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•Lietuvių telkiniuose.
Vasario 16-oji Providen-
ce, RI ir St. Petersburg,
FL telkiniuose (p. 2, 5)
•Automobiliai – maža
JAV bėdų dalis (p. 3, 9)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Dar apie
indišką virtuvę (p. 8)
•Pinklės (46) (p. 9)
•Juostų raštai ir spalvos
(p. 10)
•Du broliukai Burkiai (p.
10)

ES ministrai nesutarè dèl
ekonomikos gaivinimo plano

Svarstomas Guantanamo kaliniû klausimas

Vilnius, vasario 25 d. (ELTA) –
Dėl šalies vadovo pareigų pasiryžusi
kovoti Kazimira Prunskienė neslepia
nebeturinti siekių rungtis dėl Lietu-
vos valstiečių liaudininkų sąjungos
(LVLS) pirmininkės pareigų.

,,Partijai vadovavau 14 metų.
Jau prieš kelis mėnesius savo bend-
ražygiams pasakiau, kad nebesieksiu
būti perrinkta pirmininke. Esu tik-
ra, kad yra deramų kandidatų į vals-
tiečių liaudininkų vadovo pareigas”,
– teigė K. Prunskienė. Ilgametė poli-
tikė teigė sutelksianti visas jėgas
artėjantiems prezidento rinkimams.

Buvusi žemės ūkio ministrė pre-
zidento rinkimuose dalyvaus kaip
nepriklausoma kandidatė, nes esą
nenori būti siejama su kuria nors
viena visuomenės grupe.

Vilnius, vasario 25 d. (BNS) –
Jeigu į Lietuvą būtų atgabenta sulai-
kytųjų iš Guantanamo kalėjimo, gali
būti, kad vėliau prie jų prisidėtų ir jų
šeimų nariai. Seimo Užsienio reikalų
komiteto (URK) pirmininkas Audro-
nius Ažubalis teigė, kad šeimų susi-
jungimą numato tarptautiniai teisės
aktai, kuriuos Lietuva yra priėmusi.

Komitete įvyko pirmasis svarsty-
mas, ar Lietuvai reikėtų atsižvelgti į
JAV siūlymą ir atsivežti keletą kali-

nių iš uždaromo Guantanamo kalėji-
mo. Pasak A. Ažubalio, kol kas jokių
sprendimų dėl Guantanamo kalinių
priėmimo nepadaryta, įstaigos keičia-
si nuomonėmis, informacija. A. Ažu-
balis pabrėžė, kad priimant sprendi-
mą bus atsižvelgiama į bendrą Euro-
pos Sąjungos (ES) nuostatą ir vado-
vaujamasi nacionaliniais teisės doku-
mentais.

URK posėdyje dalyvavęs vidaus
reikalų ministras Raimundas Palaitis

sakė, kad ketvirtadienį Briuselyje
vyks pirmasis teisingumo ir vidaus
reikalų ministrų tarybos posėdis, per
kurį bus apsikeista nuomonėmis dėl
Guantanamo kalinių priėmimo. Anot
jo, Valstybės gynimo taryba yra pave-
dusi užsienio reikalų ministrui derė-
tis su JAV dėl konkrečių detalių šiuo
klausimu. Ministras tvirtino, kad pri-
imant bet kokius sprendimus pir-
miausia bus vadovaujamasi humaniz-
mo principais.

Keiçiasi ambasados
Kanadoje adresas

Vilnius, vasario 25 d. (Balsas.lt)
– Briuselyje vasario 23 d. į Europos
Sąjungos (ES) Bendrųjų reikalų ir iš-
orinių santykių tarybą (BRIST) su-
sirinkę ES narių užsienio reikalų mi-

nistrai aptarė, kaip įveikti ekonominį
nuosmukį Europoje. Šiuo klausimu
bus siekiama susitarti kovo 1 d. ne-
eiliniame ES vadovų susitikime.

Susitikimo metu paaiškėjo, kad
daugumos šalių nuostatos dėl Euro-
pos Komisijos (EK) pasiūlymo skirti
3,75 mlrd. eurų energetikos infra-
struktūros projektams ir 350 mln.
eurų ES Rytų kaimynės projektui iš-
siskyrė.

Komisija pateikė pasiūlymą iš
2008 m. ES biudžeto sutaupytas lėšas
skirti energetikos infrastruktūros
plėtros projektams, tačiau šis pasiū-
lymas nesulaukė pagrindinių ES do-
norių Vokietijos, Prancūzijos, Di-
džiosios Britanijos ir Olandijos palai-
kymo.

Šis projektas ypač buvo svarbus
Lietuvai. Plane buvo numatyta skirti
175 mln. eurų Švedijos ir Baltijos ša-lių
jungčiai, kas taptų dideliu postū-miu
įtraukiant Baltijos regiono ener-
getikos sistemą į ES energetikos rinką.

„2008 m. pasibaigė. Laikas pa-
dėti tašką. Kitaip ir 2013 m. rasime
nepanaudotų 2007 ar 2008 m. biu-
džeto lėšų,” – po susitikimo ,,Euob-
server” teigė Prancūzijos diplomatas.

„Mes nestabdome šio pasiūlymo,
tačiau turime jį aptarti,” – sakė Vo-
kietijos užsienio reikalų ministras
Frank-Walter Steinmeier. Tačiau
daugeliui šalių trūko aiškumo dėl pa-
ties projekto bei jo geografinės apim-
ties, t. y. kokioms šalims bus skiriami
pinigai.

Vakarų Europos šalys norėtų ma-
tyti daugiau ekonominės naudos, ku-
rią šis siūlymas gali atnešti. Austrija
yra pateikusi pasiūlymą finansuoti
tik tuos projektus, kurie finansiškai
atsipirktų. Kitas galimas variantas –
paimti lėšas iš ateinančių metų pro-
jektų. Kol kas yra nutarta peržiūrėti
projektų sąrašą, su šiuo pasiūlymu
sutiko Estija, Latvija ir dar kelios Ry-
tų Europos šalys.

Nukelta į 6 psl.

,,Lietuvos tùkstantmeçio žvaigždè”
– Švedijos LB pirmininkei

Daugumos ES šalių nuostatos dėl ener-
getikos projektų išsiskyrė.

Vilnius, vasario 25 d. (ELTA) –
,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde”
apdovanota Švedijos Lietuvių Bend-
ruomenės pirmininkė Virginija Lang-
bakk. Užsienio reikalų ministerijos
garbės ženklu ji apdovanota už lietu-
viškų tradicijų puoselėjimą ir Lietu-
vių Bendruomenės Švedijoje telkimą.

,,Norėčiau pasveikinti Jus ir pa-
dėkoti už darbą puoselėjant lietuviš-
kumo tradicijas, skatinant mūsų tau-
tiečių pilietiškumą, pristatant Lietu-
vą Švedijoje ir už indėlį į Lietuvos ir
Švedijos tarpvalstybinius santykius”,
– ministro vardu teikdamas apdova-
nojimą sakė ministerijos valstybės
sekretorius Kęstutis Jankauskas.

Ministerijos valstybės sekreto-
rius taip pat pasveikino V. Langbakk
su paskyrimu į Europos lyčių lygybės
instituto Vilniuje direktorės pareigas.

Šiais metais už nuopelnus garsi-
nant Lietuvos vardą ,,Lietuvos tūks-
tantmečio žvaigžde” jau apdovanoti
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės at-
stovas Lietuvoje Gabrielius Žemkal-
nis, olimpinis čempionas ir Jungtinių
Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros
organizacijos (UNESCO) sporto čem-
pionas disko metikas Virgilijus Alek-
na, režisierius Arūnas Matelis, gar-
sios dainininkės Beatričės Grincevi-
čiūtės dukterėčia, vienintelė Lietuvos
garbės konsulė Rusijoje Tatjana Mu-
nina.

Švedijos Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkė Virginija Langbakk. ELTOS nuotr.

K. Prunskien∂
nebesieks vadovauti
partijai

Vilnius, vasario 25 d. (BNS) –
Keičiasi į naujas patalpas išsikelian-
čios Lietuvos ambasados Ottawa ad-
resas. Kaip pranešė Užsienio reikalų
ministerija, į naujas patalpas amba-
sada keliasi penktadienį. Nuo vasario
27 iki kovo 4 d. galimi ryšio su am-
basada sutrikimai.

Naujasis ambasados adresas: 150
Metcalfe Street, Suite 1600, Ottawa,
Ontario, K2P 1P1, Canada.

Diplomatiniai santykiai tarp Ka-
nados ir Lietuvos Respublikos buvo
atkurti 1991 m. rugsėjį, Lietuvos am-
basada Kanadoje įsteigta 1995 m.
lapkritį.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
PROVIDENCE, RI

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè

Pačiame Providence centre glau-
džiasi maža, bet nepaprasto grožio
Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia. Į ją
ir skubėjau ankstų vasario 15 d. rytą
– ten Providence, RI LB apylinkė
šventė Nepriklausomybės šventę.

Lietuvių šioje vietovėje gyvena
tikrai nedaug. Bet juos visus apjungia
nepaprastos energijos LB apylinkės
pirmininkė Aldona Kairienė. Kartu
su Lietuvos Vyčiais, ji ir suruošė šį
šventinį paminėjimą. Iškilmingas šv.
Mišias aukojo kunigas dr. Arvydas
Žygas, kurio apsilankymu Providence
lietuviai labai džiaugėsi. Šv. Kazimie-
ro bažnyčia turi puikius vargonus, tik
neatsiranda, kas jais groja. Pati Lie-
tuvių Bendruomenės pirmininkė
skaitė Šv. Raštą, visi susirinkusieji
giedojo šv. giesmes.

Po šv. Mišių susirinkusieji nusi-
leido į parapijos salę, kuri buvo iš-
puošta didžiulei šventei. Atkreipiau
dėmesį į palubėje sukabintas vėlia-
vėles su miestų pavadinimais: Ma-
žeikiai, Panevėžys, Vilnius ir kiti
miestai. Pasirodo, viena parapijietė
surašė žmonių, gyvenančių čia, gim-
tuosius miestus. Neapleido jausmas,
kad esi kokiame nors renginyje Lie-
tuvoje.

Man buvo malonu atvykti į šią
mažą LB apylinkę ir susipažinti su
jos žmonėmis. Apylinkės valdyboje
dirba trys narės. Tai: pirmininkė Al-

dona Kairienė, iždininkė Genutė
DeCesare ir sekretorė Genė Mečienė.
Apylinkė ruošia Kūčias, Vasario 16-
osios šventę ir Birželio trėmimui skir-
tus renginius paminėti. Daugumai
apylinkės lietuvių daugiau nei 80
metų. Tik dvi jaunos šeimos iš naujai
atvykusių lietuvių.

Šios šventės metu turėjau progą
įteikti garbingą JAV LB Krašto valdy-
bos įsteigtą Padėkos raštą apylinkės
pirmininkei Kairienei, pasirašytą
Krašto valdybos pirmininko Vyto Ma-
ciūno, už jos nuoširdų ir ilgametį vi-
suomeninį darbą vystant lietuvišką
veiklą Providence, RI. Šventiniame
renginyje dalyvavę žmonės gausiai
plojo ir sveikino mielą pirmininkę.

Daug gražių žodžių nepagailėjo ir
kunigas dr. Žygas.

Į renginį netikėtai atskubėjo ir
Lietuvos baleto šokėjai – Mindaugas
Baužys ir Vilia Putriūtė, kurie šiuo
metu šoka Providence baleto grupėje.

Visi šnekučiuodami ir skanauda-
mi vietinių šeimininkių paruoštus
pietus džiaugėsi gražia švente, vartė
naujus ,,Bridges” žurnalo numerius,
džiaugėsi naujai sutiktais žmonėmis.
Providence lietuviai, draugiškai atsi-
sveikinę, išvažinėjo į namus. Dar ilgo-
kai šnekėjau su Kairiene ir visą kelią,
vairuodama į namus, New Haven, ne-
galėjau atsidžiaugti šios moters ener-
gija ir kūrybiškumu.

Paminėta Vasario 16 d. Nepriklausomybės šventė
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Providence, RI apylinkės valdyba.

Lietuvos ambasada Baltarusijoje
vasario 18 dieną Baltarusijos valsty-
binėje filharmonijoje surengė iškil-
mingą Lietuvos tūkstantmečio ir
Valstybės atkūrimo dienos minėjimą.

Pasitinkant Lietuvos vardo tūks-
tantmetį arijomis iš populiarių operų,
miuziklų ir operečių susirinkusius
Baltarusijos valdžios, meno, inteli-
gentijos, žiniasklaidos, lietuvių ben-
druomenės atstovus ir diplomatus
pasveikino Lietuvoje neseniai pasi-
baigusio Lietuvos televizijos projekto
„Triumfo arka” dalyviai.

Lietuvos ambasadorius Balta-
rusijoje Edminas Bagdonas sveikin-
damas susirinkusiuosius perskaitė
baltarusių poeto Maksimo Bogdano-
vičiaus eilėraštį baltarusių kalba
„Vytis” („Pagonia”).

Programoje skambėjo Ievos Prud-

nikovaitės, Vaidos Genytės, Edmun-
do Seiliaus, Jeronimo Miliaus, Egi-
dijaus Bavykino ir Ramūno Urbiečio
atliekami kūriniai. Solistams akom-
panavo Algimanto Treikausko vado-
vaujamas Kauno miesto simfoninis
orkestras. Daug žiūrovų simpatijų
sulaukė dirigentas, maestro Modes-
tas Pitrėnas. Renginį vedė Giedrius
Masalskis.

Pirmą kartą Baltarusijos valsty-
binės filharmonijos scenoje Lietuvos
ir Baltarusijos himnus a cappella at-
liko vaikai: šešiametis Pijus Pažūsis
iš Lietuvos ir 2006 metų tarptautinio
vaikų Eurovizijos konkurso antros
vietos laimėtojas, baltarusis Andrejus
Kunecas.

Šventės dalyviai turėjo galimybę
išvysti Lietuvos nacionalinės televizi-
jos specialiai šiam renginiui parengtą

vaizdo medžiagą apie tai, kaip Lie-
tuva naujametę naktį pasitiko savo
vardo tūkstantmetį.

Renginio svečiams įteiktos kom-
paktinės plokštelės su Lietuvą prista-
tančiu vaizdo įrašu, „Vilnius Euro-
pos kultūros sostinė 2009” renginių
programėlės, Lietuvos tūkstantmečio
simbolika ir specialiai šiam renginiui
ambasados išleisti bukletai, prista-
tantys šventinę programą ir paaiški-
nantys, kas mums yra Lietuvos tūks-
tantmetis ir 1918 metų vasario 16-oji
– Lietuvos Valstybės atkūrimo diena.

Svečius pasitiko ir išlydėjo Lietu-
vos kariuomenės garbės sargybos
kuopos kariai XIV a. riterių šarvais ir
modernios Lietuvos kariuomenės
uniformomis.

www.lietuviams.com

Surengtas iškilmingas Lietuvos vardo 1000-mečio minėjimas

Kokių vėjų atneš vasario 23
d. Popiežiaus Benedikto XVI pa-
skirtas naujas New York miesto
arkivyskupas Timothy Dolan?
Spaudos teigimu, jis yra visiška
priešingybė dabar jau buvusiam
New York arkivyskupui kardi-
nolui Edward Egan, kuris prieš
trejetą metų be jokio išankstinio
pranešimo uždarė lietuvių Auš-
ros Vartų bažnyčią Manhattan,
NY. ,,National Catholic Reporter”
išplatintame pranešime sakoma,
jog arkivyskupas Dolan yra kon-
servatyvus katalikas, tačiau turi
humoro jausmą ir yra linkęs
remti gerus kunigus ir geras
parapijas. Tiesa, pranešime ne-
sakoma, ką ar kokias parapijas
tryliktasis NY arkivyskupas laiko
geromis. Tad ir neaišku, ar Auš-
ros Vartų parapija paklius į Do-
lan gerųjų sąrašą ir bus išgelbė-
ta.
Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Nepaprasto grožio Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia.

Apylinkės trečiabangiai su eilučių autore.
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Jei sakysite, kad mano prieš daugiau kaip mėnesį „Drauge” aprašy-
ta komedija dėl Illinois senatoriaus vietos JAV Senate pagaliau pa-
sibaigė, klysite. Tiesa, tą vietą su gero vardo netekusio buvusio Illi-

nois gubernatoriaus Rod Blagojevich palaiminimu ir prezidento Obama
bei JAV Senato pritarimu, yra užėmęs jau gana seniai iš aktyvios politikos
pasitraukęs, buvęs Illinois valstijos prokuroras 71-ių metų Roland Burris.
Tačiau komedija vis dar tęsiasi.

Po kelias dienas trukusių debatų ir po ugningos gubernatoriaus gy-
nimosi kalbos, Illinois valstijos Senatas savo sausio 29 d. posėdyje 59:0
balsų santykiu nubalsavo gubernatorių Blagojevich atstatyti iš pareigų ir
tuo pačiu nutarimu uždraudė jam bet kada ateityje užimti bet kokias poli-
tines pareigas Illinois valstijoje. Komentatoriai tai pavadino Blagojevich
„politine mirties bausme”.

Šia proga reikėtų prisiminti, kad Amerikos piliečiai rinkti senatorius
tiesiogiai įgavo teisę tik 1913 m., kai buvo ratifikuota XVII JAV Konstitu-
cijos pataisa, įpareigojanti įstatymų leidžiamajai valdžiai įgalioti valstijos
gubernatorių paskirti laikiną senatorių, kol, atėjus kitiems rinkimams,
piliečiai patys išsirinktų senatorių įstatymo numatytiems šešeriems
metams. Prezidentui Obama palikus Illinois senatoriaus kėdę iki būsimų
rinkimų liko dveji metai.

Kyla klausimas, jei yra tikslu leisti patiems piliečiams rinkti savo se-
natorius šešeriems metams, kodėl to netaikyti ir likus dvejiems metams?
Vienas žmogus, nors ir gubernatorius, neturėtų turėti teisės atlikti tokį
svarbų uždavinį – kaip skirti senatorių, nors ir laikiną. Žinoma, rinkimai
kainuoja pinigus. Bet jei tik pinigai būtų pagrindinis argumentas prieš
rinkimus, kam juos iš viso turėti? Juk niekas nesako, kad esant kokiam
ekonominiam nuosmukiui, reikėtų atsisakyti visų nepigiai kainuojančių
rinkimų. Tai kaip galima užmiršti rinkimus, kai ateina laikas atrasti tin-
kamą kandidatą užimti atsilaisvinusią senatoriaus kėdę? Kiek keista, kad
apie save visada labai gerai galvojęs Burris jau iš anksto yra pasistatęs
granito mauzoliejų, kuriame yra iškalti visi jo pasiekimai. Pačioje viršūnė-
je matosi išdidūs žodžiai – „Trail Blazer” (skinantis kelią).

Netrukus po gubernatoriaus Blagojevich atstatydinimo ir jo paskirto
Illinois senatoriaus Burris oficialaus įvesdinimo į JAV Senatą pasirodė
pirmieji naujo senatoriaus po priesaika duotų pasisakymų vienas kitam
prieštaraujantys neatitikimai. Illinois Atstovų rūmų Blagojevich apkaltos
(ne kriminalinės, bet taip vadinamo „impeachment”) komitetui dar tebe-
svarstant Blagojevich bylą, sausio 5 d. Burris pareiškė, jog „iki gruodžio
26 d. aš neturėjau jokio ryšio nei su gub. Blagojevich, nei su jo štabu”. Bet
jau sausio 8 d. Burris prisipažino kalbėjęs su buvusiu gubernatoriaus
spaudos atstovu Lon Monk.

Vasario 15 d. Burris jau taip kalbėjo: „Man gubernatoriaus brolis Rob
skambino tris kartus, prašydamas mano pagalbos jo rinkimams finansuo-
ti.” Burris taip pat prisipažino, kad jis savo pasikalbėjimuose su keliais
Blagojevich štabo nariais buvo išsakęs savo susidomėjimą Obama palikta
laisva Illinois senatoriaus kėde.

Įtarimams apie nešvarią Blagojevich-Burris „prekybą” dėl senato-
riaus vietos vis stiprėjant, Illinois prokurorė Lisa Madigan pasiūlė pradė-
ti nuoseklesnį faktų tyrimą ar beveik tardymą. Ir kai JAV Senato etikos
komitetas pradėjo pirmąsias apklausas, „Chicago Tribune” savo vasario
18 d. vedamajame jau pasisakė už Burris atsistatydinimą.

Nukeltas nuo gubernatoriaus kėdės, Blagojevich nepasidavė. Jis pasi-
rodė įvairiose visą Ameriką siekiančiose TV programose, bet jose viso labo
sudarė nevykusio egoisto, ieškančio reklamos, nors ir negarbingos, įspūdį.
Ne vienas pradėjo jį įtarti esant nenusistovėjusio charakterio, psichiškai
nesveiku individu.

Panašiai ir Burris, norėdamas Illinois Senate išvengti apkaltos dėl
kreivos priesaikos, o Washington, DC bijodamas etikos komiteto apklau-
sos, pradėjo savo „geros valios” kelionę po Illinois valstiją. Deja, jos metu
dar labiau išryškėjo, kad Burris tikrai bandė sukelti pinigus Blagojevich
rinkimų fondui, nors ir nesėkmingai. Nors respublikonai pradėjo dar gar-
siau reikalauti, kad Burris atsistatydintų, demokratų Senato daugumos
vadas Harry Reid ir Illinois sen. Dick Durbin vis dar tvirtino, jog „Burris
tikrai nebandė nieko suklaidinti”.

Bet pūliuojanti save „Trail Blazer” vadinančio Burris paskyrimo į
JAV Senatą votis, galima sakyti, pagaliau pratrūks, kai praėjusios savai-
tės pabaigoje politinės ir iš dalies rasinės „ištikimybės” ledus pralaužė ir
Burris draugai demokratai. Atsistatydino sen. Burris štabo viršininkas
Darrell Thompson ir grįžo būti patarėju pas sen. Reid. Prie jo prisidėjo ir
naujasis Illinois gubernatorius Patrick Quinn ir kiti demokratai.

Norėtųsi paklausti, o kodėl nedrįsta pasisakyti dėl Burris kiti poli-
tikai? Kur slepiasi senatoriai Harry Reid ir Dick Durbin, meras Richard
Daley, Illinois Senato prezidentas John Cullerton, valstijos sekretorius
Jesse White ir kiti? Ko jie bijo? Būti apkaltinti žaidžią rasizmo korta?

Vis dėlto stiprų, neaiškią, o gal ir lemtingą, Burris ateitį pranašaujan-
tį pranešimą padarė prezidento Barack Obama spaudos atstovas Robert
Gibbs. Bet ir jis, užuot drįsęs pasakyti, kad prez. Obama nori, kad Burris
pasitrauktų, nors taip ir užgautų afroamerikiečius demokratus, atsargiai
tarė: „Turėtų būti tikslinga, kad sen. Burris per šį (vasario 21–22 – A. V.)
savaitgalį arba ištaisytų tai, kas buvo pasakyta, arba rimtai pagalvotų
apie savo ateitį.”

Senatoriaus Burris
komedija tęsiasi

ALEKSAS VITKUS

AUTOMOBILIAI - MAŽA
AMERIKOS BĖDŲ DALIS

MYKOLAS DRUNGA

Amerikoje gelbėjimo šaukiasi
automobilių gamintojai. Štai Oslo
dienraštis „Aftenposten” vasario
19-ąją šiuo klausimu rašė: „Automo-
bilių pramonė yra geras Jungtinių
Amerikos Valstijų problemų pavyz-
dys. Ji gamina automobilius, kurie
suvartoja per daug kuro ir kurių ne
tik kaina, bet ir kokybė nepatenkina-
ma. Ar tikrai valstybė turi pareigą
gelbėti tokias gamyklas, kurios pa-
čios sudaro problemos dalį? B. Oba-
ma nori Amerikoje matyti aplinkai
draugiškesnių automobilių, tačiau
galima klausti, ar automobilių gamy-
bos bendrovės tikrai sugeba tokius
pagaminti. Vis dėlto šios pramonės
šakos gelbėjimas ar pertvarkymas
daugeliui rinkėjų nulems, ar jie
Obama ateityje pasitikės. O jam svar-
bu būti už ketverių metų perrink-
tam”, – rašė „Afterposten”.

Pasak Šanchajaus dienraščio
„Jiefang Ribao”, „nuo gruodžio vy-
riausybė milžinams ‘GM’ ir ‘Chrys-
ler’ išmokėjo daugiau nei 17-a mlrd.
dolerių. Šios paspirties dėka jiedu
sugebėjo iki šiol išgyventi, bet tai toli
gražu dar neužtikrina jų ilgalaikės
egzistencijos. Detroit reikia esminių
permainų. Politiškai vyriausybė jokiu
būdu negali priimti susivienijimų
‘Chrysler’ ar ‘GM’ bankroto sukelto
bedarbių skaičiaus padidėjimo. Kita
vertus, autombilių pramonei atgai-
vinti būtina daryti skausmingus pjū-
vius”.

„GM” dukterinei bendrovei
„Saab” stovint ties bankroto riba,
Gėteburgo dienraštis „Göteborgs-
Posten” vasario 19 d. rašė: „kiek
beužjaustume darbuotojus, kurie gal-
būt praras darbą, negalima laikyti
vyriausybės užduotimi to, kad ji bet
kokia kaina užtikrintų gamybinės
veiklos tęstinumą. Vyriausybė tai
galėtų daryti tik tuo atveju, jeigu
bendrovė turėtų realių galimybių
išlikti ir jeigu aktyviai prisidėtų
motininė bendrovė. Vilkinamas „Saa-
bo” uždarymas kainuoja milijonus,
gamybos sutarčių nutraukimas taip
pat. Todėl dabar reikia visas prie-
mones tikslingai nukreipti į darbuo-
tojų kolektyvo ateities užtikrinimą”.

Oulu miesto Suomijoje dienraštis
„Kaleva” pesimistiškai rašė, kad
„jeigu turės užsidaryti ‘Saabas’, rizi-
kuojama tūkstančiais darbo vietų ne
tik Švedijoje, bet ir Suomijoje esan-
čiose tiekėjų bendrovėse. Be to, ben-
drovės ‘GM’ problemos liečia ir Vo-
kietiją, nes ten reikia nutarti, ką da-
ryti su ‘Opeliu’, ir spręsti, ar vyriau-
sybei šokti jį gelbėti. Švedijoje valsty-
binės paspirties nebus. Šalies laukia
esminis jos pramonės struktūros
pertvarkymas. Vyriausybės Stokhol-
me ištartas ‘ne’ išties parodo kryptį”.

Orhuso miesto Danijoje laik-
raštis „Jyllands-Posten”, turėda-
mas omenyje Amerikos prezidento
Obama pasirašytą brangų ekonomi-
kos gelbėjimo paketą, rašė, kad „jeigu
Jungtinės Amerikos Valstijos norės
kada nors išlįsti iš deficito, jos ūkis
vėl turės stotis ant kojų. Šia prasme
neįtikėtina, kad Amerikos Kongresas
taip ilgai delsė susivienyti. Obama
neturėjo kito pasirinkimo, jei neno-
rėjo priimti visiško sąstingio. Jis

veikė greitai ir veiksmingai. Nebūtų
perdėjimo pavadinti šį gelbėjimosi
paketą pirmuoju jo politiniu laimė-
jimu. Kad respublikonai nenorėjo jo
palaikyti, yra jų arogancijos požymis,
nes dabar išmušė nacionalinės vieny-
bės valanda”, – teigė Danijos dien-
raštis.

Beje, Vokietijoje valstybinės pa-
galbos šaukiasi ir bankai, ten disku-
tuojama, kiek ir kaip tos pagalbos
suteikti, o gal visiškai juos perimti,
valstybei tampant jų savininkais.

Tačiau, dienraščio „Financial
Times Deutschland” nuomone,
„už bankų sistemos ribų padėtis vi-
siškai kitokia”, čia „valstybė iš prin-
cipo turėtų nesivelti į atskirų įmonių
gelbėjimą. Juk ‘Opel’ ar ‘Schaefflerio
grupės’ atveju kalba eina (...) apie
įmonės restruktūravimą – su neaiš-
kiomis sėkmės perspektyvomis. Jei vis-
kas nueis niekais, valstybė liks tupė-
ti su didžiule neapmokėta sąskaita”.

Pasak Veimaro dienraščio „Thü-
ringische Landeszeitung”, „‘Opel’
turi iškentėti motininės bendrovės
‘General Motors’ krizės pasekmes.
Todėl vilioja visiškas atsiskyrimas
nuo pastarojo ir pradėjimas iš naujo
gavus valstybės paspirtį. Tačiau poli-
tikams rankos, atrodo, surištos, bent
jau tol, kol Detroit tyli, kol nėra aiš-
kaus sumanymo, aiškių idėjų, dėl
kurių būtų galima derėtis. ‘General
Motors’, matyt, nori laimėti laiko – ir
tai savo darbuotojų sąskaita. O politi-
ka šią akimkirką nedaro nieko, tik
stebi.”

Eseno miesto dienraščio „West-
deutsche Allgemeine” nuomone,
„valstybei patartina šiuo atveju lai-
kytis griežtų taistyklių. ‘Opel’ nėra
išimtinis atvejis. Įmonė pateko į
struktūrinę ūkio krizę, o ši reikalauja
skaudžių sprendimų. Jų nebus ima-
masi, jei procese dalyvauja Vokietijos
kraštai (kitaip sakant, žemės). Nie-
kada joks krašto mininistras pirmi-
ninkas neuždarys gamyklos, net jeigu
tai būtina. Gelbėtis galima tik per
privatininkus”.

Koblenco dienraštis „Rhein-
Zeitung” irgi teigė, jog „teisingas
kelias, – nes atitinka rinkos ūkį, –
būtų pramonės partnerių įsitrauki-
mas. Bet ir tie atsidūrę krizėje. Kaip
tik ties šia vieta turi įsijungti politi-
ka: kraštų vyriausybės turi rasti
būdų kitoms automobilių gamykloms
palengvinti kelią į Riuselsheimą
(‘Opel’ būstinę). Tuo tikslu, atsižvel-
giant į ypatingas aplinkybes, būtų pa-
teisinamos laikinos ir, žinoma, grą-
žintinos valstybinės pašalpos”.

Vasario 20 d. Bylefeldo dienraštis
„Westfalen-Blatt” apie firmos
„Opel” ateitį pasisakė optimistiškiau:
„tai buvo geros naujienos, kurias
Šiaurės Reino Vestfalijos ministras
pirmininkas Jürgen Rüttgers galėjo
pranešti iš Detroit, būtent, kad kol
kas jokia ‘Opel’ gamykla Vokietijoje
nebus uždartoma. Ir nors Rüttgers
bal-se buvo justi palengvėjimas, jis
vis dėlto išvengė bet kokios euforijos.
Ir gerai darė, nes, kaip vakar paaiš-
kėjo, ‘General Motors’ būstinėje se-
niai jau nekalbama apie tai, kaip ben-
drovei ruoštis produktyviai ateičiai.
‘Saabo’ likimas Nukelta į 9 psl.
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Lituanistinių mokyklų mokinių eilėraščiai apie Lietuvą

Mano brangi Lietuva,
Saulė šviečia kas diena,
Naktį žvaigždės danguje
Spindi, šoka tamsoje.
Sniegas baltas spindi spindi,
Lauke šalta mums labai,
Namuose ugnis kūrenas,
Šilta, gera mums labai.
Ten močiutė knygelę skaito 
Apie gėlytes visokių spalvų, 
Ir žiurkelę, ir meškutį, 
Šokinėjantį ant akmenų.

Greta Mieželytė 
Čikagos lituanistinė mokykla

4B klasė

* * *
Prieš 1000 metų ten žvaigždės žibėjo
Prieš 1000 metų ten jūra plytėjo
Laukai ir upeliai, kalneliai ir slėniai
Gyveno lietuviai ten, kuršiai ir sėliai.
Jie buvo pagonys, dievų daug turėjo
Perkūnas jiems griaudė, ugnis jiems žėrėjo.
Bet kartą vienuolis Brunonas atėjo
Krikščionių teisybę parodyt norėjo.
Lietuviai supyko už tokią jo kalbą
Ir vienas su kirviu jam dėjo į galvą.
Taip žuvo Brunonas nuo pagoniško kardo
Ir knygos įrašė Lietuvos ir jo vardą.
Nuo to laiko jau 1000 metų praėjo
Kai Lietuvos vardą skaityti pradėjo.

Viltė Vaitkutė 
Čikagos lituanistinė mokykla

6A klasė

* * *
Didelė, graži, miela
Mūs šalelė Lietuva.
Tu kaip Motina švelni,
Mylim mes tave visi.
Ir priglausi, ir paguosi
Pamaitinsi ir apklosi
Aplankysiu būtinai
Tu – pirmi namai!
Tūkstantėlį rugiagėlių
Tūkstantėlį bučinių
Žemele mano, Lietuvėle,
Gimtadieniui aš tau siunčiu.

Meda Mikalauskaitė
Čikagos lituanistinė mokykla

6A klasė

* * *
Didelė, graži , miela
Mūs šalelė Lietuva.
Gintarinė Baltija
Kopų smėlis čia šalia.
Žaliuojantys miškai, gražuoliai miestai,
Įžymūs žmonės ir garsūs atradimai.
Lietuva – ji mums visiems graži, brangi
Juk mes ten gimėm ir užaugom.
Nors mes dabar kitur, toli
Mums Lietuva vis vien labai labai graži.

Greta Kanclerytė 
Čikagos lituanistinė mokykla

6B klasė

* * *
Didelė, graži, miela
Mūs šalelė Lietuva
Myliu aš ją labai
Ir mylėsiu amžinai.
Čia tėvelis Nemunėlis 
Ir Dubysa, ir Nėris
Čia Trakų pilis didinga
Amžių amžius stovi vis.
Lietuvos krantus skalauja
Gražiausia jūra iš visų
Man smagu prie jos pabūti, 
Bet ji ne mano – ji visų.

Apgynėm laisvę 
Nuo kryžiuočių ir kitų
Tik todėl, kad mūsų žmonės
Gynė ją nuo priešų visų.
Geltona, žalia ir raudona
Tai spalvos mūsų Lietuvos
Per amžius ji gyvuoja
Ir dar ilgai ilgai gyvuos.

Adas Petkevičius
Čikagos lituanistinė mokykla

6B klasė
* * *

Lietuvi...
Pasižiūrėk aplinkui...
Juk taip visur yra gražu...
Paukščiukai čiulba,
Vandenėlis čiurlena,
O saulutė šviečia,
Ir ragina mus eit į priekį.
Tu nusišypsok nors vieną kartą,
Ir eik drąsiai į priekį.
Tu tik eik į priekį,
Ir būk drąsus lyg riteris.
Apgink tą savo šalį,
Tą mažą mažą šalį.
Nors Ji yra tokia maža,
Tikrai...
Bet tavo širdyje,
Ji visados išliks didi.
Lietuvi, prisimink gerus laikus,
Juk mes turėjom kunigaikščius,
Kurie ir gynė mūsų šalį.
Tad tu ir eik jų pėdsakais,
Ir tęsk jų kovą dėl tėvynės.
Kur tu vaikštai, pasižiūrėk..
Juk po tavo kojom, po ta žemele,
Kunigaikščiai mūsų, ilsisi tenais...
Čia juk TAVO tėvynė,
Ir nieko nieko kito...
Tad nepaleisk, lietuvi,
Tu tik nepaleisk...
Nepaleisk tėvynės iš tavų rankų...
Juk geltona reiškia saulė,
Žalia reiškia žolė,
O raudona reiškia kraujas,
Kurį išliejom,
Ir dar išliesim dėl tėvynės.
Už tėvynę mes kovojom,
Ir kovosim dar daug metų.
NIEKAD mes nepasiduosim,
Juk tėvynė tik yra viena!
Už tėvynės kalbą, papročius,
Ir gamtą...
Mes kovosim už tą laisvę,
Už tėvynę amžinai!

Monika  Andriuškaitė
Lemonto Maironio lituanistinės

mokyklos 9 kl. mokinė

Čikagos lituanistinės mokyklos Darželio klasės mokiniai iš kairės 1-oje eilėje: Emily, Saulė, Monika,
Gaja, Adomas, Arnas, Rokas, Jessica, Vincas, Mantas, 2-oje eilėje: Emilija, Greta, Gustas su mokytoja
Laima Kataržiene su darbeliais, skirtais Vasario 16-osios šventei.  Jolantos Gudėnaitės nuotr.

Čikagos lituanistinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai Vasario 16-ąją padėjo vainiką, kurį tradi-
ciškai mokyklai parūpina ALT’o Čikagos skyrius, prie paminklo žuvusiems už mūsų laisvę.

Laimos Apanavičienės nuotr.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

MEÇYS ŠILKAITIS

Šiemet nepriklausomybės pami-
nėjimas vyko kiek kitaip, nei anks-
čiau. Dalyvaujant ne tik gausiam
nuolatinių gyventojų skaičiui, bet ir
svečiams iš kitų vietovių, žiemos mė-
nesius praleidžiantiems mūsų apy-
linkėje, Vasario 16-oji buvo paminėta
vasario 15-osios popietę Lietuvių klu-
be. 

Įeinant į salę, prie durų pasitiko
kelios tautiniais rūbais pasipuošusios
moterys, kurios nukreipdavo svečius
prie aukų staliukų ir prisegdavo tau-
tinių spalvų kaspinėlį prie atlapo. Re-
miantis tradicija, kuri jau puoselėja-
ma daugelį metų, aukos buvo renka-
mos JAV Lietuvių Bendruomenei ir
ALT’ui.

Šventės pradžia šiek tiek skyrėsi
nuo buvusių tuo, kad anksčiau, vi-
siems susėdus, buvo įnešamos įvairių
organizacijų vėliavos. Šiemet orga-
nizuotai nedalyvavo nei šauliai, nei
vyčiai, nei kitos organizacijos, ne-
buvo ir jų vėliavų. 

Po reguliarių pietų ir neilgos per-
traukos prasidėjo Nepriklausomybės
dienos programa. Minėjimą atidarė
Lietuvių klubo pirmininkė Vida Mei-
luvienė, trumpu žodžiu primindama
Nepriklausomybės paskelbimo reikš-
mę mūsų tautai ir mums čia, išeivijo-
je. Pirmiausiai ji perskaitė laišką,
gautą iš Lietuvos URM ministerijos
tremtiniams ir išeiviams remti direk-
toriaus. Po to pakvietė Aldoną Čes-
naitę perskaityti Nepriklausomybės
aktą. Atėjus būreliui „Saulutės” mo-
kyklos mokinukų ir visiems daly-
viams sustojus, buvo sugiedoti Ame-
rikos ir Lietuvos himnai. Sekė jaus-
mingai perduota kan. Bernardo  Ta-
laišio malda ir kreipimasis į Aukš-
čiausiąjį, prašant Jo neapleisti mūsų
tautos liūdesio ir džiaugsmo dieno-

mis, ir baigiant Bernardo Brazdžio-
nio šauksmu į tautą. Minutės susi-
kaupimu buvo prisiminti nepriklau-
somybės kovose žuvę tautiečiai.

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas
buvo Lietuvos Respublikos karinin-
kas, plk. ltn. Romanas Satkus, šiuo
metu atstovaujantis Lietuvai Centro
komandoje McDill oro bazėje, Tampa
mieste. Jis pasirinko temą – Lietuvos
kariuomenės atkūrimo pradžia 1991
metais ir jos dabartinė struktūra.
Plk. Satkus įdomiai nupasakojo ka-
riuomenės atkūrimo pradžią, pats
būdamas aktyvus dalyvis įvairiose
pareigose iki pat šių dienų. Paminėjo,
kad pradžia buvo sunkoka, nes dar
sovietų daliniams esant teritorijoje,
buvo elgiamasi atsargiai, vengiant
provokacijų. Pirmosios savanorių
grupės buvo kuriamos sporto klubų
vardu. Kalbėtojas trumpais pavyz-
džiais nurodė, kaip tie klubai persior-
ganizavo į atskirus dalinius ir pa-
galiau, atitinkamais potvarkiais, pa-
dedant generolui Jonui Kronkaičiui,
buvo sukurta kompaktinė kariuo-
menės struktūra, kuri vis dar keičia-
ma, tobulinama, prisitaikant prie
besikeičiančių sąlygų. Baigdamas
plk. Satkus pastebėjo, kad Lietuva
remiasi Suomijos pavyzdžiu ir šiuo
metu jau turi gerai paruoštus ir mo-
derniais ginklais  apginkluotus įvai-
rių sričių kariuomenės vienetus.  Da-
lis kariuomenės yra apginkluota nau-
jausiais amerikietiško tipo ginklais.

Po to vyko trumpa programa, pa-
ruošta „Saulutės” lituanistinės mo-
kyklos mokinukų. Nors jų amžius
nuo kelių iki keliolikos metų, bet visi,
apsirengę tautiniais drabužiais, dek-

Vasario 16-oji Lietuvių klube

lamavo eilėraščius ir dainavo. Kai už-
traukė dainą „Ąžuolai žaliuos”,  visa
salė pritarė ir lingavo kartu. Mokyk-
lai vadovauja energinga, trijų vaikų
mama Sotera Maksvytienė, iš Lietu-
vos per California atsikėlusi į mūsų
apylinkę. Mokyklos mokinukai daly-
vavo projekte – piešė matytą ar įsi-
vaizduojamą Lietuvą. Buvo parengta
tų kūrinių parodėlė. Vieni Lietuvą
įsivaizdavo miškingą, kiti rodė kal-
nus, namus, bet kiekviename piešiny-
je plevėsavo tautinė vėliava. Visi su-
derino spalvas teisingai, išskyrus vie-
ną mokinuką, kuriam atrodė, kad

gražesnė vėliava su geltonos spalvos
juosta viduryje.

Po minėjimo Klubo pirmininkė
perskaitė informaciją apie ateinan-
čius renginius, o vicepirmininkė Ste-
fa Prialgauskienė, pavaduodama sek-
retorę, pristatė kai kuriuos daugiau
pažįstamus svečius: buvusį LR Seimo
narį dr. Kazį Bobelį su žmona, prof.
Bronių Vaškelį su žmona, iš Lietuvos
atvažiavusią Jadvygą Damušienę ir
sūnų Saulių, iš Bostono prof. Stasį
Goštautą ir dar keletą asmenų, atos-
togaujančių mūsų apylinkėje.

Profesoriaus G. Subačiaus straip-
snis apie PLB Lituanistikos katedros
likimą (,,Draugas” 2009 m. vasario 7
d.) buvo man didelė staigmena. Jeigu
jau 2007 metais buvo uždarytos ma-
gistro ir daktaro programos, kodėl
apie tai nebuvo pranešta lietuvių
visuomenei ir PLB fondo aukoto-
jams? 

Būtų įdomu ,,Drauge” paskaityti
apie Katedros nuveiktus darbus: kiek
paruošta daktarų, kiek magistrų,
kiek studentų lankė pradinius lietu-
vių kalbos kursus. 

Taip pat esu pamiršęs, kiek lėšų
PLB fondas paaukojo UIC, kad būtų

atidaryta Katedra? Kiek Katedrai
išlaikyti skyrė UIC ir kiek lėšų Ka-
tedrai davė Lietuvos Vyriausybė? 

Aš norėčiau pasiūlyti, kad Illinois
lietuviai imtųsi iniciatyvos paveikti
Illinois valdžią, kad Katedra nebūtų
uždaryta. Taip pat reikėtų surengti
akciją, kad daugiau UIC lietuvių stu-
dentų įsirašytų į lietuvių kalbos kur-
sus. Baigdamas norėčiau padėkoti
straipsnio autoriui ir PLB fondo
pirmininkui už didelias pastangas,
kad Katedra nebūtų uždaryta.

Zigmas Viskanta
Los Angeles, CA

PLB LITUANISTIKOS KATEDROS LIKIMAS

Lituanistinės mokyklos „Saulutė” mokiniai.

Lietuvių Fondo įgaliotinė Aldona
Stasiukevičienė įteikė dovaną li-
tuanistinei mokyklai „Saulutė”.

Kan. Bernardas Talaišis skaito invo-
kaciją prieš minėjimą.

Kalba plk. ltn. Romanas Satkus.
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Prasidès Kauno fortû�
išminavimo darbai

Siekiama supaprastinti palaik¨ 
pervežimo tvarkâ�

Vilnius, vasario 25 d. (ELTA) – 36-erių metų Lietuvos stipruolis Vidas
Blekaitis dalyvaus žymiose galiūnų varžybose ,,Arnold’s Strongman”, kurios
kovo 6–7 d. vyks Columbus mieste (JAV). Tai bus pirmasis birštoniečio pasi-
rodymas šiame turnyre. V. Blekaitis yra penkiskart Lietuvos vicečempionas,
du kartus Baltijos šalių čempionas. Jis 2006 m. pasaulio čempionate Islandi-
joje užėmė ketvirtąją vietą.

Pernai šeštą kartą iš eilės ,,Arnold’s Strongman” varžybas laimėjęs Žyd-
rūnas Savickas šiemet varžybose nedalyvaus. Šio turnyro nugalėtojas laiko-
mas stipriausiu pasaulio žmogumi. ,,Arnold’s Strongman” varžybos yra kul-
tūrizmo legendos, dabartinio California gubernatoriaus Arnold Schwarze-
negger sumanyto renginio ,,Arnold Sports Festival” dalis. 

SPORTAS

Vilnius, vasario 25 d. (ELTA) –
Siekiama palengvinti palaikų perve-
žimo į Lietuvą ir iš mūsų šalies į kitas
valstybes tvarką. Dėl to Vyriausybė
nutarė kreiptis į prezidentą, prašyda-
ma teikti Seimui patvirtinti 1976 m.
Strasbūre priimtą susitarimą dėl pa-
laikų pervežimo.

Pagal dabar galiojančią tvarką,
įmonės, organizuojančios palaikų ga-
benimą, bei asmenys, besirūpinantys
artimųjų palaikų parvežimu į Lietuvą
iš užsienio valstybių, turi gauti Lie-
tuvos diplomatinėse atstovybėse ar
konsulinėse įstaigose leidimą miru-
siojo palaikus parvežti į Lietuvą.

Toks leidimas išduodamas nemo-
kamai, tačiau keblumų kyla tada, kai
mirusiojo palaikai yra toli nuo konsu-
linės įstaigos arba konsulato toje vals-
tybėje nėra. Kai kurios valstybės rei-
kalauja savo atsakingos įstaigos iš-
duoto leidimo, net jei palaikai yra ga-
benami per jos teritoriją tranzitu.

Šios administracinės procedūros
sudaro nemažai sunkumų ir įmo-

nėms, besirūpinančioms palaikų per-
vežimu, ir pavieniams asmenims, ku-
riems teko misija pasirūpinti arti-
mųjų palaikų sugrąžinimu į Lietuvą.

Užsienio valstybių piliečių palai-
kų gabenimas iš Lietuvos iki šiol ap-
skritai nebuvo reglamentuotas. Todėl
2008 m. vasario mėnesį Strasbūre
Lietuva pasirašė tarptautinį susita-
rimą dėl palaikų pervežimo. Prie šio
susitarimo yra prisijungusi 21 Euro-
pos valstybė.

Pagal susitarimą, valstybės pri-
valo paskirti įstaigą, kuri būtų atsa-
kinga už numatytos formos doku-
mentų išdavimą. Toks dokumentas
išduodamas tik įsitikinus, kad nėra
pažeisti epidemiologijos reikalavimai.
Susitarimas taip pat reikalauja už-
tikrinti, kad karstuose nebūtų gabe-
nama kontrabanda ar kiti draudžia-
mi daiktai.

Numatoma, jog Lietuvoje teisė
išduoti leidimus palaikams pervežti
būtų suteikta Valstybinei visuomenės
sveikatos priežiūros tarnybai. 

Kaunas, vasario 25 d. (ELTA) –
Kauno miesto savivaldybėje prista-
tyti Juozo Vitkaus inžinerijos batalio-
no išminavimo kuopos artimiausi
planai, susiję su darbais Kauno savi-
valdybės teritorijoje. Juos numatoma
pradėti kovo pabaigoje.

Nors seniai kalbama apie paveldo
vertybės – Kauno tvirtovės fortų iš-
minavimą, iš esmės jis dar neprasi-
dėjęs. Nepaisant to, kad prieš kelioli-
ka metų vokiečių išminavimo specia-
listai, anot J. Vitkaus bataliono kari-
ninko Nerijaus Aleknos,  atliko apie
80 proc. išminavimo darbų viename
iš carinės karo tvirtovės objektų – 4-
ajame forte.

Išminavimo specialistų teigimu,
įsitikinimo, kad iš naujo nereikia įdė-
miai patikrinti visos šio forto teritori-
jos ir kad išminavimas čia jau baig-
tas, nėra. Vokiečiai darbus nutraukė,
Lietuvai pritrūkus lėšų, tačiau tiks-
lios dokumentacijos, kas minėtame
forte jau atlikta, Lietuvos kariškiams
šiandien trūksta.

Juozo Vitkaus inžinerijos bata-
liono išminavimo štabo viršininko
majoro Juliaus Gaižausko aiškinimu,
pirmiausia aštuoni iš devynių (Kauno
9-ajame forte veikia muziejus) ap-
leisti fortai bus išžvalgyti, o paskui iš-

minuojami, išsamiai aptarus darbų
eigą su fortų šeimininkais.

Ištisinio išminavimo darbus Lie-
tuvoje atlieka 22 kuopos žmonės,
nors jų kuopoje – daugiau nei 100.
Nuo 1991 m. batalione gauti 9,199
pranešimai apie rastus sprogmenis,
išminuotojai iki 2009 m. neutralizavo
daugiau nei 55,000 sprogmenų.

Jei pažvelgtume į kariškių suda-
rytą žemėlapį, matytume, kad labiau-
siai sprogmenimis užterštos teritori-
jos yra apie Vilkaviškį, nes čia vyko
bene įtempčiausi Lietuvoje mūšiai
Antrojo pasaulinio karo metu. Daug
sprogmenų randama Panevėžio, Šiau-
lių, Klaipėdos, Tauragės ar Alytaus ra-
jonuose. Dažniausiai – granatsvaidžio
minų ir artilerijos sviedinių.

Kauno savivaldybės teritorijoje
šiemet išminuotojai dirbs senajame
Aleksoto aerodrome ir 1-ajame bei 6 -
ajame fortuose. Kauno tvirtovės išmi-
navimo darbus 20 hektarų plote pla-
nuojama pradėti kovo 23 dieną.

J. Gaižausko žodžiais tariant, kol
kas negalima pasakyti, ar labai
sprogmenimis užteršti senieji Kauno
fortai ir kiek užtruks jų išvalymo dar-
bai. Žinoma tik tiek, jog jie tęsis ne
vienerius metus. 

Kijevas, vasario 25 d. (ELTA) –
Ukrainos sostinėje Kijeve vykusiame
tarptautiniame graikų-romėnų im-
tynių turnyre Lietuvos atstovai iško-
vojo po vieną visų spalvų medalį.

Svorio kategorijoje iki 85 kg bu-
vęs joniškietis Vilius Laurinaitis nu-
galėjo 5 varžovus ir užėmė pirmą vie-
tą. Praėjusių metų Europos čempio-
nate penktąją vietą užėmęs sporti-
ninkas šį sezoną džiaugėsi pergale
jau šeštame jaunių turnyre.

Svorio kategorijoje iki 54 kg si-
dabro medalį pelnė Ramūnas Dagys.
Jis įveikė keturis imtynininkus, ta-
čiau finale pralaimėjo moldavui Mak-

sim Mamulat.
Bronzos medalį svorio kategori-

joje iki 76 kg iškovojo Julius Matuze-
vičius. Pirmose dviejose imtyse Ju-
lius bendru rezultatu 28:0 nugalėjo
Ukrainos imtynininkus, tačiau tre-
čiojoje turėjo pripažinti vėliau turny-
ro nugalėtoju tapusio dar vieno uk-
rainiečio Aleksej Krecij pranašumą.
Nesėkmė buvusio joniškiečio neišmu-
šė iš vėžių ir, įveikęs dar du varžovus,
jis iškovojo bronzos apdovanojimą.

Tarptautiniame turnyre dalyva-
vo 250 sportininkų iš Baltarusijos,
Čekijos, Kroatijos, Lenkijos, Moldo-
vos, Rumunijos, Ukrainos ir Lietuvos.

ES ministrai nesutarè dèl
ekonomikos gaivinimo plano 

Lietuvos imtynininkai iškovojo 
tris medalius

Atkelta iš 1 psl. Pateikti
pasiūlymai turėtų sustiprinti ES
energetinį saugumą, ta būtinybė at-
sirado dėl Rusijos-Ukrainos dujų gin-
čo ir siekio atgaivinti ES ekonomiką,
kuri yra apimta krizės sąstingio.

Siekdama užsitikrinti kai kurių
šalių paramą Komisija buvo padidi-
nusi bendrą finansavimo sumą nuo
3,5 mlrd. iki 3,75 mlrd. eurų, dalį lė-
šų skiriant Prancūzijai ir Italijai.

Tačiau tiek Komisijos pirminin-
kui Jose Manuel Barroso, tiek Čeki-
jos ministrui pirmininkui Mirik To-
polanek nepavyko įtikinti Vokietijos
kanclerės Angela Merkel pritarti
šiam projektui. A. Merkel pareiškė,
kad ES parama „neturi pakeisti pri-
vačių įmonių investicinių projektų”.

ES išorinių ryšių komisarė Be-
nita Ferrero-Waldner paragino mi-
nistrus pritarti 350 mln. eurų para-
mai, kuri bus skirta įgyvendinant
Rytų partnerystės projektą.

Rytų partnerystės projektu sie-
kiama stiprinti ES santykius su Ar-
mėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija,
Gruzija, Moldova ir Ukraina, vystyti
daugiašalį bendradarbiavimą atski-
rose srityse. Iš esmės tai ES bandy-
mas silpninti Rusijos įtaką šiame re-
gione, kas ypatingai tapo svarbu po
paskutinio Rusijos-Gruzijos karinio
konflikto.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras V. Ušackas kalbėdamas apie ES
Rytų partnerystės programą pažy-
mėjo, kad ši programa prisidės prie

saugumo ir stabilumo kūrimo nuo
Baltarusijos iki Azerbaidžano, taip
pat pagilins ekonominį regiono šalių
ir ES bendradarbiavimą, sustiprins
demokratinį valdymą ir visuomenių
atvirumą.

Kalbėdamas apie Baltarusiją,
ministras pabrėžė, kad Lietuvos
noras yra nepriklausoma, stabili,
laisvos rinkos dėsniais besivadovau-
janti Baltarusija, kuri žengtų žings-
nius atviros, demokratinės visuome-
nės įtvirtinimo link. Lietuva sieks,
kad Baltarusija ES Rytų partnerystėje
galėtų dalyvauti kaip visateisė narė.

Tačiau nebuvo išvengtas finan-
savimo klausimas. Prancūzija sua-
bejojo tikslingumu skirti naują fi-
nansavimą, kai lėšas buvo planuota
suteikti iš taip vadinamo „kaimynys-
tės politikos” biudžeto.

Prancūzijos užsienio reikalų mi-
nistras Bernard Kouchner pažymėjo,
kad 15 mln. eurų kiekvienai iš šešių
šalių yra per daug, ,,jei planuojate su-
rengti konferenciją, tačiau per ma-
žai, kad pagelbėtume ekonomiškai.
Ypatingai Ukrainai, kurios ekono-
mikos rodikliai krito 20 proc.”

B. Kouchner pateikė pasiūlymą į
Rytų partnerystės projektą įtraukti
ir Turkiją su Rusiją, kad pastaroji ša-
lis „nesijaustų esanti visiškai apsup-
ta” NATO valstybių. Tačiau šis siūly-
mas nesulaukė didelio palaikymo.
Čekijos užsienio reikalų ministras
Karel Schwarzenberg apie tai atsi-
liepė gana pašaipiai.

Vilnius, vasario 25 d. (Bernardi-
nai.lt) – Britanijoje pranešama apie
mažėjantį atvykusiųjų iš naujųjų Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalių imigrantų
skaičių. Manoma, kad tai lemia tiek
atpigęs Anglijos svaras, tiek ir tai,
kad daugelis naujųjų europiečių, no-
rėjusių išvykti dirbti į užsienį, jau iš-
vyko.

Vidaus reikalų ministerijos duo-
menimis, nacionalinio draudimo nu-
merių, suteikiamų užsieniečiams,
skaičius per metus sumažėjo 7 proc.,

tačiau nauji atvykėliai vis dar skai-
čiuojami ne dešimtimis, bet šimtais
tūkstančių.

Kartu pastebima, kad vėl labai
daugėja prieglobsčio prašytojų ne iš
ES šalių. Laukdami sprendimo dėl
savo prašymo – kuris dažniausiai bū-
na neigiamas – šie žmonės gauna pa-
šalpas ir dažnai nemokamą būstą.
Statistika liudija, kad laukiančiųjų
sprendimo skaičius sparčiai auga, o
kartu – ir valstybės išlaidos, susiju-
sios su atvykėlių išlaikymu.

Didžiojoje Britanijoje 
maž∂ja imigracija
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Haga, vasario 25 d. (AFP/BNS) –
Tūpdamas Amsterdamo Schiphol oro
uoste trečiadienį sudužo keleivinis
,,Turkish Airlines” lėktuvas, kuriuo
skrido 143 žmonės, pranešė aviacijos
pareigūnai. Nors pareigūnai Turki-
joje paskelbė, kad niekas nežuvo, te-
levizija ,,CNN Turk” pranešė, kad
per avariją vienas žmogus žuvo, o dar
20 buvo sužeisti.

Olandijos televizija parodė ant
žemės prie pat gyvenamųjų namų
gulintį ir į tris dalis suskilusį lėktuvą,
aplik kurį dirba gelbėtojai. Televizija
NOS pranešė, kad po avarijos buvo
užpildyti mažiausiai keturi palaikų
maišai ir kad maždaug 50 žmonių
nenukentėjo ir patys lipo iš lėktuvo.

THY vadovas Candan Karlitekin
Turkijoje per spaudos konferenciją
sakė, kad lėktuve ,,Boeing 737-800”
buvo 127 keleiviai, tarp jų – vienas
vaikas ir 7 įgulos nariai.

C. Karlitekin paaiškino, kad lėk-
tuvas, bandydamas nutūpti, nukrito
maždaug 500 m nuo tūpimo. Vienas
keleivis Turkijos televizijai NTV
pasakojo, kad lėktuvui tupiant jo
uodega kliudė žemę.

Schiphol oro uostas pagal aptar-
naujamų keleivių skaičių yra penktas
Europoje. 2007 m. jis aptarnavo be-
veik 48 mln. keleivių, rodo naujausi
,,Airports Council International”
(ACI) paskelbti duomenys.

užtrauktų baudžiamąją atsakomybę
už Sovietų Sąjungos pergalės Antra-
jame pasauliniame kare neigimą. J.
Čaika teigia, kad tokie neigimai pa-
žeidžia dorą bei moralę. Jo teigimu,
kovojant su tuo, gali būti priimtas
įstatymas, kuris numatys baudžia-
mąją atsakomybę už Sovietų Sąjun-
gos vaidmens nugalint nacizmą men-
kinimą. Skelbiama, kad S. Šoigu pa-
siūlymą jau parėmė Aukštesnieji
Rusijos parlamento rūmai.

BEIJING
Tibeto gyventojai trečiadienį su-

tinka Naujuosius metus pagal tra-
dicinį Mėnulio kalendorių. Dalai
Lama anksčiau perspėjo, kad Kinijos
centrinė valdžia, kuri smarkiai su-
stiprino saugumą šiame Himalajų
kalnų regione, planuoja ,,neįsivaiz-
duojamo” masto susidorojimus.
Tremtyje gyvenantis Tibeto dvasinis
vadovas ir aktyvistų organizacijos
pranešė apie įtemptą padėtį šiame
regione ir kaimyninėse Kinijos pro-
vincijose, kuri menkai derėjo prie
centrinės Beijing valdžios organi-
zuotų šventinių reginių.

DAKA
Maištaujantys Bangladešo kariai

paėmė įkaitais karininkus ir paža-
dėjo ,,viską sunaikinti”, jeigu juos
pultų armijos pajėgos, vienas iš suki-
limo dalyvių sakė Bangladešo televi-
zijai. Karys nenurodė, kiek įkaitų
paimta į nelaisvę, tačiau patikino,
kad ,,nepaleisime jų, jeigu vyriausybė
nesuteiks mums visiems malonės,
nepatenkins mūsų reikalavimų ir
neatitrauks armijos nuo mūsų sto-
vyklos”.

BUŠEHRAS
Iranas, kuris nepaisydamas tarp-

tautinių apribojimų vykdo savo bran-
duolinę programą, išbando pirmąją
atominę elektrinę, kurios statyba
smarkiai vėlavo. Bušehro elektrinės
statybą parėmė Rusija, bet darbai
vėlavo dėl virtinės priežasčių, ypač
dėl Vakarų kaltinimų, kad Iranas
savo branduoline programa dangsto
siekį įsigyti branduolinių ginklų.
Elektrinės paleidimas Iranui bus
didžiulis žingsnis į priekį plėtojant
branduolines technologijas.

Pasaulio naujienos

,,Atsiskaitymo dienâ” B. Obama
žada, kad Amerika atsigaus 

Amsterdame tùpdamas sudužo
turkû lèktuvas

TALINAS
Buvęs Estijos gynybos ministeri-

jos pareigūnas, kuris buvo kaltina-
mas šnipinėjimu Rusijai ir NATO
paslapčių perdavimui, buvo nuteistas
kalėti 12 metų ir 6 mėnesius, pranešė
teismo pareigūnai. Teismas buvusį
aukštą valstybės pareigūną, 61-erių
metų Herman Simm pripažino kaltu
valstybės išdavyste ir neteisėtu tar-
nybinės informacijos perdavimu už-
sienio valstybei. Be to, H. Simm tu-
rės atlyginti gynybos žinybai padary-
tą žalą – sumokėti jai iš viso 20 mln.
155 tūkst. kronų (4,6 mln. litų). 

BRIUSELIS
Rusija išlieka svarbia energijos

išteklių tiekėja Europai, tačiau Euro-
pos Sąjunga (ES) plėtos ,,Nabucco”
projektą, pareiškė Europos Komisijos
(EK) atstovas. ,,Nabucco” vamzdynu
dujos iš Kaspijos regiono, Artimųjų
Rytų ir Egipto Europai būtų tiekia-
mos per Turkiją, Bulgariją, Rumuni-
ją, Vengriją, Austriją. Rusija siūlo
,,Nord Stream” nutiesti per Baltijos
jūrą, ,,South Stream” – per Juodąją
jūrą, aplenkiant tranzitines val-
stybes.

LONDONAS
Didžiosios Britanijos princas

Charles nuoširdžiai pagerbė savo
,,mylimą senelę”, atidengiant kara-
lienei Elizabeth, karalienei motinai,
skirtą paminklą. Karalienės motinos
paminklo atidengimo iškilmėse Lon-
done dalyvavo Didžiosios Britanijos
karalienė Elizabeth II ir karališko-
sios šeimos nariai, ministras pirmi-
ninkas Gordon Brown. Skulptoriaus
Philip Jackson sukurtas bronzinis
paminklas yra 2,9 m aukščio. Jis sto-
vi procesijų alėjoje, kuri Buckingham
rūmus jungia su Trafalgar aikšte.

MASKVA
Rusijos generalinis prokuroras

Jurij Čaika parėmė Ypatingųjų
situacijų ministerijos vadovo Sergej
Šoigu siūlymą priimti įstatymą, kuris

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Washingtona, DC, vasario 25 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas Ba-
rack Obama žadėjo vesti įsibaiminu-
sią Ameriką šiuo sunkiu laikotarpiu,
kad ji iš jo pakiltų stipri kaip niekad,
ir paskelbė ,,atsiskaitymo dieną” po
to, kai nesaikingumo laikai baigėsi
ekonomikos smukimu. Ambicingame
pirmajame savo kreipimesi į Kong-
resą naujasis prezidentas pareikalavo
nacionalinio pasiaukojimo ir atsako-
mybės, taip drąsiai parodydamas pa-
sitikėjimą, kuris turėtų atkurti jo
šalies optimizmą ir atgaivinti smun-
kančią jos ekonomiką.

Laukiant daugybei programų ir
pertvarkų, prezidentas pareikalavo
peržiūrėti finansinį reguliavimą ir
perspėjo, kad jam gali prireikti dau-
giau nei 700 mlrd. dolerių, kurie jau
numatyti finansiniam sektoriui gel-
bėti. Jis bandė išsklaidyti niūrius
debesis ir žadėjo pastūmėti Ameriką į
atsikuriančios energijos ir naujos
kartos automobilių ateitį, kai visi
amerikiečiai gaus sveikatos priežiū-
rą, o vaikai nebus metami iš mokyk-
lų.

Kalbėdamas apie sunkų laiko-
tarpį išgyvenantį finansų sektorių B.
Obama paskelbė vyriausybės skolini-
mo planą įšalusiai kreditų rinkai
,,atitirpdyti” ir automobilių bei būstų
pirkimui finansuoti. Jis patikino
amerikiečius, kad jų santaupos yra
saugios, ir teigė, kad taupymo bankai
nereiškia, kad mokesčių mokėtojų
pinigais bus apipilti godūs jų vadovai.
,,Kalbama ne apie pagalbą bankams,
o apie pagalbą žmonėms”, – pažymėjo

jis.
Perėjęs prie pasaulio temos B.

Obama paskelbė, kad prasidėjo nau-
jas JAV diplomatinių įsipareigojimų
laikotarpis, paragino įstatymų leidė-
jus finansuoti JAV ginkluotųjų pajė-
gų ekspansiją ir pažadėjo ,,greitą bei
tikrą teisingumą” sulaikytiems tero-
ristams.

Prezidentas perspėjo, kad atsiga-
vimo kaina bus nauja ekonomika, kai
žmonės leidžia pagal savo išgales ir
atsisako lengvo turto ir greito pelno
vaikymosi.

Griežtai sukritikuodamas buvusį
prezidentą George W. Bush ir net jo
pirmtaką, demokratą Bill Clinton, B.
Obama perspėjo, kad amerikiečiai
pernelyg ilgai labiau vertino trumpa-
laikį materializmą, o ne ilgalaikį
saugumą. ,,Nesugebėjome žvelgti to-
liau nei kitas mokėjimas, kitas ket-
virtis ar kiti rinkimai, – sakė B. Oba-
ma. – Visą laiką kritiški debatai ir
sunkūs sprendimai buvo atidėliojami
kuriam kitam kartui kurią kitą die-
ną... Na, ta atsiskaitymo diena atėjo
ir atėjo laikas prisiimti atsakomybę
už savo ateitį.”

B. Obama pažadėjo, kad vado-
vaus kovai už taupymą, ir sakė, kad
jo padėjėjai tvarko federalinį biudže-
tą pagal jo pažadą iki 2013 m. perpus
sumažinti jo deficitą, kuris, kaip spė-
jama, šiemet pasieks 1,3 trilijono
dolerių. Jis taip pat žadėjo nutraukti
G. W. Bush administracijos praktiką
neįrašinėti milijardų dolerių karams
Afganistane ir Irake į federalines
,,buhalterines knygas”. 

SCANPIX nuotr.
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DAR ŠIEK TIEK
INDIŠKOS VIRTUVĖS

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

Mūsų stalui

Pastaba. Pereitos savaitės straips-
nyje skaitytojas galėjo pastebėti, kad
indišką padažą „curry” į lietuvių kal-
bą verčiau žodžiu „karis”. Turėkite
omenyje, kad kai kurioje literatūroje
rasite vartojamą žodį „keri”, o ne
„karis”. Tai tas pats padažas, tik
skirtingai pavadintas skirtingose
knygose. 

Stebuklingos žolelės

JAV gyvenančios populiarios in-
dų rašytojos Chitra Banerjee Diva-
karuni romane ,,Žolininkė” pasakoja-
ma apie indę moterį, vardu Tilo, tu-
rinčią prieskonių parduotuvę Oak-
land, California valstijoje. Jos klien-
tai nė neįtaria, kad ši moteris yra
tikra burtininkė: vos žvilgtelėjusi į
žmogų, jau žino, koks prieskonis jam
reikalingas, kad jis būtų sveikas,
laimingas, kad išsipildytų jo karš-
čiausios svajonės.

Chitra geru žodžiu mini cinamo-
ną: esą jis padeda užmegzti draugiš-
kus santykius, išsklaidyti priešišku-
mą. Žolininkė Tilo pasiūlo cinamono
neseniai iš Indijos atvykusiam jau-
nuoliui Jagjitui, kuriam sunku apsi-
prasti Amerikoje, jis čia jaučiasi sve-
timas. Cinamonas padės jam šioje
šalyje pasijusti kaip namuose, susi-
rasti draugų, greičiau išmokti sve-
timą kalbą.

Ji stengiasi išklausyti visų bėdas
ir kiekvienam parinkti tinkamų žole-
lių. Tačiau vieną dieną žolininkė pati
pakliūva į bėdą – iki ausų įsimyli te-
nykštį vyriškį ir apgailestaudama
pati sau prisipažįsta, jog nuo mei-
lės… žolelių nėra.

Kokį prieskonį turėtume rinktis,
kad būtume sveiki, energingi, gyvy-
bingi, patenkinti, laimingi, nepristig-
tumėte optimizmo, naujų idėjų, kad
išsipildytų mūsų karščiausios svajo-
nės ir lūkesčiai? Jo aromatas ir sko-
nis nebūtinai turėtų būti ypatingas.
Galbūt jūsų dėmesį patrauks visai
skirtingi dalykai. Tiesiog pasikliau-
kite savo juslėmis ir kantriai laukite,
kol informacijos jūra atplukdys į
krantą kaip tik tai, ko jums reikia.

Apskritai, leisdamiesi į žolelių
paieškas, nebijokite eksperimentuoti.
Užsidegę šia aistra neturėtumėte pri-
stigti informacijos. Išbandykite kuo
daugiau prieskonių, skanaukite
prieskoniais pagardintų valgių. Azi-
jos kraštų parduotuvėse yra aibė
visokių prieskonių, žolelių, grybų,
padažų. 

Madrasiškai pagaminti 
kario viščiukai

Viščiukas, 
3 šaukštai riebalų, 
2 pilni šaukštai smulkiai sup-

jaustytų svogūnų, 
2 skiltelės česnako, 
šaukštas kario miltelių (curry

powder), 
truputį vandens arba mėsos sulti-

nio, 
druskos, 
citrinos, 
šaukštas pomidorų tyrės.
Svogūnas ir česnakas apkepina-

mi, po 2–3 min. įberiamas šaukštas

kario miltelių ir, sumažinus ugnį, vis-
kas 3–4 min. patroškinama. Paruoš-
tas, supjaustytas porcijomis viščiu-
kas sudedamas į keptuvę, gerai su-
maišomas su prieskoniais ir uždeng-
tame inde ant nedidelės ugnies troš-
kinamas. Jei skysčio mažai, galima
įpilti vandens arba mėsos sultinio,
kad padažas būtų apytirštis. Norint į
jį galima įkrėsti pomidorų tyrės.
Troškinys pagardinamas citrinos sul-
timis, druska ir pipirais. Šis patieka-
las labai mėgstamas Indijos pietuose.

O šiaurėje labiau vertinama

Aviena  su špinatais

Pusantro svaro avienos, 
2 sv. špinatų, 
2 šaukštai jogurto, 
3 šaukštai sviesto, 
2 galvutės svogūnų, 
3/4 šaukštelio geltonojo imbiero, 
1/2 šaukštelio kalendros, 
2 šaukšteliai malto imbiero, 
1/4 šaukštelio maltų raudonųjų

pipirų (vietoj šių prieskonių galima
dėti pilną šaukštą kario miltelių), 

šaukštelis malto imbiero, 
didelis žiupsnys kmynų, 
2 šaukšteliai garstyčių grūdelių, 
druskos.
Smulkiai supjaustytas svogūnas

apkepinamas gerai įkaitintuose rie-
baluose, įberiama geltonojo imbiero
ir 3–4 min. patroškinama ant mažos
ugnies. Paskui sudedama mėsa, įpila-
ma truputį vandens ir uždengus
valandą laiko patroškinama. Tuomet
suberiami smulkiai supjaustyti švieži
špinatai, imbieras, kmynai, garsty-
čios, supilamas jogurtas, įberiama
raudonųjų pipirų ir druskos. Viskas
gerai išmaišoma ir uždengus dar 15
min. patroškinama, puodą kartas nuo
karto sukratant. Jei reikia, įpilama
vandens. Patiekalas turi būti kaip
košė, beveik be skysčio. Paduodamas
su biria ryžių koše.

Indija – vaisių kraštas. Kokoso
riešutų, datulių, mango vaisių, citri-
nų šalis. Ir Indijoje visi šie vaisiai
mėgstami ir valgomi taip pat, kaip ir
visose kitose pasaulio šalyse.

Kokoso pienas 

2 puodukai pieno, 
vandens, 
vienas puodukas skiltelėmis sup-

jaustytų kokoso riešutų.
Supjaustyti kokoso riešutai užpi-

lami verdančiu pienu, sumaišytu per
pusę su vandeniu (jis riešutus turi
apsemti), nukeliami nuo ugnies,
20–30 min. palaikomi, paskui pertri-
nami per sietą ir nukošiami. 

Ilga laiką viešpatavę anglai
turėjo nemažai įtakos indų virtuvei.
Tačiau ir anglai kai ką perėmė iš
indų. Pateikiu valgio receptą, kuris
yra anglų ir indų kūrinys.

Ananasiniai kukuliai 

2 kiaušiniai, 
pilnas puodelis (125 g) miltų, 
keletas šaukštų pieno, 
žiupsnelis druskos, 
2 šaukštai griežinėliais supjaus-

tyto ananaso, 
riebalų, 
miltinio cukraus.
Iš persijotų miltų, suplaktų kiau-

šinių, druskos ir pieno užminkoma
kieta tešla. Paskui ji suminkoma su
ananaso griežinėliais. Iš šios tešlos
šaukšteliu pakabinami nedideli ku-
kuliukai, kurie verdami įkaitintuose
riebaluose, kol pasidaro rusvai auk-
sinės spalvos. Prieš duodant apibars-
tomi miltiniu cukrumi.

Jogų arbata 

Ajurvedoje (indų liaudies medici-
noje) prieskonių arbatoms teikiama
ypatinga reikšmė. Jos valo organiz-
mą, sušildo kūną, suteikia pusiaus-
vyrą, pripildo energijos, padeda iš-
vengti peršalimo ligų. Viena vertus,
jos gydo, kita vertus, šios arbatos ska-
nios ir gali būti geriamos bet kuriuo
metų laiku. Atkreipkime dėmesį, kad
karšto klimato kraštuose pačiomis

karščiausiomis dienomis troškulį
žmonės malšina ne gerdami šaltą
vandenį su ledais, bet, kaip arabai,
gerdami karštą kavą. O Azijos kraš-
tuose geriama karšta prieskonių ar-
bata. Pats nesveikiausias ir net pavo-
jingas būdas per karščius gerti van-
denį su ledais.

1968 metais California valstijoje
indų jogas Bhajans pradėjo mokyti
ajurvedos ir jogos. Po užsiėmimų jis
siūlydavo mokiniams išgerti priesko-
nių arbatos. Tas gėrimas buvo pava-
dintas jogų arbata. Šis pavadinimas
ilgainiui prigijo pasaulyje. Esama
penkių gatavų prieskonių arbatos mi-
šinių. Švelnesnio skonio arbata ski-
riama vaikams. Visame pasaulyje ži-
nomos jogų arbatos (žolelių mišinio
ar virimo maišeliuose) galima įsigyti
ekologiškų produktų ir sveiko maisto
parduotuvėse. Ją gardu gerti vieną
arba su priedais: citrina, medumi ar
pienu, taip pat su sojų, ryžių ar avižų
pienu bei saldžia grietinėle. Šiose
parduotuvėse galima nusipirkti ir
kitų vertingų prieskoninių augalų,
arbatos, maišytos su vaistažolėmis ir
kitais priedais. Pavyzdžiui, imbiero
arbatos maišeliuose, pagardintos cit-
rinžolėmis, mėtomis, cinamonų, sal-
dymedžių, kardamonų ir gervuogių
lapais.

Rytiečiai mano, kad peno reikia
ne tik kūnui, bet ir sielai. Norėdami
patenkinti tiek kūno, tiek sielos po-
reikius, tenykščiai gyventojai prieš
valgį ir po jo, taip pat tarp valgymo
visados geria prieskonių arbatą. Gal-
būt gerdami prieskonių arbatą rytie-
čiai, skirtingai nei amžinai skubantys
amerikiečiai, apskritai lengviau susi-
doroja su kasdieninėmis problemo-
mis?

Prieskonių pienas 

Kitaip nei ruošiant arbatą, pries-
konių košti nereikia. Į pieną prideda-
ma šviežiai maltų prieskonių, išmai-
šoma ir geriama. Negalintys ar nemė-
gstantys gerti karvės pieno gali rink-
tis sojų, ryžių arba avižų pieną (jo ga-
lima gauti sveiko maisto parduotuvė-
se). Šie pieno pakaitai irgi labai ska-
nūs. Ypač rekomenduotinas avižų
pienas, ypatingai vaikams. 

Įpilkite į indą du puodukus pieno
ir užkaiskite. Prieš jam užverdant
įberkite nubrauktą šaukštelį šviežiai
maltų vienos ar kelių rūšių priesko-
nių ir sumaišykite. Pagal skonį pri-
dėkite medaus ir gerkite.

Prieskonių pienas laikomas
,,dvasios penu”. Jis geriamas ne tik
su saldžiais prieskoniais, kaip antai
cinamonu, vanile, muskatu, karda-
monu ir kalendra, bet ir su aštres-
niais priedais – paprikomis ir pipirais.
Pienas maišomas cinamono lazde-
lėmis, kurios paskui sučiulpiamos.

Prieskonių kava 

Kavą irgi galima paruošti su įvai-
riais prieskoniais. Tiesiog kartu su
kava į kavos virimo aparatą įdėkite
maltų prieskonių. Galite rinktis, ko
širdis geidžia. Tinka ir aštresni prie-
dai, tokie kaip sėjamosios juodgrūdės,
pipirai ir kvapieji pimentai. Nepatar-
tina vienu metu dėti daug skirtingų
rūšių prieskonių. 

Labai skani kava su cinamonu,
muskato riešutais, kardamonu ar va-
nile. Svečiams padarysite malonią
staigmeną, jei po puikios vakarienės
ar pietų pasiūlysite išgerti prieskonių
kavos. 

Tiek prieskonių arbata, tiek kava
skaniai geriasi ir, ko gero, dažnas ap-
gailestaus anksčiau neturėjęs progos
paragauti šių nuostabių gėrimų.

Galbūt gerdami prieskonių arbatą rytiečiai, skirtingai nei amžinai
skubantys amerikiečiai, apskritai lengviau susidoroja su kasdieninėmis
problemomis?



DRAUGAS, 2009 m. vasario 26 d., ketvirtadienis                     9

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

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

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

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

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 46

Sunku pasakyti, ką ji mintijo, ko-
kie planai sukosi jos galvoje, bet vie-
na aišku: ji žinojo, kad vyras neištiki-
mas. Darbo jokio nedirbo, nebent
kiaušinį išsivirdavo ar išsikepdavo,
kai likdavo viena namuose. Tąkart ji
blogai jautėsi, skausmo nenumalšino
nė geriami vaistai, visą mielą dienelę
nesikėlė, dejavo, prašė jo pabūti šalia.
Vakare, kai mama išsikamavusi už-
migo, tėvui parūpo vis rečiau besu-
laukianti savo vyro kaimynė, nes jo
apsilankymas jai būdavo tikra šven-
tė. Naktį, kada kaimynės šviesūs
marškiniai užgeso mūsų tėvo glėbyje,
kai jų apsikabinimas priminė dviejų
gyvačių, susipynusių tarpusavyje,
žaismą, tyliai prasivėrė kambario
durys. Nebuvo nė mažiausio garselio,
o gal ir buvo, et... – Stefa nutilo,
žiūrėjo nematančiomis akimis šven-
tųjų paveikslų link. – Vėliau Valio
žmona prasitarė, būk tai girdėjusi
laukujų durų trinktelėjimą, bet pa-
manė, kad tai vėjas. Rytą tėvas grįžęs
į namus rado žmoną prie durų par-
kritusią be gyvybės ženklų. Plaukai
išsidraikę, veidas išbalęs, o prie jos
lovos tįsojo ant grindų išsiskleidusi
Biblija. Kai šventa žemelė ją pri-
glaudė, o kaimynės vyras vis negrį-
žo, toji persikraustė gyventi pas tėvą,
o karui artinantis nauja gyvybė jau
beldėsi į šį pasaulį. Gal būtų ir gra-
žiai sugyvenę, kas ten žino, jeigu ne
karas. Dvaras, kaip jau minėjau, su-
pleškėjo iki pamatų, o namelis, nors
ir keista, liko. Ten ir gyveno, bet neil-
gai. Matyt, likimas keravojo, ėjo per
lauką, tik langai sudrebėjo. Persi-
gandę išpuolėm – ir prie tėvo, o šis
guli kraujuose, be kojos. O kai iš ligo-
ninės parvažiavo, jau sakiau, į maši-
ną, ir sudiev. Koks ten iš jo dvarinin-
kas – nei namų, nei kumečių netu-
rėjo, o jiems nerūpi, taip, matyt, įsa-
kyta. Kai tu pradėjai eiti į gimnaziją,
tai pagalvojau, – o tu geras mokinys
buvai,– kad ateity tėvo tremtis gali
pakenkti, tai ir įrašiau tavo doku-
mentuose nusigyvenusio, jau mirusio
tolimo giminaičio Broniaus, turinčio
tokią pat pavardę, vardą. Aš jau bu-
vau pripratus, maniau, kad ši paslap-
tis giliai palaidota, taip giliai, kad neį-
manoma atkasti, o matai, vis tiek
iškniso.

Stefa įrėmė akis į brolį ir, šiek
tiek nuogąstaudama, tarstelėjo: –
Sakyk, Augi, o gal kas pakusė?
Įskundė?

– Kad lyg ir...
– Ale tu gerai pagalvok, gal kam

neapdairiai leptelėjai. Tiek metų
praėjo, ir nei iš šio, nei iš to vardas
užkliuvo.

– ...
– Et, kas juos supaisys, – mos-

telėjo Stefa ranka, norėdama pra-
giedrinti brolio nuotaiką, – neturi ką
veikti, tai ir knaisiojas, žinok, kas
jiems šaus į galvą.

Augustinas atitempė iš mašinos
krepšį lauktuvių, butelį Stoličnos, gal
kas ateis, gal peršalsi, porino ir akies
krašteliu pastebėjo sesers šyptelėji-
mą. Prižadėjo dažniau aplankyti,
nors žinojo, jog meluoja, kad grįžęs
vėl įklimps į nesibaigiančius darbus.

Dvidešimt penktas skyrius

Likusi viena, Vincenta nerasdavo

sau vietos. Ištuštėję namai pasitikda-
vo liūdnais langais, aštrioje, širdį ge-
liančioje tyloje skendo Laimučio kam-
barys. Savaitė po savaitės, mėnuo po
mėnesio Vincenta stengėsi priprasti
gyventi be sūnaus. Iš pradžių, po jo
dingimo, jai atrodė, kad jos kūnas
tuščias apvalkalas, o visi žmogiški
jausmai ją paliko. Ji jautėsi taip, tarsi
būtų mirusi ir kažkokia mechaninė
būtybė, užvaldžiusi jos kūną, jos gal-
vą, tęstų gyvenimą, jos gyvenimą,
kaip ir anksčiau. Kur tik eidavo, jai
atrodė, kad vaikščioja tomis, Laimu-
čio kojelėmis nupėduotomis vietomis.
Kiekvienas jo užsilikęs žaislas, rūbe-
lis suteikdavo jai skausmingą nusira-
minimą. Naktys buvo ilgos ir kamuo-
jančios. Valanda po valandos, nesu-
merkus akių, ji gulėjo greta kietai
miegančio Augustino, kartais pasuk-
davo galvą į vos jaučiamą, pro atdarą
langą, vėjelio dvelksmą, žvilgsnis už-
kliūdavo už spingsinčios žvaigždelės,
tarsi ten būtų įsikūnijusi Laimučio
dvasia.

Prisiminimai apie Laimutį visą
laiką kankino Vincentą. Praeina sa-
vaitės, Vincentos jausmai tarsi at-
bunka, bet tampa gilesni, virsta į gilų
neišsemiamą srautą kančios. Kažkur
tamsiuose, slaptuose sąmonės užka-
boriuose atmintis visam laikui išsau-
gojo tą dieną, kai Laimutis ėjo ir išėjo.
Tarsi nepermatoma tamsa prarijo
džiaugsmo šviesą. Bėgo dienos, mė-
nesiai, metai. Ji prabudusi klausyda-
vo, ar nepasigirs Laimučio balsas, o
atsikėlusi skubėjo į jo kambarį, tikė-
damasi pamatyti garbanėles, nes jis
visada miegodavo ant pilvuko, o plau-
kučiai apsklęsdavo jo galvelę. Na-
muose, ji girdėjo jo skambantį tarsi
styga balselį, pripildantį kambarius
dvasine šiluma, suteikiantį džiaugs-
mo. Retsykiais ryte, anksčiau nubu-
dęs, Laimutis, būdavo, atbėgs pas
juos į lovą, palįs po antklode, įsi-
spraus į jų tarpą, apsikabina ir už-
miega taip stipriai, kad nepajunta,
kai jie keliasi, ir tik tada, kai  Vincen-
ta, paruošusi pusryčius, uždeda jam
ranką ant galvutės, jis atsimerkia ir
stebisi, kad negirdėjo jų išeinant.

– Labas rytas, Laimuti, tai kaip
tu čia atsiradai mūsų lovoje? – klaus-
davo Vincenta ir abu prunkšdavo iš
juoko.

Per pusryčius jis sėdėdavo greta
Vincentos, ji užpildavo ant košės dau-
giau grietinėlės, o jis sakydavo, kad
tai sala, apsupta baltu vandeniu.
Vesdama į darželį ji dažniausiai sku-
bėjo, ir Laimutis iš visų jėgų mynė
trumpomis kojelėmis stengdamasis
neatsilikti. Atsisveikinusi prie darže-
lio vartų ji mindžikuodavo vietoje, kol
Laimutis nubėgęs iki durų atsisuks ir
pamojuos, tada skubėdavo į darbą. Ji
prisiminė atostogas Juodkrantėje.
Pradėjus lyti, kai visas miestelis apsi-
gaubdavo ūko skraiste, kai šėldavo
vėjas, jis veržte veržėsi prie jūros,
norėdamas pasižiūrėti į sukeltas vil-
nis, pasiklausyti bangų mūšos, ste-
bėjo, kaip žuvėdra, ištiesusi galingus
sparnus sustingsta ore, paskui klyk-
dama puola žemyn ir skęsta tirštame
virš jūros rūke. Jis nejautė baimės,
jam labai patiko jūra. Dievažin, kas
būtų išaugęs, gal tapęs jūreiviu ar
kokio nors laivo kapitonu, kas žino.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Švedijoje rodo, kad
amerikiečių bendrovė bėdai spau-
džiant ir vokiškąją savo dukrą, bent
jau kai kurias jos įmones, negailestin-
gai apleis”.

Panašiai rašė kitas Vokietijos
laikraštis „Aachener Nachrich-
ten”:  „didysis Rüttgers šou Detroit
negalėjo išsklaidyti nuojautos, kad
‘Opelio’ darbuotojai ir toliau priklau-
so nuo svirduliuojančio JAV automo-
bilių milžino geros valios. Pas save
namie Vokietijos regioninis politikas
gali būti svarbus, tačiau Jungtinėse
Valstijose jis yra tik vienas iš daugelio
prašytojų. (...) Skausminga operacija
pacientui ‘Opel’ dar prieš akis”.  

Tačiau Berlyno „Tageszeitun-

gas” pabrėžė, jog Europos gamyklos
susivienijimui „General Motors” yra
labai produktyvios idėjų kalvės ir
todėl ‘absoliučiai konkurencingos’.
Išties Riuselsheim centre projektuo-
jamos visos bendrovės vidurinės kla-
sės mašinos. Net ‘GM’ vilties maši-
nos širdis, ‘Chevrolet Volt’ variklis,
dedamas tame Hesen miestelyje, kaip
ir aplinkai draugiški dujiniai ir dy-
zeliniai varikliai. Iš tiesų ‘GM’ negali
‘Opel’ atsisakyti. O pats ‘Opel’ galėtų
bent kurį laiką išsilaikyti pats vienas.
Idėja, ‘Opel’, ‘Vauxhall’ ir ‘Saabą’ vėl
paversti grynai europietiškomis mar-
kėmis, kurios visų pirma pirmautų
ekologine prasme, yra žavinga”, –
rašė Berlyno dienraštis „Tageszei-
tung”. 

LRT

AUTOMOBILIAI - AMERIKOS BĖDŲ
MIKROKOSMOSAS

Atidarytos naujos patalpos 
Caritas veiklai

Š. m. vasario 23 d. vyko Lietuvos
Caritas ir Kauno nakvynės namų
bendros veiklos, teikiant pagalbą
socialiai remtiniems žmonėms, atida-
rymo šventė. Ilgos derybos su Kauno
miesto savivaldybe dėl naujų patalpų
suteikimo pagaliau davė vaisių.

Naujųjų patalpų Partizanų g. 5,
Kaune atidarymas prasidėjo šv. Mi-
šiomis, kurias aukojo Pranciškonų
vienuolijos (OFM) brolis kun. Ramū-
nas Mizgiris ir Lietuvos Caritas ge-
neralinis direktorius kun. Robertas
Grigas. Tądien melstasi už vargstan-
čiuosius ir jų geradarius. Po šv. Mišių
naujosios patalpos buvo pašventintos.

Pamoksle kun. Ramūnas Mizgi-
ris kalbėjo apie drąsą, kurios reikia
norint daryti gera. Kunigo minčiai
pritarė ir sveikinimus Caritas organi-
zacijai tarė Kauno miesto vicemeras
Algimantas Kurlavičius, Kauno mies-
to savivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas Zenonas Abra-
mavičius, Socialinių, sveikatos ir šei-
mos reikalų komiteto pirmininkė
Loreta Kudarienė, Socialinių reikalų
skyriaus vedėjas Alvydas Malinauskas. 

Kauno nakvynės namų direktorė

Zita Verbavičienė pasidžiaugė, kad
naujose patalpose veiklą galės vyk-
dyti Lietuvos Caritas dienos centras
buvusiems nuteistiesiems ir paprašė
susirinkusių dienos centro lankytojų
bei nakvynės namų gyventojų gerbti
Caritas darbuotojus bei tausoti tą
aplinką, kuri daugeliui taps naujai-
siais namais.

Po nuoširdžių Kauno miesto
Savivaldybės atstovų ir Caritas ben-
dradarbių sveikinimų, realią Caritas
ir Bažnyčios pagalbą patvirtino Veik-
liųjų žmonių bendrijos narių liudiji-
mai. Kalėjimuose ne vieną dešimt-
metį praleidę vyrai šiandien gyvena ki-
tokį gyvenimą. Jie liudija, kaip neat-
pažįstamai Dievo malonė ir įtikėjimas
Jo meile pakeičia žmogaus gyvenimo
kryptį. Visiškai atsisakę praeities, su-
kūrę darnias šeimas, šiuo metu jie
padeda atsitiesti likimo broliams.

Kol kas naujose patalpose Parti-
zanų g. 5, Kaune veiks tik Lietuvos
Caritas projektas „Kalinių globa ir
reintegracija”, tačiau ateityje čia pla-
nuoja vykdyti veiklą ir kiti Caritas
projektai. 

Lietuvos Caritas informacija
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Garsios Lietuvoje tautodai li nin -
kės Antaninos Didžgalvienės au -
džiančios per septyniasdešimt metų,
juostų paroda vasario 17 d. atidaryta
Lietuvos Respublikos ambasadoje
Wa shington, DC, o kovo 5 d. parodos
atidarymas vyks LR generaliniame
konsulate New York. Po šių parodų
juostos bus atvežtos į Čikagą ir paro-
dytos žiūrovams Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre.  

Ši paroda buvo numatyta Čiur -
lionio galerijoje atidaryti dar 2008 m.
gruodžio mėnesį, tačiau dėl finan -
sinių sunkumų teko ją atidėti. Tad
džiugu, kad ir vėluodama ši paroda
pasiekė Ameriką. Kilnojama juostų
pa roda – vienas šventinių Lietuvos
var do pami nėjimo tūkstantmečio ir
,,Vilniaus - Europos kultūros sostinės
2009” renginių Amerikoje.

Šiose parodose – juostos, išaustos
per paskutinius dešimt metų: rinkti -
nės, pintinės, kaišytinės. Jų rodoma
apie šimtą, ir dviejų vienodų nerasite.
Juosta lietuvį lydėjo nuo pat užgimi-
mo iki mirties: juostomis su vys -
tydavo kūdikius, ant juostų pakabin-
davo lopšį, susijuosdavo drabu žius,
pa sidabindavo, jaunamartė, va žiuo -
dama į vyro namus, juostomis ap -
rišdavo didžiuosius pakelės me džius,
dėdavo juostą ant šulinio rentinio,
duonkepės krosnies, juostomis taip
pat nuleisdavo karstą į duobę, paly-
dėję mirusį paskutinėn kelionėn. 

Dalis tradicinių papročių dar yra
išlikusių, kiti atgimsta naujoje švieso-
je. Juostomis apdovanojami jubilia -
tai, garbingi svečiai, prisimenamos
jos ir dabartinėse vestuvių apeigose.
Todėl nenuostabu, kad šiais laikais
lietuviams juosta tampa ne tik gražių
švenčių atmena, bet lyg tiltu, kuris
sieja praeitį su dabartimi, vieną kartą
su kita karta. 

Tautodailininkės sukurtos etnog -
rafinės lietuviškos juostos – didelės
ke liauninkės. ,,Užsakymų visada tu -
rėjau galybę – žmonės jas siuntė do -
vanų giminėms į Ameriką, vežė lauk-
tuvių svetur, kai atsidarė sienos.
Pasižiūrėjau, kad mano atsargos ge -
rokai išseko, tad galvodama apie bū -
simas parodas sėdau austi naujų”, –
pasakoja bebaigianti devintą de šimtį
audimo meistrė dar vis tokia pat
guvi, kaip jaunystėje. Belieka stebėtis
jos trykštančia energija ir kūrybiniais
užmojais.

Audėjos ,,firminis ženklas” – kai -
šytinės juostos. Jos siauros arba pla -
čios, o raštai žydi tulpėmis, lelijo mis,

žvaigždėmis. Juos tos žavi spalvų ir
atspalvių įvairove, jų skoningais deri -
niais. Anot A. Didžgalvienės, lietuviš -
kuose audi niuo se dažnai pasitaiko
ža lia, rau dona, geltona, violetinė,
vyš ninė, juo da, smėlinė, tamsiai žalia
spalvos, tik mėlyna jiems nebūdinga.
,,Čia ožkų nageliai, čia dimučiai, čia
katpė dėlės”, – vardija senuosius raš -
tų pavadinimus Antanina Didž gal -
vienė. Ji pasakoja, kad pintinės juos-
tos, kurios pinamos rankomis, be jo -
kių įrankių, būdingos tik aukštai -
čiams. Puošniosios kaišytinės su tul -
pėmis, žvaigždėmis tamsiame ar švie -
siame fone buvo audžiamos staklė -
mis, daugiausiai Suvalkijoje ir Dzū ki -
joje. Rink tinės juostos paplitusios vi -
soje Lietuvoje, tačiau jos gali būti pa -
prastos ir dvigubinės, kurių kitoje
pu sėje raštas atsikartoja fono spalva.
To kioms ir siūlų reikia dukart dau-
giau.

Austi tautodailininkė pradėjo bū -
dama dvylikos metų. Pirmą juostą
nupynė ganydama. Tada daugelis pie -
menukų taip trumpino laiką. ,,Pri -
siriši pagaliuką prie krūmo, užriši
nytis, o visa kita – pirštų miklumas,
akies žvitrumas, išmonė. Aš tą 1936
metais išaustą pirmąją juostelę iš -
saugojau iki šių dienų”, – pasakojo
Antanina Didž galvienė ją kalbinusiai
žurnalistei Rūtai Kanopkaitei.

Prieškariu atvažiavusi iš Dzū -
kijos į Kauną mokytis amatų mokyk-
loje, ji čia ir įleido šaknis. Amatų mo -
kykloje pasirinkusi audimą ji greit
pra dėjo austi sudėtingus juostų raš-
tus. A. Didžgalvienė buvo priimta į
liau dies meistrų (dabar tautodaili -
nin kų) draugiją, pakviesta dirbti į
Kau no dailės kombinatą. Audimo
ceche meistre išdirbo apie 30 metų. Ir
S. Žuko taikomosios dailės techni -
kume Kaune mokinių turėjo, ir dabar
turi ne vieną labai gabią mokinę.

Jos juostas gali pamatyti ne tik
Lietuvos muziejų, bet ir Ja ponijos,
Prancūzijos, Vengrijos, Itali jos, Vo -
kie tijos, Čekijos, Slovakijos, Islan di -
jos, Švedijos, Graikijos ir dešimčių
kitų šalių parodų lankytojai. Šios
kuklios žilagalvės Dzūkijos dukters
darbai tarsi karoliukai, nutrūkus
vėriniui pievoje, yra pažirę įvairiuose
žemynuose. Jų gali rasti ir privačiose
kolekcijose.

Tad nepraleiskime progos aplan -
kyti šias nuostabias parodas.

Juostų raštai ir spalvos Du broliukai: 
Vladas ir Povilas Burkiai
PETRAS PETRUTIS

Daug kas pamirštama. Daug kas
pranyksta iš atminties. Tokia jau
mūsų dalia. Aš, čia rašantysis, turiu
prisipažinti, jog jau spėjau kai ką
primiršti. Tačiau kai ko tikriausiai
niekados neužmiršiu. Pavyzdžiui,
tebėra ir bus neužmirštami du mano
vaikystės draugai. Tai yra broliai Po-
vilas ir Vladas Burkiai. Kadaise mes
gyvenome Klaipėdos mieste. Mes mo-
kėmės K. Donelaičio vardu pavadin-
toje mokykloje, o paskui kitose mok s-
lainėse. Anuomet Klaipėdoje gyveno
ir mokėsi daugelis kitų klaipėdiečių,
klaipėdiškių ir vokietukų. Nemažai
Klaipėdoje gyvenusių bendraamžių
nugrimzdo užmarštin. Betgi dviejų
anuometinių draugų, nors jie nebuvo
artimiausi bičiuliai, tikriausiai nieka-
dos nepamiršiu. Tai du broliukai –
Povilas ir Vladas. Vladukas (taip mes
jį vadindavome) seniai tomis dieno-
mis jau buvo pradėjęs aktoriauti. Jam
teko pasireikšti miesto teatre sureng-
tose „Saulės vaikai” spektakliuose.
Vladukui patyliukais kažkaip pavyko
įsijungti į teatralų gretas. Jis, kiek
pamenu, niekad nieko nepasakodavo
apie teatrą ir teatrinę veiklą. Tačiau
jis išliko draugiškas savo artimie-
siems draugams: parūpino nemoka-
mų įėjimo bilietų. Mes, atėję į teatrą,
užėmėme mums skirtas vietas ir be-
veik išsižioję stebėjome, kas vyksta
spalvotai apšviestoje scenoje. Atvi-
riau kalbant, stebėdamiesi neišven-
gėm pavydo Vladuko pasisekimui.
Kurgi ne? Vladukas, pasipuošęs dai-
liais drabužiais, vaidino ne bet kokio-
je, o miesto teatro scenoje, o mes sė-
dėjome ir žiopsojome priešpaskutinė-
je teatro eilėje.

Mes (aš ir broliai Burkiai) išsi-
skyrėme 1939 metų pavasarį. Išsi-
sky rėme, kuomet Klaipėdos kraštą
okupavo Vokietijos politinės ir kari-
nės pajėgos. Kiek vėliau sužinojau,
kad Vladukas buvo pritapęs kažin
kurioje Kauno teatrinėje grupėje.
Dar vėliau pavyko sužinoti, kad jis,
patekęs į  vokiečių kariuomenės dar-
bo batalioną, kažkur rytuose bepras-
miškai iškeliavo Anapus.

Su Povilu Burkiu teko netikėtai
susitikti pokario metais vienoje DP
stovykloje. Tiksliau pasakius – Neuf-
fen miestelyje. Povilas buvo muzika-
lus, mėgo dainuoti ir groti akordeo-
nu. Vėliau jis išsikėlė į Dillingen, kur
buvo susitelkęs nemažas mūsiškių
būrys. Girdėjau, jog jis bematant įsi-
jungė į ten veikusį muz. Štarkos va-
dovaujamą vyrų chorą. Kiek vėliau jis
dingo be žinios iš mano pažįstamųjų

tarpo. Pasirodo, jog jis tolimesniam
gyvenimui buvo pasirinkęs Austra-
liją. Ne per seniausiai, vartydamas
senesnius Sydney leidžiamo savait-
raščio „Mūsų pastogė” rinkinius,
pastebėjau porą žinių apie Povilo
Burkio atsiskyrimą su šiuo pasauliu.
Skaitydamas sužinojau, jog jis buvo
sukūręs šiemą su kitataute mergina.
Deja, pakrikus tarpusavio santy-
kiams, teko išsiskirti. Povilas tapęs
gyvanašliu gyveno Valhalla Village,
NSW provincijoje. Apie Po vilo mirtį
anglų kalba „Mūsų pasto gėje” parašė
velionio dukra  Dana. Be kita ko, ji
parašė, jog jos a. a. tėvelis mėgo
muziką ir buvo labai nagingas. Taip
pat mėgo golfą ir didžiuodavosi lai-
mėtais trofėjais. Dukters Danos nuo-
mone, jis lengvai susidraugaudavo ir
be sunkumo sugebėdavo susipykti.
Aiškėja, kad Povilui buvo lemta su-
sirgti plaučių vėžiu ir teko gydytis
ligoninėje. Iki paskutinio atodūsio
išdidžiai kentė skausmus. Jam nieka-
dos nestigo pakilios nuotaikos.

Vincas Binkis tame pačiame sa-
vaitraštyje parašė, jog Povilas anks-
čiau dainavo Sydney lietuvių chore
„Daina” ir grojo akordeonu tautinių
šokių grupei. Jis, girdi, „turėjo gerą
muzikinę klausą, skambino pianinu
ir grojo akordeonu, o lietuvišką polką
galėjo pagroti geriau už diplomuotą
muziką”. Taip pat  V. Binkis pridūrė:
„Povilui buvo sunku suprasti tolera-
vimą kito žmogaus nuomonei, jam
buvo ‘taip’ arba ‘ne’ ir nesiginčyk.”

Mano vaikystės draugas Povilas
Burkys išėjo amžinybėn 2008 m.
sausio 15 d. Ak, kadaise šią dieną
(sausio 15 d.) buvo švenčiama Lie-
tuvos ir Klaipėdos krašto susijungi-
mo sukaktis.

Man, šių eilučių autoriui, Klai-
pėda yra neužmirštama. Neužmiršta-
mi ir vaikystėje artimiau pažinti
žmonės. Tarp neužmirštamųjų, kaip
gyvi iškyla broliai – Vladas ir Povilas
Burkiai. Beje, Burkių šeima Klaipė-
doje gyveno prie pat Romos katalikų
bažnyčios. Ši bažnyčia karo metu bu-
vo sugriauta, o vėliau sovietų visiškai
nugriauta. Tikriausiai neišliko sveika
ir Burių šeimos gyvenvietė.

Prieš daugelį metų išsiskirstėme.
Deja, ir dabar esame išsiblaškę pla-
čiame pasaulyje. Apie Burkius ligšiol
nebuvo rašyta jokiuose enciklopedi-
niuose leidiniuose! Atvirai kalbant, į
Burkius panašių žmonių yra ne šim-
tai, o tūkstančiai.

Tai tiek ir bus apie ne savo valia
negrįžtamai išklydusius iš tėvynės
Lietuvos.

Antaninos Didžgalvienės parodą LR
ambasadoje Washington, DC ati-
darė LR ambasadorius Audrius
Brūzga.

LR ambasados Washington, DC
nuotr.

Plakatas, kviečiantis į Antaninos Di -
džgalvienės parodą LR ambasa doje
Washington, DC.

Senasis Klaipėdos teatras.
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APIE PAŠNEKESIŲ VAKARĄ „MEILĖS HIMNAS”APIE PAŠNEKESIŲ VAKARĄ „MEILĖS HIMNAS”
KRISTINA  BALNIÙTÈ

Valentino dienos išvakarėse PLC
didžiojoje salėje buvo rengiamas Mi-
sijos ekumeninių pašnekesių vakaras
„Meilės himnas”, skirtas pačiam nuo-
stabiausiam ir stipriausiam jausmui
– meilei, remiantis to paties pavadi-
nimo viena gražiausių Naujojo Testa-
mentų ištraukų – šv. Pauliaus Pirmo-
jo laiško korintiečiams 13-uoju sky-
riumi. Meilės tema išties pernelyg
plati ir visapusiška, kad ją būtų gali-
ma aprėpti pusantros valandos pasi-
kalbėjimuose, tad buvo stengiamasi
likti tik tos Pauliaus laiško dalies ri-
bose. Vakaro vedėja Grasilda Reiny-
tė-Petkienė kalbino tėvą Antaną Sau-
laitį bei svečią iš Ziono parapijos –
liuteronų kunigą Valdą Aušrą. Kuni-
gas Aušra atvyko su savo žmona No-
ra.

Pašnekesių apie meilę rinkosi pa-
siklausyti įvairaus amžiaus žmonės,
jaukiai besitaisiusieji prie žvakelėmis
mirguliuojančių staliukų. Vakaro da-
lyviams ir svečiams buvo paruoštas ir
bendras vaišių stalas pasimėgauti
įvairiais šaltais užkandžiais bei pasi-
vaišinti puodeliu kavos ar arbatos.

Prieš pradedant kalbinti svečius,
gerb. Grasilda juokaudama susirin-
kusius patikino, kad vakaro progra-
moje bus kalbama tik apie meilę, o
tiems, kas atėjo susirasti sau porą,
gal labiau pasisektų „Kunigaikščiuo-
se” ar kurioje nors kitoje panašioje
vietoje.

Imantis gvildenti Pauliaus meilės
aprašymą, iškilo būtinybė skirti dė-
mesio pačiai šventojo rašytojo indivi-
dualybei. Kunigas Aušra bei tėvas
Antanas paminėjo ne vieną Pauliaus
asmenybės bruožą: išsilavinęs teolo-
gas, aistringas dieviškojo mokslo
skelbėjas ir saugotojas, geras peda-
gogas, nepaprastai aktyvus įtaigaus
žodžio meistras, tikras oratorius ir
įkvėpėjas. Buvo pabrėžtas ir tuome-
tinės aplinkos poveikis Pauliaus
apaštalavimui, jo religinėms ir mora-
linėms pažiūroms. Iškeltas įdomus ir
kontroversiškas faktas – užkietėjęs
fariziejiškos dvasios Kristaus perse-
kiotojas Saulius, įkvėptas Dievo mei-
lės ir malonės, tampa atsidavusiu
Kristaus sekėju Pauliumi. Tokia yra
Dievo meilė – dovanojanti save ne dėl
mūsų nuopelnų, nepaisant asmens,
sklindanti be priežasties, vien iš lais-
vo pasirinkimo mylėti. Pakeliui į
Damaską Saulių apšvietusi „šviesa ir
dangaus” buvo Dievo meilė, pakvie-
tusi (jau) Paulių nepaprastai misijai –
pastatyti Kristaus Bažnyčią pago-
niškajame Korinte, skelbti Dievo
meilę susiskaldžiusioje, morališkai
smukusioje, egoistiškoje bendruome-
nėje... Nesantaikos ir nuopuolio aki-
vaizdoje Paulius išdrįsta nurodyti
prakilnesnį kelią – mylėti.

Kunigas Aušra paminėjo tris
meilės rūšis: eros (romantiškoji mei-
lė), filios (broliškoji meilė) ir agapė
(dieviškoji meilė). Būtent pastaroji
yra pamatas minėtų dviejų pirmųjų.
Mes mylime, nes Dievas mus pirmas
pamilo. Gražia mintimi pasidalino tė-
vas Antanas, sakęs, kad mes, mir-
tingieji žmonės, vargu ar mokėtume
mylėti taip, kaip myli Dievas, bet esa-
me kviečiami mokytis tokios meilės;
meilės, kokią aprašė Paulius, kuri
visa pakelia, visa ištveria ir niekada
nesibaigia.

Gvildenant meilės apibūdinimus
(kantri, maloninga ir t.t.), tėvas An-
tanas stabtelėjo prie „pamiršta, kas
buvo bloga”, pajuokaudamas, kad po
mirties nukeliavę ties dangaus var-
tais, turėtume tai priminti šv. Petrui,
kruopščiai registravusiam visus mū-
sų nusižengimus žemėje...

Taip pat buvo pabrėžtos trys pag-
rindinės dorybės – tikėjimas, viltis ir
meilė, iš kurių meilė yra pati di -
džiausia. Tai vėlgi atsispindi Pauliaus
laiško pirmoje dalyje, kur paminėtos
išskirtinės galimos Dievo dovanos
žmogui – tai kalbėjimas kalbomis,
pranašystės dovana, mokslo pažini-
mas, tikėjimas, įgalinantis net kalnus
kilnoti, bet visa tai, šventojo teigimu,
yra niekas, jei neturime meilės. Čia
vėl buvo taikliai atitarta, jog bet
kuris padarytas mūsų darbas, net jei
padarytas labai gerai, bet be meilės,
nėra vertas to paties, kaip kad būtų
atliktas su meile, švelnumu ir rū-
pestingumu. Yra didelis skirtumas
tarp „veikti gerai ir profesionaliai” ir
„veikti su meile”.

Kunigas Aušra vaizdžiai išreiškė
mūsų meilės Dievui projekciją į meilę
savo artimui ir kiekvienam žmogui.
Jei brėžtume vertikalę nuo žemės
aukštyn (žmogaus meilė Dievui), o
per ją vestume horizontalią liniją,
reiškiančią meilę šalia esantiems,
gražiai nusipiešia kryžius, kurio cent-
re – Kristus, iš meilės mums paauko-
jęs savo gyvybę. Svečias kunigas taik-
liai pacitavo Iranėjų (II am.): „Dievas
tapo žmogumi, kad žmogus taptų
Dievu.”

Vakaro kalboje buvo taip pat pa-
brėžta, kad per mūsų santykį su
Dievu vystosi ir santykiai su kitais
žmonėmis bei pačiu savimi. Kitaip ta-
riant, Dievas iš meilės mums yra do-
vanojęs ne tik gyvybę, bet ir tam tik-
rus talentus, galimybes, gebėjimus,
kuriais mylėdami turime dalintis su
kitais. Dievo meilės dovanos nepri-
klauso tik mums patiems, tad negali
būti apleistos. Štai dėl ko, kol gyve-
name, savo dovanomis dalijamės, jas
vystome, brandiname. Tai mūsų mei-
lės Dievui ir artimui išraiška – augan-
ti, besitęsianti, nesibaigianti. Visi iki
vieno esame pašaukti mylėti taip, kad
savo kelionės pabaigoje būtume verti
stovėti Dievo akivaizdoje.

Pal. J. Matulaičio misijos
aplinkraštis

PLC įvykusio ekumeninio pašnekesių vakaro ,,Meilės himnas” dalyviai.                                    Jono Kuprio nuotraukos
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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.

��Pasaulio lietuvių centras,
Palaimintojo J. Matulaičio misija ir
JAV LB Lemonto Lietuvių Bendruo -
menė kviečia vasario 27 d., penkta -
die nį,  atvykti į Pasaulio lietuvių cen-
tro didžiąją salę, kur 7 val. v. bus ro -
domas režisierės Dalios Kanclerytės
fil mas ,,Pakūta mano meilė”. Daly -
vaus režisierė.

�Kovo 1 d., sekmadienį, Pa sau -
lio lietuvių centro didžiosios salės
vakarinėje dalyje, Lemonte, 7 val. v.
vyrų maldos vakaras, kurį ves kun.
Gediminas Numgaudis, OFM. Visi
vyrai maloniai kviečiami.

�Jaunimo centro kavinėje kovo
1 d., sekmadienį po šv. Mišių kopl y -
čioje, žinoma režisierė iš Lietuvos
Dalia Kanclerytė pristatys savo kūry-
bos filmą „Pakūta mano meilė”. Da -
lyvaus kunigas Gediminas Num-
gaudis, OFM iš Lietuvos. Maloniai
kvie čiame visus dalyvauti.

�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). 

�Kovo 28–29 dienomis (šeštadie -
nį ir sekmadienį) Jaunimo centro di -
džiojoje salėje vyks pavasarinė mugė,
kurią rengia Jaunimo centras. 

�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.

�Šių metų kovo 7 dieną, šešta -
dienį, Colorado lietuviai kviečia daly-
vauti Lietuvos Nepriklausomybės mi-
nėjime ir atlikėjų iš Lietuvos koncer-
te. Minėjimas prasideda  2 val. p. p.
Švęsime Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmetį, pasirodys lituanistinės
mokyklos mokiniai, atvyks viešnia iš
Detroit B. Bublienė ir aktorė iš
Lietuvos V. Kochanskytė. Taip pat
įvyks naujosios valdybos rinkimai.
Koncerte pasirodys Jūratė Miliaus -
kaitė ir „Sekmadienis”. Abu rengi -
niai vyks Eagles Hall salėje (1151 S.
Galena St., Aurora, CO 80247). Įėji-
mas – 10 dol. į minėjimą ir 25 dol. į
koncertą.

�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.

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

Žurnalas ,,Į laisvę”

IŠ ARTI IR TOLI...

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.

DĖMESIO! 
ČIKAGOS LIETUVIŲ SKAUTŲ TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ

JAU ŠĮ SEKMADIENĮ, 
KOVO 1 D.!

Kaziuko mugė prasidės 
9 val. r. šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių

misijoje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 
Mugės atidarymas vyks tuoj po šv. Mišių, 10 val. r., 

Jaunimo rūmų salėje

Kviečiame atvykti visą lietuvišką bendruomenę ir paremti šią lietuvišką
jaunimo organizaciją! 

Daugiau informacijos gausite, jei kreipsitės į sesę Daną Mikužienę
tel.: 815-725-8494 arba el. paštu: mikuzis3@att.net

Jaunimo centro kavinėje vasario 8 d. optometristas dr. Linas Sidrys
kalbėjo tema „Naujovės akių ligų gydyme”. Prelegentas pilnai kavinei lan-
kytojų pateikė naujausią informaciją iš konferencijos Texas. Buvo parody-
tos įdomios skaidrės iš prelegento, tada dar JAV medicinos studento, pir-
mosios kelionės 1970-aisiais metais Lietuvoje.

Už ilgametę per 20 metų suteiktą medicininę paramą Lietuvai  Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo dr. Liną Sidrį Gedimino ordino
Komandoro didžiuoju kryžiumi. 

Nuotraukoje iš kairės: Rūta Jautokienė, Viktoras Jautokas, Nijolė
Kaveckienė, Rima Sidrienė, dr. Linas  Sidrys, Anelė Pocienė, Milda Šatienė,
Vaclovas Momkus.                                                                   Viktoro Jautoko nuotr.

Nuo paskutinio 2008 metų žur-
nalo ,,Į laisvę” numerio viršelio į mus
žvelgia prof. Zenonas Ivinskis – vie-
nas žymiausių lietuvių istorikų ir fi-
lo so fų. Apie jį mintimis savo pri simi-
ni muose  ,,Plačiašakis istorijos ąžuo-
las” dalijasi Kazys G. Ambro zaitis.

Graudžiausia, kad kreipdamasi į
skaitytojus redakcija puoselėja mintį
,,...artimiausiu metu nuleisti iki šiol
garbingai neštą žurnalo ‘Į Laisvę’
vėliavą”. Visiems ateina sunkus
metas. Bet gal vis tik leidėjai nutars
tęsti žurnalo leidimą. Tad lauksime
tolimesnių žurnalo leidėjų – Lietuvių
Fronto bičiulių – tarybos sprendimų.
Nepaisydami liūdno leidėjų pasaky-
mo, pavartykime šio numerio pus-
lapius. Redaktorius Vidmantas Vit -
kauskas ,,Redaktoriaus pastabose”
pažeria ,,Pabiras mintis apie krizę,
mūsų valdžią ir mus pačius...”. Rožė
Šomkaitė dalijasi savo įspūdžiais iš
dienų, praleistų Šiluvoje. Kaip visada
įdomu sužinoti Viliaus Bražėno  nuo -
monę. Viktoras Trofimišinas rašo
apie ,,Šiuolaikinį spaudos drau di -
mą”. 

,,Aktualijose” Juozas Kojelis  ir
Gerda Gudjurgienė dalijasi mintimis
apie Mindaugo Bloznelio knygos
,,Lie tuvių frontas” sutiktuves Kau -
ne.  

Toje pat skiltyje Živilė Barkaus -
kaitė rašo apie lietuvių emigracijos
priežastis antrojo Lietuvos neprik-
lausomybės dešimtmečio metais.

Įdomių minčių skaitytojas ras
skil tyse ,,Laikas ir idėjos” ir ,,Pra -
eitis ir dabartis”. Skiltyje ,,Atmintis”

primenama, kad 2009-ieji – išskir-
tiniai metai Lietuvai jos istorinės
pra eities datų jubiliejais.

,,Knygų lentynoje” pristatomos:
Mindaugo Bloznelio ,,Lietuvių fron -
tas”; Kęstučio Skrupskelio ,,Vaikų
žai dimas: Dvidešimto amžiaus kari -
katūros”; Edvardo Buroko ,,Pūtėme
prieš vėją” 2 dalis ,,Sukilimas”; Ar -
vydo Anušausko ir Gražinos Sviders -
kytės ,,XX amžiaus slaptieji archy-
vai”; Vitalijos Kazilionytės ir Vid -
manto Zavadsko ,,Sakalai parskrido.
Julijonas Butėnas atminties liudi-
jimuose” bei kitos knygos.

Tad linkime žurnalo skaityto-
jams gero pasiskaitymo.

Paruošė L. A.


