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Têsiasi užsienio reikalû
ministro viešnagè Jungtinèse Valstijose

Svarstoma, kaip uñpildyti biudžeto skyles

Vilnius, kovo 11 d. (BNS) – Sa-
varankiškai savo kandidatūrą ke-
liantis Sąjūdžio iniciatyvinės grupės
klubo pirmininkas Zigmas Vaišvila
įteikė Vyriausiajai rinkimų komisijai
(VRK) pareiškinius dokumentus.

Anksčiau pareiškinius dokumen-
tus dar įteikė Lietuvos lenkų rinki-
mų akcijos iškeltas partijos vadovas
Valdemaras Tomaševskis bei Darbo
partijos kandidatė Loreta Grauži-
nienė, Lietuvos socialdemokratų
partijos kandidatas Algirdas Butke-
vičius.

Norą kandidatuoti prezidento
rinkimuose jau yra išreiškę euroko-
misarė Dalia Grybauskaitė, partijos
,,Tvarka ir teisingumas” kandidatas
Valentinas Mazuronis, atsargos bri-
gados generolas Česlovas Jezerskas,
Tautos prisikėlimo partijos kandida-
tas, Seimo pirmininkas Arūnas Va-
linskas, kaip nepriklausoma kandi-
datė į rinkimus einanti Lietuvos vals-
tiečių liaudininkų sąjungos vadovė
Kazimira Prunskienė, publicistu pri-
sistatantis Vytautas Kundrotas,
smulkiųjų ir vidutinių verslininkų
atstovu save pristatantis Jonas Jan-
kauskas, kaunietis Vidmantas Sa-
dauskas, leidėjas Algirdas Pilvelis.

Penktadienį baigiasi laikas VRK
įteikti pareiškinius dokumentus. Įre-
gistruotiems kandidatams išduoda-
mi parašų rinkimo lapai. Jie iki ba-
landžio 2 d. VRK turi pateikti ne ma-
žiau kaip 20 tūkst. jų kandidatavimą
remiančių piliečių parašų.

Pirmasis prezidento rinkimų tu-
ras vyks gegužės 17 d. Antrasis turas
planuojamas kartu su Europos Par-
lamento rinkimais birželio 7 dieną.

Vilnius, kovo 11 d. (Lietu-
viams.com) – Valstybės biudžete atsi-
vėrus beveik 400 mln. litų skylei Vy-
riausybė ieško būdų, kaip stabilizuoti
padėtį. Svarstoma galimybė apkar-
pyti valstybinio sektoriaus išlaidas.
Vien to, specialistų vertinimu, gali
nepakakti, kad būtų išvengta liūd-
niausio scenarijaus.

Pagrindinė krašto piniginė jau
seniai nejautė tokio pinigų alkio. Sau-
sį ir vasarį į valstybės biudžetą nesu-
rinkta 389 mln. litų. Tai sudaro 16

proc. planuotų pajamų. Į „Sodros”
biudžetą neįplaukė 72 mln. litų.

Premjeras Andrius Kubilius ti-
kisi, kad reikalus pataisys sumažin-
tos valstybinio sektoriaus išlaidos.
Manoma, kad jas būtų galima apkar-
pyti bent 2 mlrd. litų. Tačiau finansų
specialistai ragina valdžią rimčiau
vertinti susiklosčiusią padėtį ir nedel-
siant subalansuoti biudžeto išlaidas.
Jie taip pat pataria persvarstyti tam
tikrus mokesčius ir palengvinti jų
naštą gyventojams. Tačiau A. Kubi-

lius pabrėžia, kad mokesčiai mažina-
mi nebus.

Didžiausią skylę valstybės biu-
džete pirmaisiais metų mėnesiais
atvėrė 16 proc. mažesnės nei planuo-
ta pridėtinės vertės mokesčio (PVM)
įplaukos. Dėl to biudžetas negavo
apie 226 mln. litų. Akcizo mokesčių
surinkta 8 proc. – 49 mln. litų – ma-
žiau. Sėkmingiau vykdomas gyvento-
jų pajamų mokesčio surinkimo pla-
nas. Paskutiniais mėnesiais jo surink-
ta 8,5 mln. litų daugiau nei planuota.

Washington, DC, kovo 11 d.
(ELTA/,,Draugo” info) – Washington
kovo 10 d. buvo atidarytas suremon-
tuotas Lietuvos ambasados JAV pas-
tatas ir jame surengtas Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo dienos,
Kovo 11-osios, minėjimas.

Gausiai susirinkusius JAV vals-
tybinių įstaigų narius, Kongreso na-
rius, diplomatinio korpuso atstovus
ir Amerikos Lietuvių Bendruomenės
narius pasveikino Lietuvos užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas.
„Šiemet mūsų šalis mini daug svar-

bių datų – tai Lietuvos vardo tūks-
tantmetis, Vilniaus Europos kultū-
ros sostinė, šimtas metų sukanka ir
šiam ambasados pastatui, kuriame
jau 85 metus veikia Lietuvos ambasa-
da Washington. Šiemet taip pat jau
minėsime penktąsias Lietuvos narys-
tės NATO ir ES metines. Visą šį lai-
kotarpį Lietuva yra atsakinga, strate-
ginė JAV partnerė. Šis atsinaujinęs
šimtametis ambasados pastatas sim-
bolizuoja Lietuvos tęstinumą, šalies,
kuri atlaikė sovietų tankus ir tęsia
savo istoriją tolesnio klestėjimo link”,
– sakė ministras V. Ušackas.

Ministras padėkojo priėmime da-
lyvavusiam JAV Oro pajėgų štabo va-
dui generolui Norton Swartz už JAV
atliekamą Baltijos šalių oro erdvės
kontrolės misiją. Susirinkusius taip
pat pasveikino Atstovų rūmų narys,
Baltų sambūrio bendrapirmininkas
John Shimkus ir buvęs Atstovų rūmų
pirmininkas Dennis Hastert.

Nukelta į 6 psl.

Pasveikinti moksleiviû lietuviû
kalbos konkurso nugalètojai

Kovo 11-osios minėjimas LR ambasadoje Washington, DC. URM nuotr.

Vilnius, kovo 11 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus pa-
sveikino moksleivių konkurso ,,Švari
kalba – švari galva” nugalėtojus.

Prezidentas pažymėjo, kad šis
renginys yra vienas gražiausių Ne-
priklausomybės atkūrimo dienos ren-
ginių. V. Adamkaus nuomone, ilga-
mečio kultūrinio spaudimo, nutauti-
nimo akivaizdoje kalba buvo esminė

atrama valstybei, tautai ir kiekvienam.
Antrus metus rengiamo moks-

leivių konkurso metu parodyti savo
lietuvių kalbos žinias ir gebėjimą jas
pritaikyti kviečiami Lietuvos bendro-
jo lavinimo mokyklų 7–8 kl. mokslei-
viai. Konkurso lietuvių kalbos užduo-
tis jaunuoliai atlieka specialiai kon-
kursui sukurtoje svetainėje www.litu-
anika.lt. .

Prezidentas Valdas Adamkus, Kauno P. Vileišio mokyklos mokytoja Aušra Ražaus-
kienė, mokinė Justina Jasiūnaitė ir švietimo ir mokslo ministras Gintaras Stepo-
navičius. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Daug∂ja kandidat¨
î prezidentus
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LIETUVIÛ TELKINIAI
SARASOTA, FL

Šiais metais pirmą kartą Vasario
16-osios šventę paminėjo ir Sarasota,
FL gyvenantys lietuviai. Jų sureng-
tame minėjime netrūko garbingų sve-
čių: dr. Stasys Goštautas, dr. Kazys
Bobelis, režisierius Jonas Jurašas, dr.
Remigijus Gaška, ir linksmybių.

Siūlome ištrauką iš dr. S. Goš-
tauto sakytos kalbos Sarasota lietu-
viams.

Man yra privilegija dalyvauti Sa-
rasotos Lietuvių Bendruomenės pir-
mą sykį surengtoje Vasario 16-tosios
šventėje. Malonu pasakyti porą žo-
džių šia proga. Prižadu kalbėti trum-
pai. Pirmiausia noriu pasveikinti
mus su Švente ir pasidžiaugti, kad
galų gale, po 50 metų sovietų oku-
pacijos galime ne liūdnai, kaip tai da-
rėme per tuos 50 metų, bet linksmai
palinkėti vieni kitiems gražios Ne-
priklausomybės šventės.

Jau beveik 20 metų kiekvieną
kartą, kai man tenka kalbėti per šią
šventę (paskutinį kartą, rodos, New
York, dabar pusiau sugriautoje Auš-
ros Vartų bažnyčioje), vis primenu,
kad gal būtų tiksliau švęsti Vasario
16-tąją ne kaip liūdną ar rimtą minė-
jimą, bet kaip linksmą šventę. Ste-
biuosi, kad Sarasotos LB savo pir-
mąją Vasario 16-tąją nutarė švęsti su
muzika, šokiais ir vaišėm, o ne kaip
liūdną ir būtinai nuobodų minėjimą.
Bravo!

Pora pastabų. Šiais metais mini-
me Lietuvos valstybingumo 91-ąsias
metines. Žinoma, gal skaičius 40
būtų tikslesnis, jeigu skaičiuosim tik
nuo 1918-ųjų. Bet tada kodėl nepra-
dėti nuo 1009-ųjų, kai Lietuvos, arba
tiksliau, lietuvių vardas, buvo pami-
nėtas pirmą kartą vokiečių kronikoje
lotyniškai – Lituae?

O kodėl nepradėti nuo 1240-ųjų,
kai Mindaugas tapo Lietuvos valsty-
bės valdovu? Jeigu pripažintume šį
valstybingumą ir nekreiptume dėme-
sio į mūsų Uniją su Lenkija, tai Lie-
tuvos nepriklausomybei sukanka net
ne 91 metai, bet 596 arba suapvali-
nus 600 metų.

Nedaug valstybių gali pasigirti
tokia ilga istorija, kurią tik dabar
pradedame suprasti, įvertinti ir ją už-
rašyti. Gal istorikams tai atrodys dar
vienas mitas, bet niekas niekad neiš-
aiškino mums, kada ir kodėl pri-
ėmėme krikštą ir kodėl netapome
stačiatikiais, kada ir kodėl pasukome
į Vakarus, nors valdėme milžiniškus
Rytus?… Tai įdomūs klausimai isto-
rikams, apie kuriuos tiktų Vasario 16-
tos proga pamąstyti.

Bet geriausia šią šventę švęsti
linksmai, draugiškai – išgerti, paval-
gyti, pašokti, padainuoti, ką, atrodo,
Sarasotos nauja LB ir ketina daryti,
ir kaip daro dauguma tautų, Jung-
tinės Amerikos Valstijos ir Prancūzija
imtinai.

Šiais metais, kaip girdėjau, mūsų
konsulatai ir ambasados liko be fon-
dų Vasario 16-tosios šventės išlai-
doms padengti, tai turbūt taip pat
bus ir su Kovo 11-ąja bei liepos 6-ąja.
Beje, gal reikėtų abi šventes sujungti,
galop Kovo 11-oji yra tik nelauktas
Vasario 16-osios atkūrimas, 72-iais
metais vėliau? Bet mes mėgstame
šventes ir jų skaičių didiname...

Turime daug kuo didžiuotis. Są-
jūdžio laikotarpis, nuo kurio jau
praėjo 20 metų, kai, nepaisant dauge-
lio politikų nuomonės, Lietuva pir-
moji pradėjo nepriklausomybės kovą
su Gorbačiov, kai atrodė, kad dau-
giausia, ko mes galime laukti, tai ko-
kia nors autonomija. O vis dėlto Vy-
tauto Landsbergio nepaprasto talen-
to dėka didžiuojamės tuo, ką šian-
dien turime.

Ir man visai nesvarbu, ką po Ne-
priklausomybės atkūrimo padarė
Landsbergis. Aišku, jis nebuvo eko-
nomistas, tad padarė baisių ekono-
minių klaidų. ,,Mažeikių naftos”
istorija yra ne paskutinė jų. Jis ir ne
administratorius, tad padarė klaidų
organizuodamas Lietuvos adminis-
traciją. Ir ne teisininkas, tad padarė
žymių klaidų, ruošdamas naują Kons-
tituciją. Kaip sakė Paryžiaus laik-
raščio ,,Le Monde” pirmojo puslapio
karikatūra, rodos, 1990 metais, ,,Bet
ko gi norėti iš muzikos profesoriaus?”
Taip ir mes šiandien turėtume įver-
tinti, ką jis padarė gero, ir atleisti jo
klaidas atkuriant Lietuvą, nes be jų
gal nebūtų šiandien ir Lietuvos.

Mes niekad pakankamai neįver-
tinsime to nepaprasto meto, kuriuo
mums teko laimė gyventi. Gal karo
metu ir po karo mūsų tėvų gyvenimas
ir nebuvo lengvas, bet matyti Lietuvą
vėl laisvą ir gerbiamą, kokia ji tapo po
Nepriklausamybės atkūrimo 1990-ai-
siais, yra nepaprastas jausmas.

•••
Bet Vasario 16-osios proga yra

svarbu pasižiūrėti ir į dabartį, ir atei-
tį. Mes visi su nuostaba matome, kas
darosi Amerikoje ir su pasaulio glo-
baline ekonomika. Neaplenks ir mū-
sų tie sunkumai ir bėdos, kurias
kenčia pasaulis. Vakarykštis Latvijos
valdžios atsistatydinimas turėtų mus

rimtai sugriebti ir priversti pamąs-
tyti, kad mūsų valdžią gali ištikti pa-
našus likimas.

Blogiausia, kad mes esame nepa-
siruošę tokiai krizei, kokia, atrodo,
dabar ateina į Lietuvą, ir neaišku, ką
darysime bandydami išeiti iš jos,
šiandien mus supančios iš visų pusių.
Šios šventės dieną yra gera proga
pasvarstyti, ką mes galime padaryti,
kuo mes, gyvenantys Amerikoje, ga-
lime padėti, jeigu iš viso galime.
Aišku, pakelti mokesčių ir savo algų
Seimas ir Prezidentūra neturėjo tei-
sės, kai ir taip dauguma mūsų žmo-
nių nesugeba susimokėti žiemą už
šildymą, o vasarą bent už palapinę
Palangoje. Tai vis temos, kurias turė-
tume rimtai pasvarstyti Nepriklauso-
mybės šventės proga. Gal rastume
bendrą išeitį iš to košmaro, į kurį
mus nustūmė pasaulinė krizė.

Bet šiandien pagerbkime žuvu-
sius už Lietuvos Nepriklausomybę,
pagerbkime mūsų vadus, kurie mo-
kėjo išvesti Lietuvą į geresnius lai-
kus, pamąstykime, kokie privilegijuo-
ti esame, kad galime švęsti linksmą
mūsų Vasario 16-ąją.

Vasario 16-ąją pirmąkart šventė ir Sarasota lietuviai
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Redakcijos žodis

Keletas pastabų apie antrąją
Lietuvos Nepriklausomybės šven-
tę – Kovo 11–ąją. Šiais metais JAV
lietuvius „Drauge”, per „Drau-
gą” pasveikino: iš Lietuvos – LR
Užsienio reikalų ministras V.
Ušackas ir Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie LR
Vyriausybės gen. direktorius A.
Daunoravičius, iš išeivijos – tik
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras. Gal taip ir turi būti –
kiekvienam savi įpročiai ir sava
šventė. O gal, šiais metais šven-
čiant ir Lietuvos vardo tūkstant-
metį, daugeliui mūsų pristigo
energijos ir laiko rašytu žodžiu
įvertinti nueitus 19 metų po
Kovo 11–osios akto paskelbimo
ir išdrįsti pažiūrėti į ateityje
Lietuvos ir lietuvių tautos lau-
kiančius iššūkius? Kita vertus, V.
Landsbergio ir kitų šia proga LR
Seime kalbėjusiųjų klausė pus-
tuštė salė.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Laikinoji Sarasota LB valdyba: (iš k.:) Sonata Labanauskienė – VP, Rūta
Buivydaitė-Jouniari – steigėja ir pirmininkė ir Evelina Žilionytė-Hutton –
sekretorė.

Vasario 22 d. šv. Mišias atnašavo
ką tik iš Lietuvos sugrįžęs kun. Ri-
čardas Repšys. O vaikučiai, kurie
ruošiami šį pavasarį priimti pirmąją
Šv. Komuniją, dauguma taip vadina-
mų trečiabangių prieaugis, jau kelin-
tas sekmadienis iškilmingai procesi-
joje atnešė šv. Mišių aukas. Tikrai ma-
lonu matyti jų šypsenas ir nekaltus
veidelius, sudėjusius ant krūtinės
rankutes, artinantis prie altoriaus,
kada dalinama Šv. Komunija. Juos
prie Pirmosios Komunijos ruošia
Aldona Šontienė – parapijos tarybos

švietimo komiteto pirmininkė, pade-
dama kitų parapijiečių.

Po šv. Mišių rinkomės į Kultūros
centrą, kur pasivaišinę Reginos ir ki-
tų parapijos moterų iškeptais Užga-
vėnių blynais, grožėjomės irgi jau
daugiausia trečiabangių parengta
programa ,,Žiema, žiema, aik iš kie-
ma”, nes pagal lietuvišką tradiciją su
Užgavėnėmis baigiasi žiema ir lau-
kiama pavasario. Į renginio programą
buvo įsijungusios ne tik moterys, vy-
rai, bet ir jų vaikai. Renginys pasibai-
gė visiems bendrai dainuojant, šokant

ratelius. Man priminė vaikystę, kada
kaime panašūs renginiai vykdavo.

Ta proga rengėjai rinko aukas
naujam bažnyčios pečiui pirkti. Kaip
anksčiau minėjau, naujas pečius kai-
nuos daugiau nei 35,000 dolerių. Vy-
ko ir loterija, per kurią surinktų pi-
nigų dalis buvo perduota neseniai iš
Lietuvos atvykusios, sunkiai sergan-
čios, trečiabangės gydymo išlaidoms
padengti.

Jonas Urbonas

,,Žiema, žiema, aik iš kiema”
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V. Landsbergis: ,,Per 19 metų valstybės
valdyme netoli tenuėjome”

Ekscelencijos, visi malonūs mane
girdintieji! Šiandien prasideda Kovo
11-osios Lietuvos 20-ieji metai. Taip
galime skirti Vasario 16-osios Lietu-
vą, 1940–1990 metų okupacijų laiko-
tarpį ir Kovo 11-osios Lietuvą, kurio-
je gyvename.

Kai sakome antroji Lietuvos Res-
publika, tai irgi teisinga, nes vasario
16-oji ir Steigiamasis Seimas sukūrė
pirmąją. Istorinė Bajorų Respublika,
su renkamu valdomu, kai kada Sei-
mu Vilniuje, atskiru Lietuvos teisynu
ir iždu buvo vis dėlto abiejų tautų
Respublika, ne vienos Lietuvos. Val-
dovą jos rinko abi tą patį, galų gale
sumąstė bendrą pirmąją Europoje
Konstituciją. Kaip ką matome ir mąs-
tome šiandien antrojoje respublikoje?
Apie Kovo 11-osios Lietuvą?

• • •
Pradžia buvo statyba ant peilio

ašmenų. Ko gero, unikali padėtis vi-
soje Europos istorijoje. Paskelbėme ir
statėme nepriklausomą valstybę vis
dar kitoje valstybėje, kuri tai draudė,
trukdė, gąsdino ir užpuldinėjo net
žudydama. O mes nieko nežudėme,
bet palaipsniui vadavomės. Aplinki-
niam pasauliui tai buvo nemažas rū-
pestis ir sykiu spektaklis, kuo baigsis,
ką tie lietuviai prasimanė? Demok-
ratinis laisvasis pasaulis tikrai neno-
rėjo, kad lietųsi mūsų kraujas. Rėmė
įvairiais pareiškimais, bet ir nesu-
stabdė neprognozuojamos, grūmo-
jančios rankos. Turėjome patys viską
atlaikyti. Taip pat atvirą agresiją.

Atlaikyti padėjo darbas, kai
galvoji ne tiek apie pavojus, bet pir-
miausia, ką turi suspėti nuveikti.
Aną Kovo 11-ąją pasakiau užsienio
žurnalistui, kad mūsų pareiga dabar
tuos lūkesčius, kuriuos sukėlėme
paversti tikrove.

Šiandien tai daugelio pareiga,
visų, kuriems Kovo 11-osios Lietuva
yra jų šalis. Laukia begalė darbo, ša-
lis, kurios norėjome, mūsų laisvės,
kuri nesikerta su sąžine, tiesos ir tei-
singumo šalis, vis dar šmėžuoja tarp
lūkesčių. Tai dar siektina tikrovė, bet
verta prisiminti ir daiktiškąją tikro-
vę, prieš devyniolika metų, kurią su-
darė ne vien svaigus laisvės džiaugs-
mas ir didieji, kaip atrodė, besive-
riančio kitokio gyvenimo lūkesčiai.
Tą pačią Kovo 11-ąją Stasys Lozorai-
tis Vašingtone kalbėjo: „Aš žinau, kad
padėtis radikaliai pasikeitė, bet, bet,
bet… Mes dar nekontroliuojame ban-
kų, policijos, geležinkelių sistemos.
Mes dar nekontroliuojame net elek-
tros. Dabar mes pamatysime, kaip
reaguoja didysis brolis.” Panašiai jis
vertino padėtį jau iš karto po rinkimų
į Aukščiausiąją Tarybą pirmojo rato,
kai tapo aišku, kad Sąjūdis laimi.

Mes džiaugėmės žodžio laisve,
mes džiaugėmės tam tikra demon-
stracijų laisve, mes džiaugiamės galė-
dami kalbėti iš ir tikrųjų labai laisvai
rašyti Lietuvos laikraščiuose. Bet
mes neturime kariuomenės, mes
neturime policijos, mes neturime
milicijos, mes neturime geležinkelių,
telefonų, mes neturime bankų siste-
mos kontrolės, mes nieko to netu-

rime ir dar prieš kelias savaites 6
mlrd. rublių, sutaupyti mūsų žmo-
nių, išvažiavo į Maskvą. Maskva pa-
siėmė visas mūsų santaupas, negrą-
žindama nė vieno cento, todėl tęsė S.
Lozoraitis, naujosios Aukščiausiosios
Tarybos uždavinys bus pirmiausia
perimti kuo daugiau gyvenimo sričių
į savo rankas. Tai būtinas reikalas.
Mes turime pradėti valdyti savąjį
kraštą savomis rankomis.

Jau vasarą Šveicarijoje daugelio
šalių Lietuvių bendruomenių vadovų
susitikime jis tiesiai siūlė penkis, še-
šis jaunus žmones pasikviesti į Romą,
kad šio to išmoktų. Stoka valdininkų.
Daug tų S. Lozoraičio pastabų nepa-
seno. Nežinau, ar jau turime tinka-
mą, žmonių gerbiamą policiją? Gru-
zija tokią sukūrė. Pakėlė dvigubai
atlyginimus, policijos reitingas aukš-
tas. Joje nebėra korupcijos. Mes ne-
galime apginti žmonių, net čia pat,
prie sostinės, Vilniaus rajone. Ar tu-
rime krašto gynybai parengtą kariuo-
menę, ar kontroliuojame bankus,
geležinkelio sistemą ir elektrą? Ši
suvaryta į maišą net ne konstituci-
niais žingsniais. Ar valdome savo
kraštą ištikimomis Lietuvai ar sveti-
mame šiltnamyje augintomis seno-
sios nomenklatūros rankomis? Stoka
jaunų europietiškų, sąžiningų val-
dinininkų iki šiol neabejotina, o tun-
tai kitokių – didelė erdvė taupymo
programoms.

Savo vienintelę valstybę turė-
tume puoselėti, kaip daržą, kaip sodą,
kurį pirmiausia reikia ugdyti, kad
būtų vaisių visiems. Materialistai
žiūri į ją kitaip, kaip į dubenį, iš kurio
patogu priėmus pačiam pasrėbti. Ir
prieinam būriais, grupėmis draugų.
Pirmasis požiūris buvo idealistų, pa-
siryžusių keisti gyvenimą ir paskelb-
toje laisvėje drąsiai imtis reformų.

• • •
Praėjo vos trejetas metų ir Kovo

11-osios idealizmas tapo patyčių ob-
jektu. O žodį „reforma” ėmė rašyti
kabutėse. Taip ir sėdam. „Mano gud-
rūs draugai greitai į žmones išėjo”, –
atsiduso kažkada Maironis. Tokios
permainos, antipermainos Lietuvoje
kartojasi. Nūnai vėl šmėstelėjo per-
mainų laikotarpio galimybė. Matai
daugybę panašumų į aną metą, po

Kovo 11-osios. Kaip kas jautėsi, manė
ir manėsi.

Mitologija apie anuomet, neva,
klestėjusią visuotinę vienybę neati-
tiko tikrovės. Buvo politikų atvirai
kalbančių jau kitą dieną, jog Kovo 11-
osios sprendimai klaidingi ir lems
nelaimes. Mes balsavom už, nes netu-
rėjome kitos išeities. Buvo jaučiančių
skriaudą, kad juos, taip gerai išma-
nančius viskam vadovauti, ėmė ir
nustūmė nuo valdžios. Be abejo, tai
skatino skriaudą atitaisyti kuo grei-
čiau. Buvęs žymus sąjūdininkas jau
smerkia Sąjūdį, kuris atseit, užgrobė
valdžią, nušalinęs liaudies atstovus ir
nė minties, kad valdžios pasikeitimas
įvyko demokratiniu, tikrų rinkimų
keliu, kaip ir turi būti. Kas nori gali
susirasti net „Respubliką”, kuris vos
po savaitės ar panašiai pristatė Kovo
11-osios įvykius parlamente išraiš-
kinga karikatūra – lietuviška lamba-
da. Toks būtų visapusiškesnis vaiz-
das.

Neturėdama tribūnos pristatyti
savo politiką, projektus, aiškinti ir
skelbti įstatymus, Aukščiausioji Ta-
ryba įsteigė arba atkūrė laikraštį
„Lietuvos aidas”. Tai buvo paskelbta
didžiu nusikaltimu demokratijai.
Skelbė ir skundė rinkos konkurentai,
nepatenkinti, kad neturi spaudos
monopolio ir t. t. Netruko subrėžti
šūkiai, kad Aukščiausiąją Tarybą
laikas paleisti, nors mažai kas galėjo
abejoti, kad tuoj pat renkamas naujas
parlamentas būtų jau mažiau linkęs į
permainas, įskaitant tikrą nepriklau-
somybę. Gerai, kas nors manė, dau-
giau liks tarybų valdžios, Tarybų
Lietuvos, nebūtina viską keisti. At-
virai skambėjo formulė, kad mūsų
ekonominiuose sunkumuose, kurie
kyla iš naujos parlamentinės valdžios
blogos politikos, pakaktų padaryti
paprastą politinį sprendimą.

Kremlius tai iššifruodavo paste-
bėjimais į šalį, teatro žiūrovams, kad
vienas Lietuvos vadovų jam geresnis,
o kitas nesukalbamas. Tuo pat metu
Kremlius, pradedant nuo paties
Michailo Gorbačiovo, nesiliovė karto-
jęs pasauliui, kad skandalingasis
lietuvių balsavimas atsiskirti, įvykęs
itin skubotai, netgi naktį, ar tai ko
nors neprimena. Po Sausio žudynių

Vilniuje aukščiausias agresorių pa-
reigūnas generolas Varenikovas tą
patį priekaištą dėl Kovo 11–osios pa-
kartojo spaudos konferencijoje, susi-
rinko naktį ir nubalsavo. Taip net
Hitleris nedarė. Autentiška, yra vaiz-
do įrašas.

• • •
Paimkite aną seną širšalą,

įrašykite vietoj netikusios Aukščiau-
siosios Tarybos naująją posąjūdinę A.
Kubiliaus Vyriausybę, ir turėsite pro-
pagandoje bemaž raganos veidrodėlį.
Sunkumai, proga revanšui. Neatme-
nu, ar didelis laikraštis lygino Ku-
bilių su Hitleriu, ar dar per plaukelį
ne. Kai kurie triukšmai apsiribojo
turgaus prekeivių genocidu. Vartant
šį baisų žodį, kaip agitatorių niekalą.
Matėme ir apsipremijavimų ir kito-
kių valstybės resursų skubaus išsi-
dalinimo analogijų valdžiai keičian-
tis, kad saviems būtų neblogai, o atei-
nantiems kuo blogiau. Deja, šio so-
vietinio administracinės minties pa-
veldo taip ir neišnaikinome. Valstybė
daugeliu tebėra srėbalo bliūdas, ku-
riam susiūbavus gali užeiti ir blūdas.
Ne vienas kitas, o būreliais, bemaž
paskutinę buvusios Vyriausybės dar-
bo dieną, bičiuliai valdininkai mikliai
persėdo į saugesnes, naudingas kė-
des, kad geriau įsikibtų į atlošus. Nė
vienas tokių persėdusių net neap-
simetė darąs tai, neva valstybės la-
bui. Neslėpė, kad toliau teiks paslau-
gas ankstesniam viršininkui arba
partijai, galų gale giminaičiams, lauk-
damas naujosios Vyriausybės griuvi-
mo, kaip ir tada, po Kovo 11-osios
buvo laukiama, kada jie…

Girdėjome ir amžiną himną, am-
žiną dar sovietinių laikų partinei no-
menklatūrai, kuri geriausiai tvar-
kosi, nors tarp jos tebesisukioja visai
nepajėgiančių demokratiškai mąstyti
ir skaidriai elgtis fundamentaliai
korumpuotų asmenų. To paties nesti-
go nei 1990 metais. Tik tąsyk po-
litines ir vertybines prieštaras švelni-
no bendras patriotinis pakilimas. Te-
beegzistavo gėdos jausmas. Nenoriu
kalbėti kritiškai apie visus pareigū-
nus ir valdininkus, bet kažkas yra
atsitikę, kad nuo S. Lozoraičio paste-
bėjimo per 19 metų valstybės valdy-
me netoli tenuėjome. Netoli nuėjome
nei teismuose, Nukelta į 9 psl.

Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio kalba (iš stenogramos),
skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Nusivažiavome, bet nie-
kada nevėlu taisytis. Ne-
vėlu susivokti ir mūsų kai-
rei ir dešinei, kad šalis ir
visuomenė, kurios nori eiti
į priekį, privalo ir žvelgti į
priekį, telkti naujus žmo-
nes, šluoti nešvarybes. Su-
sivienykime kam nešvary-
bės nemielos, atsinaujin-
kime iš vidaus, neatsisa-
kykime vertybių, ginkime
jas ir užsienio politikoje.

Olgos Posaškovos nuotr. www3.lrs.lt
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Na ir sakyk tu man, kad gyveni -
me nebūna sutapimų. Neseniai el.
paš to dėžutėje radau dailininkės Re -
ditos Tumėnaitės laišką, kuriame ji
rašo, kad specialiai Vilniaus knygų
mugei ir mažiesiems knygų mylėto-
jams leidykla ,,Obuolys” paruošė dvi
karštas naujienas: knygeles ,,Gyveno
kartą mamytė” bei ,,Tortas ir cirkas”.
Pir mosios autorė – Eglė Venslovaitė-
Ši liūnienė, o antrosios ....  savo aki-
mis negalėjau patikėti – režisieriaus
Ma ris Martinsons, sukūręs populia -
riausią lietuvišką metų filmą ,,Ne -
reikalingi žmonės”, kuris Šanchajaus
festivalyje buvo apdovanotas už ge -
riausią režisūrą ir kompozitoriaus
dar bą ir kuris šiuo metu kaip tik
rodomas Čikagoje vykstančiame Eu -
ro pos Sąjungos filmų festivalyje.

Atsiuntė Redita ir daugybę tose
knygelėse gyvenančių magiškų pieši -
nu kų. Oi, kaip gaila, kad mūsų laik -
raštis nespalvotas!

,,Kas ta dailininkė?” – paklausite
Jūs. Redita Tumėnaitė – dailininkė ir
di zainerė, šiuo metu gyvenanti Pran -
cūzijoje. Jos karjeros galėtų pavydėti
bet kuris mados kūrėjas. Baigusi tek -
s tilės specialybę Kauno dailės insti-
tute, ji sukūrė kolekciją ,,Bučkis” ir
laimėjo ne tik Rygos avangardinės

ma dos festivalio ,,Grand Prix”, bet ir
studijas Paryžiuje, ESMOD mados ir
modeliavimo mokykloje. Ji stažavosi
garsiojo avangardinės mados kara -
liaus Paco Rabanne mados namuose!  

Redita jau daugiau nei dešimt-
metį gyvena ir kuria Prancūzijoje.
Šiuo metu ji turi savo rūbų firmą
,,Re dita Paris”, kurioje kuria nuos -
tabius rūbelius vaikams ir dėsto mo -
de liavimą Montro siuvimo licėjuje.

Nuostabios pasakų knygos ,,Gy -
ve no kartą mamytė” autorė Eglė
Vens lovaitė-Šiliūnienė ir iliustratorė
Redita Tumėnaitė nė karto nėra susi-
tikusios. Dvi nepaprastai linksmos,
ener gingos ir optimizmo kupinos mo -
terys turi daug ką bendro. Jos abi ne
tik mamos – Redita vieno, o Eglė net
pen kių vaikų,  bet ir mokytojos (Re -
dita moko piešti, Eglė dėsto lietuvių
kalbą), dalijančios savo žinias ir meilę
daugybei mokinių... Eglė Lietuvos
mamoms dar pažįstama iš „Mamos
žur nalo”, kuriame ji veda „Mamos
met raštį”.

Knygelėje – septynios pasakos
apie mamytę. Visi žinome, kad ma -
mytė – pati gražiausia, pati geriausia,
tad nenuostabu, kad knygos viršelyje
šoka išsišiepusi mamytė – tikra
Karalienė: su karūna ir karoliais, o
jos suknelė nusėta širdelėmis – mei -
lės simboliu.

Pasakų autorės Eglės ir daili nin -
kės Reditos knygą apie nepaprastą
ma mytės ,,Karalystę” bus įdomu pa-
s kai tyti ir suaugusiems.

Spalvingos knygelės ,,Tortas ir
cirkas” autorius Maris Martinsons
kny gą parašė savo sūnui. Joje sudė-
tos pa sakos, kurios gimsta neplanuo-
tai, kiekvieną vakarą jiems leidžian -
tis į spalvingą fantazijų pasau lį...
,,Pasakos yra gan berniukiškos dva-
sios, o autorius yra režisierius ir jo
fantazija be galo laki... Man teko
daug valdytis, kad vienai pasakai ne-
prikurčiau per daug iliustracijų”, pa-
sakoja dailininkė Redita.

Apie ką svajoja vakare sugulę tė -
tis ir sūnus? Įdomu žinoti? Jei taip –
reiks perskaityti knygelę.

Knygeles galite užsisakyti inter-
netu:

www.obuolys.lt

JOLANTA BAÇIULYTÈ

Vasario 21 d. Los Angeles lietu-
viai rinkosi į kasmetinį Užga vė nių
blynų balių. Jau 47-ą kartą  įvy kusi
šventė  sutraukė gausią šokėjų, dai -
nininkų ir žiūrovų būrį. Renginį kas-
met organizuoja Los Angeles šo kių
grupė „Spindulys” su vadove Dan -
guole Varniene. Šiais metais blynų
balius virto Kepurių vajumi. Per -
sirengėlių šventėje dalyviai ir svečiai
puikavosi vienas už kitą ypa tingomis
kepurėmis ir dalyvavo gra žiausios ke-
purės konkurse. Pirmąją vietą lai-
mėjo  prašmatnia skrybėle „Paukščių
stebėtoja” pasidabinusi menininkė
Rasa Matulaitytė-Hen d rickson. Kiti
prizininkai buvo mažieji šokėjai  Gab-
rielius Gintalas – ,,Ko pūs tėlis”, Mar-
tynas McKenna – ,,Vel niukas”, Ignas
Kirkilas – ,,Jūrų vė žys”, mokyklos
direktorė Marytė New som su itin su-
dėtingai išlankstyta originalia skry-
bėle iš laikraščio ir kiti. Kepurių buvo
įvairiausių: ,,Deš rainis”, ,,Sūris”,
,,Sombrero”, ,,Fa ra o nas” ir daugelis
kitų. Salę puošė XIII Lietuvių tau-
tinių šokių šventės ,,dalyviai” – Ožys
ir Gaidys. Ori gi na liausių kepurių lai-
mėtojus padėjo iš rinkti teisėjų ko-
misija: Aušra Venc kutė, Aldona Ku-
dirkienė, Jurgis Joga ir Angelė Nel-
sienė. 

Blynų baliuje debiutavo vos prieš
3 mėnesius susikūręs liaudies dainų
ansamblis ,,Ainiai”, vadovaujamas
Audriaus Avižienio. Audriui besi sve -
čiuojant Rumšiškėse kilo idėja subur-
ti Los Angeles jaunimą liaudiškai
dainai. Neabejotinai sužavėti žiū ro -
vai su nekantrumu lauks naujų ,,Ai -
nių” pasirodymų.

Šokių grupė ,,Spindulys” žiūro -
vus linksmino tradiciniais pamėgtais
šokiais ir tuo pačiu nustebino publiką
nauju nuotaikingu ir išdykėlišku
šokiu ,,Šiaudai be grūdų” (choreog -
rafas V. Mačiulskis). Grupės vadovė
Danguolė Varnienė ir mokytoja Dai-
na Žemaitaitytė ruošia ,,Spindulį”
pasirodymui Lietuvos Tūkstant mečio
dainų šventėje ,,Amžių sutartinė”,
kuri įvyks 2009 m. liepos 1–6 die -
nomis Vilniuje. Į šventę ketina vykti
bent 20 spinduliečių  ir 3 palydovai.
Šokėjams paskirta išmokti bent 5
šokių repertuaras. Danguolė džiau-
giasi didele garbe ir teise dalyvauti
liepos renginyje, į kurį iš JAV vyksta
iš viso tik trys kolektyvai (kiti du
kolektyvai  iš Illinois valstijos).  Kovo
11 d. Danguolė Lietuvos liaudies
kultūros centro pakviesta dalyvauti
,,Aukso paukštės” apdovanojimuose
Vilniuje, kur bus pasveikinti  labiau-
siai nusipelnę mėgėjiški folkloro,
liaudiškos muzikos, dainų ir šokių
ansambliai.  2009 metais ,,Spindulys”
švenčia ypatingą sukaktį – 60-ties
me tų veiklos jubiliejų. 1949 m. Dan -
guolės mama Ona Razutienė,  tuome -
ti nio  Los Angeles lietuvių pa rapijos
kle bono Jono Kučingio kvietimu,  pra-
dėjo savo kultūrinę veiklą lietu viš -
koje šeštadieninėje mokykloje. Jau 60
metų tęsiamas lietuviškų tradicijų,
šokių ir dainų puoselėjimo darbas.
Šokėjai repetuoja beveik kiek vieną
sekmadienį su studentų grupe, o jau-
nesnieji ,,spinduliukai” atlieka pasi-
ruošimus šeštadieninėje mokykloje.
Be ,,Spindulio” neapsi eina nei vienas
kultūrinis renginys Los Angeles. Į
išeivijos  pamėgto šo kio ,,Malūnėlis”
sūkurį įsisuka dažnas žiūrovas.

Blynų balius – kepurių
vajus Los Angeles

Užga vė nių blynų baliaus Kepurių vajaus dalyviai.

Šiuolaikinės pasakų knygos
vaikams

Knygos ,,Tortas ir cirkas” viršelis.

O štai taip atrodo mama – Karalienė.

LR Ge neralinis konsulatas Čikagoje skelbia konkursą 

„Kaip aš garsinčiau Lietu vos vardą” 
ir kviečia jame dalyvauti visus moksleivius, gyvenančius gene ra linio 

konsulato Čikagoje konsulinėje apygardoje 
Konkurse gali dalyvauti visi mo kyklinio amžiaus jaunuoliai (6–18 metų).
Projekto aprašymą į LR Ge nera linį konsulatą Čikagoje atsiųsti iki 2009 m.

balandžio 27 d. adresu: 211 East Ontario Street, Suite 1500, Chicago, IL 60611
El. paštas: admin@ltconschi.org. Fax: 312-397-0385 
Konkurso nugalėtojai skelbiami 2009 m. gegužės 8 d., tuomet bus skel-

biama ir prizų įteikimo data. Nugalėtojai bus apdovanoti ver tingais laimėji-
mais.            LR generalinio konsulato Čikagoje info
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INDIANAPOLIS, IN

JOANA KAZIMIERAITIS

Vasario 22 d. Indianapolio Lietu-
vių Bendruomenė (ILB) rinkosi į iš-
puoštą salę Latvių centre švęsti Lie-
tuvos Nepriklausomybės šventės, o
taip pat paminėti šiuos ypatingus Lie-
tuvai metus – 1000 metų nuo Lietu-
vos vardo paskelbimo metraščiuose.

Popietė prasidėjo, kaip įprasta
tokiose šventėse, JAV ir Lietuvos
himnais. Po to Bendruomenės pirmi-
ninkas Jonas Beleckas pristatė svečią
iš Čikagos – LR gen. konsultao vice-
konsulę Kristiną Babičienę, kuri per-
skaitė Konsulato sveikinimą Neprik-
lausomybės šventės proga.

Netrukus prasidėjo Indianapolio
lituanistinės mokyklos (ILM) moki-
nių iškilminga programa scenoje. Visi
vaikučiai – nuo mažiausio iki didžiau-
sio – pasipuošę dailiais tautiniais dra-
bužiais deklamavo lietuviškus eilė-
raštukus,  kapelai „Biru Bar” prita-
riant dainavo lietuviškas daineles ir
šoko smagius lietuvių liaudies šokius. 

Tylos minute pagerbus žuvusiuo-
sius už Lietuvos laisvę, vaikučių pro-
gramėlė įsiliejo į „Suaugusiujų” kla-
sės pasirodymą (šiai klasei sėkmingai
ir su entuziazmu mokytojauja Daiva
Miller). Tracy Mečkauskas, Giedra
Campbell, Daiva Miller padainavo
Daivos tėvelių sukurtą dainą ,,Tėvy-
nės ilgesys”, Viktorija Arthur angliš-
kai išraiškingai perskaitė dainos ver-
timą. Tai buvo tikrai jaudinanti aki-
mirka, kai kam ir ašarėlė nuriedėjo...

Na, o po susikaupimo vėl visus
gražiai nuteikė dar viena naujiena

Indianapolio LB – tai suaugusių tau-
tinių šokių grupė, vadovaujama Rai-
mondos Balčiūnienės. Tik po Naujųjų
metų susibūrusi šokių grupė scenoje
pašoko tris lietuvių liaudies šokius –
„Pjoviau šieną”, „Grečenikę” ir „Šy-
vį”. Iškilmingoji programos dalis bai-
gėsi visiems dalyviams ir svečiams
sugiedojus „Lietuva brangi”.

Po rimtosios dalies visi buvo pa-
kviesti pasivaišinti, pasistiprinti šei-
mininkių atneštais patiekalais. Ir ko
tik ten nebuvo. Stalai tiesiog „lūžo”
nuo lietuviškų gėrybių bei gardumy-
nų. Besimėgaujant šiomis gėrybėmis,
užgeriant lietuviška namine gira ar
alumi, skambant liaudiškai muzikai,
tuo pačiu metu galėjai pasižiūrėti
skaidrių, įamžinusių kelerių paskuti-
nių metų įdomiausias, prasmingiau-
sias Indianapolio Lietuvių Bendruo-
menės akimirkas.

Tėveliai ir  svečiai galėjo pasigro-
žėti mokinių parodėle „Lietuvos pi-
lių” motyvais, kurią surengė ILM
mokytojos Sonata Jakučionienė bei
Sigita Nusbaum. Beje, Sigita taip pat
papuošė šventinius stalus bei sceną.

Pasistiprinus bei pabendravus,
ILM direktorė Adrija Beleckienė per-
skaitė Lietuvių Fondo atsiųstą sveiki-
nimą bei 1,100 dolerių paramą India-
napolio lituanistinei mokyklai, už ku-
rią visas mokyklos kolektyvas bei vi-
sa nedidelė Indianapolio LB yra be
galo dėkingi.

Popietei įpusėjus, Indianapolio
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
Jonas Beleckas padėkojo vicekonsulei
K. Babičienei už atvažiavimą, įteik-
damas atminimų lentelę LR gen.
konsulatui Čikagoje nuo Indianapolio
Lietuvių Bendruomenės, įamžinusią
jubiliejinę Lietuvai datą.

Artėjo svarbiausia šventės dalis –
J. Beleckas pristatė naująją Indiana-
polio LB  pirmininkę Viktoriją Art-
hur. (Vasario mėn. įvykus ILB valdy-
bos rinkimams buvo išrinkta nauja
valdyba.) Viktorija padėkojo už pasi-
tikėjimą ir pristatė naująją valdybą.
Tai vicepirmininkė Alma Noreika-
Spellacy, iždininkas Mindaugas Žeko-
nis, sekretorė Raimonda Balčiūnienė.
Naujajai valdybai buvo įteiktas sim-
bolinis Indianapolio LB „Metraštis-
albumas”. 

Po audringų  plojimų, publiką iš-
judino entuziastingoji, vis plačiau
garsėjanti kapela ,,Biru Bar”, vado-
vaujama Otono Balčiūno. Šoko visi –
ir maži, ir dideli – ir buvo smagu vi-
siems  ir jauniems, ir vyresniems. 

Lietuvos nepriklausomybės šventė 

ILM mokiniai ir mokytoja Sigita Nusbaum dainuoja ,,Žemėj Lietuvos”.

Šokių kolektyvas, vadovaujamas Raimondos Balčiūnienės.

Naujoji ILB valdyba: Mindaugas Žekonis, Viktorija Arthur, Raimonda Bal-
čiūnienė ir Alma Spellacy.

Šokio sūkury.
Indianapolio LB archyvų nuotraukos

Viktorija Arthur, Daiva Miller, Giedra Campbell, Tracy Mečkauskas dainuo-
ja ,,Tėvynės ilgesys”.

ILB pirmininkas Jonas Beleckas
ruošiasi perduoti simbolinį ILB
metraštį-albumą.
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J. Žemaitî-Vytautâ siùloma 
pripažinti buvus valstybès vadovu

Vilnius, kovo 11 d. (ELTA) – Vil-
niaus arkivyskupas metropolitas kar-
dinolas Audrys Juozas Bačkis pirmą
kartą po daugelio Nepriklausomybės
metų dėl pablogėjusios sveikatos būk-
lės neaukojo iškilmingų šv. Mišių Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo –
Kovo 11-osios proga.

Pasiligojusio arkivyskupo prašy-
mu iškilmingoms šv. Mišioms Vil-
niaus arkikatedroje vadovavo diplo-
matinę misiją Lietuvoje baigiantis
popiežiaus nuncijus Peter Stefan
Zurbriggen. 7 metus diplomatinę tar-
nybą Lietuvoje ėjęs nuncijus iškil-
mingose šv. Mišiose sveikino Lietuvos
prezidentą V. Adamkų, Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamo-
jo Seimo pirmininką profesorių Vy-

tautą Landsbergį, Seimo pirmininką
Arūną Valinską, premjerą Andrių
Kubilių, kitus politikus, gausiai susi-
rinkusius tikinčiuosius.

Nuncijus Kovo 11-osios proga
perdavė popiežiaus Benedikto XVI
palaiminimą Lietuvai ir padėkojo už
visus tikėjimo ir pamaldumo ženklus,
kuriuos patyrė visoje Lietuvoje, už
nuoširdžią meilę Šventajam Tėvui.
Viso diplomatinio korpuso vardu
nuncijus linkėjo taikos ir gerovės lais-
vai ir nepriklausomai Lietuvai.

Iškilmingose šv. Mišiose pamoks-
lą pasakė brolis pranciškonas Julius
Sasnauskas, pažymėjęs, kad ši Kovo
11-oji yra bene sunkiausia ir skau-
džiausia per visus laisvės metus. 

SPORTAS

Šv. Mišias aukojo popiežiaus nuncijus

Imtynininkas V. Venckaitis –
turnyro Slovènijoje nugalètojas

Vilnius, kovo 11 d. (ELTA) – Slo-
vėnijoje vykusio graikų-romėnų im-
tynių turnyro svorio kategorijoje iki
74 kg pasaulio ir Europos čempiona-
tų prizininkas Valdemaras Venckaitis
iškovojo aukso medalį.

Po ilgos priverstinės pertraukos
ant imtynių kilimo grįžęs pasaulio vi-
cečempionas Mindaugas Ežerskis
svorio kategorijoje iki 96 kg nugalėjo
varžovus iš Izraelio ir Čekijos, tačiau
kovoje dėl pirmosios vietos pralaimė-
jo Ukrainos imtynininkui.

Beijing olimpinių žaidynių bron-
zos medalio laimėtojas Mindaugas
Mizgaitis svorio kategorijoje iki 120

kg užėmė antrąją vietą. M. Mizgaitis
įveikė du amerikiečius, Izraelio at-
stovą, tačiau lemiamoje imtyje nusi-
leido pasaulio čempionui amerikie-
čiui Dremiel Bajers.

Svorio kategorijoje iki 66 kg
Edgaras Venckaitis įveikė atletus iš
Izraelio ir JAV, tačiau pralaimėjo vė-
liau turnyro nugalėtoju tapusiam
Kroatijos imtynininkui. E. Venckaitis
iškovojo bronzos medalį.

Komandų įskaitoje Lietuvos
rinktinė nusileido tik JAV atstovams
ir tarp 15 ekipų užėmė antrąją vietą.
Tarptautiniame turnyre Slovėnijoje
kovojo 148 sportininkai.

Vilnius, kovo 11 d. (BNS) – Kon-
servatorė krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė minint Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) įkūri-
mo 60-metį siūlo partizanų vadą Joną
Žemaitį-Vytautą pripažinti buvus vals-
tybės vadovu, faktiniu prezidentu.
Seimo posėdžių sekretoriate įregist-
ruotas pareiškimo projektas, kuriuo
pripažįstama, kad ,,nuo 1949 m. va-
sario 16 d. Lietuvos laisvės kovos są-
jūdžio tarybos deklaracijos priėmimo
iki mirties 1954 m. lapkričio 26 d.
LLKS tarybos prezidiumo pirminin-
kas Jonas Žemaitis buvo kovojančios
prieš okupaciją Lietuvos valstybės
vadovas, faktiškai vykdęs prezidento

pareigas”.
Lietuva ginklu priešintis sovietų

okupacijai pradėjo 1944 m., ši kova
tęsėsi iki 1953 m., kai buvo sunaikin-
tos organizuotos Lietuvos partizanų
struktūros. 1949 m. vasario 2–22 d.
Minaičių kaime (Radviliškio r.) buvo
sušauktas visos Lietuvos partizanų
vadų suvažiavimas. 1949 m. vasario
16 d. LLKS Tarybos posėdyje priimta
svarbiausia deklaracija, kurią pasi-
rašė 8 posėdžio dalyviai. Deklaracija
kartu su kitais Lietuvos partizanų
vadų suvažiavime priimtais doku-
mentais sudarė teisinį ir politinį Lie-
tuvos ginkluotojo pasipriešinimo pag-
rindą.

Imtynininkas Valdemaras Venckaitis (k) Slovėnijoje iškovojo aukso medalį. 
Valdo Malinausko (ELTA) nuotr.

Vilnius, kovo 11 d. (BNS) – Pre-
zidentas Valdas Adamkus kritiškai
vertina Seimo Biudžeto ir finansų ko-
miteto BFK) vadovo Kęstučio Gla-
vecko teorinius pasvarstymus apie
galimą lito ir euro santykio keitimą,
sukėlusius sumaištį tarp gyventojų.

„Galiu tik su nustebimu sutikti
žinią, kad atsakingi politikai neetiški
ir tokį klausimą kelia, kai tam jokio
pagrindo nebuvo. Aš manau, kad tai
yra neatsakingas, neapgalvotas pa-
reiškimas, ir, aišku, jis buvo kenks-
mingas, sukeliantis nepasitikėjimą
Lietuvos žmonėse, o tuo pačiu galėjo
paveikti labai neigiamai ir užsieny-
je”, – sakė V. Adamkus.

Kol šalies vadovas nereikalauja
BFK vadovo atsistatydinimo, Seimo
socialdemokratai jau surinko reika-

lingą kiekį parlamentarų parašų, lei-
džiančių Seime pradėti svarstyti ne-
pasitikėjimą komiteto vadovu K.
Glavecku. Socialdemokratai teigia,
kad patyręs politikas turi atsakyti už
„pamąstymų nacionalinės valiutos
devalvacijos klausimais sukeltas pa-
sekmes visuomenėje”.

K. Glaveckas praėjusią savaitę
pareiškė, kad dabar įvedant eurą li-
tai į eurus tikriausiai būtų keičiami
kitokiu nei dabar santykiu. Po poros
dienų pasklidus gandams dėl santy-
kio pakeitimo, šalies bankus savait-
galį užplūdo žmonės, masiškai litus
keitę į eurus. Tačiau vėliau parla-
mentaras teigė buvęs neteisingai su-
prastas ir pareiškė, kad šiuo metu nei
politinio, nei ekonominio būtinumo
devalvuoti litą nėra.

Têsiasi užsienio reikalû� ministro
viešnagè Jungtinèse Valstijose

Prezidentas smerkia K. Glavecko
samprotavimus apie lito keitimâ

Atkelta iš 1 psl.
Kovo 11 d. V. Ušackas Washing-

ton susitiko su aukštais pareigūnais,
su kuriais aptarė pagrindines tarp-
žemyninių santykių stiprinimo kryp-
tis, santykius su Rusija, Gruzija, Uk-
raina, Baltarusija, NATO dabartį ir
ateities lūkesčius, energetinį saugu-
mą, restitucijos klausimus.

V. Ušackas susitiko su senato-
riais Richard Durbin ir John McCain,
Kongreso nariu J. Shimkus, Atstovų
rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninku Howard Berman ir Europos pa-
komitečio pirmininku Robert Wexler.

,,Dialogas ir santykiai su Rusija
neturėtų tapti pakaitalu tarpžemy-
ninei strategijai Rusijos atžvilgiu bei
paramai Ukrainos ir Gruzijos suve-
renumui ir šių šalių įsijungimo į
NATO siekiams. JAV ir ES turi dirbti
kartu, siekdamos konstruktyvių ir
vertybėmis paremtų santykių su Ru-
sija. Reikia siekti, kad Rusija įgyven-
dintų prisiimtus tarptautinius įsipa-
reigojimus Gruzijos atžvilgiu”, – susi-
tikimo metu sakė V. Ušackas.

Ministras pabrėžė, kad labai

svarbu toliau remti Ukrainos ir Gru-
zijos euroatlantinės integracijos sie-
kius bei politines, socialines ir ekono-
mines pertvarkas šiose šalyse.

V. Ušackas antradienį Washing-
ton Johns Hopkins University skaitė
paskaitą ,,Vakarai, Rusija ir Rytų Eu-
ropa: nauji iššūkiai, naujos galimy-
bės”. Užsienio reikalų ministro nuo-
mone, ES ir JAV turėtų skatinti lais-
vąją prekybą ekonominės krizės me-
tu bei glaudžiai bendradarbiauti
įtraukiant Rytų Europos šalis į ES
energetinę rinką.

Ministras pabrėžė, kad ekonomi-
nės krizės metu nereiktų ,,pasiduoti
protekcionistinėms pagundoms”.
,,Ekonominio sulėtėjimo metu būtina
skatinti, o ne riboti laisvąją preky-
bą”, – kalbėjo V. Ušackas. Pasak jo,
šiuo metu ES ir JAV turėtų rodyti
,,laisvosios rinkos ir laisvosios preky-
bos principų laikymosi pavyzdį”.

Paskaitos metu UR ministras
taip pat aptarė ekonomikos gaivini-
mo Rytų Europoje, energetikos, tarp-
žemyninio bendradarbiavimo ir san-
tykių su Rusija klausimus.

Talinas, kovo 11 d. (BNS) – Es-
tijos mokslininkai mano, kad dujo-
tiekis ,,Nord Stream” itin pavojingas
aplinkai, rašo laikraštis ,,Postimees”.

Estijos mokslų akademijos laiške
prezidentui ir ministrui pirmininkui
siūloma sudaryti valstybės finansuo-
jamą specialistų komisiją, kuri nuo-
dugniai įvertintų šio dujotiekio po-
veikį aplinkai.

Reikia išsiaiškinti pavojingus Es-
tijai dujotiekio projekto aspektus ir
trūkumus, kad, kai reikės, būtų gali-
ma pateikti pagrįstus argumentus,
kodėl būtina atšaukti arba sustabdyti
dujotiekio tiesimą.

Laiške sakoma, kad, specialistų
nuomone, dujotiekio tiesimas prie pat
Estijos teritorijos yra jai itin rimta eko-
logijos problema, ko gero, didžiausia
per pastaruosius dešimtmečius.

Ivar Puura, Estijos MA gamto-
saugos komisijos nario, nuomone,
dioksinų ir metilo gyvsidabris, kurių
gali išsiskirti tiesiant dujotiekį, gali
sukelti naują žuvų apsinuodijimo
nuodingosiomis medžiagomis bangą.
Dėl to gali galutinai sužlugti Estijos
žuvų ūkio eksportas ir smarkiai su-
mažėti maistui tinkamų žuvų Balti-

jos jūroje.
Dujotiekio ,,Nord Stream” pada-

rinių aplinkai ataskaitoje dioksino
poveikis iš viso nenagrinėjamas, nors
į šią temą daug kartų mokslininkai
mėgino atkreipti dėmesį.

,,Jeigu bus nutiestas dujotiekis
toks, kaip dabar planuojama, Baltijos
jūra gali žūti per maždaug 300 me-
tų”, – mano Tarmo Siimere, Tartu
technikos universiteto vyresnysis
mokslinis darbuotojas.

Estijos valstybė mano, jog dujo-
tiekio tiesimas toks pavojingas, kad
negalima jo leisti. Maža to, ketinama
užtverti dujotiekio tiesimo zoną karo
laivais, taip pat jėga atimti dalį mūsų
teritorinių vandenų ir uždrausti Es-
tijos laivams įplauti į šią zoną. Estija
su tuo neturi sutikti.

Rusijos ir Vokietijos bendrovė
,,Nord Stream”, ketinanti nutiesti
dujotiekį Baltijos jūra, pirmadienį pa-
teikė projekto įgyvendinimo padari-
nių aplinkai ataskaitą. Šis dokumen-
tas sukėlė mokslininkų susirūpini-
mą, nes jame neatsižvelgiama į jūroje
nuo karo laikų likusias nuodingąsias
medžiagas, kovinius užtaisus ir diok-
sinus.

Est¨ mokslininkai susir∆pinê 
,,Nord Stream” pavojingumu 
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Vilnius, kovo 11 d. (BNS) – Eu-
ropos Sąjunga (ES) atmeta galimybę
pasiųsti daugiau karių į Afganistaną,
tačiau pageidauja kitais būdais
prisidėti prie padėties stabilizavimo
šioje šalyje, sakė Bendrijos užsienio
politikos vadovas Javier Solana.

Buvęs Ispanijos užsienio reikalų
ministras nurodė, kad ES galėtų
suteikti pagalbą atstatant Afganista-
no civilinius objektus, organizuojant
rugpjūtį planuojamus surengti prezi-
dento rinkimus ir gerinant Afganis-
tano santykius su kaimyniniu Pa-
kistanu.

ES užsienio politiko pastabos
nuskambėjo tuo metu, kai JAV vice-
prezidentas Joe Biden susitiko su

NATO šalių atstovais Briuselyje ir
paprašė konkrečios Bendrijos pagal-
bos Washington kuriant naują strate-
giją, kaip būtų galima įveikti Afga-
nistane veikiančius talibus.

Šiuo metu su Afganistano talibų
sukilėliais kaunasi apie 70 tūkst.
NATO ir JAV vadovaujamų karių,
taip pat Afganistano saugumo pajė-
gos. JAV prezidentas Barack Obama
nurodė pasiųsti į Afganistaną dar 17
tūkst. karių ir iš esmės peržiūrėti šio
karo strategiją. Washington planuoja
mažiau dėmesio skirti saugumo pa-
laikymui Irake ir sutelkti pastangas
kovai su islamistų sukilėliais Afga-
nistane ir Pakistane.

***
Rusija paskelbė esanti didžiausia

heroino vartotoja pasaulyje, praneša
BBC. Su narkotikais kovojančios
agentūros vadovo Viktor Ivanov tei-
gimu, afganistanietiško heroino kon-
fiskavimai šoktelėjo 70 proc. Kalbė-
damas Jungtinių Tautų (JT) narkoti-
kų komisijos susitikimo išvakarėse,
jis paprašė daugiau pagalbos iš JT. V.
Ivanov pareiškė, jog narkotikų iš Af-
ganistano antplūdis kelia grėsmę Ru-
sijos nacionaliniam saugumui. Šalies
sveikatos ministerija praneša, jog
Rusijoje yra iki 2,5 mln. narkomanų. 

WASHINGTON, DC
Jungtinės Valstijos paragino Ki-

niją iš naujo svarstyti savo politiką
Tibeto atžvilgiu ir siekti dialogo su
Dalai Lama, be to, išreiškė didelį su-
sirūpinimą žmogaus teisėmis Tibete
praėjus 50-čiai metų po nesėkmingo
tibetiečių sukilimo. JAV valstybės de-
partamentas šį pareiškimą paskelbė
vos viena diena prieš tai, kai Kinijos
užsienio reikalų ministras Yang
Jiechi turi surengti savo pirmąsias
derybas Washington po prezidento B.
Obama prisaikdinimo. JAV pareiški-
me patvirtinama Washington nuosta-
ta, kad tas didžiulis Himalajų regio-
nas yra Kinijos dalis.

***
JAV Kongresas pritarė tam, kad

būtų panaikinti kai kurie kelionių į
Kubą, vaistų ir maisto pardavimo šiai
komunistinei salai apribojimai, tokiu
būdu pakeisdamas ankstesnės admi-
nistracijos vykdytą politiką. Šios
priemonės buvo numatytos įstatymo
projekte dėl 410 mlrd. dolerių išlai-
dų, kurį Senatas patvirtino. Jung-
tinių Valstijų paskelbta Kubos eko-
nominė blokada vyksta jau 47 metus.

***
JAV pietinėje Alabama valstijoje

antradienį užpuolikas nušovė ma-
žiausiai 9 žmones ir nusišovė pats.
Policijai šiurpūs užpuoliko siautėji-
mo padariniai pradėjo aiškėti tada,
kai vienuose namuose Samson mies-
te buvo rasti nušauti 4 suaugę žmo-
nės ir vaikas. Vėliau netoliese esan-
čiuose kituose dviejuose namuose bu-
vo rasti nušauti dar 2 žmonės. Užpuo-
likas bendrovėje ,,Samson Pipe and
Supply” nušovė dar vieną žmogų, o
paskui – kitą žmogų viename serviso
punkte ir patraukė į bendrovę ,,Reliab-
le Metal Products”, kur teisėsaugos
pareigūnai rado jį nusišovusį.

Pasaulio naujienos

Rusija pasirašè energetines 
sutartis su Ispanija  

ES atmeta galimybê pasiûsti 
daugiau kariû î Afganistanâ�  

PRAHA
Čekijos lakūnai ir antžeminės

oro linijų tarnybos pradėjo rengtis
nuo gegužės 1 d. saugoti Baltijos val-
stybių oro erdvę. Čekija pasiųs į mi-
siją Baltijos šalyse kelis ,,Gripen”
klasės orlaivius. Baltijos valstybių
oro erdvės apsauga artimiausiu metu
bus didžiausia Čekijos karinė misija
ir jos pirmoji aviacijos pajėgų operaci-
ja už šalies ribų. Šiuo metu Baltijos
valstybių oro erdvę saugo Danijos
lėktuvai. Čekų misija vyks nuo gegu-
žės 1 d. iki rugsėjo.

BERLYNAS
Užpuolikas juodais armijos dar-

biniais drabužiais trečiadienį vienoje
Pietų Vokietijos mokykloje, kurią,
kaip pranešama, anksčiau lankė, nu-
šovė mažiausiai 10 žmonių, praneša
policija. Paauglys juoda kovine ap-
ranga vis dar ieškomas, sakė policijos
atstovas, paneigdamas ankstesnius
žiniasklaidos pranešimus apie įta-
riamojo suėmimą.

VARŠUVA
Net 82 proc. lenkų laiko save ti-

kinčiaisiais, rašo dienraštis ,,Rzecz-
pospolita”, remdamasis viešosios
nuomonės agentūros ,,IMAS Inter-
national” apklausos duomenimis.
Dar daugiau – 90 proc. – lenkų pri-
skiria save katalikams. 70 proc. len-
kų yra įsitikinę, jog stiprioji lenkų
tikėjimo pusė yra jos tradicinis pobū-
dis. Dar daugiau apklausos dalyvių
yra įsitikinę, kad Katalikų Bažnyčia
vaidina didelį vaidmenį jų gyvenime.

MASKVA
Rusijos prezidentas D. Medvedev

ketina apsvarstyti susitikime su JAV
prezidentu B. Obama masinio ginklo
neplatinimo, kovos su terorizmu ir
pasauline ekonomikos krize klausi-
mus. Jų susitikimas vyks balandžio 1
d. Londone. Drauge D. Medvedev pa-
žymėjo, jog mano, kad ,,tie ženkai,
kuriuos gauna iš JAV prezidento,
visai teigiami”. D. Medvedev patvirti-
no, kad pastaraisiais metais ,,san-
tykiai su JAV gerokai pablogėjo”. 

EUROPA

RUSIJA

JAV

Vilnius, kovo 11 d. (Balsas.lt) –
Kovo pradžioje D. Medvedev pradėjo
savo pirmąją oficialią kelionę po
Europos Sąjungos šalis. Trumpai
stabtelėjęs Italijoje, D. Medvedev
atvyko į Ispaniją. Madride pasirašyta
keletas susitarimų: Ispanijos ir Ru-
sijos generalinių prokuratūrų savi-
tarpio supratimo memorandumas,
sutartis, suteikianti teisę Ispanijai
tranzito tikslais naudotis Rusijos oro
erdve perkeliant karines pajėgas į
Afganistaną, pagaliau veiksmų pla-
nas turizmo srityje, kuriuo siekiama
ženkliai padidinti turistų iš abiejų
šalių skaičių.

Tačiau svarbiausi susitarimai
pasiekti dėl energetikos: pasirašyta
bendra Ispanijos ir Rusijos energe-
tinio bendradarbiavimo sutartis, pa-
sak J. L. R. Zapatero, turėsianti už-
tikrinti saugų energijos tiekimą Is-
panijai ir Ispanijos bendrovių priėji-
mą prie Rusijos energetinių išteklių.

Pagal energetinio bendradar-
biavimo sutartį Ispanija ir Rusija įsi-
pareigojo bendradarbiauti naftos,
dujų, elektros ir kitų energetinių iš-
teklių žvalgybos, išgavimo, transpor-
tavimo bei prekybos, taip pat alter-
natyviosios energetikos plėtojimo sri-
tyse.

Valstybių susitarimą lydėjo dar
dvi sutartys, pasirašytos tarp elek-
tros bendrovių „Iberdrola” ir „Inter
Rao EES” bei dujų bendrovių „Gas
Natural” ir „Gazprom”.

Kartu su Rusijos prezidentu
atvykęs vicepremjeras Igor Sečin ir

elektros bendrovės „Inter Rao EES”
vadovas Jevgenij Dod su Ispanijos
elektros bendrovės „Iberdrola” atsto-
vais pasirašė susitarimus dėl elektros
energetikos projektų plėtojimo Rusi-
joje, kitose NVS šalyse, Europos Są-
jungoje ir Pietų Amerikoje.

Vienas dalykas abejonių nekelia
– Ispanija reikalinga Rusijai, ir toli
gražu ne vien tam, kad būtų galima
parduoti dujas. Ispanų „Gas Natu-
ral” šiuo metu yra viena didžiausių
dujų bendrovių Pietų Amerikoje.
Kaip pripažino pats „Gazprom” va-
dovas A. Miler, sutartis su „Gas Na-
tural” atveria galimybę rusų ben-
drovei veikti ir kitose rinkose. Galbūt
Rusijos prezidento apsilankymas Is-
panijoje užbaigs ir stringantį „Lu-
koil” ir ispanų „Repsol” sandorį. 

Nepaisant opozicijos skeptiško
požiūrio, galima teigti, kad pasirašy-
tos energetinio bendradarbiavimo
sutartys yra pastaruoju metu vis
šiltėjančių abiejų valstybių santykių
rezultatas. 

Pasirašydamas energetinio ben-
dradarbiavimo sutartį, Ispanijos mi-
nistras pirmininkas J. L. R. Zapatero
pareiškė, kad pirmame 2010 m. pus-
metyje ES pirmininkausianti Ispa-
nija dės visas pastangas, kad būtų
pasiekta reikšmingų rezultatų ES
derybose dėl strateginės partnerystės
sutarties su Rusija. Tačiau akivaizdu,
kad tuomet jau vien Ispanijos geros
valios nepakaks ir teks atsižvelgti į
visos ES, taip pat ir Lietuvos, intere-
sus. 

Rusijos prezidentas D. Medvedev ir Ispanijos ministras pirmininkas J. L. R. Zapatero.
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PAVASARIŠKAS
ATBUDIMAS

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

Mūsų stalui

Pavasarį keliasi visa gamta, o su
ja ir žmonės, gyvuliai, augmenija.
Keičiasi orai. Po žiemos visi žmonės,
nesvarbu, kokio jie amžiaus, jaučiasi
išsekę, padidėja jų nervingumas, bai-
mė, o su ja ateina panikos priepuoliai,
silpnumas, padidėja depresijos gali-
mybė, sumažėja aktyvumas. Nesvar-
bu, kad mes žiemos laikotarpiu svei-
kai maitinomės, žiemos metu mūsų
organizmas gyveno nejudrumo, poil-
sio fazėje, tad ir visi kūno organai
dirbo lėčiau, mažiau pasisavino įvai-
rių reikalingų vitaminų ir mineralų.
Todėl visados, pavasariui atėjus, jau-
sime jų stygį. 

Vitaminai

Vitaminai dalyvauja daugelyje
apsauginių ir reguliuojančių organiz-
mo procesų. Dažniausiai jie patenka į
kokį nors fermentą ir tampa sudėtine
jo dalimi. Mūsų organizmas pats pa-
sigaminti vitaminų nesugeba, todėl
jis jų būtinai turi gauti pakankamą
kiekį su maistu. Vitaminų paprastai
reikia labai nedaug, o pagrindinis jų
šaltinis yra augalinės kilmės maisto
produktai. Venkime sintetinių vita-
minų. Cheminiu būdu pagaminta
tabletė, kaip ir visos kitos, turi pa-
šalinių poveikių. Daktarai nepataria
kūdikiams ar vaikams duoti sinteti-
nių vitaminų. Maitinant kūdikius
natūraliu, namuose paruoštu maistu
į jį galima palengva pradėti dėti įvai-
rias naudingas daržoves ir priesko-
nius.

Jei žmogus su maistu gauna ne-
pakankamai vitaminų, jam gresia
įvairios su konkrečiu vitamino sty-
giumi susijusios ligos, kurios kartais
gali sukelti ir ūmią grėsmę žmogaus
gyvybei. Pvz., jei pavasarį žmogus
jaučiasi ištisai pavargęs, jaučia viso
kūno išsekimą, padidėjusį nervingu-
mą, paprastai tai yra požymis, kad
reikia geležies. Dėl geležies stokos
galime gauti anemiją. Sergančio ane-
mija (žmonių vadinama ,,mažakrau-

jyste”) kraujyje būna sumažėjęs rau-
donųjų kraujo kūnelių (eritrocitų)
skaičius, arba net jei eritrocitų gali
būti pakankamai, juose būna per
mažai hemoglobino. Į akis krintantis
šios ligos simptomas yra blyškiai
pilkos spalvos veidas. 

Kad organizme susidarytų pa-
kankamai hemoglobino, reikia gele-
žies. Geležies sumažėjimą sukelia
įvairios priežastys. Tai: netinkama
mityba ir per mažas, su maistu gau-
namas geležies kiekis. Geležies turi
visos žalios spalvos daržovės (broko-
liai, špinatai, briuselio kopūstėliai,
pienės ir kt.), reikia valgyti raugintus
kopūstus ir, jei turime, gerti jų sultis.
Netrukus prasidės kivi vaisių sezo-
nas, tad valgykime jų kuo daugiau.
Labai vertingi yra granatų vaisiai, jie
turi daug geležies ir įvairiausių vita-
minų, mineralų. 

Visados reikia išnaudoti galimy-
bę valgyti sezoninius vaisius, nes jie,
sunokinti saulės, oro ir vandens, yra
sukaupę daugiausia vitaminų. Nu-
skinti anksti, sandėliuojami vaisiai
praranda savo galią.

Organizmo ir imuniteto 
stiprinimas

Pavasarį žmonės pradeda dau-
giau jausti įvairias alergijas. Susilp-
nėjus žmogaus organizme imuninei
sistemai pasireiškia alergijos maistui,
kvapams, žiedadulkėms. Žalingos
imuninės reakcijos į maistą išvengsi-
te, jei tinkamai maitinsitės, valgysite
produktus, kurių sudėtyje yra flava-
noidų, vario, geležies, magnio, seleno,
cinko, nepakeičiamų riebiųjų rūgščių
bei vitaminų A, B (ypač B6), C ir E.

Keli receptai

• Sumaišykite 100 g nuvalytų ir
smulkiai sutarkuotų česnakų ir 6 cit-
rinų sultis, supilkite į stiklainį ir už-
riškite marle. Laikykite šaltai. Gerki-
te po 1 šaukštelį per dieną.

• Sumaišykite nedidelės citrinos
sultis, kiaušinio trynį ir vieną stiklinę
apelsinų sulčių. Išgerkite per dieną.

• 4 stiklines eglių spyglių užpil-
kite 4,5 puodelio verdančio vandens
ir 20 minučių pakaitinkite. 2 valan-
das nuovirą palaikykite uždarame in-
de, paskui nukoškite, įdėkite medaus,
įpilkite bet kokių sulčių. Gėrimą
išpilstykite į stiklainius ir laikykite
šaldytuve. Gerkite po trečdalį stik-
linės tris kartus per dieną po valgio.

• Nusipirkime šviežių mielių (vi-
taminas B) ir kas dieną suvalgykime
po pusę pakelio užsigerdami sultimis
ar vandeniu. Gerkime vieną savaitę.
Sumažės nervingumas, miegosime
geriau, būsime ramesni.

• Šaltame vandenyje perplautų ir
susmulkintų 2 sv. pušų spyglių užpil-
kite 3 litrais verdančio vandens, šilto-
je vietoje leiskite pastovėti 18 valan-
dų. Šio gėrimo gerkite tiek, kiek no-
rite. Žinokite, kad žiemą pušų spyg-
liuose vitaminų yra gerokai daugiau
nei vasarą, tad verta dabar jais pasi-
naudoti.

• Kad pasijustumėte geriau, pa-
sidarykite molio vandens vonią (daug
molio nedėkite, vanduo turi būti
drumzlinas). Tokioje šiltoje vonioje
gulėkite 25–30 minučių 1–2 kartus
per savaitę.

Molio paruošimas. Pirmiausia
jį gerai išdžiovinkite prieš saulę, prie
krosnies, elektrinio šildytuvo ar po
kaitria elektros lempa. Didelius gaba-
lus susmulkinkite, o kai molis visiš-
kai išdžius, sutrinkite jį į miltelius.
Juos suberkite į emaliuotą indą ar
vonelę ir užpilkite šviežiu vandeniu.
Po 5 valandų išmaišykite, sutrupin-
kite likusius grumstelius. Naudoji-
mui paruoštas molis turi būti pana-
šus į plasteliną. Kai tik jis pradės
džiūti, įpilkite vandens, kad prireikus
iš karto galėtumėte juo naudotis.
Tokias vonias mums siūlo prabangios
gydyklos, o patys jas pasidarydami
sutaupysime pinigų ir pastiprinsime
savo organizmą.

Vaisių ir daržovių sultys

Kiekvieną dieną troškuliui nu-
malšinti geriame įvairiausius gėri-
mus: vandenį, arbatą, kavą ir kt. Ta-
čiau nė vienas jų nėra toks vertingas,
kaip šviežios vaisių ir daržovių sul-
tys. Sultimis ne tik atsigaiviname,
bet, svarbiausia, papildome savo or-
ganizmą vitaminais, sustipriname
imuninę sistemą. Tai ne tik vitaminų

ir mineralinių medžiagų šaltinis, jose
yra celiuliozės, organinių rūgščių,
pektino junginių, aromatinių me-
džiagų, eterinių aliejų bei kitų bio-
logiškai aktyvių junginių, palankiai
veikiančių žmogaus organizmą. Vieni
šių junginių pasižymi gydomosiomis
savybėmis, kiti yra būtini organiz-
mui, kad galėtų normaliai veikti. Pas-
taruoju metu pasaulyje vis populia-
resniu tampa organizmo valymas bei
svorio mažinimas naudojant įvairių
augalų sultis. Per dieną išgėrus pusę
litro vaisių ir daržovių sulčių žmogus
pasijus toks sotus, kad jis mažai no-
rės valgyti.

Geriant šviežias vaisių ir daržo-
vių sultis vyksta natūralus organiz-
mo valymas – iš jo pasišalina susi-
kaupę šlakai ir toksinai. Daržovių
sultys išplauna iš organizmo senas,
negyvas ląsteles, padeda tirpti susi-
kaupusioms druskoms, tirpdo kepenų
ir inkstų akmenis, taip pat yra svarbi
priemonė nuo įvairių navikinių ligų. 

Svarbu žinoti, kad ruošiant sultis
paprasta suldžiaspaude visos kenks-
mingos medžiagos lieka išspaudose.
Sultyse tėra tik struktūrizuotas van-
duo, vitaminai, mikroelementai ir
lengvai organizmo pasisavinamos mi-
neralinės druskos. 

Perkamos sultys 

Cheminis apdorojimas, konser-
vantai, pašildymas – visi procesai, tai-
komi gaminant sultis, ne tik sunaiki-
na vitaminus ir mikroelementus, bet
ir iš dalies pakeičia vandens struktū-
rą, o kartu su ja ir natūralią biolo-
ginę informaciją, kuri būna vaisiuje ir
daržovėje. Perkamos parduotuvėse
natūralios 100 proc. sultys yra vertin-
gos tik 60 proc. Pastaruoju metu ma-
dinga į sultis įmesti sintetinio vitami-
no C, kalcio. Bet visai neseniai moks-
linėje literatūroje pasirodė duomenų
apie sintetinio vitamino C žalą. Ge-
riau pasitikėti pačia unikaliausia
vaistine, kurią sukūrė pati gamta.

Į daugumą sulčių beriama balto
cukraus. Šviežiai paruoštų sulčių di-
džiulė teikiama nauda yra ta, kad jos
padidina šarminę aplinką (,,šarmina”
organizmą), paskleidžia syvus ir iš-
plauna netirpias, sveikatai žalingas
druskas. O štai sintetinis cukrus, ku-
rio beriama į sultis, priešingai, orga-
nizmą ,,rūgština” (padidina rūgštinę
aplinką) ir tampa rūgimo žarnyne
šaltiniu. Jų visai nereiktų duoti ypač
vaikams, tą ir daktarai pataria, nes
vis daugiau vaikų suserga diabetu. 

Savaitę reguliariai gėrus natūra-
lias sultis, skruostai gražiai parausta,
veido spalva atsinaujina, pradedama
sveikai miegoti, ima geriau veikti
skrandis ir žarnynas. Organizmui
naudingesnės ,,vietinių” vaisių ar
daržovių sultys negu egzotinės užjū-
rio. Daugiau apie sultis ir atskiras
sulčių rūšis pakalbėsime kitos savai-
tės skyrelyje.
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7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 54

Kitoje kelio pusėje sustojo auto-
inspekcijos mašina, iš jos išlipo leite-
nantas, pasižvalgė į šonus, neskubė-
damas perėjo kelią ir ištiesė jam
ranką.

– Sveiki, draugas Labuti, kaip
laikaisi, – paklausė, o iš burnos plūs-
telėjo tabokos smarvė.

– Dėkui. Ko čia tam prireikė?
– Kada baigsi tą velniavą prie pa-

minklo? – mostelėjo ranka ton pusėn,
kur ranką ištiesęs stovėjo didžiųjų
tautų vadas.

Augustinas, vis dar negalėdamas
perjungti minčių pavaros tylėjo, pas-
kiau pažvelgė leitenantui į akis ir ne-
noriai atsakė:

– Kai bus asfalto.
– O kada jo bus?
– Aš tiek pat žinau, kaip ir tu.

Žadėjo.
– Šventės artinas.
– Žinau, – piktai burbtelėjo Au-

gustinas.
Kilstelėjęs iš įpratimo ranką prie

kepurės, jau pasisukęs eiti, per petį
mestelėjo „iki” ir nuklemšiojo.

„Šventės artinas”, lyg aš nežino-
čiau, kiekvienas gudrus pirštu įdurti.
Patys gali taisyti, ne kokius darbus
dirba, važinėja  kaip ponaičiai. Oi,
kaip velniškai viskas nusibodo, kad
taip būtų galima ištrūkti iš to pra-
keikto rato, pasijusti nepriklausomu
žmogumi.

Pro šalį tarytum stirna nustyp-
čiojo panelė, krūtinė išpūsta it laivo
burė, vėjas ant įdegusių šlaunų už-
vertė sijoną, ji net pritūpė, glausda-
ma savo parašiutą, blauzdelės blykst
pablykst, jam net paširdžiuos įdūrė.
Kokia jėga, mintijo Augustinas, aki-
mis lydėdamas ilgakulnę, kedenančią
plaukus vėjuje, čia tau ne Maironio:
„Iš Danutės akių tai dangus, tai nak-
tis...” – čia, broleli, žaibai su perkūni-
jom. O ką Vincė? Vincė nebe ta. Gro-
žis ėmė vysti, tiesa, išliko vaikiškas
švelnumas, bet jis kažkoks sustingęs.
Dingo grakštumas, pasitempimas,
papilnėjo, krūtinė nuleipo, prarado
šviežumą, plaukai jau nužydėjo, ir
balsas pasidarė monotoniškas ir ly-
gus kaip paklodė šliaužiantis lygintu-
vas. Vis meta meta svorį, kursto ap-
tingusią savo valią, kalorijas skai-
čiuoja skaičiuoja. Prisigirs visiems,
kad svorį numetė, o paskui, kai prisės
prie stalo, tai už visą savaitę... ir vėl
kalorijas skaičiuoja. Anksčiau, kai su-
sipažino, ji buvo liekna: kriaušės lie-
muo, linksmai šokinėjo krūtys, guvi,
emocinga.

Jis pamažu išsinėrė iš miesto
ribų, padidino greitį, o mintimis vėl
grįžo į namus. Gal ir be reikalo pa-
sikarščiavau, gal Vincė ir teisi. Sy-
kiais koks spygliuotas žodis išsprūs-
ta, o paskiau graužiesi. Kas iš to, kad
namelį parduosim, nors... aš tai jau
ten negyvensiu. Jis dairėsi į nušie-
nautas pievas, į tvarkingai sukrautas
šieno kupetas, o žalia spalva dainuote
dainavo. Šiaip ji gera, jautri, kartais,
žiūrėk, į pačią širdį įlįs, nuramins,
paguos, girdi, pailsėk, nesiplėšyk,
taip ir atlėgsta viskas. Be to, ji namų
varomoji jėga, viską tvarko, ruošia,
prižiūri. Ech! Jis atsiduso, akys su-
drėko, brūkštelėjo delnu plaukus.
Kaip dvi smuiko stygos, tai vieną liki-
mas pabrūžuoja, tai kitą, o abiem vis
tiek stipriau. Nors, tiesa, Jaugilas pa-

sakojo, kad italų smuikininkas Paga-
ninis ir viena styga grojo, toks ten
turbūt ir grojimas, o va jam – gerai.
Važinėja po pasaulį, komentuoja, jo-
kių objektų, jokių įsipareigojimų.
Atminty atgijo, kaip jis, grįžęs po gas-
trolių, užsuko į kontorą, suominuką
dovanojo, o paskiau pasakojo... Pra-
leidęs autobusą, jis pasuko į keliuką,
vedantį darbovietėn. Pasakojo apie
tėvą, apie kiaules. „Smilk, ir gatava”.
Pro šalį šmėsčiojo pažįstamos vietos,
sodybos, o dulkės urduliais sekė ma-
šiną, pamažu gulė ant kelio, ant žo-
lės, ant krūmų. „Smilkit, ir gatava”,
vis kartojo lyg kokį leimotyvą Augus-
tinas. Jeigu į širdelę pataiko, tai jau
taip,  tai jau niekur, broliuk, nesidėsi,
galvok, kaip šventam Petrui įsiteiksi,
kad prasmuktum pro dangaus var-
tus. Jis vėl pajuto tą kankinamą bū-
seną, kaip tąnakt, ir tas jausmas, ilgą
laiką tūnojęs užmiršty, vėl įsisiurbė į
jį kaip erkė. Galvos skausmas nesi-
liovė, tvinkčiojo smilkinyje, lyg kas
kaltų vinį. Jis sustabdė mašiną, pa-
sėdėjo apglėbęs vairą, kaktą prie jo
prispaudęs, paskiau atsitiesė ir išlipo.
Griovio nebuvo, ir jis, paėjėjęs keletą
žingsnių pievon, giliai atsikvėpė ir
negalėjo akių atitraukti nuo netoliese
esančios, saulės džiaugsmu aplietos,
žalią skrybėlę užsimovusios sodybos.
Jis žiūrėjo susikaupęs, tarytum susi-
liejęs su gamta, įtraukusia jo mintis
išgyvenimus.

O mėlyname dangaus fone tun-
tas varnų sukosi ratu, nardė į visas
puses, pamažu kilo ir tolo, kilo ir tolo.

Dvidešimt devintas skyrius

Tik spėjo Augustinas padėti ra-
gelį, ir vėl skambutis.

– Augi, čia tu?
– Taip.
– Sveikas, drauguži, čia  Zigmas,

nepažinai?
Augustinas, išgirdęs Zigmo balsą,

buvo maloniai nustebintas.
– Kur čia nepažinsi, pažinau.
– Kaip laikaisi?
– Dėkui, krutu.
– Klausyk, Augi, turiu pasiūly-

mą, važiuojam šeštadienį mangutų
medžioti, a?

– Mangutų? Ar jų tiek daug pri-
viso?

– Nemažai. Iš Baltarusijos ar
Latvijos, sako, užvežė, o jie greitai
dauginasi, atsiveda kaip kiaulės par-
šiukų po dešimt, dvylika. Kailis gra-
žus, bus žmonai apykaklė, o gal ir visi
kailiniai.

– Nežinau, laiko nėra, – suabejo-
jo Augustinas, – į sodą reiktų važiuoti
elektros tvarkyti, Vincė jau galvą
išūžė.

– Užteks to laiko, – nenustygo
Zigmas, – tu visai prie kėdės prisvilai.
Važiuojam, važiuojam, šeštą valandą
„Latvija” užsuks tavęs paimti. Toks
šaunus būrelis susirenka – bus Sta-
sys, Vicka, Hiliarijus. Pranašauja be
lietaus. Tyru oru pakvėpuosim. Na,
tai kaip? Lekiam?

– Nežinau, pažiūrėsim... – vis dar
neapsisprendė Augustinas.

– Kai nuvažiuosim, tai ir pažiū-
rėsim, – šaipėsi Zigmas, – kitas žmo-
gus grįši. Plaučius išvėdinsi, akį iš-
bandysi, jau kada buvom. Tai kaip,
sutarta?                      Bus daugiau.

Stasys Džiugas, gyvenantis Oak Lawn, IL, parėmė „Draugą” 50
dol. auka. Labai ačiū už paramą.

Prakseda V. Stirbys, gyvenanti New Britain, CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Kaip mums rašo skaitytoja,
,,‘Draugas’ labai laukiamas, nors ir vėluoja”. Ačiū už kantrybę ir už
paramą. 

Atkelta iš 5 psl. nei švietimo
struktūrų tvarkyme. Ar neturėtų kur
nors būti įrašyta, kad jau kam kam, o
teisėjui privalu padorumas ir sąžinin-
gas elgesys? Sveikesnėje visuomenėje
tai būtų savaiminė moralinė norma,
kurios sargyboje budėtų Prezidentas,
dėl kurios kovotų pati teisėjų ben-
druomenė. Dabar to nėra.

Viešai žinomi, viešai meluojantys
teisėjai, apgaunantys nukentėjusius,
sutinkantys, kad juos paskirtų į pos-
tus, pažeidžiant įstatymą. Gal teisėjų
rinkimai o nepasiskyrimai pakeistų
padėtį? Grupuočių savanaudiškumas
– štai pagrindinė Lietuvą ėdančio vė-
žio atmaina. Pavyzdžių nors vežimu
vežk. Nuskambėjo, išryškėjo vadina-
mieji laisvi etatai, kuriems ministeri-
ja ar kita institucija nesigėdi imti pi-
nigus iš biudžeto ir pasidalinti nieko
nedirbus. Tai vokelių variantas. Tik
vietoj mažų vokelių sugalvotas didelis
vokas. Ištraukiamas iš valstybės ki-
šenės už tuščias vietas nesamuose
kabinetuose, kur sėdi ir vertingai
darbuojasi biurokratų kostiumai, be
žmonių. Kitaip apibūdinčiau, kad tai
Gogolio „Mirusių sielų” variantas,
mūsų pseudo demokratinėje, pseu-
doteisinėje ir amoralioje valstybėje.
Kolegos, kurie sutinka, kad tuščias
kostiumas kėdėje yra šauniausias
bendradarbis, ir pasidaliję jo algą
turėtų nueiti išpažinties.

• • •
Nusivažiavome, bet niekada ne-

vėlu taisytis. Nevėlu susivokti ir mū-
sų kairei ir dešinei, kad šalis ir vi-
suomenė, kurios nori eiti į priekį, pri-
valo ir žvelgti į priekį, telkti naujus
žmones, šluoti nešvarybes. Susivie-
nykime kam nešvarybės nemielos,
atsinaujinkime iš vidaus, neatsisa-
kykime vertybių, ginkime jas ir už-
sienio politikoje.

Margų žuvelių gaudymas artė-
jančiuose Respublikos Prezidento

rinkimuose, kiek kas bedrumstų van-
denį, tenesugaišina ir tenetrigdo pa-
žangos. Matau, kad šiandien realiau-
sia ir geriausia kandidatė yra Dalia
Grybauskaitė. Pažadėjo per televizi-
jos pasirodymą, kad atėjusi pakeistų
esamą įsigalėjusią korupcinę sistemą.
Dieve, padėk. Kad tik Lietuvos ne-
draugai, arba susirūpinę nuo savos
naudos draugai jos neterorizuotų ir
nenuodytų. Dėl tokių perspektyvų
kurį laiką, kiek taisyklės leidžia,
ryžausi pabūti netoliese, ant atsar-
ginių suolelių. Galvojau, gal vertėtų,
nes laikotarpis itin kritiškas ir dviese
įsikinkyti.

Susitelkime kuo plačiau, kad
naujas vyksmas neužtruktų ir kuo
sparčiau, kuo vieningiau stiprintume
Kovo 11–osios Lietuvą. Ji buvo apgin-
ta ir Vilniuje, ir pasienį žuvusių bro-
lių, ir sesers krauju. Tegu tai mus
ypatingai įpareigoja. Vienybė težydi
su tais, kurie atidavė savo gyvybes
kovose už laisvę okupacijų metais,
kaip generolas Jonas Žemaitis, kurio
gimimo 100 metines kartu minime.
Priešas tada dėjo daug pastangų pers-
kelti Lietuvą, kaip žmonių visumą į
dvi dalis. Ir šiandien esame gerokai
supriešinti, įvairiais būdais kvailinti,
tinkamai nepasirengę ginti ir gintis
nuo visko, kas gali mus ištikti. Bet
susiimkime dar sykį už rankų ir būki-
me kuo geriau pasirengę nesibaigian-
tiems Lietuvos išmėginimams.

Aš vis pasvajoju apie jaunimą ir
senelių romantikui Maironiui buvo
leista svajoti: „Drąsiai aukštai papils
balsai, išauš kita gadynė. Užgims
darbai, prašvis vaikai, pakils jauna
Tėvynė!” Jei neturėsime meilės ir
tikėjimo, būsime niekas. Jūs žinote,
kas prieš 2 tūkst. metų taip pasakė.
Ačiū jums.

Lietuvos Respublikos 
Seimo info

,,Per 19 metų...
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Tūkstantmečio dainų šventėje – išeivijos
lietuvių ansambliai iš 15 šalių

– Jūsų vadovaujamas kolek-
tyvas „Spindulys” laimėjo „Auk -
so Paukštę”.  Ką Jums tai reiš -
kia?

– Aš esu labai laiminga, atvirai
kalbant, netikėjau, kad toks „paukš -
tis“ gali atskristi pas mus. Girdėjau,
kad prieš metus jį laimėjo Cleveland
(JAV) lietuvių tautinių dainų choras.
Todėl maniau, kad „Aukso Paukštę”
laimėti gali tik dainuojantys kolekty-
vai.

Apie tai, kad „Spindulys” gavo šį
apdovanojimą sužinojau stebėdama
naujojo prezidento B. Obamos inau -
gu raciją. Visai netyčia įsijungiau
kom piuterį ir pamačiau laišką, kuria -
me mane sveikina su laimėjimu. Iš
pradžių nesupratau, kas čia vyksta,
tačiau po to apėmė didelė džiaugsmo
banga. Tiek aš, tiek mano kolektyvas,
gavę šį apdovanojimą, jaučiamės la -
bai pagerbti. Tai įrodymas, kad ei -
name teisingu keliu, kad mūsų veikla
vertinama ir Amerikoje, ir Lietuvoje.

– Papasakokite plačiau, kaip
buvo įkurtas „Spindulys”, kokie
kolektyvo ateities planai?

– Mano mama buvo mokytoja. Ji
žinojo, kad jaunimui reikia ir šokti, ir
dainuoti, ir vaidinti. Tačiau svarbiau-
sia – neleisti jaunimui pamiršti lietu-
vių kalbos ir papročių. Taip ir atsira-
do ansamblis „Spindulys”. Tai įvyko
1949-aisiais Los Angeles, kai Lietuva
dar buvo okupuota, tad vienas pag -
rindinių ansamblio tikslų – augti ir
pa dėti Lietuvai atgauti nepriklau-
somybę. Šiemet kaip tik švenčiame
jubiliejų – „Spindulio” įkūrimo še -
šias dešimtmetį.

Kai tėvai miršta, savo vaikams
dažniausiai palieka kokį nors turtą.
Man mama paliko ne namą ar pini-
gus, o „Spindulį”. Todėl juo rūpintis –
mano pareiga. Šis darbas apima ne
tik vadovavimą ansambliui, bet ir lei-
dybą: esame išleidę keletą video įrašų
su vaikiškomis dainelėmis, taip pat
knygą apie ansamblio istoriją. Tu-
rime ir daugiau planų, tačiau nesu
tikra, ar juos visus pavyks įgy ven-
dinti.

Kadangi turiu du vaikus – sūnų
ir dukrą – tikiuosi pavyks tęsti šią
tradiciją. Žinoma, aplinkiniai dau-
giau tikisi iš mano dukters, tačiau kol
kas ji nesutinka perimti vadovavimo.

Bet mano sūnus Valdas pasirinko
pedagogo specialybę, todėl, manau,
šią tradiciją tęsti su jo pagalba. Jis
geriausias mano patarėjas visais su
kolektyvu susijusiais klausimais.

– Žinia, jaunus žmones labai
sun ku sudominti tautiniais šo -
kiais ir dai nomis. Kaip Jūs suge-
bėjote pritraukti tiek daug jauni-
mo į savo ansamblį?

– Jeigu tėvai nuo mažų dienų
savo vaikus mokė lietuvių kalbos, pa -
traukti nėra sunku. Vaikai įpranta
tu rėti dvi tapatybes: nuo pirmadienio
iki penktadienio jie – amerikiečiai,
nuo penktadienio iki sekmadienio –
lietuviai. Šokdami tautinius šokius ir
dainas mes išreiškiame savo priklau-
somybę Lietuvai.

Kalbant apie naujosios kartos
imi g rantus, jų vaikus patraukti sun -
kiau. Jie kažkodėl stengiasi būti la -
biau amerikiečiais, sakyčiau, netgi
išstumti lietuvišką pradą iš savo gy -
ve nimo. Galbūt jie jaučia nuoskaudą
gimtajai šaliai dėl nepateisintų lūkes -
čių, todėl ir nenori puoselėti lietuviš -
kų tradicijų. Tačiau mes esame tole -

rantiški. Jei žmogus ateina, mes jį
priimam. Nesvarbu, kokio jis am -
žiaus ar pažiūrų.

– Ar „Spindulio” pasirody-
mai sulaukia vietinių amerikie -
čių palaikymo?

– Labai džiaugiuosi galėdama pa -
sakyti, kad amerikiečius labai domi-
na mūsų tautiniai šokiai ir dainos. Jei
vyksta kokie nors dainų ar šokių fes-
tivaliai, „Spindulys” visada kviečia-
mas dalyvauti. Mes didžiuojamės,
kad, būdami amerikiečiais, galime
dainuoti lietuviškas dainas. Ir tą
pasididžiavimą savo šalimi stengia -
mės pademonstruoti visiems, kad
žmo nės suprastų, jog esame ne iš
Len kijos ar Rusijos, bet iš Lietuvos.
Tai buvo ypač svarbu okupacijos me -
tais, kai mūsų šalies vardą žinojo re -
tas amerikietis. Galiu pasidžiaugti,
kad šiuo metu padėtis pasikeitė ir
viešų pasirodymų dėka mūsų šalies
var das gerokai išpopuliarėjo.

– „Spindulys” nepraleido nė
vienos Lietuvoje vykusios dainų
šventės. Papasakokite, kaip jau -
čia si išeivijos lietuviai  atvykę į
savo tėvų šalį.

– Pirmą kartą dainų šventėje da -
lyvavome 1994-aisiais, kai tik atsira-
do galimybė atvykti į Lietuvą. Nuo
tada nepraleidžiame nė vienos dainų
šventės. Labai džiaugiuosi, kad ši tra -
dicija ir toliau puoselėjama.

Dalyvavimas dainų šventėje – tai
galimybė ne tik pademonstruoti savo
meistriškumą atlikėjams, bet ir pa -
ma tyti gimtąjį kraštą. Kai kurie ma -
no kolektyvo nariai dar nėra buvę
Lie tuvoje, todėl Tūkstantmečio dainų
šventės metu jie pirmą kartą pama -
tys savo tėvų žemę.

– Ar svarbi dainų šventė šiuo
sunkmečio laikotarpiu?

– Žinoma taip! Jaunimas turi
judėti, šokti, dainuoti, bendrauti.
Jeigu jie turi progą pabūti su visa
tauta, jie nepamirš to visą likusį
gyvenimą. Galbūt tai skamba kiek
idealistiškai, tačiau galiu šiuos tei-

ginius patvirtinti „Spindulio” šokėjų
patirtimi: būtent šokiai ir dainavimas
ne repeticijų salėje, o susitikimai su
žmonėmis dainų švenčių ar festivalių
metu ne tik suvienijo kolektyvą, bet
ir neleido pamiršti tautinių tradicijų
bei lietuvių kalbos. Tai ypač svarbu
emigrantams, kuriems svetimoje ap -
linkoje darosi vis sunkiau išsaugoti
lietuviškas šaknis.

Šiuo sunkiu laikotarpiu dainų
šventė yra labai svarbi. Tai geriausias
būdas pamiršti negandas ir pajusti,
kad turi atramą, kad nesi vienas.

Džiugu, kad į Lietuvos Tūkstant -
mečio dainų šventę „Amžių sutar -
tinė” atvyks lietuviai iš viso pasaulio.
Šiais metais galėsime gėrėtis išeivijos
pasirodymais iš JAV, Brazilijos, Kana -
dos, Švedijos, Ukrainos, Lenkijos,
Urugvajaus, Australijos ir kitų šalių.

Kalbino ir parengė 
Kristina Gadeikytė

Bernardinai.lt

Danguolė Razutytė- Varnienė – XIII
Lietuvių tautinių šokių šventės me-
no vadovė.      Rimo Gadeikos nuotr.

Lietuvių tautinių šokių grupė ,,Spindulys” apdovanota ,,Aukso Paukšte”. Nuotraukoje ,,Spindulio” studentų grupė.
,,Spindulio” archyvo nuotr.

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės
akimirka. Mažosios ,,Spindulio” šo-
kėjos.       Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Į šiemet rengiamą Tūkstant -
mečio dainų šventę „Amžių sutar-
tinė” žada atvykti išeivijos lietuvių
dai nų ir šokių ansambliai, folkloro
ko lektyvai, chorai iš daugiau nei 15
šalių. Tarp jų ir Los Angeles (JAV)
Lietuvių Bendruomenės šokių an -
samblis „Spindulys”, šiemet pelnęs
„Auk so Paukštės” apdovanojimą už
Lietuvos nacionalinės kultūros ir
dai nų švenčių tradicijos puoselėjimą.
Iškil minga nominacijos įteikimo iš-
kilmės vyko kovo 11-ąją Nacionali-
nės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
Šo kio teatre, Vilniuje.

Kolektyvas „Spindulys”, įkurtas
1949-aisiais Los Angeles (JAV), šiuo
metu turi per 200 narių. Kalbėjomės
su ansamblio vadove Danguole Ra-
zuty teVarniene apie „Aukso Paukš-
tės” apdovanojimą, artėjančią Tūks-
tant me čio dainų šventę ir tautinių
pap ročių išsaugojimą užsienyje.
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AUSTRIJA ŠVEICARIJA

Valstybinio Austrijos prezidento
Heinz Fischer apsilankymo Lietuvoje
proga Austrijos valstybinio radijo pir-
moji programa kovo 9 dieną pradėjo
laidų ciklo „Savaitės tema – Lietuva”
transliaciją.

Savaitę trunkantis daugiau kaip
30 laidų ciklas apima reportažus ir
laidas apie Lietuvos istoriją, užsienio
politiką, Lietuvos penkerių metų
narystę Europos Sąjungoje, ekono-
miką, švietimą, visuomenės gyven-
imą, meną ir kultūrą, ypač daug
dėmesio skiriant ES kultūros sostinei
Vilniui. Atskiri reportažai Lietuvos
tematika bus girdimi iki kovo mėne-
sio pabaigos.

Austrijos klausytojai girdės po-
kalbius su Lietuvos Vyriausybės ir
Seimo atstovais, iškiliomis Lietuvos
asmenybėmis, pasiekusiomis poli-
tikos, verslo ir kultūros aukštumų,
turės progą susipažinti su Lietuvai

svarbiomis datomis, plačiau sužinoti
apie tautinių mažumų gyvenimą
Lietuvoje, kultūros paveldą ir jos
sklaidą pasaulyje.

Visą savaitę tarp reportažų
skambės įvairaus žanro lietuviška
muzika, Austrijos aktoriai skaitys į
vokiečių kalbą išverstas lietuvių
autorių literatūros kūrinių ištraukas.

Laidų ciklas apie Lietuvą buvo
parengtas Lietuvos ambasadai Aust-
rijoje bendradarbiaujant su Austrijos
valstybinio radijo ir televizijos pirmo-
sios programos kūrybine grupe.
Ambasada padėjo sudaryti programą,
pasirinkti temas ir interviu partne-
rius, rengė žurnalistų keliones, teikė
dalykinę ir logistinę pagalbą.

Laidas galima paklausyti adresu:
http://oe1.orf.at

www.lietuviams.com

Ženevoje minima Kovo 11-oji
Ženevoje (Geneve) kovo 13 dieną

vyks Lietuvos nuolatinės misijos prie
Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarp-
tautinių organizacijų Ženevoje ir
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo minėjimas, kuriame bus pagerb-
tas diplomatų, atstovavusių Lietuvos
interesams Tautų Sąjungoje, atmini-
mas.

Atstovybės ekspertų salė bus
pavadinta Lietuvos diplomatų Tautų
Sąjungoje sale, kurioje nuolat bus
rodomi iškilių Lietuvos diplomatų,
dirbusių Tautų Sąjungoje pirmosios
Lietuvos nepriklausomybės laiko-
tarpiu: Augustino Voldemaro, Petro
Klimo, Dovo Zauniaus, Kazio Škir-
pos, Sofijos Kymantaitės-Čiurlio-
nienės, Jurgio Savickio, Stasio Lozo-
raičio, Edvardo Turausko, portretai.

Ypatingas dėmesys vakaro metu
bus skiriamas vienintelei Tautų Są-
jungoje dirbusiai lietuvei moteriai, li-
teratūros ir meno kritikei, poetei,

prozininkei, dramaturgei, publicistei,
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
dėstytojai, visuomenės, Lietuvos ir
tarptautinio moterų sąjūdžio veikėjai
Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei.

Šveicarijos Lietuvių Bendruome-
nės šiemet ketina išleisti knygą „Lie-
tuvių rašytojų takais Šveicarijoje”.

Šveicarijos Lietuvių Bendruo-
menė jau keletą metų ieško žymių
lietuvių pėdsakų Šveicarijoje ir siekia
juos įamžinti. Memorialine lenta jau
pagerbtas Maironis, rengiamasi įam-
žinti ir Juozo Ereto atminimą. Bend-
ruomenės ir Kymantaitės-Čiurlionie-
nės šeimos rūpesčiu, Kymantaitės-
Čiurlionienės portretas ateities diplo-
matams ir Lietuvos nuolatinės misi-
jos prie JT biuro Ženevoje ir kitų
tarptautinių organizacijų svečiams
primins šią iškilią Lietuvos moterį.

Renginyje dalyvaus Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio ir Kyman-
taitės-Čiurlionienės anūkė.

www.lietuviams.com

Austrijoje – 30 radijo laidų 
apie Lietuvą

Pranešame, kad 2009 m. vasario 28 d. po sunkios vėžio ligos,
mirė mūsų mylima mama, močiutė, sesuo

A † A
SOFIJA PALIONIENĖ

SKOPAITĖ

Gimė Lietuvoje,  Salantuos, gyveno Arizonoj, anksčiau Cicero, IL.
Nuliūdę liko: vyras Algirdas; sūnus Edmundas, marti Maryl;

sūnus Benjaminas, marti  Shari, anūkai Kęstutis ir Beniukas; sūnus
Vytas; brolis Edvardas Skopas su šeima; sesuo Aldona Grinienė su
šeima, sesuo Genovaitė Skopas ir Lietuvoj sesuo Magiliona su šeima
bei kiti giminės.

Laidotuvės privačios. Šv. Mišios buvo aukojamos 2009 m. kovo 5
d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje.

Nuliūdusi šeima

Brangiai Mamytei ir Močiutei
A † A

JADVYGAI DAPKUVIENEI

Amžinybėn išėjus, netektyje likusiems sūnui  ALGIR-
DUI su žmona REGINA, dukrai GRAŽINAI su vyru
VYTAUTU PILEIKA, vaikaičiams bei artimiesiems
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Vytenis ir Vida Šilai
Aldona ir Elegijus Kaminskai

Rasa ir Jonas Vazbiai
su šeimomis

Brangiam vyrui
A † A

LEONUI TRAŠKAI

mirus, mūsų klasės draugei GRAŽINAI TRAŠKIENEI
ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir dali-
namės jos skausmu.

Maria gimnazijos bendraklasės:
Danutė Korzonienė
Aldona Kudirkienė

Ilona Laucienė
Zita Rahbar

Nijolė Remeikienė
Zita Sodeikienė

Dalia Urbutienė

Žmogus kaip žvakė.
Degi, liepsnoji, šildai, švieti.
Nepajunti kaip tavęs nebėr.

Balys Sruoga

Mylima mama, močiutė ir promočiutė

A † A
NINA LIUBINAS

MEDELYTĖ

Mirė 2009 m. kovo 9 d. 11 val. vakaro.
Gimė 1917 m. rugsėjo 17 d. Keturvalakiuose, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Levutė Weber ir anūkas Travis; duktė Vida

VandeSlunt su vyru Dennis, anūkas Christopher Lucas su žmona
Jenny ir jų vaikai Willie, Sara, Katie; anūkas Adam VandeSlunt su
žmona Katie ir jų šeima Max, Sophie, Stella; anūkas Michael Vande-
Slunt ir jo duktė Brynn; kiti šeimos nariai, artimieji ir draugai  Ame-
rikoje ir Lietuvoje.

A. a. Nina gyveno Vokietijoje, 20 metų Anglijoje, o 1968 m. išvy-
ko į JAV, gyveno Čikagos Brighton Park ir Marquette Park apylin-
kėse, o dėl ligos 2005 m. persikėlė į  St. Petersburg  Beach, FL pas
savo dukterį.

Buvo aktyvi LB narė, priklausė Lietuvos Vyčiams ir dainavo Vy-
čių chore, iš šiaudelių darė įvairius ornamentus ir puošdavo eglutes
Holy Cross ligoninėje, Museum of Science and Industry,  Vyčių salė-
je ir St. Pete Beach miesto klube. Buvo apdovanota Balzeko lietuvių
muziejaus ir už kiaušinių marginimą 1986 m. laimėjo pirmą vietą
Floridoje. Apie jos meną ir kiaušinių marginimą buvo  daug rašoma
spaudoje.

Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo  13 d. nuo 10 v. r. iki 12
v. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.,
Lemont, IL. Po atsisveikinimo ir Mišių a. a. Nina bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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��ALRK Moterų sąjungos 3 kuo pa
šaukia šių metų susirinkimą, kuris
įvyks kovo 14 d. 2:30 val. p.p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Kviečiame nares dalyvauti.  

�Lietuviško filmo „Nereika lingi
žmonės” (rež. M. Martinsons) per -
žiūra vyks šių metų kovo 14 d., šešta -
die nį, 5:30 val. p. p. bei kovo 19 d.,
ketvirtadie nį, 8:15 val. v. Gene Siskel
kino centre (164 North State Street,
Chicago, IL 60601). Drama „Nerei ka -
lingi žmonės” atstovaus Lietuvai
dvy liktajame kasmetiniame Europos
Sąjungos filmų fes ti valyje Čikagoje
(kovo 6 d. – ba landžio 2 d.). Bilietus
galite įsigyti  http://www.ticketmas-
ter.com/Loss-tickets/artist/1296928.

�Kviečiame kovo 15 d., sekma -
die nį, prisiminti Lietuvos Šaulių są -
jungos įkūrėją Vladą Putvį. Tradici-
nis minėjimas prasidės šv. Mišiomis
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidė ji -
mo bažnyčioje 10 val. r., dalyvaujant
Čikagos šauliams. Po šv. Mišių vyks
pa minėjimas Šaulių namuose (2417
W. 43rd Street, Chicago, IL). Bus ro-
domas J. Vaitkaus filmas ,,Vienui vieni”.

�Lietuvos Dukterų draugijos me-
tinis visuotinis susirinkimas įvyks
ko vo 22 d., sekmadienį, 10 val. r. Pa -
saulio lie tuvių centre, Lemonte. Bus
aptarti dideli pasikeitimai, renkama
nauja valdyba. Prašome nares, vieš-
nias ir svečius dalyvauti.

��Kviečiame į Gavėnios koncer-
tą Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos bažnyčioje, 6821 S. Wash -
tenaw Ave., Chicago, IL 60629, ba -
landžio 4 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p.
skambės Theodore Dubois kantata
,,Sep tyni paskutiniai Kristaus žo-
džiai”. Dalyvauja: solistai: Stephanie
Sheffield (sopranas), Leonard E.
Pacek (baritonas), Marco Pena (teno-
ras), katalikiška šokio ir teatro trupė
,,Mažosios gėlės”, choras, orkestras.
Vargonuos  Walter Whitehouse. Bilie -
tų kaina – 10 dol. suaugusiems, vai -
kams – 5 dol. Bilietus galite įsigyti  el.
paštu: GCtickets@comcast.net arba
tel. 773-737-2421. 

�Kretingos Egidijaus Radžiaus
teatras iš Lietuvos pristatys Sofijos

Kymantaitės-Čiurlionienės komediją
,,Kuprotas Oželis”. Spektaklis vyks
Pasaulio lietuvių centro fondo salėje
sekmadienį, balandžio 5 d. Pradžia 1
val. p. p. Bilietus į spektaklį galite įsi-
gyti PLC raštinėje (14911 127th St,
Lemont) tel.: 630-257-8787 arba par-
duotuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Har -
lem Ave., Chicago) tel.: 773-788-1362.

��Kviečiame dalyvauti Lietuvių
Fondo suvažiavime, kuris vyks ba lan -
džio 25 d. Pasaulio lietuvių centro  di -
džiojoje salėje. Registracija – 8:30 val.
r. Suvažiavimo pradžia – 9:30 val. r.

�Sekmadienį, balandžio 26 d.,
12:15 val. p. p. Pa saulio lietuvių cen-
tro didžiojoje salėje, organizacijos
,,Vai ko vartai į mokslą” koordinatorė
Lie tuvoje soc. darbuotoja Žydrūnė
Liobi kaitė kalbės apie darbą su socia-
liai remtinomis šeimomis Lietuvoje.

�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.

�JAV LB XIX Tarybos rinkimai
LB apylinkėse įvyks š. m. gegužės mė-
nesio 9–10  ir  gegužės mėnesio 16–17
dienomis.  Bus renkama 60 atstovų iš
dešimties apygardų. Dalyvauti rinki-
muose turi teisę visi Amerikoje gyve-
nantys lietu viai. Teisę dalyvauti rin-
kimuose taip pat turi ir ne lietuvių
kilmės asmenys, ku rių sutuoktiniai
yra lietuviai. Vyriausio sios rinkimų
komisijos elektroninis adresas:  

tarybosrinkimai2009@gmail.com 

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras  Vygaudas Ušackas savo vizito Čikagoje metu kovo 7 dieną aplankė ir lituanistines mokyklas.  Maironio
ir Čikagos lituanistinėse mokyklose vyresniųjų klasių mokiniams ministras skaitė įdomią paskaitą apie savo kelionę į Sibirą 2008 metais. Sibire jis kartu
su grupe žmonių aplankė lietuvių tremčių vietas, tvarkė ten palaidotų lietuvių kapus. Mokiniai susidomėję klausėsi paskaitos ir po jos uždavė nemažai
klausimų V. Ušackui.  Kartu su LR Užsienio reikalų ministru lankėsi Tautinių mažumų ir išeivijos prie LR Vyriausybės generalinis direktorius Arvydas
Daunoravičius ir LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė. Tą šeštadienį mokyklose buvo minima Kovo 11-oji, ir garbių svečių apsilankymas ir
ministro paskaita suteikė tam paminėjimui ypatingą prasmę. 

Nuotraukose: (kairėje)  po paskaitos Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai nusifotografavo su svečiais; (dešinėje) LR Užsienio reikalų ministrui
V. Ušackui Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė dovanoja mokyklos metraštį.                 Ramūno Astrausko nuotr.

Pasaulio lietuvių centre Bočių menėje Lemonte kovo 8 d. JAV LB Švie-
timo taryba orga nizavo Moky tojų konferenciją. Šiemet ji buvo ypatinga.
Pagrindinė pranešėja Aurelija Čere daitė-Gurinavičienė – lėlių teatro ak-
torė, režisierė ir pjesių, pasakų bei eilėraščių kūrėja, mažuosius lietuvius ir
jų tėvelius savo kūryba džiuginanti daugiau nei dvidešimt metų. Ji skaitė
paskaitą mokytojams apie mokyklinį teatrą ir parodė, kaip paprastomis
priemonėmis galima įkurti nuostabų teatrą mokykloje. 

Nuotraukoje: A. Čeredaitė su savo heroje Žaliąja varna.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas New York ambasadorius Jo -
nas Paslauskas kovo 7–9 dienomis
lan kėsi Palm Beach ir Sankt Pe -
tersburg miestų (Florida) vietos Lie -
tu vių Bendruomenės kvietimu.

Jonas Paslauskas sakė sveikini-
mo kalbą Lietuvos valstybės ir Lie -
tuvos nepriklausomybės dienų minė -
jime, surengtame North Palm Beach
Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčioje.
Minėjimo dalyviai pagerbė žuvusiųjų
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomy-
bę atminimą, išklausė Floridos apy-

gardos bendruomenės pirmininko
Kęstučio Miklo pranešimo. West
Palm Beach miesto Saulėto kranto li -
tuanistinės  mokyklos mokiniams
buvo įteikti pirmokų pasai. Koncer -
tinę programą atliko „Dainelės” sek-
steto atlikėjos.

Lietuvos Nepriklausomybės mi -
nėjime, surengtame Sankt Peters -
burg lietuvių klube, generalinis kon-
sulas New York J. Paslauskas kalbėjo
apie Vasario 16-osios, Kovo 11-osios
ir Sausio 13-osios reikšmę Lietuvai,
visų lietuvių bei valstybės piliečių
vienybės svarbą Lietuvos raidos sėk-
mei, kvietė Amerikos lietuvius ir to -
liau likti pasišventusiais lietuvybės
iš laikymui bei skleidimui, mūsų
kultūros, švietimo tolimesniam puo -
selėjimui. Minėjime dalyvavo trys
Lie tuvos garbės konsulai JAV – Ro -
mualda Stasevicius-Klicius (Atlanta,
Georgia), Algimantas Albinas Karna -
vičius (Sankt Petersburg, Florida) ir
Dennis Harrisson (San Francisco,
California), atvykę į 9-jį tradicinį
pavasarinį golfo turnyrą. 

LR generalinio konsulato
New York info

LR generalinis konsulas New York  dalyvavo 
Kovo 11-osios renginiuose Florida valstijoje

LR generalinis konsulas New York
ambasadorius Jo nas Paslauskas


