauga bus nemokama.

Visų aukotojų sąrašai su nurody-
tomis sumomis bus nusiųsti tiesiai
Kauno „Žalgiriui”. Sumanymo auto-
riai dėkoja visiems iš anksto už gar-
siausio visų laikų Lietuvos krepšinio
klubo palaikymą šiuo sudėtingu lai-
kotarpiu.

Vilnius, vasario 18 d. (Bernar-
dinai.lt) – Skrydžių bendrovė „fly-
LAL” teismo prašo grąžinti vežėjo pa-
žymėjimą ir panaikinti leidimo su-
stabdymą.

„flyLAL” Vilniaus apygardos ad-
ministraciniam teismui apskundė Ci-
vilinės aviacijos administracijos ir
Susisiekimo ministerijos sprendimus,
kurie oro bendrovei uždraudė skrai-
dinti keleivius.

Anot „flyLAL” generalinio direk-
toriaus Vytauto Kaikario, šie „spren-
dimai nėra pakankamai motyvuoti ir
nėra pagrįsti objektyviais faktais, jie
taip pat nėra pagrįsti teisės normų
reikalavimais”.

V. Kaikaris tvirtina, jog priimti
nutarimai esą galutinai užkirto ke-
lius vykdyti įsipareigojimus kelei-
viams ir kreditoriams bei labai ap-
sunkino derybas su galimais inves-

tuotojais.
Susisiekimo ministras Eligijus

Masiulis anksčiau teigė, kad „flyLAL”
skrydžiai stabdomi todėl, kad bend-
rovė nebesugeba vykdyti skrydžių
saugumui būtinų reikalavimų. Vėliau
„flyLAL” pasitraukimo aplinkybės
ėmėsi aiškintis prokurorai.

„flyLAL”, kuri sausį paprašė, kad
jai būtų leista bankrutuoti, turi sko-
lų, nepadengtų turtu, už maždaug 90
mln. litų. Pagrindinis kreditorius –
patys bendrovės akcininkai, kuriems
skola viršija 47,5 mln. litų.  

Susisiekimo ministerijai pradė-
jus į Vilnių vilioti užsienio oro bend-
roves ir prabilus apie galimas lengva-
tas Vilniaus oro uoste, „flyLAL” va-
dovai pareiškė, kad tokiu atveju
kreiptųsi į teismą, nes oro uosto mo-
kesčiai esą buvo viena iš nesėkmin-
gos veiklos priežasčių.

„flyLAL“ teismo prašo 
grâžinti vežèjo pažymèjimâ�

Istorinė Prezidentūra Kaune.                                                       Delfi.lt nuotr.  

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) –
Mokiniai, ketinantys studijuoti Lie-
tuvoje, ir jau studijuojantieji domisi
Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų
programomis ir jų kokybe. Išsamų
studijų programų vertinimą besido-
mintieji gali rasti Studijų kokybės
vertinimo centro duomenų bazėje –
www.skvc.lt, skyrelyje „Studijų prog-
ramų vertinimo rezultatai”.

Studijų kokybės vertinimo cent-
ro duomenų bazėje yra pateiktos visų
Lietuvos aukštųjų mokyklų vertintos
studijų programos, galima susipažin-
ti su išsamiomis vertinimo išvadomis.

Jei įvertintų studijų programų
sąraše nėra ieškomos studijų progra-
mos, nereiškia, kad ji nelegali – dar
neatėjo vertinimo eilė. Daugelis Lie-
tuvos aukštųjų mokyklų studijų prog-

ramų yra įvertintos – per 850 iš be-
veik 1,300. Šiuo metu Studijų koky-
bės vertinimo centras daugiau kaip
dviems trečdaliams studijų programų
įvertinti kviečiasi specialistus iš už-
sienio. Tokių vertinimų rezultatai
duomenų bazėje pateikti anglų kalba.

Vykdomų studijų programų ver-
tinimas pradėtas 2002 metais, pir-
mieji jų vertinimai – 1999 metais. Per
šį laikotarpį iki 2008 m. pabaigos 54
studijų programų vykdymas už-
draustas. Į tokias studijų programas
nauji studentai nebepriimami, o kad
galėtų baigti priimtieji, mokyklos
skubiai turi imtis papildomų priemo-
nių. Jeigu studijų programa įvertinta
lygtinai, tai reiškia, kad po 2 arba 3
metų bus atliekamas papildomas tos
programos išorinis vertinimas.

Îvertintos studijû programos 

Vilnius, vasario 18 d.  (Lietu-
viams.com) – Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų partijos
skyrių svarstomų kandidatūrų į pre-
zidentus sąraše – kol kas 4 pre-
tendentų pavardės. Tai europarla-
mentarų Vytauto Landsbergio ir Lai-
mos Andrikienės, premjero Andriaus
Kubiliaus, taip pat – eurokomisarės
Dalios Grybauskaitės.

Tai patvirtino TS-LKD frakcijos
seniūnas Jurgis Razma. Anot jo, kol
kas dar laukiama kai kurių skyrių
sprendimo, tačiau jau dabar ryškėja
keli galimi variantai, iš kurių partija
turės pasirinkti vieną sprendimą ko-
vo pradžioje rengiamame tarybos po-
sėdyje.

Kai kuriems TS-LKD skyriams
kandidatu į prezidentus siūlant kelti
partijos garbės pirmininką, europar-
lamentarą V. Landsbergį, premjeras
ir konservatorių vadovas A. Kubilius
tebesilaiko nuomonės siūlyti partijai
remti TS-LKD nepriklausančios eu-
rokomisarės Dalios Grybauskaitės
kandidatūrą.

Pati D. Grybauskaitė yra užsimi-
nusi, jog prezidento rinkimuose daly-
vautų kaip nepriklausoma kandidatė,
tačiau savo sprendimo kol kas nėra
paskelbusi. Konservatorių partijos
vicepirmininkė krašto apsaugos mi-
nistrė Rasa Juknevičienė taip pat yra
raginusi partijos kolegas paremti eu-
rokomisarės kandidatūrą, jei ši apsis-
pręstų siekti prezidento pareigų.

A. Kubilius savo ruožtu teigė
nemanantis, kad jo ir TS-LKD garbės
pirmininko nuomonės dėl partijos
remiamų kandidatų į prezidentus
skiriasi. Pasak jo, TS-LKD ketina ap-
sispręsti dėl bendro kandidato per ta-
rybos posėdį kovo 7 dieną.

Lietuvos Sąjūdis paskelbė, jog
kandidatu į prezidento pareigas iš-
kėlė europarlamentarą, Sąjūdžio gar-
bės pirmininką Vytautą Landsbergį,
tačiau šio sprendimo su juo pačiu ne-
derino. Anksčiau V. Landsbergio kan-
didatūrą į prezidentus pasiūlė valdan-
čios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS-LKD) Krikščio-
nių demokratų bendrijos valdyba.
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Džakarta, vasario 18 d. (AFP/
BNS) – JAV valstybės sekretorė
Hillary Clinton  atvyko į Indoneziją –
didžiausią pasaulio valstybę, kurioje
gyventojų daugumą sudaro musul-
monai, – ir sieks parodyti, kad Wa-
shington nori atversti naują puslapį
santykių su islamo pasauliu srityje.

Tai antrasis JAV diplomatijos
vadovės kelionės po keturias Azijos
valstybes etapas. Planuodama savo
kelionę į Indoneziją, kur JAV prezi-
dentas Barack Obama praleido dalį
savo vaikystės, H. Clinton vertino šią
didžiulę salų valstybę kaip tinkamą
vietą JAV ir musulmonų santykių
eigai pakeisti – po aštuonerių aud-
ringų George W. Bush valdymo metų.

,,Jaučiame pareigą atvirai kalbė-
ti, dirbti su musulmoniškuoju pa-
sauliu dėl teigiamų pokyčių ir pasi-
telkti musulmonų pagalbą visame
pasaulyje kovojant su ekstremistais”,
– antradienį Tokijo universiteto stu-
dentams sakė H. Clinton.

,,Daugelyje pasaulio vietų šian-
dien tai labai sunku padaryti”, – sakė
JAV diplomatijos vadovė, kuri pripa-
žino, kad karas Irake buvo pagrin-
dinė kliūtis geresniems JAV ir musul-
monų santykiams. Per susitikimą su
japonų studentais H. Clinton, kuriai
tai pirmoji užsienio kelionė naujose
pareigose, sakė norinti sekti B. Oba-
ma pėdomis ir ,,tiesiogiai kalbėtis su
musulmonais”. 

Ji priminė, kad B. Obama pirmąjį
savo televizinį interviu davė kanalui
,,al Arabiya” ir kad jis dalį savo vai-
kystės praleido Indonezijoje, kurios
žmonės iš esmės nepritarė G. W.
Bush ,,karui su teroru” ir požiūriui į

užsienio santykius. ,,Manau, kad pa-
matysite Obama ir mūsų šioje admi-
nistracijoje sutelktas pastangas pa-
teikti kitokią nuostatą islamo pa-
sauliui”, – sakė ji prieš kitą savo ke-
lionės regione etapą.

Tam reikės, pridūrė ji, pralaužti
antiamerikietišką retoriką ir paro-
dyti, kaip Jungtinės Valstijos pas-
taruosius du dešimtmečius kovojo dėl
musulmonų. Ji paminėjo karus Bos-
nijoje, Kosove ir Afganistane.

G. W. Bush administracija taip
pat bandė panašiais argumentais už-
megzti ryšį su musulmonais, bet B.
Obama komanda laikosi taikingesnio
tono, siekia įtraukti JAV priešininkes
ir imasi veiksmų uždaryti Guanta-
namo kalėjimą, kuris daugeliui tapo
JAV vadovaujamo ,,karo su teroru”
simboliu. 

Indonezijos santykiai su Jung-
tinėmis Valstijomis nuo 7-ojo dešimt-
mečio yra permainingi. JAV rėmė
karinį diktatorių Suharto, kuris buvo
nušalintas 1998 metais.

yra pasirengusi padėti išgabenti žmo-
nes, pareiškė šalies užsienio reikalų
ministras Pranab Mukherjee. Jis
nurodė, kad kai kurie civiliai pateko į
kryžminę ugnį arba buvo „sulaikyti
ar net nužudyti”, kai bandė bėgti.
Vyriausybė ir sukilėliai Šri Lankos
šiaurinėje dalyje kovoja dėl vieninte-
lės sukilėliams likusios teritorijos.
Sukilėliai dėl nepriklausomybės ta-
milų mažumai kaunasi nuo 1983 m.

JERUZALĖ
Izraelio vyriausiasis derybinin-

kas, kuris baigia derinti su Egiptu
ilgalaikių paliaubų Gazos ruože sąly-
gas, pasmerkė savo šalies premjerą
Ehud Olmert dėl mėginimo susieti
paliaubas su palestiniečių kovotojų
pagrobto Izraelio kario išlaisvinimo,
pranešė žiniasklaida. Aukštas Izrae-
lio gynybos ministerijos pareigūnas
Amos Gilad pareiškė, jog reikalavi-
mas išlaisvinti karį Gilad Shalit bai-
giant susitarti dėl paliaubų sąlygų
gali supriešinti Izraelį su Kairu, ku-
ris yra ypač svarbus Tel Avivo są-
jungininkas.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

pasirašė įstatymo projektą dėl 787
mlrd. dolerių vertės ekonomikos ska-
tinimo projekto, kuris su jo parašu
tapo įstatymu. Tuo tarpu pasaulio
rinkos smuko – dėl nuogąstavimų,
kad recesija didės nepaisant vyriau-
sybių visame pasaulyje parengtų gel-
bėjimo planų. B. Obama, kuris pri-
imtą ekonomikos skatinimo projektą
vadina viena didelės apimties plano
JAV ekonomikos problemoms spręsti
dalimi, turi išdėstyti strategiją, kaip
užkirsti kelią naudojimosi būstu
teisės praradimams ir spręsti būsto
krizę.

HOUSTON
Texas milijardierius Allen Stan-

ford ir trys jo bendrovės buvo apkal-
tinti sukčiavimu dideliu mastu, o fe-
deraliniai agentai surengė patikrini-
mą jo būstinėje. Civiliniame ieškinyje
federaliniam teismui Dallas JAV
Vertybinių popierių ir biržų komisija
(SEC) kaltina kriketo rėmėją A.
Stanford ir du direktorius tuo, kad
jie apgavikiškai pardavė 8 mlrd.
dolerių (22 mlrd. litų) vertės indėlių
pažymėjimų. 

Pasaulio naujienos
JAV prezidentas siunçia 17,000

kariû î Afganistanâ 

JAV valstybès sekretorè atvyko î
Indonezijâ

PRAHA
Šiuo metu Europos Sąjungai

(ES) pirmininkaujančios Čekijos par-
lamento žemieji rūmai pritarė pasiū-
lymui patvirtinti Lisabonos sutartį,
turinčią palengvinti bendrų spren-
dimų priėmimą 27 šalių Bendrijoje.
Čekija buvo paskutinioji ES šalis, ku-
rioje dėl Lisabonos sutarties dar ne-
balsavo parlamentas arba nebuvo
surengtas referendumas. Tada visos
Bendrijos dėmesys vėl nukryps į
Airiją, kuris planuoja lapkritį su-
rengti antrąjį referendumą, nes ša-
lies piliečiai pernai nepritarė Lisabo-
nos sutarčiai.

BERLYNAS
Vokietija pirmą kartą viešai pra-

bilo apie finansinės pagalbos suteiki-
mą eurozonai priklausančioms, dėl
ekonominės krizės su finansiniais
sunkumais susiduriančioms valsty-
bėms, ypač pabrėždama pagalbos su-
teikimą Airijai. „Eurozonoje yra ke-
lios valstybės, kurioms akivaizdžiai
kyla problemų dėl mokėjimų”, – sakė
Vokietijos finansų ministras Peer
Steinbrueck, praneša „Reuters”. Ai-
rija, kadaise pasižymėjusi klestinčia
ekonomika, ypač smarkiai nukentėjo
nuo finansinės krizės

MASKVA
Rusija ketina 15 proc. sumažinti

sporto statinių 2014 metų olimpi-
nėms žaidynėms sąmatos kainą. Vi-
cepremjeras Dmitrij Kozak pranešė
premjerui Vladimir Putin, kad išlai-
dos sumažėjo atpigus statybinėms
medžiagoms ir pakeitus projektų,
kurių sąmatas valstybinė komisija
įvertino kaip padidintas, kainą, pra-
neša Rusijos agentūros, kurių atsto-
vams buvo leista dalyvauti susitiki-
me. Rusija ketino išleisti olimpiadai
pasirengti 12 mlrd. dolerių. 

DELIS
Indija paragino tamilų sukilėlius

„paleisti civilius”, kurių karo zonoje
Šri Lankoje yra apie 70 tūkst. Indija

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Washington, DC, vasario 18 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas Ba-
rack Obama priėmė pirmąjį svarbų
karinį sprendimą ir įsakė pasiųsti dar
17,000 karių į Afganistaną, nurody-
damas, kad jie reikalingi ,,stabilizuoti
blogėjančiai padėčiai”.

,,Nėra rimtesnės prezidento pa-
reigos negu sprendimas siųsti mūsų
ginkluotąsias pajėgas į pavojingą už-
duotį, – sakoma B. Obama praneši-
me. – Darau tai šiandien, žinodamas,
kad padėtis Afganistane ir Pakistane
reikalauja didžiausio dėmesio ir grei-
tų veiksmų.”

B. Obama nurodė įsakęs pasiųsti
karius reaguodamas į prieš kelis mė-
nesius pateiktą JAV pajėgų Afganis-
tane vado generolo David McKiernan
prašymą skirti jam dar 30,000 karių.
Prezidentas sakė siunčiantis karius
,,atsižvelgdamas į skubius saugumo
poreikius” ir patvirtino gynybos
sekretoriaus Robert Gates prašymą
leisti pavasarį nusiųsti į Afganistaną
jūrų pėstininkų ekspedicinę brigadą,
o vėliau šių metų vasarą – armijos
šarvuočių brigadą ir palaikymo dali-
nius.

Pasak Baltųjų rūmų, iki Afganis-
tane rugpjūčio 20 d. įvyksiančių rin-
kimų šioje šalyje papildomai bus nu-
siųsta apie 17,000 karių, kurie gero-
kai sustiprins dabar ten esančių
38,000 JAV karių, kurie kovoja su vis
aktyviau veikiančiais sukilėliais.

Paklaustas apie galimybę ateityje

dar labiau sustiprinti pajėgas Afga-
nistane, vienas aukštas Washington
administracijos pareigūnas sakė nau-
jienų agentūrai AFP, kad vyriausybė
tikriausiai nesiųs daugiau karių, kol
nebus baigtas išsamus JAV strategi-
jos Afganistane ir Pakistane įvertini-
mas. ,,Manyta, kad pastarasis spren-
dimas sustiprinti pajėgas buvo būti-
nas, nes laukiama kovų sustiprėjimo
pavasarį ir prieš artėjančius rinki-
mus”, – aiškino neįvardytu pagei-
davęs likti pareigūnas.

,,Reikia užbaigti strategiją, kad
nustatytume, ar būtų reikalingos pa-
pildomos pajėgos”, – pridūrė pareigū-
nas, kuris taip pat sakė, kad karinės
misijos Afganistane įvertinimą sie-
kiama užbaigti iki NATO viršūnių
susitikimo balandį.

JAV remiama Kabulo vyriausybė
patiria didelį spaudimą, nes talibų ir
,,al-Qaeda” kovotojai sustiprėjo ir iš
rytinių bei pietinių regionų išplito į
vakarus ir regionus, besiribojančius
su sostine Kabulu.

Pasak B. Obama, kad į Afganis-
taną siunčiamus karius iš pradžių ke-
tinta siųsti į Iraką. Prezidentas pa-
aiškino, kad Irake esančių JAV pajė-
gų sumažinimas ,,suteiks mums
lankstumo sustiprinti pajėgas Afga-
nistane”. Kol kas neaišku, kaip papil-
domos pajėgos bus panaudotos, o vis
daugiau balsų perspėja, kad gilėjan-
čių Afganistano problemų karinėmis
priemonėmis išspręsti neįmanoma.

JAV valstybės sekretorė Hillary Clinton
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Mūsų stalui

Keliautojus nuo seno  traukė In-
dijos kraštas. Jiems jis buvo ,,1000-
ties ir daugiau paslapčių” šalis. Tai
kontrastų kraštas, įvairiausių pries-
konių šalis. 

Sostinėje Delhi gyvena iki 15 mi-
lijonų gyventojų, o kiek šio miesto
gatves papildo šimtai tūkstančių pri-
važiavusių turistų? Tad keliautojų
neturėtų stebinti gatvių kamščiai,
prekiautojų riksmai, įvairiausio tran-
sporto: automobilių, rikšų, dviračių,
motociklų užkimštos gatvės. Delhi
mieste turistas iš pradžių tiesiog dus
nuo maisto kvapo, kvepalų, smilkalų
aromatų. Įspūdis toks, kad nėra kuo
kvėpuoti! Gatvėse vienas šalia kito
virėjai kepa įvairiausius patiekalus,
jų viryklių dūmai ir patiekalų aro-
matai sklinda ore. O kur dar moterų
kvepalų aromatai? 

Vienos, bendros indų virtuvės lyg
ir nėra. Įvairiose vietovėse ji skirtin-
ga. Juk Indijoje gyvena apie 854 įvai-
rių tautų ir tautelių, kurios net nesu-
sikalba viena su kita, laikosi skirtin-
gų tradicijų ir išpažįsta skirtingas re-
ligijas. Tad ir maisto gaminime dau-
giausia nulemia klimatas ir religi-
niai įsitikinimai. Dauguma indų yra
griežti vegetarai, kai kurie jų visai
nevalgo kiaušinių arba žuvies, o pasi-
tenkina tik vaisiais, daržovėmis. Pag-
rindiniai maisto produktai paprasti:
ryžiai, kruopų košės, jogurtas, daržo-
vės, vaisiai. Kepama čia su kokoso
aliejumi arba lydytu buivolų sviestu.
Ypatingą žavesį indiškai virtuvei su-
teikia prieskoniai. Nors jie ir aštraus
skonio, vis dėlto truputį švelnesni,
negu mes įsivaizduojame.

Tačiau milijonai indų nepažįsta
tikrosios indiškos virtuvės, sauja ry-

žių jiems dažnai būna visos dienos
maistas. Toli gražu ne kiekvienas gali
valgyti daugiau, negu kartą per parą.

O juk indų kulinarija – viena to-
buliausių ir seniausių. Kasdien indų
virėjai trina prieskonius, maišo juos
su vandeniu, gamina pastą. Tai be-
veik ritualas. Ne veltui indai mano,
kad valgio gaminimas – tai Dievo
žmonėms įkvėptas menas. 

Pagal ajurvedą (indų liaudies
medicina), valgydamas bet kurį pa-
tiekalą žmogus turi liežuviu justi še-
šis skirtingus skonius: saldumą, sū-
rumą, kartumą, aitrumą, rūgštumą
ir aštrumą. Beje, gomurys ir liežuvis
pirmiausia pajunta aštrumą. Kiti
,,skoniai” tiesiog uodžiami. To pa-
kanka, kad žmogus pasijustų sotus ir
patenkintas, nors nedaug tevalgęs.
Amerikiečiams būdinga maistą kimš-
ti, tokiu būdu jie suvalgo per daug,
net nepajusdami maisto skonio. Ajur-
vedoje maistas laikomas sveikatos
šaltiniu. Mūsų pasirenkamo ir pasi-
savinimo maisto poveikis tiesiogiai
susijęs su mūsų organizmo funkci-
jomis. Jei dar maiste esama vertingų
žolelių ir prieskonių, nauda organiz-
mui neginčijama.

Kiekvienas regionas turi savas
patiekalų gaminimo tradicijas. Vie-
nur naudojamas ghee – lydytas svies-
tas, kitur – augalinis aliejus, o dar ki-
tur – česnakai ir paprikos. Šiaurės
Indijoje jie valgomi su lęšių paplo-
čiais, pietuose – su ryžiais. Kartais
dar patiekiami su jogurto ar aštriai-
siais padažais.

Patiekalo kvapas ir skonis prik-
lauso nuo prieskonių: anyžiaus, ožra-
gių sėklų, kvapiųjų murėjų lapelių,
pankolio (Fanel) sėklų, imbiero, kar-
damono, kalendros, kmyninių kumi-
nų, dažinių ciberžolių, muskato rie-
šutų, žiedlapių, gvazdikėlių, garsty-
čių grūdelių ir cinamono. 

Karis

Dėl žodžio „curry” vartojimo yra
įsivėlusi klaida. Indijos kolonizatoriai
britai kariu vadino į padažus dedamų
prieskonių mišinį. Šis netikslumas
paplito ir Europoje. Iš tikrųjų, Indijo-
je, kur dažniausiai vartojamas karis,
tamilų kalba „curry” reiškia ,,pada-
žą”. Dažnai keriu vadinami visi indiš-
ki patiekalai, taip pat valgiai, paga-
minti su kario padažu. Kartais –
kario mišinys (indų kalboje jis vadi-
namas masala, angl. curry powder).

Kario patiekalai troškinami ir
patiekiami kartu su tirštu ar skystes-
niu padažu. Indijoje jie pradėti ga-
minti greičiausiai jau prieš kelis tūks-
tantmečius. 

Gaminant kari padažą, galima
dėti 12 ir net daugiau įvairių priesko-
nių. Beje, Indijoje karis – atskiras pa-
tiekalas, o ne prieskonis, kokį mes įp-
ratę pirkti parduotuvėse. Be to, dau-
gelis kari vadina paprasčiausiai ,,ci-
namonu su pipirais”. Kariu galima
pagardinti įvairius padažus. 

Keptuvėje prieskonius sumaišy-
kite su sviestu, sumažinkite kiek gali-
ma ugnį ir, be paliovos maišydami,
viską 3 –4 min. pakepinkite. Padažui
sutirštinti jokiu būdu nedėkite miltų.
Jeigu jis pasirodytų per skystas, įpil-

kite truputį pieno, nukelkite keptu-
vės dangtį ir leiskite skysčiui nuga-
ruoti. Ryžių niekada nepatiekite vie-
name dubenėlyje su padažu.

Kario sriuba

1 sv. avienos, 
svogūno galvutė, 
prieskoninių žalumynų sriubai, 
6 puodeliai vandens, 
lauro lapelis, 
pilnas šaukštas kario miltelių (iš

geltonojo imbiero, geltonojo imbiero
šaknies) – vietoj jų galima dėti grūsto
česnako ir kt. prieskonių, 

druskos,
citrinos sulčių, 
1-2 šaukštai grietinės.
Svogūnas smulkiai supjaustomas

ir truputį pakepinamas riebaluose.
Įberiama kario miltelių ir 3–4 min.
patroškinama ant mažos ugnies.
Smulkiai supjaustyti žalumynai ir
gana dideliais gabalais supjaustyta
mėsa pasūdoma ir kartu su lauro la-
peliu apkepinama keptuvėje. Paskui
visi produktai sudedami į puodą,
užpilami vandeniu ir 2 val. troškina-
mi ant mažos ugnies, kol nugaruoja
pusė sultinio. Tuomet sultinys per-
košiamas per sietą, supilamos citri-
nos sultys,  grietinė ir vėl sudedama
mėsa. Sriuba pateikiama su biria
ryžių koše. Skiriama trims porcijoms.

Kchema – karis su kapota mėsa

1 sv. smulkiai sukapotos jautie-
nos ar avienos, 

didelė svogūno galvutė, 
2 skiltelės česnako, 
šaukštas kario miltelių, 
rūgusio pieno ar jogurto, 
druskos, 
1–2 šaukštai riebalų, 
1–2 šaukštai pomidorų pastos. 
Smulkiai supjaustytas svogūnas

ir česnakas apkepinami riebaluose,
kol paruduoja, suberiami kario milte-
liai ir 3–4 min. patroškinama ant ma-
žos ugnies. Paskui sukrečiama pomi-
dorų pasta, sudedama mėsa, supila-
mas rūgęs pienas, viskas pasūdoma ir
kepama, kol mėsa bus minkšta.

Daržovių karis

1/2 sv. žalių šparaginių pupelių, 
1/2 sv. bulvių, 
1/2 sv. pomidorų arba šaukštas

pomidorų pastos, 
du šaukštai riebalų, 
didelė svogūno galvutė, 
skiltelė česnako, 
šaukštelis kario miltelių, 
druskos, 
citrinos sulčių.
Svogūnas ir česnakas smulkiai

supjaustomi ir truputį apkepinami
riebaluose, suberiami kario milteliai
ir viskas dar 3–4 min. patroškinama.
Paskui sukrečiama pomidorų pasta,
sudedamos nuvalytos, supjaustytos
šparaginės pupelės (galima įpilti tru-
putį vandens). Padažas turi būti tirš-
tokas. Kai pupelės suminkštėja, su-
krečiamos nuskustos bulvės, smul-
kiai supjaustytos. Visi produktai pa-
troškinami riebaluose. Baigiant troš-
kinti, pasūdoma ir įpilama citrinos
sulčių.

Stalo įrankių Indijoje nėra. Indai
nenaudoja nei lazdelių, nei europie-
tiškų įrankių, jiems pakanka ,,natū-
ralių įrankių” – rankų. Valgiu susite-
pusius pirštus jie čia pat nuplauna
specialiuose ant stalų išdėliotuose du-
benėliuose.

Pavalgę jūs galite nusipirkti rie-
šutų, gvazdikėlių ir kardamono,
kurie yra susukti vamzdeliais į spe-

cialius kalkėmis išteptus lapus. Šie
vaisiai yra aitraus skonio ir, sakoma,
padeda virškinti.

Kebabas

Kebabas – nedideli mėsos gaba-
liukai, kepami ant iešmo kartu su
svogūno žiedeliais. Tai musulmonų
patiekalas. Jis populiarus ir Šiaurės
Afrikoje, ir Balkanuose. Indijoje jis
paprastai gaminamas iš avienos, nes
religija indams draudžia valgyti jau-
tieną. O musulmonai nevalgo kiau-
lienos.

1 sv. avienos (galima imti jautie-
nos ar kiaulienos), 

stiklinė jogurto arba rūgusio pie-
no, 

3 galvutės svogūnų, 
2 kiaušiniai, 
nedidelis raudonas burokėlis, 
½ stiklinės sviesto, 
šaukštas kalendros, 
druskos, 
truputį ant šaukštelio galo malto

imbiero, 
tiek pat malto cinamono, gvazdi-

kėlių ir kario miltelių.
Iš jogurto, imbiero ir druskos pa-

ruošiamas marinatas, kuriame keletą
valandų palaikoma nedideliais kube-
liais supjaustyta mėsa. Ištirpiname
pusę sviesto ir sudedame marinuotą
mėsą, suberiamas smulkiai supjaus-
tytas svogūnas, kalendra, įpilama pu-
sė stiklinės vandens ir viskas troški-
nama ant mažos ugnies, kol nugaruo-
ja dalis skysčio. Paskui sudedami likę
prieskoniai. Puodas keletą kartų ge-
rai sukrečiamas ir dar 5 min. patroš-
kinama ant mažos ugnies. 

Kiaušiniai kietai išverdami ir nu-
lupami. Svogūnas 15 min. pavirina-
mas ir supjaustomas griežinėliais.
Burokėlis nulupamas ir supjausto-
mas plonais griežinėliais ir taip pat
15 min. pavirinamas. Mėsos ir kiau-
šinio kubeliai, svogūno ir burokėlio
griežinėliai pakaitomis susmaigstomi
ant iešmo ir apibarstomi kario mil-
teliais. Mėsa iš visų pusių apkepina-
ma riebaluose. Patiekiama su baltos
duonos riekelėmis arba biria ryžių
koše.

Tai kitoks kebabas, mūsų dar va-
dinamas šašlykas, negu mes įpratę
gaminti. Šį patiekalą pasigaminame
virtuvėje ir jis skanus.

Borta

Borta – šaltas padažas. Jis pa-
prastai patiekiamas pietums. Tai In-
dijos musulmonų valgis.

Šviežių agurkų borta

Didelis šviežias agurkas, 
vidutinio dydžio svogūno gal-

vutė, 
skiltelė česnako, 
½ šaukštelio malto imbiero, 
žalio saldžiojo pipiro ankštis, 
3 šaukštai aliejaus, 
druskos, 
citrinos sulčių, 
pipirų.
Agurkas nulupamas, supjausto-

mas gabaliukais, išverdamas pasūdy-
tame vandenyje ir išverčiamas į sietą,
kad nuvarvėtų vanduo. Svogūnas,
česnakas, pipiro ankštis ir virtas
agurkas smulkiai supjaustomi, su-
maišomi su aliejumi ir paskaninami
prieskoniais. Šis padažas paduo-
damas prie sausos birios ryžių košės
arba ryžių košės su kokoso riešutais. 

Kitas aštrus pikantiškas padažas
vadinasi catni. Tik apie jį ir dar dau-
giau apie Indiją pakalbėsime kitos
savaitės skyrelyje. 
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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

SKELBIMAS

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

LATVIJA

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

Daugpilio lietuviai minėjo vasario16-ąją
ir 1000-metį

Į Vasario 16-osios šventinį ren-
ginį Daugpilyje Latvių kultūros na-
muose susirinko ne tik vietos lietu-
viai, bet ir įvairių tautinių bendrijų
nariai, paprasti miestiečiai. Apsilan-
kyti renginyje skatino žinia, kad Lie-
tuva šiemet švenčia savo vardo tūks-
tantmetį, o lietuvybę šiame krašte
palaikanti tautiečių bendruomenė
sulaukė gausių sveikinimų iš Daug-
pilio latvių, rusų, baltarusių, vokiečių
bendruomenių.

Iškilmingas renginys prasidėjo
Lietuvos ir Latvijos himnais. Daug-
pilio Lietuvių namų vadovas Riman-
tas Klepšys, suorganizavęs šį renginį,
vos spėjo priiminėti dovanas ir
sveikinimus. Jautėsi, kad lietuviai čia
yra mylimi ir turi daug draugų. Šia-
me mieste būdinga, kad sveikinimai
ir pasisakymai vyksta rusų kalba.
Šiemet, minint 91-ąsias valstybės at-
kūrimo metines, šventinėje progra-
moje gausių plojimų sulaukė Daug-
pilio lietuvių folkloro ansamblio „Ra-

sa” pasirodymas, o vakarą vainikavo
liaudiškos muzikos kapela iš Lietuvos
„Sadūnai”.

Tūkstantmečio paminėjimo svar-
biausia dalimi tapo projekto LT 1000
fotografų apsilankymas. Projektas,
kurio tikslas garsinti Lietuvos vardo
tūkstantmetį ir išleisti po visą pa-
saulį išsibarsčiusių tautiečių portre-
tinių nuotraukų albumą, kuris taptų
didžiausia visų laikų lietuviška kny-
ga, įamžino nemažą būrį Latvijoje
gyvenančių lietuvių. Įsiamžinę ir
pasidabinę tūkstantmečio apyran-
kėmis, Daugpilyje gyvenantys tau-
tiečiai pajuto kitų tautinių bendruo-
menių narių susižavėjimą ir pagarbą,
kad menant tūkstantmetę istoriją
lietuviai yra vieningi ir visus juos
jungia tautiškumo saitai.

Daugpilio rajone gyvena apie 500
lietuvių, veikia lietuvių kultūros
draugija „Rasa”, įsteigti Latvijos Lie-
tuvių Bendruomenės Lietuvių namai.

www.lietuviams.com

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 42

Koks menkas pasijunti, koks
bejėgis prieš nelaimės dvelksmą,
prieš netikėtą ir nenuspėjamą per-
mainą, tarsi maža smėlio kruopelytė
didžiuliame pajūryje, kurią gali nu-
plauti sūrūs vandenys, nupūsti pik-
tas vėjas, galų gale gali paprasčiau-
siai sutrypti kerzinis batas. O kai
tardytojas jo tėvą prikėlė iš amžino
įšalo žemės ir apkaltinęs visokiais
pramanais pastatė priešais Augusti-
ną, šiam širdis nusmego, laikas susto-
jo. Jam norėjosi sušukti. Nereikia!
Nesikniskite po praeitį! Jį apėmė
troškimas paneigti jo žodžius, per-
traukti jo išvedžiojimus ir iškloti visą
tiesą apie savo tėvą – stiprų, nepa-
prastai dorą ir nuoširdų, o ne ban-
ditą, kaip saugumietis teigė, bet susi-
laikė. Nežinojo, jog patekęs į tokias
pinkles pasijus toks menkas, suvokė,
kad visos gyvenimo gijos, einančios
praeitin, dabartin ir ateitin, lyg ka-
napių pluoštelis atsidūrė vienoje sau-
joje. Jis nerimastingai stebėjo, kaip
Vorobejus atsilošia kėdėje ir, sukda-
mas tarp pirštų plunksnakotį, ima
nerūpestingai postringauti, lyg tai
būtų dviejų seniai nesimačiusių drau-
gų pokalbis. Koks sugebėjimas šyp-
santis tavęs neapkęsti, mąstė Augus-
tinas, pažeminti, sumenkinti ir su-
švytėti visomis niekšybės spalvomis.
„Tiek to, – atlyžo, balsas pasidarė
švelnesnis, netgi pataikaujantis. –
Mes pasikvietėm ne bausti, o norėda-
mi padėti”. Kartu su šiais žodžiais jis
pasiseilino pirštus, paėmė iš stalčiaus
ir padavė Augustinui blanką, kad jis
patvirtintų tai, kas ten parašyta, savo
parašu. Šis užmetė akį ir pajuto, kaip
į galvą plūstelėjo kraujas, kaip viskas
išnyko, o prieš jį išsirikiavo grandinė
juodų žodžių. Būti tėvo išdaviku?!
Tarnauti tiems, kurie jį pražudė? Ar
gali jis, Augustinas Labutis, – visų
pažįstamas kaip doras, kilnus žmo-
gus, kuriuo galima visada pasikliauti,
– lankyti bažnyčias, klausytis, ką kiti
šneka, o paskiau vogčiomis stypinti į
saugumą ir ten mesti ant jų įtarumo
šešėlį? Augustinas suprato, tikriau ne
suprato, o buvo įsitikinęs, kad kagė-
bistų ir jo skirtingi pasauliai, skirtin-
ga mąstysena, skirtingi siekiai ir tik-
slai, todėl grąžino blanką, pakėlė
galvą, įsmeigė tūžlų žvilgsnį. „Nebūk
užsispyręs lyg ožys, – tarsi stovėda-
mas ant galingos uolos, sklaidydamas
iš panosės dūmus, lediniu balsu
postringavo kapitonas. – Tau siūlau
duonos kepalą, o tu man akmeniu?!
Bet aš nepykstu, mes, komunistai, at-
laidūs, nors dar pasitaiko tokių nesu-
sipratėlių, kurie pamiršta, kur gyve-
na, kieno duoną valgo. Kaip Kristus
yra pasakęs: „Atleisk, nes jie nežino,
ką daro.” Gerai pasakyta, ar ne? –
Kiek palaukęs, stebėdamas pro aki-
nių viršų, kokį poveikį padarė jo žo-
džiai, tęsė: – Neskubėk atsakyti,
gerai pagalvok, mes tiesiam tau ran-
ką, siūlom draugauti, tu gerai dirbi,
galbūt reikėtų kokią premiją skirti,
juk pinigų niekada nebuvo per daug,
ar ne taip?” Kurgi ne, niršo Augusti-
nas, prisišliek prie bandos, klausyk
kiekvieno skerdžiaus botago pliaukš-
telėjimo ir būsi sotus ir laimingas,
įvertintas ir paaukštintas, o jei ne –
tapsi niekuo.

Vorobejus pakėlė nuo kėdės savo

ilgą, tęvą it linų pėdas kūną, sumaigė
į degtukų dėžutę papirostgalį, truputį
šlubčiodamas perėjo vieną, antrą kar-
tą per kabinetą, ir sustojo priešais,
laukdamas pritarimo, tačiau Augusti-
nas atlaikė jo spaudimą, nepratarė
taip, nelinktelėjo galvos. O sąžinė?
Knietėjo paklausti, kaip su sąžine?
„Proga turi plaukus iš priekio, –
postringavo kagėbistas, imdamas pa-
pirosų pakelį, o akys kibiu žvilgsniu
blykčiojo, – ranka gali ir ir į aukštes-
nį postą pakylėti, kiek žinau, esi
siūlomas aukščiausiam apdovano-
jimui...”, – ir užsičiaupė – taip staiga,
kaip įsiplieskė, tarytum šlapia beržo
tošis, purkštelėjo ir užgeso, – atsisėdo
ir ėmė nervingai pirštais barbenti į
stalą, o kai Augustinas ėjo pro duris,
sustabdė ir, atstatęs pieštuką nelyg
pistoleto vamzdį, pridūrė: „Mes ne-
mėgstam, kai mūsų pokalbiai yra
kam nors atskleidžiami!”

Augustinas iš saugumo išėjo ne
veide ir troško, kad trenktų perkūnas
ar pakiltų milžiniška audra, kuri
nušluotų nuo žemės tą prakeiktą
būstinę su visais joje esančiais vel-
niais ir velniukais. Jis slimpino vėžlio
žingsniu. Iš namo pro atvirą langą
visu garsumu sklido tranki muzika –
jis negirdėjo; žmonės ėjo pro šalį – jis
jų nematė, regis, visas pasaulis apsi-
niaukė, regis, tų saulėtų dienų ir ne-
buvo, jas visas kažkas užrakino ar-
chyve ir užantspaudavo.

Aižiai švilptelėjęs prapūškavo
pro šalį garvežys, blykčiojančios rau-
donos šviesos užgeso, dryžuota kar-
telė dryktelėjo į viršų. Jis žvilgtelėjo
pro veidrodėlį į nemažą eilutę paskui
jį  išsirikiavusių mašinų, įjungė pava-
rą. Važiavo neskubėdamas, neatplėš-
damas akių nuo asfalto, apsunkęs
skriau dos kartybe, pajutęs melo ir
brutalumo jėgą, prieš kurią, nori ar
nenori, turi lenktis. Jis vėl išgirdo,
kaip Vorobejus apjuodina, apdrabsto
purvais tėvą, atveria prieš akis lyg
gyvą žaizdą ir dar reikalauja parašo,
kaip įrodymo, kad jie yra teisūs.
Viską tau duosim: gardesnį kąsnį, ke-
lionę į užsienį, minkštesnę kėdę. „Vi-
sa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs
pagarbinsi mane”. Jėzus tarė: „Eik
šalin, šėtone.” Tuomet velnias nuo jo
atsitraukė, o šitie neatsitrauks, tik
lenks prie žemės, gniuždys, kol išpro-
tėsi ar galą gausi. Jis žinojo, ką reiš-
kia pakliūti KGB akiratin, iš kurio
kaip laivas nuo skriejančios spirale
torpedos nepaspruksi. Kiek bandė...
Tai, žiūrėk, po traukinio ratais nu-
puola, tai sunkvežimis kliudo, tai
„juodvarniai” užkapoja, juk ne visus
Angelo sparnas saugo. Taip, Augus-
tinėli, kaip ten Jaugilas dainuoja:
„Ramybė su drumsta...”

Jis stabtelėjo prie siauro tiltelio,
praleisdamas pirmumą turinčias ma-
šinas. Pati kaitruma. Augustinas at-
sisagstė švarką, atlaisvino kakla-
raištį, prasisagstė marškinius, per-
braukė ranka išprakaitavusią kaktą,
o nerimas anaiptol neatslūgo, prie-
šingai – vis labiau rietė keterą, dar di-
desniu įnikiu varė rakštis į panages.
Visą mėnesį gyvenęs lyg ant peilio aš-
menų, nusprendė išsiaiškinti, kodėl
jo tėvu užrašytas Bronius, kas paska-
tino taip padaryti? 

Bus daugiau.

Organizatorių nuotr.
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Paminėjo Vasario 16-ąją
LENA MAKSIMAVIÇIENÈ

Nepamiršdami savo prisirišimo
prie lietuviško paveldo paminėjome
Vasario 16-ąją – šią svarbią tautai
datą lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijoje (Western Springs,
IL).

Susirinkusius pasveikino parapi-
jos kun. Liudas Miliauskas, Tėviškės
parapijos tarybos pirmininkė Irena
Kleinaitienė. Mažosios Lietuvos
lietuvių draugijos pirmininkas Vilius
Trumpjonas  atnaujino prisiminimus
apie tuos, kurie įtvirtino Lietuvos
Nepriklausomybės pamatus. Giedojo -

me Amerikos ir Lietuvos himnus.
Klausėmės pianistės  Teresės Radavi -
čiūtės atliekamos muzikos, vaiši-
nomės Moterų draugijos ypatingai
skaniai paruoštomis vaišėmis.  Mar -
tinas Leksas skaitė eilėraštį ,,Lie -
tuva, graži tėvyne”, kurį sukūrė jo
senelis Kristupas Leksas 1900
metais, bū damas 28 metų amžiaus.
Šiuo ir ki tais eilėraščiais K. Leksas
stengėsi įtikinti, kaip brangūs yra
tėvų namai, kokia miela yra tėviškė:

Lietuva, graži tėvyne
Tarsiu maname būde,
Norint tulą žiedą skynė
Non tavęs kart' svetimi,
Norint tave trinti trynė
Tačiau likai mums Tėvyne!

Nuo tetačių mums senųjų
Likusi yr' mums kalba.
Norint jie prie negyvųjų
Bet kalba jų vis gyva.
Tos, manau, nesidrovėkim
Kaip ji mums likta, kalbėkim.

Ak Tėvyne, ak Tėvyne,
Man tavyj yra smagu.
Norint kits po kojų mynė,
Vertė ir tave nieku,
Dievas tave apipynė
Vainiku gražiausiuoju.

Gir tave kožna upelė,
Dangė, Mingė, Atmata,
Nemuns, Jūra, Šešupėlė
Tavo garbę iškelia.
O aš, kaip lietuvis prūsų
Argi paskutinis būsiu?

AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Vasario 16-osios minėjimas Čika-
gos lituanistinėje mokykloje turi sa -
vas tradicijas. Kiekvienais metais mi -
nėjimas prasideda gėlių padėjimu ir
poezijos skaitymu Jaunimo centro
kie  melyje prie paminklo lietuvių  ko -
vų už nepriklausomybę ir laisvę au -
koms atminti. 

Mokykla visada kviečia, kad šią
dieną mokiniai ateitų į mokyklą pa si -
puošę tautiniais drabužiais. Mažieji
moki nu kai kartu su mokytojomis
pasigamina vėliavėlių, trispalvių žen-
kliukų ir kitokių grožybių. Šiemet
tėvų komiteto nariai pripūtė daugybę
trispalvių balionų, kurie labai pagyvi-
no visą šventę.

Ypatingos šventės proga mokyk-
la visada sulaukia svečių, kurie svei -
kina jaunuosius lietuviukus ir linki
tęsti jų pradėtą lietuvybės kelią iš ei -
vijoje. Lietuvių Fondas, kaip ir kas-
met, mokyklą parėmė gražia suma,
do vanų Brighton Park apy linkės
valdybos vardu įteikė jos   vicepirmi -
ninkė Salomėja Dau lienė, JAV LB Vi -
durio Vakarų apygardos var du su
švente sveikino Genė Razumienė ir
kaip visada mus gražiai pasveikino
Jaunimo centro valdybos pirmininkė
Milda Šatienė. Mokinių, tėvelių ir
mokytojų vardu nuoširdus ačiū Lie -
tuvių Fondui ir visiems mus sveiki-
nusiems.

Šių metų Vasario 16-osios šventė
buvo skirta ir Lietuvos vardo 1000-
me čio paminėjimui, kuris tęsis visus
metus ir įvairiais projektais džiugins
mokyklos bendruomenę ateityje.

Šventinę programą pradėjo mo -

kyklos mokytojos Genė Razumienė
su dukra Milda Razumaite. Prita -
riant kanklėmis jos atliko Prano Pus -
kunigio ,,Dainą apie senovę”.

6 A klasės mokiniai, skambant
2008 metų Nacionalinės premijos
lau  reatės Veronikos Povilionienės
dai nai ir 2007 metų Nacionalinės
pre mijos laureato a. a. Vytauto Ker -
nagio balsui,  suvaidino vaizdelį iš pa -
goniškojo laikotarpio ir papasakojo
Birutės ir Kęstučio legendą. 

Kalba Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijos pirmininkas Vilius Trump-
jonas.

Sveikiname Lietuvą!

6 B klasė ir mokytoja Viktorija
Turapinaitė nukėlė mus šimtmečius
atgal, kai ka ra lius Mindaugas buvo
ka rūnuotas Lie tuvos karaliumi.

Mokykloje vyksta tautinių šokių
pamokos, tad šventė – puiki proga pa -
si rodyti, ką išmokstame pamokų me -
tu. Aštuntokai sušoko ,,Gy va ta rą”,
šeš tokai ,,Šyvį”, devintokai ,,Trep -
siuką”. 

Programoje pasirodė ir solistai –
Aus tė ja Stonkutė pianinu pagrojo
Balio Dvariono Preliudą, o Mantė Ba -
liutavičiūtė sušoko šokį iš Leo Delibo
baleto ,,Kopelija”. Monika Satkaus -
kaitė griežė smuiku klasikinį kūrinį,
o mokytoja Evelina Karalienė su sū -
nu mi Edvinu atliko kūrinį fortepi-
jonui su klarnetu.

Ir vėl vartėme Lietuvos istorijos
puslapius. 7 klasė, skambant dainai
,,Kur lygūs laukai”, įrodė, kad Žal-
girio mū šis buvo vienas svarbiausių
mūšių lie tuvių istorijoje. Kardų žvan -
gėjimas, arklių kanopų ir trimitų gar-
sai pui kiai iliustravo  tą mūšį.

Kitas svarbus laikotarpis lietuvių
istorijoje: dviejų valstybių – Lietuvos
ir Lenkijos sąjunga, baudžiava at sis -
pindėjo aštuntokų vaizdelyje, o devin-
tokai nukėlė mus jau į artimesnius
laikus – ,,Aušros” ir ,,Varpo” gimi-
mą… 

Vasario 16-osios Aktą perskaitė
vyresnieji moksleiviai, o baigiamuoju
šventės akordu tapo jungtinio choro,
va dovaujamo mokytojos Jūratės
Grab  liauskienės, dainos. Tradicija ta -
po šventę baigti ,,Brangiausiomis
spal vomis” (vyresnių klasių mer ginos
skambant šiai dainai šoka Vėliavų
šokį) ir ,,Ąžuolai žaliuos”. Smagu,
kad šias dainas žino kiekvienas Čika-
gos lituanistinės mokyklos mok s lei -
vis. Mokytoja J. Grabliauskienė moko
ir naujesnių – populiarių Sąjūdžio
laikų dainų. Jas dar labai gerai mena
moksleivių tėveliai. Tik labai gaila,
kad tėveliai į salę atėjo baigiantis
kon certui, kai rei kėjo vaikučius ves -
tis namo. Labai skaudu, kad ši šventė
dar nėra ,,privalomųjų” sąraše dau -
gelio tėvelių dienotvarkėse….

Mokytojos Jolantos Gudėnaitės
ipasiūlymu visi mokyklos mokinukai
(jų mokykloje mokosi per  300) ir
mokytojai (per 50) nusifilmavo ,,Svei-
kinime Lietuvai”, kuris bus nusių -
stas Lietuvos valstybinei televi zijai.
Taip prisidėsime prie Lietuvos vardo
1000-mečio paminėjimo mūsų gim -
tinėje. Smagu buvo kartoti dublį po
dublio, leisti trispalvius balionus į
dangų, mojuoti mažomis ir didelėmis
rankutėmis ir iš visos širdies garsiai
sakyti: ,,Sveikiname Lietuvą!”

Su vėliavomis ir vainiku žygiuojame atiduoti pagarbą už laisvę žuvusiems.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Šventę užbaigė mokyklos choro atliekamos dainos.
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„Hallo Litauen!” sulaukė 
vokiečių susidomėjimo

Penktadienį, vasario 13-ąją, Vo-
kietijoje, Hüttenfeld miestelyje esan-
čioje Renhofo pilyje įvyko kultūrinis-
pažintinis renginys „Hallo Litauen!”
(„Labas, Lietuva!”), skirtas ne tik su
unikalia Lietuvos kultūra, svetingais
žmonėmis, lietuviškos virtuvės pas-
laptimis, nuotaikinga liaudies muzi-
ka ir, žinoma, žymiuoju lietuvišku
alumi dar nesusipažinusiems kita-
taučiams, tačiau ir visiems, svetur
gyventiems lietuviams, nepailstamai
trokštantiems nors trumpam susi-
bėgti, drauge pasišnekučiuoti gimtąja
kalba ir pašėlti skambant lietuviškai
dainai.

Į Renhofo pilį plūstančius svečius
šiltai sutiko, šmaikščiai kalbino ir
lietuviškais gėrimais vaišino tauti-
niais kostiumais pasipuošę buvę
Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai
Vaidas Bruderis ir Julija Čajevskaja.
Renginio lankytojai turėjo galimybę
apžiūrėti jau nuo seno „lietuviškumo

tvirtovės Vokietijoje” titulą pelniusią
Renhofo pilį, įkopti į jos bokštą,
apžiūrėti čia veikiančią per tris pilies
aukštus nusidriekusią nuotraukų
galeriją bei didžiuliame ekrane iš-
vysti įspūdingą Mariaus Jovaišos
videofilmą „Neregėta Lietuva”. 

Lankytojams buvo suteikta puiki
proga įvairiapusiškai susipažinti su
lietuviškąja kultūra – pirmąjį kartą
Renhofo pilies slenkstį peržengusieji
lankytojai vartė su Lietuvos istorija,
kultūros ir meno vertybėmis bei lais-
valaikio praleidimo galimybėmis su-
pažindinančias informacines knyge-
les, su dideliu susidomėjimu bendra-
vo su lietuvių bendruomenės, jauni-
mo sąjungos bei Vasario 16-osios gim-
nazjos atstovais bei renginio organi-
zatoriais, domėjosi kelionių į Lietuvą
galimybėmis. Renginio metu veikė
nemokama loterija, kurioje svečiai
galėjo laimėti įvairių lietuviškų da-
lykų – marškinėlių, kompaktinių
plokštelių, tušinukų. Ne tik susirin-
kusiųjų vokiečių, tačiau ir pačių lie-

tuvių širdys sąlo nuo šviežiai paruoš-
tų lietuviškų gėrybių – svečiai vaiši-
nosi cepelinais, kepta lietuviška duo-
na, skilandžiu, mėgavosi lietuvišku
alumi bei iki pat vėlumos sausakim-
šoje salėje linksminosi su lietuviška
netradicinio folkloro grupe iš Šiaulių
„Kitava”. Sužavėti išradingos neabe-
jotinai svarbiausia vakaro dalimi ta-
pusios grupės programos, drauge
padainuoti ir pašėlti neatsispyrė ne
tik lietuviai, bet ir kone visi su Lie-
tuva susipažinti susirinkę kitų šalių
atsovai – tarp jų net ir japonai!

Renginį organizavo Vokietijoje
veikiantis Europos lietuvių kultūros
centras (ELKC), kuriam talkino Vo-
kietijos Lietuvių Bendruomenė bei
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga.
Pagrindinis šio nuotaikingo renginio
tikslas – atverti duris tiems, kurie
dar nepažįsta Lietuvos, sudominti
juos šalies kultūra bei istorija, su-
žavėti nuoširdumu ir gera nuotaika,
o galbūt net ir įtraukti į lietuvišką
veiklą. 

Lankytojai itin palankiai įvertino
renginio organizaciją, sudarytą Lie-
tuvos įvaizdį, jos kultūrą, muziką.
Juos sužavėjo lietuvių bendruome-
niškumas bei gebėjimas greta sėk-
mingos integracijos išsaugoti savo
kultūrą ir tradicijas. „Hallo Litauen!”
lankytojų susidomėjimo taip pat
sulaukė ir renginio metu pristatyta
ateityje Hüttenfeld Lietuvos vardo
minėjimo bei Vilniaus – Europos
kultūros sostinės 2009 progomis vyk-
siančių renginių gausa – centrinis
Vasario 16-osios minėjimas, parodos
„Laiškas iš Lietuvos” atidarymas,
lietuviškų muzikos grupių koncertų

ciklas, Europos lietuvių roko bei
trumpamentražinių filmų festivaliai. 

„Džiugu, kad Vokietijos lietuviai
neužsisklendžia savam rate kaip dau-
gelis kitų bendruomenių, o savo įdo-
mią kultūrą pažinti bei puikiuose
renginiuose sudalyvauti sąlygas su-
daro ir Vokietijos gyventojams. Juo
labiau, kad Lietuva tikrai turi ką
pasiūlyti!” – sakė iš kaimyninio
Lorsch miestelio į renginį atvykęs
Joachim Müller. 

„Tai puikus nekomercinis, infor-
macinis renginys, plečiantis Vokieti-
jos gyventojų akiratį, skatinantis abi-
pusį supratimą ir toleranciją bei
veiksmingai naikinantis su Lietuva
susijusius neigiamus įvaizdžius. Gali-
me drąsiai teigti, jog ‘Hallo Litauen!’
su kaupu atliko Vilnius – Europos
kultūros sostinės 2009 sumanytos
‘Lietuvos ambasadorių’ programos
misiją”, – sakė viena iš renginio orga-
nizatorių  Agnė Ručytė.

Europos lietuvių kultūros
centro info

VOKIETIJA

RUSIJA

Plojimai klumpėmis.

Dalyvius linksmino netradicinio folkloro grupė iš Šiaulių „Kitava”.

Lietuvių Fondo nariui, dosniai rėmusiam Lietuvių
Fondą nuo pat pirmųjų steigimo metų

A † A
dr. KAZIMIERUI RIMKUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą jo  sūnums bei jų šeimoms ir artimiesiems.

Pasigesime darbštaus ir atsidavusio lietuvybei
asmens.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. vasario 16 d.,
savo namuose Dearborn Heights, Michigan, sulaukusi 93 metų
amžiaus mirė mūsų brangi mamytė, sesutė, teta bei uošvienė

A † A
JOANNA KILMANAS

Gimė 1915 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje. 1952 m. atvyko į
Detroitą. Ilgametė Šv. Petro ir Dievo Apvaizdos parapijų narė.

Nuliūdę liko: sūnus Walt ir marti Carole, sūnus Ray ir marti
Michele, brolis Alfonsas Kukta su šeima bei kiti giminės
Lietuvoje.

Velionė bus pašarvota R. G. & G. R. Harris laidojimo namuo-
se, 15451 Farmington Road, Livonia, Michigan. Lankymo valan-
dos penktadienį, vasario 20 d. nuo 12 val. p. p. iki 9 v. v. Rožinis
7 val. vak.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 21 d. 9:30 v. r. a. a.
Joanna bus pašarvota Dievo Apvaizdos bažnyčioje iki 10 v. r.,
kada prasidės gedulingos šv. Mišios už jos vėlę. Po Mišių bus paly-
dėta ir palaidota šalia vyro a. a. Edmund Kilmanas Holy Sepul-
chre kapinėse Southfield, Michigan.

Šeima kviečia visus dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

Valstybės atkūrimo šventę Mask-
vos lietuviai minėjo turbūt anksčiau
už kitus tautiečius. Kaip įprasta, iš-
kilmių perkėlimas susijęs su darbo
dienomis (pirmadienį čia dirbama).
Publika Jurgio Baltrušaičio namuose
rinkosi vasario 14 dieną – šeštadienį.

Šventės organizatoriai – naujas
Bendrijos pirmininkas Kipras Mažei-
ka ir Valdybos nariai – iš anksto kiek
jaudinosi. Bendrijoje dar nepasibaigė
persitvarkymo darbai, būna nesklan-
dumų suderinant aktyvių žmonių
veiksmus, trūksta išteklių. Bet iškil-
mės pavyko.

Iškilmingąją dalį pradėjo K. Ma-
žeika, perskaitydamas TMID prie LR
Vyriausybės gen. direktoriaus Arvydo
Daunoravičiaus šventinį sveikinimą,
o taip pat LR Seimo pirmininko pir-
mosios pavaduotojos Irenos Degutie-
nės šiltą sveikinimą. Minėjimas tęsėsi
oficialia naujojo ambasadoriaus An-
tano Vinkaus kalba. Toliau kalbėjo
Maskvos Tautybių namų pirmininko
pavaduotojas Anatolijus Katonis.

Gražius sveikinimo žodžius tarė
mūsų seni bičiuliai iš draugiškų tau-
tinių bendrijų – Latvių bendrijos
pirmininkas Janis Dambitis, Estų
bendrijos pirmininkas Michkel Ma-
ran, Baltarusių bendrijos pirmininko
pavaduotojas Romanas Červoncevas.
Taip pat bendrijos sambūrį pagerbė
kultūros atašė Juozas Budraitis.

Iškilmingoji dalis baigėsi Tautiš-
kos giesmės giedojimu. Čia įvyko ma-
žytis nesusipratimas. Pasirodė, kad
atsineštos kasetės su himno muzikos
įrašu nėra kur groti. Išgelbėjo čia
esantis Gniesinų muzikos akademijos
aspirantas Denisas Grockis, kuris sė-
do prie fortepijono ir ėmė akompa-
nuoti. Išėjo dar geriau negu buvo pla-
nuota. Salėje himnas nuskambėjo
galingai.

Meninę dalį vedė du vedėjai –
Laima Soldatova ir Mykolas Orbakas.
Raimonda Klimavičiūtė ir Vilma
Kutavičiūtė atliko neįprastą, paslap-
tingą melodeklamaciją pagal poeto
Mačernio eiles – dvi gyvenimo puses
arba du veidus – jaunuolės ir suaugu-
sios. Lietuviams gerai pažįstamas
poetas, vertėjas ir žurnalistas Jurijus
Jefremovas skaitė lietuviškus eilėraš-
čius ir jo atliktus vertimus į rusų
kalbą.

Įvairių žanrų atlikėjų buvo ne-
mažai. Maskvos konservatorijos mu-
zikantai atliko rusų ir lietuvių kla-
sikų kūrinius, lietuvių liaudies dai-
nas. Nuskambėjo M. K. Čiurlionio
„Preliudai” džiazo stiliumi (vadovas
Denisas Grockis). Koncertas baigėsi
džiaugsmingu akordu – visų mėgsta-
ma daina „Žemėj Lietuvos”.

Antanas Jonkus
Lietuviams.com

Maskvos lietuviai minėjo 
nepriklausomybės akto atkūrimą
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��,,Draugas” šimtmečio jubilieji-
nis  koncertas įvyks š. m. kovo 22 d.,
2 val. p. p. Maria mokyklos auditori-
joje. Koncertą atliks solistai: Ed -
mundas Seilius ir Kristina Zmai laitė.
Solistams akompanuos pia nis tas Ed -
vinas Minkštimas. Bilietus į kon certą
galima įsigyti ,,Draugo” administra -
cijoje, parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir
sek madieniais  Pasaulio lietuvių cen -
t re, Lemonte pas platintojus. Visi
tau  tiečiai maloniai yra kviečiami da -
lyvauti koncerte, kuris bus neeilinis. 

��Kviečiami atsiųsti savo sveiki -
nimus  į ,,Draugo” jubiliejaus knygą.
Čekius rašyti: ,,Draugas” ir siųsti
administracijon 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629, iki kovo 5 d.

�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.

�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. 

��Meno mylėtojus kviečiame į
Audriaus Plioplio darbų parodą, ku-
rios atidarymas vyks  kovo 5 d. nuo
4:30 val. p.p. iki 7 val. v. Kemper Art
Gallery, Galvin bibliotekoje, 35 W. 33
Street, Chicago. Daugiau apie parodą
skaitykite tinklalapyje www.plio-
plys.com/art/emergence/.

�Aurelijos Čepulinskaitės foto -
paroda ,,Sąlyčio taškai” veiks nuo
2009 m. kovo 6 d. (atidarymas 7 val.
v.) iki balandžio 10 d. Parodos kura-
torė – Ieva Dilytė. Telefonas pasitei -
ra vimui: 773-582-6500. Muziejus vei -
kia kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. p.p.

�Alvydo Pakarklio (keramika) ir
Marijos Strasevičiūtės (tapyba) kūry-
bos paroda atidaroma Čiurlionio ga -
lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago, IL 60636, kovo
6 d., penktadienį, 7:30 val. v. Atida -
ryme dalyvaus autoriai. Maloniai
kvie  čiame visus atvykti.

�Kovo 10 d., antradienį, Ateiti -
nin kų namų valdyba kartu su Aka -
deminiu skautų sąjūdžiu nuo 9 val. r.
iki 4 val. p. p. ruošia susikaupimo
dieną Atei ti ninkų namuose. Susikau -

pimą ves kun. A. Sederevičius, SJ.
Registracija tel: 630-257-8087 (Vida
Ma leiškienė). 

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

�Šeštadienį, kovo 7 d., 2 val. p. p.
iškilmingas Lietuvos tūkstantmečio
ir Lietuvos nepriklausomybės paskel-
bimo bei atkūrimo švenčių minėjimas
St. Paul of the Cross bažnyčios salėje
(10970 prie A1A kelio, North Palm
Beach, FL). Pagrindinis kalbėtojas
bus Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas New York ambasadorius
Jonas Paslauskas.

�ALT’o ruošiamas, Kovo 11-o sios
minėjimas Los Angeles įvyks sekma-
dienį, kovo 15 d., 12 val. p. p. Šv. Ka -
zi miero parapijos salėje. Programoje:
kalbės LR generalinis garbės konsu -
las Vytautas Čekanaus kas, dainuos
vieš nia iš New York Audronė Sima no -
nytė, bus vaišės. Įėjimas nemokamas.
Vaišės – 25 dol.

�Wayne State University (WSU)
Lietu vių kambario komitetas malo -
niai kvie čia visus dalyvauti Lietuvos
var do tūkstantmečio minėjime, kuris
ko  vo 15 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
vyks šio universiteto Manoogian Hall,
Lie tu vių kambaryje, adresu: 351 E
Wa rren Ave., Detroit, MI 48201. Sve -
čiams bus pristatytas WSU Lietuvių
kambario atnaujinimo projektas.  Žo -
dį tars projekto autoriai, svečiai, vyks
meninė programa, bus lietuviškos
vaišės. Visus 2009 metus bus renka -
mos aukos WSU Lietuvių kambario
projekto įgyvendinimui. Asmenys,
pa geidaujantys paremti WSU Lietu -
vių kambario atnaujinimo projektą,
ar turintys klausimų, maloniai gali
kreiptis į WSU Lietuvių kambario ko -
miteto pirmininką Algį Kaunelį tel:
248-474-6594 arba apsilankyti WSU
Lietuvių kambario tinklalapyje:
www.lithroomwsu.org.  Maloniai visų
lauksime.

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...

Darbą pradėjo 
naujas LR garbės

konsulas
Informuojame, kad darbą pra-

dėjo naujasis Lietuvos Respublikos
garbės konsulas Jungtinėse Ameri-
kos Vals tijose Algis Zaparackas,
kuris re ziduos Detroit mieste, Mi-
chigan valstijoje. 

Tai jau 16-asis LR garbės kon-
sulas JAV.  Susisiekti su garbės kon-
sulu Detroit, MI galima tel./Fax: 248-
553-0540 arba el. paštu: 

azaparac@peoplepc.com

, , Ž a l t v y k s l ė ”  k v i e č i a  
visus teatro mėgėjus balandžio 4 d., šeštadienį, 6 val. v. 

į Jaunimo centro didžiąją salę, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, 

kur vyks šio teatro sambūrio dešimtmečio šventė

Programoje:
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės komedija ,,Kuprotas oželis”

(Kretingos kultūros rūmų spektaklis. Režisierius E. Radžius). 
,,Žaltvykslės” ,,10 metų Retro Ospectrum”, sveikinimai, vaišės, šokiai.

Bilietai ir informacija tel.: 708-369-8952 arba 773-751-9220.

Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija rengia seminarą ,,Prie
skyrybų slenksčio”, kuris įvyks kovo
5 d., 6:30 val. v. Ziono Liuteronų baž-
nyčioje, 9000 Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453. Seminaras bus pris-
tatomas psichologiniu, teisiniu, bei
baž nytiniu aspektais.

Seminaro prelegentai:
Psichoterapeutė Laima Za-

vis taus kas – ,,Skyrybos: praradimai
ir lai mėjimai” (psichologai teigia, kad
pa tiriant skyrybas tenka susidurti su
15 ir net daugiau pribloškiančių pra -
radimų. Kad juos paversti laimėji-
mais, turime pirmiausiai juos pripa -
žinti ir suprasti).

Psichologijos mokslų daktarė
Pra  nutė Domanskienė – ,,Skyrybų
įta ka vaikams” (galimos problemos
skyrybų atveju, kaip tėvai gali pa dė -
ti savo vaikams išgyventi skyrybų
skausmą).

Advokatė Kristina Wayne –

,,Sky  rybų proceso ypatumai JAV”
(vyro bei žmonos įstatyminės teisės ir
įsipareigojimai; globos vaikams nus-
tatymas; turtiniai santykiai šeimoje
po skyrybų; išlaikymas sutuoktiniui
ir vaikams; į ką atsižvelgia teismai,
iškilus šiems klausimams).

Kun. Valdas Aušra – ,,Skyrybos
dvasiniu aspektu” (kaip liuteronų baž-
nyčia supranta ir žiūri į skyrybas).

Kun. Antanas Saulaitis, SJ –
,,Sielovada išsituokusiems bei esan -
tiems ant skyrybų ribos” (pastangos
gydyti sužeistas širdis, sutartinė
parama asmenims ir šeimoms). 

Registracija (pageidautina, bet
neprivaloma) tel.: 630-257-5613 arba
773-983-6517.

Į seminarą galite ateiti su vai -
kais. Jie bus prižiūrėti. Po seminaro –
vaišės. Kviečiame dalyvauti!

Psichologinės ir dvasinės
pagalbos draugijos info

Seminaras ,,Ant skyrybų slenksčio”

Algis Zaparackas

Šių metų vasario 28 d. 
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo proga 

Jaunimo centre organizuojamas jungtinis Čikagos lietuvių
liaudies kolektyvų labdaringas vakaras-koncertas 

„ M A N  R E I K I A  J Ū S Ų ”„ M A N  R E I K I A  J Ū S Ų ”
Labdaros vakaro lėšos bus skirtos Jurbarko rajono 

Viešvilės vaikų globos namams. 

Programoje: Tautinių šokių kolektyvas ,,Suktinis”; Liaudiškos muzikos
kapela ,,Sodžius”, solistė Genutė Bigenytė, ansamblis ,,Gabija” ir tautinių šokių
grupė ,,Lietuvos Vyčiai”.

Vaišes ruoš „Lithuanian Plaza” ir „Kunigaikščių užeiga”, gėrimus pateiks
„Litusco”. Auka – 25 dol.

Bilietus galite įsigyti ,,Lietuvėlėje”, ,,Seklyčioje”, ,,Lithuanian Plaza”.
Tel. pasiteiravimui: 630-544-0940 arba 630-677-2082.


