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Briuselis, vasario 23 d. (ELTA)
– ,,Europos Sąjunga (ES) kol kas ne-

apsisprendė dėl tolesnės nuostatos
Baltarusijos atžvilgiu ir dar reikia įsi-
tikinti, ar Minsko žingsniai, paleng-
vinę opozicijos veiklą, yra nuoširdūs
bei ilgalaikiai”, – sakė užsienio rei-
kalų ministras Vygaudas Ušackas.

ES santykiai su Baltarusija buvo
viena iš svarbiausių temų ES užsie-
nio ministrų susitikime Briuselyje.
ES artimiausiu metu turės nuspręsti
dėl apribojimų Baltarusijos vadovams
ir Minsko įtraukimo į ES Rytų part-
nerystės programą, kuria siekiama
sutvirtinti ryšius su šešiomis poko-
munistinėmis valstybėmis.

Anot V. Ušacko, susitikime buvo
atkreiptas dėmesys į tam tikrus Bal-
tarusijos teigiamus žingsnius – kon-
sultacinės tarybos, į kurią įtraukti
opozicijos atstovai, įsteigimą, leidimą
platinti opozicijos laikraščius bei leidi-
mą opozicijos vadovui Aleksandr Mi-
linkevič įregistruoti politinį judėjimą.

Apžvalgininkų teigimu, ES šalys

yra linkusios pritarti glaudesniems
santykiams su Baltarusija, suvokda-
mos, jog priešingu atveju dar sustip-
rės Maskvos įtaka Minskui. Vis dėlto
kelios valstybės, ypač Nyderlandai,
dar abejoja, ar Baltarusijos pertvar-
kos yra pakankamos.

ES draudimą atvykti aukščiau-
siems Baltarusijos pareigūnams su-
stabdė pernai spalį. Kitą mėnesį tu-
rėtų būti sprendžiama dėl tolesnio
apribojimų likimo. Kiek vėliau bus
nuspręsta ir dėl Minsko įtraukimo į
Rytų partnerystės programą.

Šį mėnesį Lietuvoje viešėjęs Bal-
tarusijos užsienio reikalų ministras
Sergej Martynov sukritikavo verti-
nimus, kad Baltarusijai ES suteikė
galimybę suartėti, nes Minskas esą
,,nesikreipia nusižeminęs” į Europą,
o tik siūlo bendradarbiauti abipusiai
naudingose srityse. ,,Ir mūsų Euro-
pos partneriai tai tiksliai supranta”,
– sakė S. Martynov.

ES naujokès tarsis,
kaip îveikti krizê

Vilnius, vasario 23 d. (Bernardi-
nai.lt) – Naujoji įstatymo redakcija
supaprastina Lenkijos pilietybės įgiji-
mo tvarką ir užtikrina neribojamą
teisę į dvigubą pilietybę. Naujojo įs-
tatymo šviesoje naują galią įgijo Len-
ko korta.

Pagal naująjį pilietybės įstatymą,
kiekvienas Lenkijos pilietis be apribo-
jimų gali būti ir kitos arba kitų valsty-
bių pilietis. Lenkijos pilietybė įgyja-
ma gimstant, atkūrimo, grąžinimo,

natūralizacijos ir suteikimo tvarka.
Pilietybę besąlygiškai įgyja kiekvie-
nas vaikas, gimęs Lenkijos teritorijo-
je, o už jos ribų – jei nors vienas iš tė-
vų yra Lenkijos pilietis.

Garantiniu raštu, kuris užtikrina
Lenkijos pilietybę, tapo Lenko korta.
Pagal pilietybės įstatymą užsienietis
Lenko kortos savininkas įgyja teisę į
Lenkijos pilietybę, neprarasdamas
turimos pilietybės, jei teisėtai ma-
žiausiai metus nuolat gyveno Lenki-

jos teritorijoje.
Įstatymas taip pat suteikia gali-

mybę atkurti ir grąžinti Lenkijos pi-
lietybę visiems jos netekusiems nuo
1920 m. iki 1999 m., išskyrus asme-
nis, kurie II pasaulinio karo metais
savanoriškai tarnavo vadinamosios
Ašies valstybių kariuomenėse, kenkė
arba kenkia Lenkijos valstybei. Įsta-
tymas įsigalios už pusės metų nuo jo
paskelbimo datos.

Vilnius, vasario 23 d. (BNS) –
Krizės krečiamos Lietuvos ir kitų
naujųjų Europos Sąjungos (ES) na-
rių vadovai kitą savaitę Briuselyje
derins nuostatas, ieškodami atsako
sunkmečiui ir protekcionizmo ap-
raiškoms, kurios ėmė ryškėti kai ku-
rių didžiųjų ES šalių ekonomikos gai-
vinimo planuose ir vadovų kalbose.

Šis Lenkijos rengiamas susitiki-
mas, kuriame taip pat dalyvaus Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos, Slo-
vakijos, Vengrijos, Rumunijos ir Bul-
garijos premjerai bei prezidentai,
vyks kovo 1 d. prieš neformalų Euro-
pos Vadovų Tarybos (EVT) posėdį.
Lietuvai jame atstovaus premjeras
Andrius Kubilius.

A. Kubilius teigė, jog rengiama-
me susitikime bus aptarta ekonomi-
nė, finansų padėtis Centrinėje Euro-
poje, įvertinant tai, kad Centrinės
Europos šalys tampa labiausia krizės
paveiktu Europos regionu. ,,Mūsų
tikslas yra pasiūlyti, kad EVT priim-
tų sprendimus ir pavestų Europos
komisijai priimti specialų pagalbos
Centrinei Europai planą”, – sakė A.
Kubilius.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas sakė, jog Lietuva pa-
laiko šį Lenkijos pasiūlymą. Jo nuo-
mone, šis pasitarimas yra svarbus,
nes regiono valstybės susiduria su
panašiais finansiniais ir ekonomi-
niais sunkumais, turi panašią struk-
tūrinių pertvarkų patirtį. URM va-
dovas taip pat pažymėjo, kad nefor-
malūs pasitarimai yra įprasta darbo
praktika Europos Sąjungoje.

•Sveikata. Apie maisto
papildą MSG (p. 2)
•Dar kartą apie V. Lands-
bergį (p. 3)
•Ir sugužėjo į lietuvišką
Madison, WI gūžtą (p. 4)
•Čikagiečiai maldoje
prisiminė K. Bradūną (p.
5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Ligonių dienos minėji-
mas Kaune (p. 8)
•Pinklės (44) (p. 9)
•Nepriklausomybės šven-
tės paminėjimas Lemont
(p. 10)

Europos Sâjunga svarsto nuostatas
Baltarusijos atžvilgiu

,,Tùkstantmeçio žvaigždè”
spindès tolimame Sibire

Vilnius, vasario 23 d. (ELTA) –
Lietuvos ambasadorius Rusijoje An-
tanas Vinkus už lietuvybės puoselėji-
mą ir paramą Lietuvių Bendruome-
nėms tolimuosiuose Sibiro regionuo-
se Lietuvos užsienio reikalų ministe-
rijos garbės ženklu ,,Lietuvos tūks-
tantmečio žvaigždė” apdovanojo vie-
nintelę Lietuvos garbės konsulę Ru-
sijoje Tatjana Munina.

Šis garbingas apdovanojimas yra
skiriamas už lietuvybės ir Lietuvos
garsinimą, nuopelnus Lietuvos kul-
tūrai, sportui bei dvišalių santykių su
užsienio valstybėmis stiprinimą.

T. Munina – garsios dainininkės
Beatričės Grincevičiūtės dukterėčia.
T. Munina tėvas – dainininkės B.
Grincevičiūtės brolis – 1940 m. buvo
ištremtas į Sibirą.

T. Munina Lietuvos garbės kon-
sule Rusijoje buvo paskirta 2005
metais. Ji daug metų rėmė Lietuvių
Bendruomenės veiklą, 2007 m. savo
lėšomis įsteigė Irkutsk lietuvių kul-
tūros centrą ,,Švyturys”.

Garbės konsulė remia Lietuvių
Bendruomenės kultūrinius sumany-

mus, skatina dvišalį Lietuvos ir Ru-
sijos bendradarbiavimą verslo bei kul-
tūros srityse, prisideda prie Sibire žu-
vusių tremtinių atminimo įamžinimo.

Lenkijoje îteisinta dviguba pilietybè

Lietuvos ambasadorius Rusijoje Anta-
nas Vinkus (k.) apdovanojo Tatjana Mu-
nina. URM nuotr.

ES santykiai su Baltarusija buvo viena
iš svarbiausių temų ES užsienio minist-
rų susitikime Briuselyje. SCANPIX nuotr.



2 DRAUGAS, 2009 m. vasario 24 d., antradienis

Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

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

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Apie maisto papildą MSG
Atsakome grupei skaitytojų, ku-

rie teiraujasi, ar nepavojinga vartoti
maistą, o ypač „Campbell’s” ir „Prog-
resso” sriubas, kurių sudėtyje yra
maisto papildas – MSG (monoso-
dium glutamate).

JAV Vaistų ir maisto adminis-
tracijos (FDA) teigimu, vartoti MSG
papildais praturtintą maistą daugu-
mai vartotojų yra saugu, tačiau ne-
paisant to, dažnai varototojai skun-
džiasi krūtinės, galvos skausmais,
taip pat staiga atsirandančiu širdies
plakimu (heartbeat).

Dauguma mokslininkų teigia,
kad MSG kenkia sveikatai. Kai ku-
rios studijos nurodo ryšį tarp MSG ir
nutukimo, kiti teigia, kad MSG gali
būti migrenos, taip pat vaikų elgesio
sutrikimų priežastimi.

Pastaruoju metu vartotojai pra-
dėjo domėtis pagaminto maisto sudė-
timi ir studijuoti etiketes, todėl kom-
panijos, gaminančios „Campbell’s” ir
„Progresso” sriubas, nustojo naudoti
MSG priedus skoniui pagerinti. Ta-
čiau ne visuomet etiketės atspindi
tikrovę – nors MSG nėra pridedama į
pagamintą maistą, jo gali būti maisto
sudėtinių dalių sudėtyje.

Todėl noriu supažindinti skaity-
tojus, kas yra iš tiesų MSG.

Kas yra MSG?

MSG yra amino rūgšties gluta-
mas (glutamates), viena iš dvidešim-
ties dažniausių amino rūgščių žemė-
je. Tai augalinės kilmės baltymai
(baltų kristalų pavidalo), kurie pa-
našiai kaip druska suteikia maistui
gerą skonį, tačiau sukelia alkio jaus-
mą. Glutamo rūgštis ir jos druskos
naudojamos maisto produktuose kaip
skonio stiprikliai, gaminant sriubas,
žuvies ir mėsos patiekalus.

Dažniausiai yra naudojamas
natrio glutamatas. Jis neturi jokio
kvapo ar skonio, tačiau patekęs į
organizmą turi savybę patekti su
krauju į smegenis ir liežuvio skonio

receptorius, dėl to maistas, kurį val-
gome, pasidaro labai skanus.

Glutamatai yra dviejų rūšių: vie-
ni yra natūralūs („naturally bound”);
jų yra mėsoje, pomidoruose, Parme-
zano sūryje, jūros žolėse, grybuose ir
krūties piene. Kiti „laisvi” („free”
glutamate) yra gaunami iš maisto,
taip pat pagaminami pramoniniu
būdu. „Laisvų” glutamatų gausu per-
dirbtame maiste, taip pat restoranų
patiekaluose, nes toks maistas gana
skanus. Tai įvairios sriubos, padažai,
sultiniai, įvairūs dažiniai (dip), alieju-
je virti vištienos patiekalai. Beje,
restoranai ir kavinės natrio glutama-
to gali pridėti į pagamintą maistą ir
to nurodyti valgiaraštyje neprivalo.

Nuo 1970 m. FDA uždraudė nau-
doti MSG gaminant vaikų maistą, o
nuo 1996 m. reikalaujama, kad mais-
to gamintojai tiksliai išvardytų mais-
to sudėtines dalis, o ypač laisvą gluta-
matą, nepaisant, kokiu pavadinimu
jie yra įrašyti.

Dažnai vartotojai klausia, koks
yra skirtumas tarp „natūralių”,
maiste randamų glutamatų, ir MSG
(MSG – monosodium glutamate –
sutrumpintai „sodium” ir vanduo).
Chemine sudėtimi jie yra vienodi,
tačiau natūralūs niekad nėra tapatūs
sintetinėms formoms ir organizmas
jų „nepažįsta”. Vartotojai gali valgyti
pomidorus, grybus, bet suvalgę mais-
tą, kuriame yra MSG, gali skųstis
įvairiais negalavimais.

Ar MSG žalingas?

1990 m. FDA atliko tyrimus,
siekdama išsiaiškinti, ar gali MSG
būti žalinga nervų sistemai. Tyrimų
metu MSG buvo įšvirkšta labora-
toriniams gyvūnėliams į kraują. Nors
jie nebuvo maitinti maistu, pratur-
tintu MSG, nustatytas smegenų ner-
vinių ląstelių pakenkimas.

Išvadoje, pateiktoje 1995 m., tei-
giama, kad MSG dauguma vartotojų
gali vartoti saugiai ir tik nežinomas
procentas jų gali skųstis krūtinės,
galvos skausmais, pykinimu, staigiu
širdies plakimu ir mieguistumu.

Didesnis pavojus yra alergiš-

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

kiems žmonėms, sergantiems bron-
chine astma, ar vaikams. Nepatar-
tina vartoti maisto su MSG neval-
gius („ant tuščio skrandžio”).

Šiaurės Karolinos mokslininkų
teigimu, dėl MSG galima priaugti
svorio.

Šiuo metu yra atliekama daug
tyrimų ir vyksta daug diskusijų dėl
MSG, ar iš tiesų yra nesaugu vartoti
maisto produktus su MSG priedais.
2007 m. tyrimai parodė, kad 6 iš 10
pirkėjų, atpažinę MSG maisto pro-
duktuose, stengėsi jo nevartoti ar
vartoti mažiau.

Po kuo slepiasi MSG?

Norėčiau supažindinti pirkėjus, į
ką reikia žiūrėti maisto etiketėse, nes
MSG gali būti įvardyti įvairiais pava-
dinimais. Angliškai tai:

Monosodium glutamate
Monopotasium glutamate
Glutamate
Glutamic acid
Vegetable protein extract
Hydrolyzia plant extract
Sodium carseinate
Calcium carseinate
Yeast extract
Natural flavors
Yeast food or nutrient.

Lietuvoje viešojo maitinimo
įmonėse, įsikūrusiose mokyklose,
vaikų darželiuose, ligoninėse ar
socialinės globos įstaigose patiekalų
gamybai natrio glutamatą vartoti
draudžiama. Kavinės, restoranai jį
gali naudoti. Natrio glutamato nau-
dojimas taip pat draudžiamas kūdi-
kių ir vaikų iki trejų metų maisto
produktuose.

Lietuvoje maisto produktų par-
duotuvėse atpažinti MSG papras-
čiau, nes jis slepiasi po raide „E” ir
atitinkamais skaičiais. Natrio gluta-
matas įvardijamas E 621.

Baigdama noriu pridurti, kad
pirkdami maisto produktus, pasis-
tenkite surasti laiko ir pasidomėti, iš
ko jie pagaminti ir kas yra jų sudėty-
je. Atsiminkite, kad maiste su etikete
„No MSG” – „laisvi” glutamatai gali
būti randami. Jei norite jų išvengti –
gaminkite maistą ir sriubas patys!

Parengta pagal „Chicago Tribu-
ne” Food and Drug Administration,
msgmyth.com ir http.//ltwikipedia.
org

Vasario 21 d. internetiniam
lietuviškam dienraščiui Bernar-
dinai.lt sukako penkeri. 2004
metais brolių pranciškonų su-
galvotas projektas buvo tiesus
atsakas į po Rolando Pakso ap-
kaltos įsigalėjusį žmonių nepa-
sitikėjimą lietuviška žiniasklaida.
Vos tik susikūrusio dienraščio
šūkis buvo – „Užuot keikus tam-
są, uždekime žvakę.” Tuometi-
niame gyvenime tai išties buvo
kitoks požiūris tiek į visuome-
ninį, politinį gyvenimą Lietuvo-
je, tiek į gyvenimą apskritai.
Bernardinai.lt iki šiol lieka ki-
tokiu pasirinkimu daugumai
mūsų – patikimu, tikinčiu ir pa-
sitikinčiu. Sveikiname dienraščio
redakciją, jo skaitytojus bei
bendradarbius!

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Konfidencialumas
garantuojamas

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî,
nuo 6 val. v. iki 9 val. v.

(Çikagos laiku)
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DAR KARTĄ APIE
V. LANDSBERGĮ

RAIMUNDAS LOPATA

ALFREDAS BUMBLAUSKAS

Ką reikš artėjantys prezidento
rinkimai be to, kad turėsime naują
šalies vadovą, galime tik spėlioti. Net
ir besiginčijant, ar normalu liberalio-
je demokratijoje laukti procedūrinės
(legitimios) kandidatavimo į Lietuvos
prezidentus apsisprendimo datos.
Kita vertus, tai netrukdo prisiminti,
ką iki šiol Lietuvai reiškė Lietuvos
prezidentas.

Neabejojame, diskutuosime iki
uždusimo, tačiau pritarsime teigi-
niui, kad Vytauto Landsbergio, Al-
girdo Mykolo Brazausko, Valdo
Adamkaus (ir net Rolando Pakso)
Lietuva liks mūsų prisiminimuose.
Liks kaip svarbi epocha, per kurią
Lietuva prisikėlė, tapo nepriklauso-
ma, sutvirtėjo, pabandė iš Eurazijos
persikelti į Europą.

Šiandien kalbėdamiesi apie būsi-
mus Lietuvos prezidento rinkimus,
regis, sunkiai tikime, kad Brazauskas
ar Adamkus vėl ryžtųsi kandidatuoti.
Bet tokiuose pokalbiuose retai svars-
tome – o kaip Landsbergis? Kodėl ši
galimybė yra nutylima? Nutylima iš
esmės net pačių konservatorių? Negi
tai neįmanoma?

Ar tiesiog tiems projektams,
kurie krizės metu gali būti įgyvendi-
nami Lietuvoje, Landsbergis yra ne-
parankiausias prezidentas?

Tai klausimai, kurie gimdo ištisą
virtinę papildomų klausimų. Ar tau-
ta, kuri neabejotinai pripažįsta V.
Landsbergio autoritetą, gali jį išrink-
ti? O gal pavargome nuo prezidentų,
turinčių savas pažiūras, tad norime
išsirinkti tiesiog valdininkus? Ar
ne(be)reikšminga tai, apie ką nese-
niai drąsiai pasakė, nedelsiant smar-
kiai pabartas biurokratų, Nepriklau-
somybės Akto signataras, ambasado-
rius Mečys Laurinkus: „Prezidentas
privalo turėti pažiūras. Liberalias,
konservatyvias, eurokomunistines,
nacionalistines ar kitokias – svarbu
pagrindas, į kurį atsiremdamas prezi-
dentas kalbėsis su kitais. Laisvo oro
prezidentas nesusikalbės su niekuo”?

Taip, Landsbergis jau buvo mūsų
valstybės vadovas svarbiausiais mūsų
šalies gyvenimo metais. Ir jis buvo
toks, kokio tuo metu nusipelnė tauta.
Jis buvo ir strategas, turėjęs gebė-
jimą per trumpalaikius politinius ne-
sutarimus ir tarpinius siekius nepa-
mesti galutinio tikslo, ir taktikas,
meistriškai rasdavęs kompromisus
(jei to reikėjo), siūlydavęs formu-
luotes išeitims bei sutaikymams.

Dar kartą paklausus – ar tuo

metu galėjo būti kas nors geresnis,
atsakytume taip, kaip dera atsiliepti į
politinį, o ne buitinį ar emocinį
klausimą – V. Landsbergis nugalėjo,
vienintelis pasirodė stipresnis už
aplinkybes, o nugalėtojai neteisiami.
Nors nugalėtojams ne vienas pavy-
di, pripažinkime sąžiningai, kad yra
neteisybės gyvenime. Neteisybės, ne-
išrinkus Landsbergio prezidentu.

Tiesa, dauguma jo pasisakymų
kategoriški, be kompromisų ir dėl to
ramesnės prigimties žmonėms ne
visada priimtini. Tačiau ar kitaip
Lietuva girdi? Ar kitaip girdi Lietuvą
pasaulis?

Landsbergis yra vienas iš ne-
daugelio, kurio kalbėjimas turi savo
prasmę ir svorį. Paradoksalu, bet jis
bene vienintelis, kuris ne tik svarsto
kitų nuomones, o pats tas nuomones
ir pozicijas kuria.

Plačiai kalbama, kad profesorius
yra įtarus, gal net per daug įtarus.
Galbūt todėl jis prarado daug šalinin-
kų ir bendražygių. Per ūmus, saky-
damas savo nuomonę. Gal kartais
daugiau supriešina, negu sutaiko.
Gal per mažai tariasi su visais, o dau-
giau su savais ir su savimi.

Kita vertus, dauguma mūsų žino-
me, kokias pažiūras turi Landsbergis
ir kokią Lietuvą pasaulyje jis mato.
Mes gerai žinome, kokia ar kokios
valstybės nepritartų jo kandidata-
vimui, ir kodėl. Pastebima, kad dalis
Lietuvos viską mato kitaip, nori ty-
lesnės, mažesnės, ,,lankstesnės” Lie-
tuvos. Linkusi į Rytus pasižiūrėti pro
„rožinius” akinius.

Tuo tarpu Landsbergiui būnant
prezidentu daugelis ir net dauguma
tikrai žinotų, kas Lietuvoje bus ir ko
nebus. Žinotume, kad mūsų valstybės
euroatlantinis kursas nepasikeis.
Kad nesiblaškysime dar kartą lipda-
mi ant to paties užsienio politikos
„ekonomizavimo” grėblio, kad Lie-
tuvos suverenitetas ir saugumas liks
valstybės pamatinės vertybės. Būtent
to iš prezidento reikalauja Lietuvos
Respublikos Konstitucija. Tokių es-
minių nuostatų reikalauja ir iš mūsų,
Lietuvos piliečių.

Jei Lietuva bus su Landsbergiu,
mes būsime tikri, kad Lietuva toliau
sieks būti stipri ir svarbi, priešinsis iš
Rytų ateinančiam imperializmui. Ži-
nosime, kad Ukraina, Gruzija ar Mol-
dova bus vertinama ne tik savo eko-
nomine nauda, bet ir Lietuvos nacio-
nalinio saugumo interesų kaštais –
kuo daugiau laisvės aplink Rusiją,
tuo daugiau laisvės Rusijoje, tuo
daugiau saugumo pasauliui ir Lie-
tuvai.

Mes būsime tikri, kad strategi-
niai energetiniai projektai nevirs tuš-
čiu parlamentarizmo Lietuvoje stip-
rybės įrodymu ar žaliava ministerijų
„kalviams” juos iškeisti į Rytų ža-
liavas.

Mes būsime tikri, kad prezidento
veiksmas ar žodis yra jo paties, o ne
patarėjų ar jų aplinkų. Žinoma,
Landsbergis toli gražu nebūtų ide-
alus Prezidentas. Ne visiems būtų
gerai.

Greičiausiai jis ir nekandidatuos.
Tuo labiau, kad kandidatuoti trokš-
tančių paprastai netrūksta. Tačiau
manome, kad būtina visa tai pasakyti
jau vien todėl, kad Landsbergis yra
ne vien konservatorių.

Delfi.lt

Jei Lietuva bus su
Landsbergiu, mes bū-
sime tikri, kad Lietuva
toliau sieks būti stipri
ir svarbi, priešinsis iš
Rytų ateinančiam im-
perializmui.

Lietuvos žaidimas
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Jeigu Lietuvą įsivaizduotume kaip smagų, prasmingą bei azartišką
žaidimą, tai visų pirma reikėtų susitarti, koks tai žaidimas. Ar kazi-
no, ar ,,Durnius”, ar ,,Monopolis”, ar ,,buteliukas”? Dėl ko jis žai-

džiamas ir koks bus laimikis? Jeigu laimikį matysime tik geroje algoje ar
prabangiose atostogose, tai tikrai esama šalių, kur šį žaidimą labiau ap-
simoka žaisti. Kol neįvardintas žaidimo tikslas – Lietuvos strategija, tol
neaiškios ir žaidimo taisyklės. Buvo tarpiniai tikslai (fazės) – išsilaisvini-
mas iš sovietų okupacijos, įstojimas į Europos Sąjungą ir NATO. O kas
toliau? Koks yra pagrindinis didysis tikslas, koks didysis žaidimo laimikis,
dėl ko mes čia susirinkome? Atsakius į šį klausimą, daug kas atrodytų
paprasčiau ir aiškiau.

Tarkim, Japonija užsibrėžia sukurti robotą, pakeičiantį žmogų. Ir tai
yra Japonijos valstybės žaidimas. Jis tęsis, kol tai bus įgyvendinta, paskui
bus sugalvotas kitas žaidimas. Ką daro Lietuva? Nieko. Nebent išleidžia
nemažą sumą pinigų, kad sukurtų ,,drąsios” Lietuvos koncepciją, kuri yra
ne žaidimas, o, geriausiu atveju, neišmintingo žaidimo stilius. Kam reika-
linga betikslė drąsa – nebent langams daužyti ar milijoninėms ugnies
salvėms į orą laidyti. Ar padeda šis jausmas susivienyti, susitarti, išgirsti
kitus? Ar užtenka drąsos pamatyti krislą savo akyje? Kartais atrodo, kad
Lietuvoje drąsus tik tas, kuris nebijo prisigerti ir lėkti dideliu greičiu, kol
išsitaško arba kitus užmuša… Arba mobiliu telefonu nufilmuoja spar-
domą klasės draugą…

Ateina Kirkilas, ateina Kubilius – ir nežino, ką veikt šioj be galo ,,drą-
sioj’’ Lietuvoj. Tada ir patys ima ,,drąsiai” elgtis – stumdosi, barasi, nesu-
prasdami, kokį žaidimą ir kieno naudai žaidžia. VP kompanijai ar kokiam
kitam oligarchui? Antra vertus, ką tiems vargšams ,,drąsiems” politikams
daryti, juk – kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi. Juk nekovosi prieš tau-
tos nusigėrimą, jei rinkimų kampanija girdytojų remiama. Ir t. t.

Prieš metus spaudoje prašmėžavo nedrąsūs pasiūlymai, kad Lietuvai
reikėtų ne ,,drąsaus” idiotizmo, o kokio nors prasmingesnio šūkio, pavyz-
džiui – Žalioji Lietuva. Esam tiek atsilikę visose srityse, kad galėtumėme
nesunkiai tapti avangardu, pradėdami naudoti pačias moderniausias
technologijas. Ir net ne už savo pinigus, o už Europos, kuri mato, jog Lie-
tuva yra lengviausiai pažeidžiama energetinė sala, palikta meškos globai.

Įsivaizduokim, kas būtų, jei valdžia nutartų, jog Žalioji Lietuva – pri-
imtina vėliava artimiausiems dvidešimčiai metų? Tada gal įsivardintume
daugelį dalykų, pvz., kad ekologija prasideda nuo švarios, teigiamos,
pagarbios sąmonės. Sąmonę formuoja žiniasklaida ir TV, tad nuo mokes-
čių būtina atleisti tą žiniasklaidą, kuri atitinka valstybės strategiją; būti-
na remti tokį meną, kuris atitinka valstybės strategiją. Būtina skatinti
tokį verslą, kuris atitinka valstybės strategiją ir t. t. Ekologinės mažos
ūkininkų parduotuvėlės miestuose turėtų tapti valstybės strategijos dali-
mi, o ,,Maxima” ir pati savimi kaip nors pasirūpins, pasinaudos invali-
dams skirtomis mokesčių lengvatomis ar dar ką nors sugalvos.

Kalbant apie žalią Žalios Lietuvos energetiką, daugelio dalykų galė-
tume pasiekti peršokdami pasenusias technologijas, net nesaugią atominę
energetiką. Tarkim, Anglijoj ir Vokietijoj jau sukurtos ir nuo ateinančių
metų paleidžiamos masinei gamybai mažos (individualiam vartotojui skir-
tos) vandenilinės elektrinės, kurių kuras – švarus vanduo. Ir gyveni sau,
šildaisi namus ir ūkininkauji, nepriklausomai nuo Rusijos, ,,Leo’’ ar kitų
,,Dujotekanų”. Jei lėšos, numatytos Leo’nui, būtų perskirstytos visiems
Lietuvos gyventojams – ar neužtektų tų pinigų mažų vandenilinių elek-
trinių įsigijimui arba bent daliniam jų finansavimui, paverčiant Lietuvą
pirma nepriklausoma ir ekologiška energetine sala? Jeigu…

Bet va, bėda, nebus pinigų ir milijonų į kažkieno kišenę… O tai, žinia,
didelis nuostolis politinių rinkimų rėmėjams ir juos remiančiai žinias-
klaidai.

Žaliai Lietuvai reikalingi žali įstatymai, uždegantys žalią šviesą vis-
kam, kas žalia, švaru ir progresyvu: automobiliams, važinėjantiems sus-
paustu oru arba vandeniliu, vandenilio, upelių, saulės arba vėjo – elektri-
nėms; ekologiškoms mažoms parduotuvėlėms, atleistoms nuo mokesčių,
kuriose parduodamas Lietuvos kaimo ūkininkų rankomis užaugintas
maistas ir t.t. Tąsyk gal net ir ,,Lietuvos rytas” su ,,Respublika” paža-
liuotų?



MADISOM, WI

4 DRAUGAS, 2009 m. vasario 24 d., antradienis

Ir sugužėjo į lietuvišką
gūžtą

Žvarbus, skruostus ir ausis kan-
dantis speigas, pamėgęs Wisconsin
valstiją, neatlaidžiai tebelaiko savo
glėbyje, lyg norėdamas įrodyti savo
„meilės” stiprybę. O iš namų išeinant
prie automobilio į gatvę taku, jauties
esąs tarsi apkasuose: iš kairės ir iš
dešinės šūsniais stūkso sniego kalnai.
Netgi vargšyčiai paukšteliai nepaliau-
jamai skraido nuo apsnigtų medžių
šakų ar pavėsinės stogo prie specia-
liai jiems pakabinto kibirėlio su grū-
dais, kurių jie sulesa kiekvieną dieną
daugiau negu 2 svarus. Tuo tarpu
plaučiai pasigėrėtinai traukia tyrą,
skaidrų orą, kaip kokį sveikatos
eliksyrą! Tai tokios donelaitiškos
grožybės, niekad nepakeičiamos į jo-
kius egzotiškus saulės nukepintus
balto smėlio pajūrio paplūdimius.

Panašią gražią, saulėtą, bet šaltą
gruodžio sekmadienio dieną Madi-
son/Vilnius Sister Cities, Inc. organi-
zacija (MVSC) (pirm. Daina Žem-
liauskaitė-Juozevičienė) kartu su
tautinių šokių grupe „Žaibas” su-
rengė tradicinę Kūčių šventę.

Nors kai kurie žurnalistai „Drau-
ge” pasisakė (visai teisingai!) dėl Kū-
čių šventimo vienintelę dieną – gruo-
džio 24 d., tačiau praktiškai tai ne vi-
suomet idealiai įvykdoma. Kūčios bei
šv. Kalėdos yra pačios svarbiausios
visos šeimos šventės. Tada iš visų,
net ir tolimiausių, vietovių šeimos
nariai, it paukščiai, suskrenda į savo
gimtąją gūžtą – šiltą bei jaukų šeimos
židinį, sykį per metus kartu atšvęsti
Pasaulio Atpirkėjo gimtadienį. Todėl
organizacijoms, vienišiems asmenims
belieka pasirinkti kitą datą.

Į Lake Edge Lutheran parapijos
salę, 4032 Monona Drive, Madison
susirinko per 70 asmenų. Tai mažu-
tėliui telkinukui didis pasisekimas.
Tarp lietuvių buvo ir jų draugų: lat-
vių, airių, prancūzų ir meksikiečių
bei giminių – iš toli, kaip Des Plaines,
Milwaukee, Baraboo ir Oconomo-
woc.

Paminėtinas Kūčių patiekalų val-
giaraštis, kuris buvo 5 žvaigždučių
vertės apvainikavimo. Pirmą kartą
per daugel metų buvo mažiausiai
pustuzinis įvairiausių silkių, žuvies,
mišrainių, įvairių rūšių grybų, net
krevečių (kas Lietuvoje nebuvo prak-
tikuojama, jų neturint tėvynėje), net
be spirgučių kugelis... Kur be to? Net
kitataučiai gardžiavosi kūčiukais
(Lietuvoje seniau vadinom „šliži-

kai”). Vaikai smaližiavo spanguolių
kisieliumi. O „saldusis” stalo galas
lūžo nuo įvairiausių skanėstų.

Nijolė Semėnaitė-Etzwiler, „Žai-
bo” vadovė, pasveikinusi gausius
svečius, supažindino su iš toliau
atvykusiais, išvardino MVSC organi-
zacijos direktorius bei buvusius (ir
esančius) valdybos narius.

Besidalydami kalėdaičiais, pabiro
po salę maži (buvo daug vaikų, visų
džiaugsmui), jauni ir gerokai subren-
dę, linkėdami „linksmų šv. Kalėdų!”

Meninei daliai svečiai su kėdėmis
prisiartino prie scenos, kur stovėjo
Kalėdų eglutė, papuošta šiaudinu-
kais. Šiemet ypatingai daug atsilankė
jaunų šeimų su vaikučiais. Ir paskli-
do, kaip iš maišo, vos pirmuosius savo
žingsnelius atsargiai statantys iki
paauglių (13 m.).

„Ho, ho, ho” triukšmingai atbil-
dėjo Kalėdų senelis (kasmet tradiciš-

kai Algimantas Jurgis Gaučys) su
maišu dovanų, kurį nešė jo padėjėjas
– nykštukas (profesorius emeritas
David Etzwiler).

Ir prasidėjo talentų paradas. Be-
sididžiuojantys tėvai su draugais
įdėmiai sekė kiekvieno pasirodymą,
negailėdami užtarnautų katučių. Pati
jauniausia „aktorė”, dar nesukakusi
vienerių metukų Nora Brazauskaitė
juokdamasi plojo rankutėmis, kai jos
broliukas Kipras ir sesutė Sofija dai-
navo. Taip pat padainavo lietuviškai

arba angliškai: Gabrielė Sweeney,
Zoe Etzweiler, Gediminas Weidig,
Alice Wenzlow (Venclovaitė, Ritos
Venclovienės dukraitė) atliko duetą

su Molly Stewart. Valerie Etzwiler
skambino pianinu, o jos brolis Eric
pralinksmino su saksofonu. Žiema
West (Maironio lituanistinės mokyk-
los Lemont, IL, mokinė, kas šešta-
dienį vežamas mamos Astos Šepety-
tės iš Madison) gražiai lietuviškai pa-
deklamavo eilėraštį, o jos broliukas
Mozė mamai akompanuojant pianinu
graudeno gitaros stygas. Asta Šepe-
tytė 13 metų vadovavo ir profesiona-
liai mokė taut. šokių „Žaibe”. Broliai
Mantas ir Ditas Kudzin prajuokino

publiką savo juokais. Tuo tarpu Aras
Mulholland su savo mažyle sesute
Julija ne tik dainavo, bet dar ap-
dovanojo patį Kalėdų senelį, kuris

davė kiekvienam vaikui po dovaną.
Malonu buvo susipažinti su Ind-

re Gaškaite-Polmiter iš Oconomowoc,
WI. Jos tėvas – dr. Remigijus Gaška,
buvęs prez. Valdo Adamkaus pirmo-
sios kadencijos patarėjas, dabar gyve-
na Florida valstijoje. Indrės vyras
amerikietis ir ji moko jį lietuviškai
kalbėti. Indrė – pirmos kartos lietu-
vaitė, gimusi ir augusi mažame Mi-
chigan valstijos mieste (kur nebuvo
lietuvių), puikiai valdo lietuvių kalbą.
Jiedu su vyru stengiasi įsijungti į
Lietuvių Bendruomenę Madisone.
Internete perskaičiusi apie rengia-
mas Kūčias, džiugiai priėmė kvietimą
dalyvauti.

Būtina paminėti, jog MVSC su-
rengė visų laikų Lietuvos garsiausio
dailininko bei kompozitoriaus Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio
(1875.09.22–1911.04.10) plakatų pa-
rodą Madisono viešoje bibliotekoje,
kuri vyksta nuo vasario 2 d. iki 28 d.
Biblioteka – centrinė šaka – atdara
visas 7 dienas per savaitę. Mūsų ge-
nialaus dailininko menas-kūryba te-
begriebia vaizduotę, peržengusią lai-
ką bei vietą!

Daugiau nuotr. galima pamatyti
MVSC tinklalapyje adresu: http://
madisonvilnius.org/ arba http://
madisonvilnius.org/images/Web
%20Galleries/Album%202008%2
0Kucios/

S. E. S.

Nora Brazauskaitė ploja Kalėdų se-
nelio nykštukui.

Sofija Brazauskaitė eina pas Kalėdų senelį.

Moses West groja, mama Asta Šepetytė akompanuoja.

Alice Venclovaitė su Molly Stewart dainuoja ,,Ilgiausių metų, Jezuli”. Abi
šoka su ,,Žaibo” grupe.
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Čikagiečiai maldoje prisiminė
poetą Kazį Bradūną

RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Šeštadienį, vasario mėn. 14 d.,
buvo ypatinga diena ne vien dėl to,
kad tai šv. Valentino diena. 2009 me-
tais tai buvo diena, kai vyko atsisvei-
kinimai su vasario mėn. 9 d. Vilniuje
mirusiu a. a. poetu Kaziu Bradūnu.

Galima teigti, kad jis „priklausė
mums visiems” – Lietuvai, Vilniui ir
dviejuose JAV miestuose gyvenan-
tiems lietuviams. Tikriausiai galima
rasti ir dar daugiau kitose vietovėse
gyvenančiųjų, kurie taip pat jaučia
kokį nors bendrą nueitą kelią su į am-
žinybę išėjusiu poetu...

Lietuvoje gimęs ir augęs, Vilniuje
studijavęs, poetas po ilgų metų gyve-
nimo svetur, Vilniuje praleido pasku-
tiniuosius daugiau nei 15 savo gyveni-
mo metų ir Vilniuje mirė. Vasario 14
d. jo našlė Kazimiera, dvi dukros Ele-
nutė ir Lionė su šeimomis, mirusio
sūnaus Jurgio šeima, iš viso šeši anū-
kai, kartu su gausiu būriu literatų,
bendraminčių ir gerbėjų palydėjo
poetą į amžiną poilsio vietą šioje že-
mėje, Antakalnio kapinėse, Meninin-
kų kalnelyje. Ten netrukus bus pas-
tatytas paties poeto išrinktas pamin-
klas, jo mylimos knygos forma su
iškaltais jo parinktais žodžiais...

Du JAV miestai ypač figūravo a.
a. poeto ir jo šeimos gyvenimuose.
„Draugo” vasario mėn. 14 d. numery-
je „Apmąstymų iš Ellicott miestelio”
autorius Juozas Gaila prisiminė poe-
tą, su kuriuo jis susipažino Bradūnų
šeimai atvykus į JAV, į Baltimore
miestą. J. Gaila rašė, kad poetą
„Draugo” leidėjai 1961 m. (maždaug
po dešimtmečio, praleisto dirbant fi-
zinį darbą savaitės dienomis ir savait-
galiais kuriant ir bendraujant su Bal-
timore lietuviais, platinant lietuvišką
literatūrą) „išviliojo... iš Baltimore į
Chicago, pasiūlydami ‘Draugo’ kultū-
rinio priedo redaktoriaus kėdę, nors
tik už pusę to, ką jis uždirbdavo skal-
dydamas akmenis”.

2009 m. vasario 14 d. Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje, Čika-
gos priemiestyje Lemont, velionį poe-
tą prisiminėme tie, kurie turėjome
garbę ir malonumą jį pažinti jo beveik
35 m. gyvenimo laikotarpiu, kai jis
gyveno, dirbo ir kūrė Čikagoje.

Čikagos ateitininkų sendraugių
užsakytose šv. Mišiose dalyvavo gal
60 Kazį Bradūną ir jo šeimą pažinoju-
sių čikagiečių. Dalyvavo Čikagos apy-

linkėse gyvenančios velionio poeto
mirusios sesers dukra Ramutė Keme-
žaitė-Kazlauskienė ir poeto pusseserė
Marytė Saliklienė su vyrais. Atvyko ir
kiti giminės ir draugai, rašytojai ir
poetai, ateitininkai, su velioniu
„Drauge” ir kitur Čikagos lietuvių
bendruomenėje dirbusieji. Buvo to-
kių, kurie velionį pažinojo gerai, o
kiti gal geriau pažinojo kurį nors
Bradūnų šeimos narį. Dėl laiko skir-
tumo žinojome, kad poeto žemiškas
kūnas jau palaidotas Vilniuje, bet
jautėmės, kad simboliškai ir mes, či-
kagiečiai, tą dieną taip pat poetą paly-
dėjome, jį prisiminėme savo maldo-
mis ir mintimis. Po šv. Mišių susto-
jome prie altoriaus nusifotografuoti
ir įamžinti tą jaukią valandėlę.

Šv. Mišių pradžioje Čikagos sen-
draugių ateitininkų valdybos narė Jo-
lita Kisieliūtė-Narutienė pranešė šv.
Mišių eigą. Kun. dr. Kęstutis Trima-
kas, kaip ir velionis buvęs ateitininkų
žurnalo „Ateitis” redaktorius, kartu
su prel. Ignu Urbonu, poetą pažinoju-
siu, atnašavo šv. Mišias. Pamokslo
metu kun. Trimakas įpynė ir citavo
poeto eiles apie gyvenimą ir gamtą,
apie žemę ir laiką. Jis pamąstė apie
Poeto suvoktą savo pašaukimą būti
Dievo dovanotos būties šaukliu. Bra-

dūno eilėraščiai buvo paimti iš jo kny-
gos ,,Užeigoje prie Vilniaus vieškelio”
(Ateitis, 1981 m.). (Kun. Trimako
skaitytą tekstą jau galima rasti atei-
tininkų tinklalapyje adresu: www.
ateitis.org, jis taip pat pažadėjo, kad
juo pasidalins ir su „Marijos radiju”
Lietuvoje). Prie vargonėlių giesmėms
akompanavo Darius Polikaitis, kuris
savo pirmoje, 1984 m. išleistoje plokš-
telėje „Mes čia gyvi” muziką buvo
pritaikęs ir vienam poeto K. Bradūno
eilėraščiui „Švilpynė”.

Šv. Mišių metu giedojome kitą
poeto žodžiams kompozitoriaus L.
Abariaus pritaikytą vaikų giesmelę
„Malimo maldą”. Mišioms pasibai-
gus, literatūros profesorius ir pats
eiles rašantis poetas Vainis Aleksa
paskaitė Kazio Bradūno eilėraštį

„Šiluva”, o poeto giminaitė Ramutė
Kazlauskienė, prisimindama savo
dėdę, parinko skaityti kitus du jo
eilėraščius.

Ji savęs paklausė: kodėl poetas
rašė tiek daug litanijų? Jos atsaky-
mas: jis tas litanijas paliko mums. Po-
eto giminaitė sakė, jog čikagiečiai Ka-
zį Bradūną prisiminė įvairiai, o jai jis
buvo dėdė, apie kurį jos mama kaip
sesuo, bėgdama paskui išdaigas su-
galvojusius vyresnius brolius Kazį ir
Juozą, pasakodavo. Čikagiečiams Ra-

mutė Kazlauskienė priminė poetą,
kuris gyveno kukliai, ekonomiškai ir
„ekologiškai”. Jis nevairavo, su žmo-
na visur eidavo pėsčiom, važiuodavo
autobusais ar draugų buvo pavežami.
Žolę jis pjovė paprasta stumdoma,
nemotorizuota žolės pjovimo mašina.

Ko galima išmokti iš poeto Kazio
Bradūno gyvenimo? Kad tai buvo gi-
liai tikintis asmuo, kuriam dvasinį
peną davė kūryba, literatūra, redaga-
vimo darbas.

Žemės motyvo linija ėjo per Kazio
Bradūno kūrybą. Literatūros specia-
listai teigia, kad poetas nedaug tesi-
kartojo. Atrodė, kad nesikartojo ir po-
eto pamiltos žemės tematikos įkvėpti
„deimančiukai”, kuriais visi norėjo
pasidalinti. Prieš šv. Mišias Jolita Ki-
sieliūtė-Narutienė paskaitė Lietuvoje
gyvenančio kun. Vaclovo Aliulio, MIC
mintis, parašytas ateitininkų elekt-
roninėje konferencijoje vasario mėn.
9 d.

Prieš metus ar keletą mėnesių
garbusis Poetas telefonu man paskai-
tė:

Gyvenimas – kaip paukštis,
Palingavo ant šakos ir nulėkė.
Liko tik eilėraščių čiulbėjimas.

Jo eilėraščiai dar čiulbės ilgai ir
mūsų gyvenimų paukščiams nuo ša-
kos nuskridus...

Į šv. Mišias Pal. Jurgio Matulaičio misijoje susirinkusieji prisiminėme gerbiamą buvusį čikagietį, poetą, redaktorių Kazį Bradūną, kuris palaidotas savo
gimtojoje pamiltoje Lietuvoje. Tai nei pirmas, nei paskutinis poeto prisiminimas, nes jo mums palikti pėdsakai gilūs, ir jo kūryba bei gyvenimo darbai dar
ilgai čiulbės. Vido Kazlausko nuotr.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas kartu su prel. Ignu Urbonu atnašavo šv. Mišias.
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Vilnius, vasario 22 d. (ELTA) –
Tautos prisikėlimo partijai (TPP) ge-
gužę vyksiančiuose prezidento rinki-
muose atstovaus Seimo pirmininkas,
partijos vadovas Arūnas Valinskas.
Tai nuspręsta partijos suvažiavime.

Pasak A. Valinsko, pagrindiniai
jo dalyvavimo motyvai yra tie, kad jis
nori prisidėti prie valstybės kūrimo.
,,Noriu kaip pilietis, turintis tokią
teisę, dalyvauti kuriant valstybę, ku-

rioje noriu, kad gyventų mano vaikai
ir anūkai, o ne stebėti iš šalies, kaip ji
kuriama”, – sakė TPP vadovas.

A. Valinsko teigimu, jo vidinis
sprendimas kandidatuoti į preziden-
tus brendo visą gyvenimą. Seimo pir-
mininkas pabrėžė, kad jam dalyvavi-
mas rinkimuose yra kur kas didesnė
atsakomybė negu galima pergalė. A.
Valinskas kol kas nevertina savo gali-
mybių užimti šalies vadovo pareigas.

Komentuodamas, kaip ketina su-
derinti Seimo vadovo ir kandidato į
prezidentus pareigas nesinaudoda-
mas tarnybine padėtimi, A. Valinskas
patikino, kad ras geriausią variantą,
neprieštaraujantį nei etikai, nei įsta-
tymams. Anot A. Valinsko, jeigu jis
bus priverstas eiti atostogų, tai jis ir
padarysiąs, o artimiausiu metu šį
klausimą aptars su Seimo valdybos
nariais ir savo pirmąja pavaduotoja
Irena Degutiene.

A. Valinskas taip pat patikino,
jog lėšos prezidento rinkimų kampa-
nijai bus gaunamos teisėtas būdais,
tačiau neslėpė, kad didžiausią jų dalį
sudarys dotacija, kuri priklauso TPP
pagal rinkimų į Seimą rezultatus.

,,flyLAL” lèktuvai išsibarstè
po pasaulî

Vilnius, vasario 23 d. (ELTA) –
Po penkerių metų pertraukos prie
,,Respublikos” vairo grįžo šio laikraš-
čio įkūrėjas bei leidėjas Vitas Tomkus.

,,Šiais metais ‘Respublika’ švęs
savo dvidešimties metų jubiliejų, –
sakė didžiausios Lietuvoje laikraščių
grupės savininkas V. Tomkus. – Siek-
siu, kad ‘Respublika’ būtų geriausias
pavyzdys kolegoms stiprinant lietu-
vybę, senolių tradicijas, mūsų kalbą
ir papročius. Propaguosiu ir ginsiu
tradicinę šeimą.”

V. Tomkus prisipažino nerimau-
jąs dėl to, kad daugybė žurnalistikos
ruošimo programų yra finansuoja-

mos Soroso lėšomis ir nukreiptos ne į
Lietuvos šviesią ateitį, o į neaiškias
galimybes, kuriomis ypač žavisi kai
kurie profesoriai ir studijas užsienyje
baigęs jaunimas.

V. Tomkus Vilniaus universitete
yra baigęs žurnalistiką, dirbo saty-
riniame ,,Šluotos” žurnale, 1985 m.
išrinktas populiariausiu žurnalistu.
Parašė publicistinę knygą ,,Taranas”.
Niekada nebuvo jokioje partijoje.
Steigiant Sąjūdį buvo tarp iniciatyvi-
nės grupės narių, vėliau – Sąjūdžio
taryboje. 1989 m. rugsėjo 16 d. įsteigė
ir redagavo ,,Respublikos” dienraštį.

Policija dažniau tikrins
vairuotojû blaivumâ

A. Valinskas pasiùlytas
kandidatu î prezidentus

Vilnius, vasario 23 d. (BNS) –
Nuo šiol vairuotojų blaivumas bus
tikrinamas gerokai dažniau. Tai per
susitikimą su vidaus reikalų ministru
Raimundu Palaičiu pažadėjo policijos
generalinis komisaras Vizgirdas Tely-
čėnas, pranešė Vidaus reikalų minis-
terija (VRM).

,,Tokie patikrinimai policijai kai-
nuoja nemažai, tačiau jų veiksmingu-
mo negalima paneigti. Kaskart per
tokius patikrinimus išaiškinama apie
300 neblaivių vairuotojų”, – sakė ge-
neralinis policijos komisaras.

Lėšų vairuotojų blaivumo patik-
rinimams rengti žadama ieškoti sau-
gaus eismo fonduose: dėl to esą jau
susitarta su susisiekimo ministru
Eligijumi Masiuliu.

Vidaus reikalų ministras ir poli-
cijos vadovai taip pat aptarė ir kitą
prevencijos priemonę. Siūloma rizi-
kos grupės asmenų, pažeidinėjančių
kelių eismo taisykles, vairuojančių
esant neblaiviems, duomenis perduo-
ti apylinkių inspektoriams, kurie

akyliau stebėtų tokius asmenis ir
daugiau dėmesio skirtų galimų pažei-
dimų prevencijai.

R. Palaičio ir policijos vadovų su-
sitikimas surengtas po šeštadienį Vil-
kaviškio rajone, Virbalių miestelyje,
įvykusios avarijos. Per ją žuvo 7 visu-
reigio ,,Grand Cherokee” keleiviai, iš
kurių trys – vaikai. Įtariama, kad
avarijos kaltininkas buvo neblaivus.

Policijos departamento duome-
nimis, visi duomenys, susiję su eismo
įvykiais ir jų padariniais, kasmet ge-
rėja: nuo šių metų pradžios iki vasa-
rio 22 d. eismo įvykių Lietuvos ke-
liuose užregistruota 481, tuo pačiu
praėjusių metų laikotarpiu – 702. Per
eismo įvykius šiais metais žuvo 61
žmogus, pernai per tą patį laikotarpį
– 69.

Eismo įvykių, įvykusių dėl ne-
blaivių vairuotojų kaltės, taip pat
sparčiai mažėja: šiais metais iki va-
sario 22 d. tokių buvo 21, pernai per
tą patį laikotarpį – 54.

Klaipėda, vasario 23 d. (ELTA)
– Daugiau nei 80 ,,Tall Ships’ Races
Baltic 2009” regatos dalyvių pasirin-
ko Klaipėdą galutiniu uostu.

Pasak regatos vadybininko Kipro
Paldausko, burlaivių registracija tę-
sis iki gegužės mėnesio, tačiau at-
plaukti į Klaipėdą jau panoro 82 bur-
laiviai iš 13 šalių.

,,Klaipėdos uostą papuoš net 18
A klasės, t. y. didžiųjų burlaivių. Šie
burlaiviai – tikra regatos puošmena.
Tokių laivų paruošimas kelionei ir jų
išlaikymas per mėnesį kainuoja
keliasdešimt tūkstančių litų. Todėl

regatos rengėja ‘Sail Training Inter-
national’ kiekvieną regatos uostą
skatina paremti didžiuosius moko-
muosius burlaivius”, – sakė K. Pal-
dauskas.

Jau prieš dvi savaites baigėsi re-
gistracija į regatos finišo šventės sa-
vanorius, tačiau norinčiųjų padėti
priimti svečius Klaipėdoje daugėja ir
toliau. Šiuo metu ,,Tall Ships' Races
Baltic 2009” organizatoriai sulaukė
jau 285 būsimų savanorių anketų.
Anot K. Paldausko, dėl visuotinio
taupymo bus kiek pakeista regatos
renginių uostamiestyje programa.

Bus tiriama, ar užsienieçiai
nelegaliai perka žemê�

Klaip∂da sulauks didži¨j¨� burlaivi¨�

A. Valinskas.                     ELTOS nuotr.

Îregistruota Energetikos ministerija 

Vilnius, vasario 23 d. (BNS) –
Žemės ūkio ministras Kazys Starke-
vičius kreipėsi į Specialiųjų tyrimų
tarnybą (STT) ir Finansinių nusikal-
timų tyrimo tarnybą (FNTT), prašy-
damas ištirti, ar užsieniečiai Lietu-
voje tikrai nelegaliai pirko žemės
ūkio paskirties žemę.

Anot K. Starkevičiaus, užsienie-
čiai žemę superka Lietuvos gyventojų
ar įmonių vardu, pranešė Žemės ūkio
ministerija. ,,Apie šią problemą nuo-

lat išgirstu susitikimuose su žemdir-
biais, skelbimai apie superkamą že-
mę spausdinami rajoninėje spaudo-
je”, – teigė ministras.

Lietuvos įstatymai draudžia už-
sieniečiams įsigyti žemės ūkio pa-
skirties bei miškų ūkio paskirties že-
mės. Nustatyta, jog užsieniečiai že-
mės galės įsigyti ne anksčiau kaip po
7 metų nuo Lietuvos įstojimo į Euro-
pos Sąjungą – tai yra nuo 2011 m. ge-
gužės.

,,Respublikos” vyriausiuoju 
redaktoriumi paskirtas V. Tomkus

Vilnius, vasario 23 d. (ELTA) –
Šeštadienį oficialiai pradėjo veikti
naujoji Energetikos ministerija – ji įre-
gistruota Juridinių asmenų registre.

Vyriausybei praėjusią savaitę pa-
tvirtinus ministerijos nuostatus ir
juos paskelbus „Valstybės žiniose”,
Energetikos ministerija įsteigta kaip
juridinis asmuo ir pradeda normaliai
dirbti.

Energetikos ministras Arvydas
Sekmokas yra teigęs, kad planuoja
turėti keturis politinio pasitikėjimo
pareigūnus. Anot jo, iš pradžių Ener-
getikos ministerijoje dirbs 1 vicemi-

nistras, vėliau jų turėtų būti du. Be jo
ir viceministro, politinio pasitikėjimo
pareigūnai dar yra du ministro pata-
rėjai. Pretendentas į viceministrus
yra Užsienio reikalų ministerijos
(URM) Ekonominio saugumo politi-
kos departamento direktorius Romas
Švedas.

Ministerijoje bus du departamen-
tai, atsakingi už nacionalinės energe-
tikos strategijos įgyvendinimą ir už
naftos, dujų, elektros sektorių val-
dymą ir kontrolę. Planuojama, kad
ministerijoje dirbs 47 žmonės.

Vilnius, vasario 23 d. (Lietu-
viams.com) – Bankrutavusios skrydžių
bendrovės „flyLAL Lithuanian Air-
lines” („flyLAL”) lėktuvai, kuriuos
įmonė buvo išsinuomojusi iš skirtingų
bendrovių, surado naujus šeimininkus.

Bendrovės „flyLAL” akcininkams
atstovaujantis Gediminas Žiemelis pa-
tvirtino, kad didžioji dalis lėktuvų, ku-
riuos iki bankroto paskelbimo naudojo
„flyLAL”, šiuo metu išsibarstę po visą
pasaulį. „Orlaiviai jau rado naujus šei-
mininkus. Su kai kuriomis skrydžių
bendrovėmis dar vyksta derybos. Keli
lėktuvai liks Lietuvoje”, – paaiškino G.
Žiemelis.

Susisiekimo ministras Eligijus
Masiulis teigė, kad bankroto procedū-
ras pradėjusi oro bendrovė „flyLAL”
dar turi galimybę tęsti veiklą. „Leidi-
mas tik sustabdytas, jis neatimtas. Vie-
nas galimų veiklos pratęsimo būdų –
įmonės pertvarka, sujungiant visas

‘flyLAL Group’ priklausančias įmones.
Nemaža dalis tų įmonių pagal 2008 m.
veiklos rodiklius yra pelningos. Be to,
niekas neužkerta kelio ieškoti inves-
tuotojo, kuris per bankroto procesą ga-
lėtų gelbėti įmonę ir mėginti ją pasta-
tyti ant kojų”, – kalbėjo E. Masiulis.

Susisiekimo ministerijos sudaryta
darbo grupė įžvelgė ir nesąžiningų
veiksmų kreditorių atžvilgiu. Darbo
grupės išvadose teigiama, kad įmonės
vadovai rinkdavosi, su kuriais kredi-
toriais jiems atsiskaityti, tačiau būda-
vo pasirenkami ne tie kreditoriai, ku-
riems skolos būdavo seniausios ar di-
džiausios. 2008 metų pabaigoje įmonės
akcininkai, dengdami nuostolius, per-
vesdavo pinigus į „flyLAL”, o ši – ki-
toms „flyLAL Group” įmonėms, pri-
klausančioms tiems patiems savinin-
kams. „Įmonės savininkai didindavo
skolą, o per kitą įmonę tuos pinigus
pasiimdavo”, – pridūrė E. Masiulis.
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Maskva, vasario 23 d. (AFP/
BNS) – Apie 3 tūkst. Rusijos komu-
nistų partijos šalininkų pirmadienį
Raudonosios armijos įkūrimo dienos
proga surengė demonstraciją Mask-
voje, reikalaudami šalies vyriausybės
atsistatydinimo.

Senyvo amžiaus demonstrantai
mojavo Sovietų Sąjungos raudonomis
vėliavomis su kūju ir pjautuvu. Kai
kurie taip pat laikė plakatus su už-
rašais, kuriais buvo reiškiami protes-
tai prieš armijos pertvarką. Vienas iš
jų skelbė: ,,Gėda vyriausybei už dar-
bo vietų armijoje mažinimą!”

Kiti šaltą dieną surengtos de-
monstracijos dalyviai sakė kalbas,
reikalaudami, jog Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev ir premjeras Vla-
dimir Putin atsistatydintų dėl jų
pasiūlytų armijos pertvarkų, kurio-
mis siekiama sumažinti ir moderni-
zuoti šalies ginkluotąsias pajėgas.

,,Tai, kas šiandien vykdoma pri-
sidengiant pertvarka, yra armijos
naikinimas, o be jos Rusija neturi
ateities”, – Rusijos Federacijos komu-
nistų partijos (RFKP) vadovo Gena-

dij Ziuganov kalbą citavo naujienų
agentūra ,,RIA-Novosti”.

Rusijoje pirmadienį buvo šven-
čiama Tėvynės gynėjų diena, pakei-
tusi Raudonosios armijos ir laivyno
dieną, kurią būdavo minimas Sovietų
Rusijos armijos sukūrimas 1918 me-
tais. Prezidentas D. Medvedev per iš-
kilmes padėjo vainiką prie Nežinomo
kario kapo paminklo, esančio prie
Kremliaus sienos.

Rusiją apėmus ekonominei kri-
zei, dėl kurios išaugo nedarbas ir
smarkiai išaugo importuojamų pre-
kių kainos, RFKP rengia šalyje vis
daugiau prieš šalies vyriausybę nu-
kreiptų demonstracijų.

Beijing, vasario 22 d. (AFP/
BNS) – JAV valstybės sekretorė Hil-
lary Clinton, baigdama savo kelionę
Azijoje, kurios metu susitarė glau-
džiai bendradarbiauti su Kinija
sprendžiant finansinę krizę, paragino
Beijing ir toliau išpirkinėti JAV iždo
vekselius.

H. Clinton, kuri stengėsi atkurti
Amerikos autoritetą užsienyje, pažy-
mėjo, kad tai padės JAV ekonomikai
ir paskatins Kinijos prekių importą.
,,Kinijos interesus atitinka tai, kad
JAV ekonomika vėl augtų, – pabrėžė
ji. – Toliau remdama JAV finansų
įstaigas Kinija pripažįsta mūsų tar-
pusavio priklausomybę.”

Pasak H. Clinton, pirkti JAV iždo
vekselius – iš tikrųjų ,,geras sprendi-
mas”. Tai – geros, saugios investici-

jos, nes nors ir vyksta ekonomikos
permainos visame pasaulyje, JAV
pelnė gerą vardą finansų stabilumo
srityje, sakė valstybės sekretorė.

Beijing H. Clinton didžiausią dė-
mesį skyrė ekonomikos bei aplinko-
saugos klausimams ir sakė, kad Wa-
shington, DC susirūpinimas žmogaus
teisių padėtimi Kinijoje neturėtų ati-
traukti nuo tų gyvybiškai svarbių
klausimų. Vis dėlto žmogaus teisių
padėtis Kinijoje iškilo kaip svarbi te-
ma, nes šeštadienį buvo pranešta, jog
kinų pareigūnai spaudė ir baugino
disidentus, kad jie nesikalbėtų ir ne-
susitiktų su H. Clinton.

Kinija buvo H. Clinton, kaip JAV
valstybės sekretorės, pirmosios už-
sienio kelionės paskutinis etapas. 

VARŠUVA
Krentantis zloto kursas reiškia

tai, kad Lenkijos pasienyje esantys
miestai tapo itin palankia vieta
apsipirkti atvykstantiems lietu-
viams, vokiečiams ir slovakams, rašo
„Polskie radio” internetinė svetainė.
„Dabartinis zloto kursas reiškia
puikų derlių mums. Nuo to laiko, kai
euras kainuoja beveik 5 zlotus, mūsų
pardavimas išaugo 20 proc.”, – teigia
Lenkijos ir Vokietijos pasienyje esan-
čiame Slubicės miestelyje parduotu-
vei vadovaujantis Grzegorz Caly.
Lenkijos vyriausybė praėjusią savaitę
pardavinėjo eurus ir taip bandė bent
kiek palaikyti zloto kursą.

SEULAS
Komunistinė Šiaurės Korėja

baigė įkurti naujas vidutinio nuotolio
raketas ir sustiprino savo pajėgas iki
1,2 mln. karių, pranešė Pietų Korėja,
kuri pavadino kaimyninės šalies
keliamą grėsmę ,,tiesiogine ir rimta”.
Šiaurės Korėjos vidutinio nuotolio
raketos gali nuskrieti 3 tūkst. km ir
smogti taikiniams beveik visoje Azi-
joje, o jų kovinio užtaiso svoris gali
siekti 650 kg, sakoma Seulo paskelb-
toje 2008 m. gynybos ataskaitoje.

MUMBAJUS
Indija maudosi ,,Lūšnynų mili-

jonieriaus” (Slumdog Millionaire),
kuris šventė pergalę per ,,Oskarų”
įteikimo iškilmes, šlovės spinduliuo-
se, nors Mumbajaus lūšnynuose, kur
vyksta šio filmo veiksmas, raudonojo
kilimo prabangos ir nėra.  Danny
Boyle filmas ,,Lūšnynų milijonie-
rius” gavo net aštuonis apdovano-
jimus, tarp jų – geriausio filmo ,,Os-
karą”.  Filmo režisierius, prodiuseris,
scenaristas ir studija buvo britų, bet
Indija jį laiko savu, nes jame vaidina
indų aktoriai, jam dirbo indų darbuo-
tojai ir jo veiksmas vyksta Indijoje.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

ketina iki 2013 m perpus sumažinti
federalinio biudžeto deficitą, pranešė
aukštas Baltųjų rūmų atstovas. 2010
finansiniais metais JAV biudžeto de-
ficitas, pirminiais vertinimais, sieks
1,3 trln. dolerių. B. Obama numato
iki 2013 m., kai baigsis jo pirmasis
terminas JAV prezidento pareigose,
sumažinti federalinio biudžeto defi-
citą iki 533 mlrd. dolerių. 

Pasaulio naujienos
ES šalys padidins indèlî î TVF

Rusijos komunistai reikalauja 
vyriausybès atsistatydinimo

H. Clinton baigè kelionê Kinijoje 

BUKAREŠTAS
Rumunijos sostinės Bukarešto

gamykloje, kuri specializuojasi bran-
duoliniuose, biologiniuose ir chemi-
niuose tyrimuose, vasario 23 d. įvyko
sprogimas, skelbia naujienų agen-
tūra AP. Skelbiama, kad per sprogi-
mą žuvo vienas gamyklos darbuoto-
jas. Rumunijos gynybos ministerija
teigia, kad pavojus žmonėms dėl
sprogimo negresia.

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI vado-

vauti svarbiai New York arkivyskupi-
jai paskyrė Milwaukee arkivyskupą
Timothy Dolan, kuris pakeičia dėl
amžiaus pasitraukiantį Edward
Egan, paskelbė Vatikanas. 59 metų T.
Dolan buvo Popiežiškojo Šiaurės
Amerikos koledžo Romoje – garsios
JAV kunigų seminarijos – rektorius,
o paskui tapo Mailvokio arkivysku-
pu. 

TBILISIS
Gruzijos užsienio reikalų minis-

terija nuogąstauja dėl to, kad, Tbi-
lisio duomenimis, nuo jos atsiskyru-
siose Abchazijos ir Pietų Osetijos
respublikose vis telkiama Rusijos
kariuomenė. ,,Padėtis itin sudėtinga,
nes vis telkiama Rusijos kariuomenė
okupuotuose Gruzijos regionuose –
Abchazijoje ir Pietų Osetijoje, kur
dabar yra daugiau kaip 7 tūkst. Ru-
sijos karių, ten statomos penkios Ru-
sijos karinės bazės”, – pareiškė Gru-
zijos URM tarptautinių organizacijų
departamento direktorius Sergei
Kapanadzė.

BRIUSELIS
Daugelio Europos šalių gatvėse

galite išgirsti skambant anglų kalbą,
tačiau Europos Komisijos vertimo ir
vertėjų skyrius susiduria su dideliu
anglakalbių vertėjų trūkumu. Apie
tai rašoma Komisijos parengtoje
ataskaitoje, kuri buvo paviešinta
vasario 19 d. „Aš galiu jums pasakyti,
kad tai yra pasaulinio lygio proble-
ma,” – sakė Brian Fox, vadovaujantis
vertėjų direktoratui, pridurdamas,
kad jiems taip pat trūksta žmonių,
gebančių versti iš vokiečių, latvių
kalbos. 

EUROPA

AZIJA

JAV

Talinas, vasario 23 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Europos Sąjungos (ES)
šalys sutarė padidinti savo indėlį į
Tarptautinį valiutos fondą (TVF),
pranešė Europos Komisijos (EK) pir-
mininkas Jose Manuel Barroso.

,,Berlyne mes susitarėme padi-
dinti perpus ES šalių indėlį”, – sakė
EK vadovas spaudos konferencijoje
Taline. EK pirmininko nuomone, ki-
lus dabartinei ekonomikos krizei,
Baltijos šalims reikėtų ypač daug dė-
mesio skirti tam, kaip valstybės
laikosi biudžeto drausmės, užtikrina
makroekonomikos stabilumą, didina
gaminamos produkcijos konkuren-
cingumą. ,,Visa tai sudaro prielaidas
prisijungti prie euro zonos”, – pab-
rėžė jis.

J. M. Barroso pažymėjo, jog ne-
norėtų dabar kalbėti apie galimybę
išleisti Europos obligacijų, kurios
būtų apyvartoje euro zonoje. ,,Aišku,
kad vienos bendros nuomonės šiuo
klausimu nėra. Kai kurios valstybės
iš principo nepritaria šiam siūlymui,
ir todėl aš nenorėčiau spekuliuoti
tema, kokie galėtų būti šio svarstymo
rezultatai”, – sakė jis.

J. M. Barroso taip pat pranešė,

kad EK pritarė planui sujungti
Baltijos jūros šalių energetikos sis-
temas. ,,Tikimės, jog ir kitos ES šalys
parems šios programos biudžeto dalį.
Energetikos saugumo požiūriu svar-
bu saugotis, kad neatsirastų ener-
getikos anklavų”, – mano jis.

Estijos ministras pirmininkas
Andrus Ansip pareiškė, kad Estija
pritaria ekonominiam EK tobulini-
mui ir prisidės savo indėliu. Pasak jo,
Estija tikisi patenkinti Mastrichto
sutarties infliacijos vertinimą šių me-
tų pabaigoje ar kitų pradžioje, ir jeigu
pavyks įvykdyti ir biudžetą, šalis į eu-
ro zoną galėtų įstoti 2011 m. sausio 1 d.

Jeigu EK skirs 100 mln. eurų
antrajam elektros kabeliui ,,Estlink-
2” nutiesti į Estiją iš Suomijos, tai
būtų ,,didžiulė pagalba stiprinant
energetinį Baltijos šalių saugumą”,
nurodė A. Ansip. ,,Mes norime, kad
ES būtų stipri sąjunga. Stipri ES
atitinka visos Europos interesus”, –
pabrėžė jis.

A. Ansip, padėkojęs J. M. Barroso
už puikų vadovavimą EK, dar pareiš-
kė, kad Estija rems jo kandidatūrą
antrai kadencijai EK pirmininko
pareigose.
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DIDESNIS STEBUKLAS

Kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnau-
mą, žmonės išgirdo jį esant namuose,
ir tiek daug prisirinko, jog nė prie
durų nebeliko vietos. O jis skelbė
jiems žodį. Tada keturi vyrai atnešė
paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl
minios prinešti jo prie Jėzaus, jie
praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir,
padarę skylę, nuleido žemyn neštu-
vus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis.
Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į
paralyžiuotąjį: „Sūnau, tau atleidžia-
mos nuodėmės!”

Tenai sėdėjo keletas Rašto aiš-
kintojų, kurie svarstė savo širdyje:
„Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis
piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti
nuodėmes, jei ne vienas Dievas?!”

Jėzus, iš karto savo dvasia per-
pratęs jų mintis, tarė: „Kam taip
manote savo širdyje? Kas lengviau –
ar pasakyti paralyžiuotam: ‘Tau at-
leidžiamos nuodėmės’, ar liepti:
‘Kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikš-
čiok’? Bet, kad žinotumėte Žmogaus

Sūnų turint galią atleisti žemėje
nuodėmes, – čia jis tarė paralyžiuota-
jam, – sakau tau: kelkis, imk savo
neštuvus ir eik namo!”

Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neš-
tuvus ir visų akyse nuėjo sau. Visi be
galo stebėjosi ir šlovino Dievą, saky-
dami: „Tokių dalykų mes niekad
nesame matę.” (Mk 2, 1-12)

Vieną dieną, kai Jėzus buvo, at-
rodo, Simono Petro namuose, susi-
rinko tokia didžiulė minia, kad nebe-
buvo galima įeiti pro duris. Keturi
vyrai (Bažnyčios tėvai čia įžiūri nuo-
rodą į keturis evangelistus, kurie pa-
deda žmogui prisiartinti prie gy-
dančio Žodžio) nusprendžia atnešti
jam paralyžiuotą žmogų.

Minia į tai nekreipia jokio dėme-
sio. Ji nesivargina padaryti šiek tiek
vietos ir praleisti pavėlavusią gru-
pelę, ramiai nusprendžia toliau klau-
sytis Jėzaus. Daugelis iš mūsų tų ke-
turių draugų vietoje turbūt būtume
pasipiktinę: „Ką čia veikiate klausy-
damiesi? Geriau, padarykite vietos
tam, kam iš tikro reikia.” Bet minia
nieko negirdi: vietos padarymas
jiems tarsi prilygsta mirčiai už kitą.

Paralyžiuotojo draugai nenusi-
mena. Dažniausiai tais laikais stovė-
davo lauko kopėčios, kuriomis buvo
galima užlipti ant namo terasos.
Jėzus pastebi šio ketvertuko tikė-
jimą. Apie paralyžiuotojo tikėjimą
nežinome nieko. Bet tai galbūt ir ne
taip svarbu. Svarbiau yra tai, kad jis
sutiko būti savo draugų nešamas prie
Jėzaus.

Jėzus mato šių žmonių tikėjimą
ir geraširdiškumą. Nesunku įsivaiz-
duoti, jog kalbama apie jaunus žmo-
nes, nes reikia jėgos, vaizduotės ir
lengvabūdiškumo tam, kad išardy-
tum namo stogą, po kuriuo susirin-
kę žmonės. Mažų mažiausiai visi
buvo apnešti dulkėmis. Tik jaunat-
viškas entuziazmas taip gali mąstyti.
Suaugęs žmogus būtų pabijojęs ga-
limų pasekmių bei namo savininko, o
galbūt ir Jėzaus reakcijos, ir būtų
suparalyžiuotas jau vien nuo tos
idėjos.

Jėzus trokšta atsakyti tuo pačiu
entuziazmu ir geraširdiškumu ir
iškart atsiliepia didžiausiu galimu

veiksmu. Nekreipdamas dėmesio į
pasekmes, kurios vėliau taps jo pas-
merkimu myriop, jis suteikia nuodė-
mių atleidimą: „Sūnau, tau atlei-
džiamos nuodėmės!”

Susirinkusieji mano, kad tam
žmogui reikia sveikatos, o ne atleidi-
mo. Jiems visai nėra svarbu, kad ir
šis vargšas turi širdį, sielą. Juk neį-
galieji nėra vien tik socialinė proble-
ma, kurią reikia išspręsti, bet – brolis
ir sesuo, kurie nori būti su meile pri-
imami. Perfrazavus vieną žymų
Evangelijos posakį, galima pasakyti:
„Vargšai gyvi ne vien tik duona, bet ir
meile.”

Jėzus nenumeta tik išmaldos
šiam ligoniui ir nenueina sau šalin,
bet susijaudina ir išgydo jo širdį bei
kūną. Šiam vargšui, kaip ir kiekvie-
nam iš mūsų, reikia visų pirmiausia
atleidimo ir širdies išgydymo. Kokia
nauda iš fizinės sveikatos, jeigu širdis
yra kieta? Kokia nauda laimėti visą
pasaulį, o paskui prarasti sielą? Juk
tada ir pasakymas „Kai yra sveikata,
yra viskas” tampa graudžiai juokin-
gas.

Delfi.lt

BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Pasaulinės ligonių dienos
minėjimas Kaune

SVETLANA 
ADLER-MIKULÈNIENÈ

Vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių
diena. Tradiciškai ji minima įvairiuo-
se gydymo įstaigose ir susilaukia vis
didesnio susidomėjimo. Kauno medi-
cinos universiteto klinikų (KMUK)
Šv. Luko koplyčioje buvo švenčiamos
iškilmingos šv. Mišios. Liturgijai va-
dovavo arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius, SJ, koncelebra-
vo mons. Artūras Jagelavičius ir
KMUK kapelionas kun. Mindaugas
Pukštys. Ganytojas ragino melstis už
visus besigydančius Kauno klinikose
ligonius ir visus jose dirbančius me-
dikus bei slaugytojas. Koplyčioje kar-
tu meldėsi Kauno medicinos univer-
siteto ir klinikų administracijos dar-
buotojai, medikai, ligoniai bei studen-
tai. Giedojo KMUK vokalinis moterų
ansamblis „Kolegės”, vadovaujamas
Antano Kelmelio. 

Homilijoje arkivyskupas sulygino
žmogaus gyvenimą su dienos Evan-
gelijos skaitiniu apie Kanos vestuves.
Liga ir skausmas ateina į žmogaus
gyvenimą netikėtai ir neplanuotai,
kaip Kanos vestuvėse linksmybių
įkarštyje pasibaigęs vynas. Tuomet
tikinčiam žmogui kančia ir liga nie-
kada nėra prakeikimas, bet galimybė
būti Dievo artumoje. Ganytojas kal-
bėjo, kad visai neseniai su pavydu
žiūrėdavome į ekonomiškai stiprią-
sias valstybes, kur žmonės atrodė la-
bai saugūs. Niekas netikėjo, kad ateis
sunkus laikas ir palies visus. Žmonių
pyktis pateisinamas ekonomine kri-
ze, tačiau chaosą žmogaus širdyje gali
sustabdyti tik Dievo artumo suvoki-
mas ir atsidavimas Jam. Bažnyčia
negali to, ką gali šiuolaikinė medici-
na, tačiau Bažnyčia teikia žmogui
viltį, širdies ramybę – tada ir vaistai
geriau veikia. 

•••
Kauno Raudonojo kryžiaus kli-

nikinę ligoninę aplankė vyskupas
Jonas Ivanauskas. Ganytojas bendra-
vo su ligoniais, kurie gydosi po sun-
kių traumų, su jais besirūpinančiais
gydytojais ir apžiūrėjo atnaujintus
ligoninės skyrius. Ligoninės koplyčio-
je iškilmingas šv. Mišias aukojo vysk.
J. Ivanauskas, koncelebravo kape-
lionas kun. Renaldas Šumbrauskis ir
kun. Jonas Račaitis. Šv. Misiose kar-
tu meldėsi ligoniai, medikai, adminis-
tracijos darbuotojai bei Kauno miesto
savivaldybės atstovai. Giedojo Kauno
Švento Kryžiaus (Karmelitų) parapi-
jos choras. 

Kauno medicinos universiteto
(KMU) ateitininkų medikų korpo-
racijos „GAJA” nariai ir KMU aka-
deminės sielovados darbuotojai kvie-
tė būsimus medikus studentus aplan-
kyti ligonius, pabūti su jais, nuošir-
džiai pasikalbėti ir padovanoti jiems
simbolinę dovanėlę – išlankstytą ger-
vę su užrašu „Kad ir ką galvoji apie
save, Dievo akyse tavo vertė aukš-
čiausia”. Šiais metai buvo lankomi
Veido ir žandikaulių chirurgijos
klinikos ligoniai. Į šį kvietimą kasmet
atsiliepia vis daugiau studentų ir
džiaugiasi, kad jiems suteikiama pro-
ga pažvelgti į pacientą-ligonį kitaip ir
pamatyti ligą jo akimis. 

Pasitarus su vyresniąja medici-
nos seserimi ir lankomos klinikos va-
dovu, visi ligoniai buvo informuoti
apie numatomą studentų akciją ir
atsiklausta, ar jie nori, kad būtų ap-
lankyti. Jiems trumpai buvo papa-
sakota apie pasaulinę ligonių dieną ir
priminta, kad tą dieną Kauno ar-
kivyskupas metropolitas Tamkevi-
čius meldėsi už juos. Ligoniai buvo
maloniai nustebinti ir dėkojo studen-
tams už kilnią ir gražią iniciatyvą. 
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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.. 

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SSttss.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 44

Nuslimpino į sodą, tankiai ap-
suptą kada kadės sodintų, jau savo
laiką atgyvenusių serbentų ir agrastų
krūmų, bet dar kai kurie buvo gyvy-
bingi, aplipę uogomis, ir jis neišken-
tęs nusiraškė saujelę serbentų ir pasi-
gardžiuodamas šakelę po šakelės
traukė per dantis. Dabar čia viskas
užlieta jos vardu – trobesiai, sodas,
net tas keliukas, kuriuo jis atvažiavo,
– tarsi pavardės ir nebūtų. Paklausk
kurį nors, ir tau visi pasakys tą patį:
Stefos sodyba. Jam besidairant po
sodą, vietomis kurmių kupstais nely-
ginant votimis išbertą, iš už kalniuko
išniro Stefutė, pamačiusi žvilgančią
baltasparnę, mostelėjo ranka ir pas-
partino žingsnį, o jis jau ėjo pasitikti.
Sesuo po vyro mirties labai pasikeitė,
pastorėjo, per  veidą brūkštelėjo laiko
delnas, palikdamas jau gan giliai įsi-
rėžusias raukšleles, o juk buvo kaž-
kada tokia graži, didžiaakė, skubri,
nenustygstanti vietoje kaip gyvasis
sidabras.

Jie pasiglėbesčiavo, ėjo per sodą
tylėdami, kaip dažnai būna po ilgo
nesimatymo. Atrodo, vežimas kalbos,
o susitinka, persimeta po žodelį – ir
tyli.  Sakytum, visi žodžiai, kuriuos iš
anksto ruošeisi pasakyti, išsigando,
nulindo į pašalius, išsislapstė. Aplin-
kui alsavo senstančios obelys, vyš-
nios, kvepėjo kiek tolėliau nupjauta
pieva. Praskriedamas čirkštelėjo kaž-
koks paukštelis ir tuoj pat, tarsi išsi-
gandęs savo balso nutilo, tarp šakų
pasislėpęs dejavo laukinis balandis,
kaimyno sodyboje – ten sesuo visada
ima pieną – įnirtingai ėmė skalyti šuo.

– Tu gerai atrodai, Augi, – pa-
sakė Stefa.

Augustinas žinojo, kad jis gero-
kai pasikeitęs. Ir plaukų sumažėjo ir
raukšlių naujų atsirado, bet nieko
nepasakė.

Ji pridūrė:
– Gaila, kad apie save to negaliu

pasakyti.
– Tu visai nepasikeitei, – įsiteik-

damas pagyrė Augustinas.
Stefa šyptelėjo, kažką svarsty-

dama nusilaužė smilgą, nuginė įky-
riai į giminystę besigviešiančius uo-
dus, paskiau suėmusi trim pirštais,
perbraukė žiedynų šluotelę.

– Vienišumas, – Augustinui žiob-
telėjus, kaip čia gražu, tarstelėjo Ste-
fa. – Rodos, jeigu kas aprėktų, įžeistų
– ir tai būtų geriau už įkyrią tylą.
Gyveni ir niekam tu, žmogau, nerei-
kalingas, lyg daiktas numestas į dil-
gėlyną. Niekam nerūpi tavo reikalai.
Visuomet lieki vienas, kai negali iš-
sakyti savo minčių, palikta likimo
valiai, pasmerkta pačiai grumtis su
savo širdies virpuliais ir nemalonu-
mais. Mažai kas beužklysta, o jei ir
užsuka, tai vis greitai, vis prabėgom,
lyg norėdami pralenkti gyvenimą. O
kur tu benuskubėsi, kur nupulsi? Et,
– šmaikštelėjo smilga, lyg patvirtin-
dama, ką sakė, lyg norėdama nu-
neigti. – Dūlinėji po pasaulį kaip Am-
žinasis žydas. – Jos balse jautėsi nu-
sivylimas, nerimas, nesugebėjimas
atsikratyti slogių minčių. – Kad tu ži-
notum, koks klaikus jausmas apima,
kai grįžti sekmadienį iš bažnyčios į
namus, kur tavęs niekas nelaukia,
niekas nepasitinka, žodeliu nepama-
lonina, ir baisiausia, jog žinai, jog
žinai, kad niekas neateis. – Ji susi-

graudino, bet tuoj pat susivaldė, pri-
dėjusi nykštį prie nosies, piktai iš-
pūtė susikaupusį smurglį, ranka už-
vertė išsidraikiusius plaukus ir nuti-
lo, o Augustinas slinko nudelbęs akis,
kaltindamas save, kad retai atvažiuo-
ja, nors žinojo, jog ir ateity vargu bau
ar kas nors pasikeis. Bandė ją guosti,
tačiau žodžiai, kuriuos jis norėjo iš-
tarti, pasislėpė širdies kertelėje, blaš-
kėsi, šokinėjo, nelabai ir pats suvokė,
ką norėjo pasakyti.

Kambarys sutvarkytas, stalas
baltai padengtas lyg per Kūčias, vi-
duryje, ant nėrinio molinėje vazelėje
puokštė gėlių, ant sienos kantriai
karpė laiką nukarusiais svarsčiais
laikrodis, priešingoje pusėje kabojo
Jėzaus ir Marijos apnuogintomis
širdimis paveikslai.

– Pieno gersi? – lyg tarp kitko
paklausė, jau verdama kamaros du-
ris, – vakarykščias, – sklido prislopin-
tas balsas, – pienas geras, karvė ga-
nosi toli nuo plento, neužterštas, –
jau pildama į puodelį kalbėjo sesuo. Ji
pastūmė puodelį arčiau Augustino,
pastačiusi šalia ąsotį mikliai apsisu-
ko, iš spintelės ištraukė puskepalį
duonos, ir kambary iškart pakvipo
ajerais. Seniai besimatė, todėl viena
tema gimdė kitą, jas aptardavo, o pas-
kiau vėl grįždavo prie pirmos min-
ties. Pamažėle išsikalbėjus, Augusti-
nas išsakė sesei, kas susitvenkė širdy-
je paskutinėmis dienomis, kas vertė
blaškytis naktimis.

– Nelengva apie tai kalbėti, ne-
lengva, – atsiduso ji, kai Augustinas
pakreipė kalbą norima linkme, – juk
per karą sprogęs sviedinys vos visų
nepalaidojo, nežinau, ar tu atmeni,
nors jau pradžios mokyklą lankei, o
kai aš pagalvoju, net dabar širmėlės
per nugarą eina, neduok Dieve. – Ji
prisėdo šalia, o rankos nenustygo
vietoje, išsitraukė iš puokštės sausą
stagarėlį, sukiojo tarp pirštų, lyg
ieškodama nusiraminimo, lyg kursty-
dama atsiminimų aukurą, ir kurį
laiką tylėjo. – O ką paskiau. Dvaras
sudegė iki pamatų, – ji trekštelėjo
steverį, tarsi tuo menku judesiu būtų
išreiškus netektį ar skausmą, – tiesa,
rūsiai liko nesugriauti, ten galima ir
gyventi, bet kas tau eis – bijojom. Ne,
vyno nelaikėm, jei ir buvo kokia bač-
ka, tai burliokai išspringo, nieko ne-
radom, viskas išnešta, išvogta, sudau-
žyta, net, atsiprašant, pripaškudinta.
O ką tėvas? – Ji vėl nulaužė jau ir taip
trumpą stiebelį. – Tėvas parvažiavo iš
ligoninės, ir – tiesiai tiems nevido-
nams į nasrus. – Ji baigė laužyti sta-
garėlį, sudėjo dviem pirštais į krūve-
lę, atsipūtė ir, pasisukusi į jį, paragi-
no: – Gerk, ko negeri! – Augustinas
užsikąsdamas duona baigė gerti
pieną ir pakėlė ranką, parodydamas,
kad jau užtenka. – Kai ligoninėje gu-
lėjo, tai kasdien lankiau, ir tave vieną
sykį buvau nusivedusi, atmeni?

Nors ir miglotai, bet jam atgimė
vaikystės vaizdas, kai jie skubėjo į li-
goninę, o jis tekinas lapnojo paskui
Stefą, taikėsi dėti kojas į jos pėdas,
bet žingsniai buvo platesni, negu jo
siauros žirklės ir niekaip negalėjo pa-
taikyti. Tėvas buvo linksmas, geros
nuotaikos, juokėsi iš savo medinės
kojos: „Matai, sakė, Gustuk, dabar nė
pagalio nereikės šunims atsigint.”  

Bus daugiau.

Auksinės mintys...Auksinės mintys...
– Gamta nepripažįsta tuštumos.
– Prisiminimai mus sendina ir liūdina.
– Net mokydami žmonės mokosi.
– Pats darbas užima tokį laiko tarpą, kuris reikalingas darbui atlikti.
– Išsilavinimas yra tai, kas išlieka, kai mes užmirštame, ko mokėmės.
– Trečia valanda visuomet yra per vėlu ar per anksti daryti tai, ko nori.
– Garbė be pinigų yra liga.
– Pasirink rašytoją, kai renkiesi draugą.
– Apetitas auga bevalgant.
– Širdis yra mažas daiktas, bet trokšta didelių dalykų.
– Pažink save – sužinosi, koks netobulas esi.
– Nesiremk niekieno nuomone, bet tik savo.
– Malonu matyti, ką pinigai gali padaryti.
– Žmogus yra tik nendrė – silpniausia būtybė pasaulyje.
– Gamta nevaldoma, jei jai nepaklūstame.
– Žmonės pavaldūs gamtos dėsniams, netgi kai prieštaraujama jiems.
– Sunku iš žmogaus padaryti žmogų – juo reikia pačiam tapti.
– Gyvenimas daug laimėtų, jei tėvams būtume geresni, o vaikams griež-

tesni.
– Kalbėdami tenkiname savimeilę, klausydami – smalsumą.
– Kol klestės nauda, gyvuos ir skriauda.
– Kūryba – pakinkytų aistrų traukiamas vežimas.

Šis bei tasŠis bei tas

Pasaulio išminties trupiniaiPasaulio išminties trupiniai

– Visada atleisk savo priešui, jei jis stipresnis už tave.
– Dažnai vyrai išgeria, ką jie gauna, bet labiau tikrina pilamą benziną į

automobilį.
– Pusė tiesos – visada yra melas.
– Geriau vienas senas draugas, negu du nauji.
– Geras kaimynas: „Jūsų šuo prarijo mano vištą: „Ačiū, kad perspėjai, va-

kare neduosiu  jam daugiau ėsti.”
– Normalaus žmogaus joks velnias neapsės.
– Gimtadienis – tai prakeiktas dalykas: sveikina žmogų už faktą, kad jis

paėjo senyn. (dr. Adomavičius)
– Velnias gali šventraštį pacituoti savo tikslui.
– Penkių centimetrų liežuvis gali nugalabinti 2 metrų ūgio žmogų.
– Jei nori matyti, ką tavo vaikai gali padaryti, turi jiems nieko neduoti.
– Gerai gyventi galima ir skolintais pinigais.
– Kai kurie vyrai daugiau žino apie svetimas žmonas, negu apie savo.
– Vedybos yra brangus būdas skalbiniams skalbti.

Populiarumas prarandamas tiek dėl smulkios  nuodėmės, tiek dėl didelio
valstybės perversmo; kas yra įvaldęs valdymo meną, tas rizikuoja pasitikėjimu
tik dėl esminių dalykų.

* * *
Liaudžiai reikia triukšmingų švenčių; mulkiai mėgsta triukšmą, o mul-

kių yra daugybė.
* * *

Valstybės vadovo būtina savybė yra įvykių numatymas; juk tuo momen-
tu, kai jis yra labdaringiausias, jį apkaltina tironiškumu. 

Parengė Stasys Prakapas
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Nepriklausomybės paskelbimo ir
Valstybės atkūrimo aktus skaitė
Maironio lituanistinės mokyklos
mokiniai Enrika Grigorievaitė ir
Einius Čekanavičius.

Koncertavo vaikų choras ,,Vyturys” (vadovas Darius Polikaitis).
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Tarp gausiai minėjime dalyvavusių buvo ir garbės konsulas Vaclovas Kleiza,
skaitęs pagrindinį pranešimą (antras iš kairės), ir gražiai susirinkusiuosius
pasveikinusi LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė (trečia iš k.).

2008 m. Švietimo premijos laureatę
Reginą Kučienę, ilgametę JAV LB
Švie timo tarybos ir PLB Švietimo
komisijos pirmininkę JAV LB Švieti-
mo tarybos vardu sveikino ir juostą
užrišo JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos pirmininkė Aušrelė Saka-
laitė.  Premijos mecenatas – Lietu-
vių Fondas.

Nepriklausomybės paskelbimo ir Valstybės atkūrimo minėjimas baigtas
Maironio ,,Lietuva brangi”. Scenoje iš kairės: programos vedėja Vida
Brazaitytė, Lemonto apylinkės pirmininkas Rimantas Dirvonis, solistė
Genovaitė Bigenytė ir akompaniatorius Kęstutis Daugirdas.

Gausiai susirinkę Lemonto apy -
linkės žmonės ir svečiai Pasaulio lie -
tuvių centre (PLC) Fondo salėje mi -
nėjo Va sario 16-osios ir Kovo 11-osios
šven tes. Programą pradėjo JAV LB
Le mon to apylinkės pirmininkas Ri -
mantas Dirvonis, pasakęs, kad šią
šven tę kartu su apylinke ruošė ir Pa -
saulio lietuvių centras. Kunigui Ar -
tūrui Sederevičiui, SJ sukalbėjus in -
vokaciją ir visiems sugiedojus JAV ir
Lietuvos himnus (solistė Dalia Lie -
tuvninkienė) programą vedė Vida
Bra zaitytė. Į sceną užlipo Maironio
lituanistinės mokyklos mokiniai En -
rika Grigorievaitė ir Einius Čeka -
navičius, kurie perskaitė Nepriklau -
so mybės paskelbimo ir Valstybės at -
kūrimo aktus. 

Kokia šventė be sveikinimų ir
dovanų. Susirinkusius gražiai Jus ti -
no Marcinkevičiaus žodžiais iš jo dra -
mos ,,Mažvydas” pasveikino LR ge -
ne ralinė konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė. Neužmiršo čikagiečių ir
bu vęs generalinis konsulas Arvydas
Daunoravičius, atsiuntęs sveikinimą
šios gražios šventės proga. Sveiki ni -
mo žodį tarė Pasaulio Lietuvių Ben -
druomenės (PLB) pirmininkė Regina
Na  rušienė.

Pagrindinį pranešimą minėjime
skaitė garbės konsulas Vaclovas Klei -
za. 

Simboliška, kad šventės metu
buvo įteikta 2008 m. Švietimo premi-
ja buvusiai ilgametei JAV LB Švieti-
mo tarybos ir PLB Švietimo komisi-
jos pirmininkei Reginai Kučienei. Ją
Švietimo tarybos vardu sveikino ir
juostą užrišo JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos pirmininkė Aušrelė Saka -
laitė. Premiją įteikė Lietuvių Fondo
atstovas Rimantas Griškelis.  Lau -
rea tės atėjo pasveikinti ir Čikagos
apy linkėse veikiančių mokyklų direk-
torės. Labai gražiai R. Kučienę pris-
tatė, jos  veiklą švietimo srityje nuš -
vie tė Čikagos lituanistinės mokyklos
direktorė Jūratė Dovilienė, gėles įtei -
kė Maironio mokyklos direktorė Aud -
ronė Elvikienė bei buvusi laurea tės
mo kinė ir jos pasekėja Vida Bra zai -
tytė. 

R. Griškelis Lietuvių Fondo pa -
ramą taip pat įteikė Montessori mo -

kyklėlei, Pipirų ratelio  mokyklėlei ir
Maironio lituanistinei mokyklai,
veikiančioms PLC patalpose.

Gražią dovaną šventės proga
gavo ir Lietuvių Fondas. Lietuvių
Ben d ruomenės vardu Fondui buvo
grąžinta dalis lėšų, skirtų XIII lietu-
vių tautinių šokių šventei. Apie tai
JAV LB Krašto valdybos pirmininko
Vytauto Maciūno vardu pranešė Juo -
zas Polikaitis. Ši žinia buvo sutikta
plojimais.

O kokia šventė be muzikinės
prog ramos. Kaip dainavo Dariaus Po -
likaičio vadovaujamo ,,Vyturio” choro
mažieji dainorėliai – ,,gražiausia, kai
vaikai dainuoja”. Ir tikrai, sujaudinti
vaikų dainavimo, žiūrovai mažie -
siems tikrai negailėjo plojimų. Plojo
susirinkusieji ir solistei Genovaitei
Bigenytei, ir pučiamųjų instrumentų
ansamblio ,,Gintaras” vyrams. Atski -
rai norisi paminėti akompaniatorių
Kęstutį Daugirdą, kurį vis dažniau ir
daž niau matome lietuviškuose rengi -
niuose. 

Šventė baigėsi visiems bendrai
gie dant ,,Lietuva brangi”. 

Pasibaigus šventei visi kibsime į
darbus ir dirbsime ,,Vardan tos, Lie -
tuvos”.

,,Draugo” info

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖSNEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
PAMINĖJIMAS LEMONTEPAMINĖJIMAS LEMONTE

FOTOREPORTAŽAS

Pučiamųjų instrumentų ansamblis ,,Gintaras”. Vadovas Vytautas Jurevičius.

Programos vedėja Vida Brazaitytė
ir Maironio lituanistinės mokyklos
direktorė Audronė Elvikienė.
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Margumynai

Tauriam lietuviui
A † A

inž. ČESLOVUI MICKŪNUI

mirus, Cape Cod, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo
žmonai IRENAI ir kartu liūdime.

Dalia Augūnienė
Česlava ir Tadas  Aleksoniai

Liucija Beržinskienė
Danutė ir Lionginas Izbickiai

Augė Rastonienė
Ona ir Vladas Vaitkai
Angelė ir George Zarr

A † A
ČESLOVAS MICKŪNAS

Mirė 2009 m. vasario 12 dieną, Cape Cod, MA, sulaukęs 84
metų amžiaus.

Nuliūdime liko: žmona Irena, brolis Elmontas su žmona
Nancy ir jų vaikai: Ričardas, Linda, Stephen ir Lidia su šei-
momis; sūnėnas Edmundas Mickūnas su žmona Rūta ir jų duk-
ros Audra ir Aurelia bei anksčiau mirusio brolio Rimo žmona
Aleksandra. Taip pat liko daug draugų ir pažįstamų Amerikoje,
Kanadoje ir Lietuvoje.

Palaidotas Forest Hill kapinėse Bostone.

Žmona Irena

Brangiam broliui
A † A

ALGIUI TONKŪNUI

staiga mirus, seseriai RITONEI RUDAITIENEI su
šeima bei kitiems giminaičiams, nuoširdžią užuojautą
reiškiame ir kartu liūdime.

Ada Sutkuvienė ir šeima

RÙTA LEONOVA

Jau 18-ti metai, kai gyvuoja ma-
no įkurtas lietuvių kalbos ir etnokul-
tūros fakultatyvas Karaliaučiaus 48-
oje vid. mokykloje. Laikas bėga teki-
nas, nėra kada ir atsipūsti, turbūt  ir
gerai – būti reikalingam yra laimė.
Bet minutėlę sustojus, pažvelgti at-
gal, kartais yra labai naudinga. Gal
tada geriau pamatai trūkumus, arba
pasidžiaugi savo nuveiktu darbu.

Karaliaučiaus 48-joje mokykloje
dirbu jau 25 metus. Atėjau į šią mo-
kyklą dėstyti rusų kalbą. Tada dar te-
begyvavo Tarybų Sąjunga ir apie lie-
tuvių kalbos dėstymą nebuvo nė kal-
bos. Vaikučius su lietuviškomis pa-
vardėmis ar vardais kalbindavau lie-
tuviškai, bet jie manęs nesuprasdavo.
Nekalbėdavo namuose lietuviškai,
nes jų tėveliai jau nebemokėjo lietu-
vių kalbos. O šeimos dažniausiai bu-
vo mišrios. O kur močiutės su sene-
liais? Čia atskira kalba. Dažniausiai
lietuviškos šeimos buvo pavirtusios
nelietuviškomis. Nors seneliai dėl to,
matydavau, labai kankinasi, save
kaltino, įžvelgdami savo silpnumą,
vis tiek daugelis jų buvo bejėgiai at-
sispirti užvestai valdžios nutautini-
mo mašinai. 

Suirus Tarybų Sąjungai papra-
šiau mokyklos direktorės leidimo su-
rinkti lietuviškos kilmės vaikučius ir,
sudarius jų grupelę, mokyti lietuvių
kalbos. Direktorė, kuri buvo palanki
lietuviams, sutiko. Mokyklos raštinė-
je peržiūrėjau žemesniųjų klasių
moksleivių bylas (pirmųjų-septintų-
jų klasių) ir išsirinkau apie 25 pavar-
des. Daugelio vaikučių nė vardai ar
pavardės nerodė lietuviškumo, į sąra-
šą vedė tik tėvelių vardai. Tada su są-
rašu ir adresais ėjau į moksleivių
namus. Ne visi mane sutiko iškės-
tomis rankomis, bet daugelis tėvelių
buvo laimingi, kad jų vaikai turės ga-
limybę mokytis lietuvių kalbos. Buvo
tokių, kurie su ašaromis maldavo
vaikus pramokyti lietuviškai kalbėti,
nors patys jau lietuviškai nebe-
kalbėjo. Kraujo šauksmas – kitaip
niekaip nepaaiškinsi. Mane vedė tas
pats. Svetimos kalbos aplinkoje jau-
čiau didelę nostalgiją gimtajai kalbai,
visada susigraudindavau, išgirdusi
Karaliaučiuje lietuvišką kalbą. Daž-

niausiai, tai buvo turgus, kur lietu-
viai iš Didžiosios Lietuvos prekiauda-
vo. Kaip užburta sustodavau ir klau-
sydavausi, kartais lietuviškai pa-
šnekindavau.

Galima suprasti, su kokiu džiaugs-
mu kibau į darbą. Tada neturėjau nei
vadovėlių, nei mokymo priemo-
nių. Parsivežiau iš Lietuvos vaikiškų
knygelių, priemones darėme su vai-
kais patys. Mokiau pažinti raides,
skaityti, mokiau lietuviškų eilėraš-
čių, žaidimų, šokių. Visiems buvo įdo-
mu ir smagu. Susikvietę tėvelius ruo-
šėme lietuviškas šventes – Kūčias,
Kalėdas, Velykas, Jonines. Ir taip jau
18 metų! Tik dabar kitaip – turiu pa-
dėjėjų, gerų draugų, kurie padeda ir
materialiai, ir morališkai. Turime lie-
tuvių kalbos mokytojų asociaciją Ka-
raliaučiaus krašte, Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentą prie
Lietuvos Vyriausybės Vilniuje, Mažo-
sios Lietuvos lietuvių draugiją toli-
moje Čikagoje. Šios įstaigos rūpinasi
mokytojų darbo kėlimo kvalifikacija,
aprūpina vadovėliais ir priemonėmis,
materialiai remia įsigyjant tautinius
rūbelius, mokymo technik ą, orga-
nizuojant išvykas į Didžiąją Lietuvą
ar keliones po Donelaičio žemę, ruo-
šiamas lietuvių kalbos olimpiadas,
dailiojo skaitymo konkursus, lietu-
viškų dainelių festivalius ir t.t. 

Daug nuveikta, daug daroma.
Lietuvių kalbos mokytojų veikla pla-
čiai žinoma Karaliaučiaus srityje, ji
rodoma kaip pavyzdys kitoms tauti-
nėms mažumoms. Esu labai laimin-
ga, kad savo mokytojos darbu įnešu
dalelę į bendrą mokytojų lietuvių kal-
bos mokymo veiklą. Šiuo metu turiu
15 lietuvių kalbos fakultatyvo moks-
leivių. Džiaugiuosiu, kad galiu mo-
kyti buvusių savo moksleivių vaiku-
čius lietuvių kalbos. Buvę mano mok-
sleiviai, dabar tėveliai, patys geriausi
mano padėjėjai, surandantys laiko
aplankyti savo mokytoją. Esame
sudarę bendrą tėvelių-vaikučių dainų
ansambliuką, kuris per Kalėdas
pasirodė pirmą kartą.

Noriu padėkoti visiems mano fa-
kultatyvo rėmėjams, ypač tolimosios
Čikagos geriesiems lietuviams-tautie-
čiams. Jūsų širdžių šiluma ir per toli-
mąjį Atlanto vandenyną atskridus,
šildo mūsų širdis.

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Rūta Leonova su savo mokine VIII Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos
olimpiados metu.

KRAUJO ŠAUKSMAS – KITAIP NEPAAIŠKINSI
Lietuvių kalba Karaliaučiaus 48-joje

mokykloje

„Išnykęs“ paukštis nufotografuotas ir suvalgytas
Reta Filipinų putpelė buvo nufo-

tografuota pirmą kartą, o po to par-
duota paukštienos turguje, tvirtina
žinovai. Aptikta tik Luzono saloje,
Worcester vardu pavadinta putpelių
rūšis iki šiol buvo žinoma tik iš pie-
šinių, paremtų senais muziejų pa-
vyzdžiais, surinktais prieš kelis de-
šimtmečius. Mokslininkai įtarė, kad
rūšis, klasifikuojama kaip ta, apie ku-
rią trūksta duomenų, buvo išnykusi.

Tačiau televizijos komanda spąs-
tais sugautą gyvą paukštį įamžino
turguje sausį, prieš tai, kai jis buvo
parduotas.

Michael Lu, Laukinių paukščių
klubo Filipinuose prezidentas, nuro-
dė, kad paukščio likimas turėtų pa-
skatinti „vietos savimonę” dėl nyks-
tančių regiono rūšių. „Kas, jei tai bu-
vo paskutinis rūšies pavyzdys?”, –
kalbėjo M. Lu.

Vis dėlto, anot tarptautinės orni-
tologų organizacijos „Birdlife Inter-
national”, ši putpelių rūšis yra „ne-
abejotinai paslaptinga ir nekrintanti
į akis paukščių šeima”, tad ji galėtų
nepastebėta gyvuoti ir kituose regio-
nuose. 

LRT

Trys ruoniai paleisti į Baltiją
Vasario 20 d. ties Nidą į Baltijos

jūrą paleisti trys pilkieji Baltijos ruo-
niai: Vėjas, Girulė ir Marius. Ruonius
paleidžiant į jūrą švietė saulė, jūra
buvo rami, tad gyvūnėliai iš pradžių
smagiai nardė po bangas ties krantu.
Paskui išsiskirstė ir patraukė tolyn į
jūrą. Pasak muziejaus Jūrų žinduolių
ir paukščių skyriaus vedėjo Arūno
Grušo, ruoniai iš Smiltynės vežami į
Nidą ir ten paleidžiami todėl, kad

Smiltynės priekrantėje yra toks tin-
klų kordonas, kad gyvūnai nesuge-
bėtų per jį prasibrauti.

Nuo 1995 metų, siekiant atkurti
pietinę pilkųjų Baltijos ruonių (Hali-
choerus grypus macrorhynchus) po-
puliaciją, iš muziejaus išleista jau 18
ruonių. Pilkieji ruoniai (dar vadinami
ilgasnukiais) Baltijos jūroje atsirado
prieš 10,000 metų.

Delfi.lt
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��Vasario 25 d., trečiadienį, 2 val.
p. p. tradicinėje popietėje dalyvaus
kun. Antanas Gražulis, SJ su gražiai
Gavėnios pradžiai pritaikyta progra-
ma. Jis kalbės apie Pelenų dienos
reikš mę ir Gavėnios laikotarpį. Kun.
Antanas turės pelenų paženklinti
tiems, kurie negalės tai atlikti para-
pijų baž nyčiose. Po programos pasi-
vai šinsi te skaniu ,,Seklyčios” maistu.
Vi si kviečiami. Tel. pasiteiravimui:
773-476-2655.

��Vasario 27 d., penktadienį 7 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muzieju-
je rodomas filmas ,,Žvalgybų žaidi-
mai. Užmirštas desantas”.

�Šių metų vasario 28 d. Lietuvos
vardo tūkstantmečio minėjimo proga
Jaunimo centre organizuojamas lab-
daros vakaras-koncertas „Man reikia
Jūsų”. Surinktos lėšos bus skirtos
Jur barko rajono Viešvilės vaikų glo-
bos namams. Dalyvauja tautinių šo -
kių grupės ,,Sukti nis” ir ,,Lie tuvos
Vy  čiai”; liaudiškos muzikos ka pela
,,Sodžius”, liaudies muzikos an sam -
blis ,,Gabija” bei solistė Genutė Bige -
nytė. Vaišes ruoš „Lithuanian Pla  za”
ir „Kunigaikščių užeiga”, gė ri mus
pa teiks „Litusco”. Auka – 25 dol. Bi -
lietus galite įsigyti ,,Lietuvė lė je”,
,,Sek lyčioje”, ,,Lithua nian Pla za”.
Tel. pasiteiravimui: 630-544-0940 ar -
ba 630-677-2082.

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

�Kovo 7 d., šeštadienį, 9–11 val. r.
vyks Montessori mokyklėlės „Žibu -
rėlis” atvirų durų diena. Bus proga
susipažinti su mokyklos direktore,
klasėmis bei mokymo metodika. No -
rintiems daugiau informacijos, pra -
šome kreiptis tel.: 630-257-8891 ar
www.ziburelis.org.

��2009 m. kovo 8 d., sekmadienį,
Harris Theater (Čikagos miesto cen-
tre) vyks Lietuvių meno ansamblio
,,Dainava” ir pianistų Sonatos ir
Roko Zubovų koncertas. Į koncertą
bus galima nuvažiuoti autobusu,
kuris nuo Pasaulio lietuvių centro
(PLC)  pastato išvyks 1:15 val. p.p.
Vie tas autobuse galite užsisakyti tel.
630-968-0184 (Romas Kronas) arba

tre čiadieniais nuo 10 val. r. iki 2 val.
p.p. JAV LB Lemonto socialinių rei -
kalų skyriuje, PLC.

�Seminaras „Ant skyrybų slenks-
čio: skyrybos juridiniu, psicholo giniu
ir bažnytiniu aspektu” įvyks kovo 5
d. 6:30–8:30 val. v.  Ziono  Liu teronų
bažnyčios salėje, 9000 Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453. Tel: 773-983-
6517 arba 630-257-5613. Bus vaišės.
Suteiksime vaikams priežiūrą. Re-
gistracija pageidaujama, bet nepriva-
loma.

�JAV LB Švietimo tarybos orga -
nizuojama Mokytojų konferencija
vyks Lemonte sekmadienį, kovo 8 d.
9 val. r. šv. Mišios Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje. 10 val. r.  – kon -
ferencijos pradžia. 

�Kovo 18 d., sekmadienį, Cicero
Šv. Antano parapijoje po lietuviškų 9
val. r. šv. Mišių ruošiama ,,Juokų kau -
liukų” klubo humoro programa, kuri
vyks parapijos didžiojoje salėje. Kvie -
čiami visi ne tik Cicero parapijos
žmo nės, bet ir svečiai iš toliau. Jūsų
laukia įdomi programa ir vaišės.  

�Pal. J. Matulaičio misijos semi-
naras Mišių skaitytojams vyks kovo 8
ir 22 dienoms, po 11 val. r. šv. Mišių.
Seminarą ves Aldona Zailskaitė ir
Antanas Saulaitis, SJ. Dabartiniai
misijos šv. Mišių skaitytojai ir norin-
tieji jais būti kviečiami dalyvauti
abiejose sesijose. Dalyvavę seminare
gaus pažymėjimus. Prašome regis-
truotis misijos raštinėje tel.: 630-257-
5613, arba tel.: 630-960-3497 (Aldona
Kamantienė). 

��Kovo 28 d., šeštadienį,  1 val. p.p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
velykaičių marginimo užsiėmimas.

�Detroito „Gabijos” ir „Balti jos”
skaučių ir skautų tuntai ruošia savo
tradicinę Kaziuko mugę sekmadienį,
kovo 1 dieną, Dievo Apvaizdos para-
pijos kultūros centre. Bus gardžių
lietuviško maisto patiekalų, skanių
pyragų ir tortų.  Mugėje bus ir loteri-
ja. Jei kas norėtų paaukoti laimikių,
jie bus renkami parapijoje, savaitga-
liais vasario mėnesį. Jei kas turėtų
klausimų, galite skambinti tun-
tininkei – Daivai Lukasiewicz tel.
248-478-6885. Iki pasimatymo!

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

JAV LB XIX Tarybos rinkimai LB apylinkėse įvyks š. m.
gegužės mėnesio 9–10  ir  gegužės mėnesio 16–17 dienomis. Bus
renkama 60 atstovų iš dešimties apygardų. Dalyvauti rinkimuose turi
teisę visi Amerikoje gyvenantys lietu viai. Teisę dalyvauti rinkimuose taip
pat turi ir ne lietuvių kilmės asmenys, ku rių sutuoktiniai yra lietuviai.

JAV LB XIX tarybos Vyriausiąją rinkimų komisiją sudaro: pirminin-
kas – Romualdas M. Veitas, nariai – Marius Žiaugra, Jurgis Štuopis,
Jurgis Bal čiūnas, Violeta Balčiūnienė, Reda Veitas-Limantienė.

Vyriausiosios rinkimų komisijos elektroninis adresas:  
tarybosrinkimai2009@gmail.com 

JAV LB Krašto valdybos info

Lietuvių meno ansamblis „Dai -
na va” ir Lietuvos Respublikos genera -
linis konsulatas Čikagoje kviečia į
Lietuvos tūkstantmečio koncertą
„Gratulationes Lithuaniae” – kovo 8
d. 3 val. p. p. Harris teatre, 205 E.
Ran dolph Dr. (Millennium Park).
Kon certe skambės Čiurlionio, Mar ti -
naičio, Sasnausko, Beethoven ir
Brahms kūriniai. Svečiai iš Lie tu vos
– pianistai Sonata ir Rokas Zubovai.
Išgirsite specialiai šiam koncertui
kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės
su kurtą „Lietuvišką siuitą”, kur liau -

dies melodijų
motyvai susilie-
ja su šiuo lai-
kinės muzikos
stiliais, atsklei-
džiančiais nuos-
tabią mūsų Bal-
tijos ša lies isto-
riją. 

Koncertas vyks tik vieną dieną,
tad įsigykite bilietus iš anksto. Kai -
na: 45 dol., 35 dol., 25 dol. (50 proc.
nuolaida moksleiviams (iki 16-kos
metų), 10 dol. nuolaida studentams
su pažymėjimu). Nuolaidos taikomos
perkant Harris teatre (tel. 312-334-
7777). Bilietai parduodami ir mūsų
parduotuvėse: ,,Dovanėlė” (Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte), ,,Lietu vė -
lė” (5741 S. Harlem, Chi cago, IL
60637, tel: 773-788-1362) ir ,,Sek -
lyčia” (2711 W. 71st, Chicago, IL
60629, tel: 773-476-2655).

Dėmesio! Į koncertą bus galima
nuvažiuoti autobusu.

Autobusas nuo PLC pastato iš-
vyks 1:30 val. p. p., o nuo Marquette
Park bažnyčios – 1 val. p. p. (pakeliui
sustos prie Brigh ton Park bažnyčios
1:30 val. p. p.) Kaina  – 10 dol. Re-
gistracija: ,,Dova nė lėje” (šeštadie-
niais ir sekmadieniais) arba tel.: 630-
968-0184 (Ro mas Kronas), jei va-
žiuosite nuo PLC. Dėl kito autobuso
skambinti Birutei Podienei tel.: 773-
476-2655. Užsakius autobuse vietas
prašome iš karto atsiskaityti.

Daugiau informacijos:
www.harristheaterchicago.org

www.dainava.us.

Lietuvos vardo tūkstantmečio koncertas: 
„Dainava” ir Zubovų duetas

Norėdami, kad baltas pusnis nutirpdytų pavasarinė saulė, o šerkšnotas medžių šakas papuoštų žali lapeliai, Čikagos lituanistinės mokyklos mokinukai
varė žiemą iš kiemo. Kai baltos žiemužės metu susikaupusi energija liejasi per kraštus ir kyla noras smagiai išsidūkti, tai galima padaryti kartu su būriu
čigonų, raganų, ožių, arklių ir velnių. Visus norinčius išbūrė viską žinančios jaunosios čigonėlės, persirengėliai mokino įvairių dainų, žaidimų ir šokių,
kurie išblaškė snaudulį ir suteiks naujų jėgų. Mažieji pamatė Kanapinio ir Lašininio kovą ir garsiai barškino muzikos instrumentais, kad žiema greičiau
išbėgtų ir vaikai smagiai nusiteikę lauktų pavasario.
Tad visus skaitytojus sveikiname su Užgavėnėmis. Šiandien prisivalgykite daug blynų, kad galėtumėte Gavėnios sulaukę šv. Velykų laukti.

Laimos Apanavičienės nuotraukos

Stasė Olšauskas, gyvenanti Hickory Hills, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Pal. Jurgio Matulaičio misija, Lemont, IL, atsiuntė „Draugui”
100 dol. auką. Labai ačiū už dosnumą.

Vida Balis Grigaliunas, gyvenanti  Campton Hills, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol. auką
laikraščio išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnumą.


