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Balsavimas prasidèjo ilgomis eilèmis

TVF patais∂ Ryt¨ Europos šali¨ finansû duomenis

Vilnius, gegužės 13 d. (BNS) –
Prezidento atlyginimas turėtų būti
mažinamas ne 15, o 30 procentų. To-
kiam liberalcentristo Artūro Meliano
siūlymui pritarė Seimo Socialinių
reikalų ir darbo komitetas. Jo narių
teigimu, valstybės vadovas turėtų
vienytis su Seimo nariais ir gauti
tiek mažesnę algą, kiek jos susimaži-
no parlamentarai.

,,Visi dirbame atsakingus dar-
bus, todėl tikslinga mažinti tiek pre-
zidento, tiek Seimo narių, tiek kitų
valstybinių įstaigų vadovų atlygini-
mus vienodai. Ekonominiu sunkme-
čiu susiveržti diržus reikia visiems
be išimčių”, – sakė A. Melianas.

Įstatymo pataisa dar bus svars-
toma Seimo plenariniame posėdyje.
Pagal Prezidento įstatymą preziden-
to mėnesinis darbo užmokestis yra
lygus Lietuvos Respublikos valstybės
politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų
ir valstybės tarnautojų pareiginės al-
gos 55 baziniams dydžiams. Tai su-
daro 26,125 litus.

Vyriausybė siūlė prezidento dar-
bo užmokestį mažinti 15 proc., t. y.
vietoj 26,125 naujai išrinktas valsty-
bės vadovas gautų 22,325 litus.

Lietuvos prezidento Valdo Adam-
kaus atlyginimas, lyginant su Latvi-
jos ir Estijos kolegų uždarbiu, yra di-
džiausias. V. Adamkaus pajamos yra
žymiai didesnės už tas, kurias gauna
Latvijos prezidentas Valdis Zatlers
(3,312 latų, t. y. 16,080 litų) ir Estijos
prezidentas Toomas Hendrik Ilves
(110,200 kronų, t. y. 24,3 tūkst. litų).

Washington, DC, gegužės 13 d.
(Reuters/ELTA) – Tarptautinis valiu-
tos fondas (TVF) pataisė Rytų Euro-
pos šalių užsienio skolų refinansavi-
mo poreikių duomenis, kurie rodo,
kad minėtų šalių padėtis nėra tokia
prasta, kaip iš pradžių skelbė fondas.

Praėjusį mėnesį paskelbtoje Pa-
saulinėje finansinio stabilumo atas-
kaitoje TVF paskelbė 38 pasirinktų
besivystančių šalių duomenis, įskai-

tant ir jų 2009 m. užsienio skolų refi-
nansavimo poreikių ir šalių turimų
valiutų atsargų santykius. Tačiau to-
kius duomenis sukritikavo šalių cent-
riniai bankai, specialistai ir žurnalis-
tai. Vėliau TVF pranešė, kad rengiant
duomenis buvo padaryta klaidų.

Praėjusią savaitę TVF pradėjo
skelbti pataisytus duomenis. Čekijos
santykis buvo sumažintas nuo 236 iki
89 proc. Estijos santykis iš pradžių

buvo sumažintas nuo 210 iki 132
proc., tačiau vėliau santykis buvo pa-
didintas iki 346 proc.

Dabar TVF skelbia, kad Lietuvos
santykis sumažintas nuo 425 iki 204
proc., Lenkijos – nuo 169 iki 141 proc.,
Vengrijos – nuo 171 iki 101 proc., Bul-
garijos – nuo 188 iki 132 proc., o Uk-
rainos – nuo 208 iki 117 proc.

Jokio komentaro prie pataisytų
TVF duomenų nebuvo.

Vilnius, gegužės 13 d. (BNS) –
Trečiadienį prasidėjus išankstiniam
balsavimui Lietuvos prezidento rin-
kimuose sostinės savivaldybėje susi-
darė ilgos rinkėjų eilės.

Anot rinkimų komisijos atstovų,
savivaldybėje iš anksto savo valią pa-
reikšti norintys žmonės pradėjo rink-
tis likus kelioms valandoms iki pra-
sidedant balsavimui.

Kiek po vidurdienio prie balsavi-
mo patalpos, kuri skirta ne Vilniaus
miesto gyventojams, eilėje laukė apie
100 žmonių. Maždaug tiek pat rinkė-
jų stovėjo ir eilėse prie vilniečiams
skirtų balsavimo vietų. Anot Vilniaus
miesto savivaldybės rinkimų komisi-
jos pirmininko Kazio Šimo, per vieną
valandą savo balsą atiduoti spėja apie
350 žmonių, juos aptarnauja 70 rin-
kimų komisijos narių.

Užsienyje gyvenantys lietuviai
taip pat jau gali balsuoti: paštu, dip-
lomatinėse atstovybėse. Balsavimas
diplomatinėse atstovybėse jau yra
prasidėjęs ir baigsis sekmadienį, 8
val. v. Lietuvos laiku.

Dalyvauti prezidento rinkimuose

VRK yra registravusi 7 kandidatus.
Stebėti sekmadienį Lietuvoje

vyksiančius prezidento rinkimus at-
vyks centrinių rinkimų komisijų va-
dovai ir rinkimų organizatoriai iš
Gruzijos, Latvijos, Kazachstano, Uk-
rainos, Rusijos ir Palestinos. Iš šių ša-
lių atvyks po 2–3 atstovus, rinkimus
taip pat pageidavo stebėti Švedų
tarptautinio liberalų centro deleguoti
80 stebėtojų iš Baltarusijos, Švedijos
ir Lietuvos. Gegužės 18 d. jų stebėji-
mo rezultatai bus pristatyti Seime
rengiamoje spaudos konferencijoje.

Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacija nusprendė ne-
siųsti savo atstovų stebėti rinkimų
Lietuvoje. Šis sprendimas vertinamas
kaip Lietuvos politinės sistemos pri-
pažinimas.

Pirmasis prezidento rinkimų tu-
ras vyks sekmadienį, antrasis, jei jo pri-
reiks, planuojamas kartu su rinkimais į
Europos Parlamentą birželio 7 d.

Trečiadienį kandidatai į prezi-
dentus dalyvavo Žalgirio nacionalinio
pasipriešinimo judėjimo surengtuose
debatuose.

V. Ušackas dalyvauja Europos
Tarybos Ministrû komiteto sesijoje

Į ambasadą Washington, DC atvykęs
Lietuvos pilietis balsuoja prezidento
rinkimuose. URM nuotr.

Madridas, gegužės 13 d. (ELTA)
– Užsienio reikalų ministras Vygau-
das Ušackas susitiko su Meksikos,
Ukrainos ir Armėnijos užsienio rei-
kalų ministrais, kurie dalyvavo Mad-
ride vykusioje Europos Tarybos Mi-
nistrų komiteto 119-ojoje sesijoje.

Susitikime su Meksikos užsienio
reikalų ministre Patricia Espinosa V.

Ušackas tarėsi, kaip suaktyvinti po-
litinį ir diplomatinį Lietuvos ir Mek-
sikos bendradarbiavimą, aptarė Mek-
sikos ryšius su Europos Sąjunga (ES).

Ministrai sutarė bendradarbiauti
gilinant Lietuvos diplomatų žinias
apie Lotynų Ameriką, Lietuvai ren-
giantis pirmininkauti ES.

Nukelta į 6 psl.

Europos Tarybos Ministrų komiteto sesijos dalyviai. EPA-ELTA nuotr.

Siùloma mañinti
prezidento
atlyginimâ
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Redakcijos žodis

Kasdien didėjant grėsmei
laikraščiams tampti „nykstančia
rūšimi”, ieškoma naujų būdų
prisitaikyti prie besikeičiančios
tikrovės. Praėjusią savaitę „The
New York Times” paskelbė apie
sutartį su elektroninės komerci-
jos milžine bendrove „Amazon”
beveik tuo pačiu metu, kai pas-
taroji išleido savo naujausią
elektroninio skaitymo įrenginio
„Kindle” versiją, pritaikytą spe-
cialiai laikraščiams ir asmeni-
niams dokumentams skaityti.
Elektroninio skaitymo ypatumai
skiriasi nuo popierinių, tačiau ar
jie gali atsverti tą malonumą,
kurį patiriame, vartydami dar
spaustuvės dažais kvepiantį
laikraštį? Sentimentalu? Galbūt,
bet būtent sentimentų naujau-
sios technologijos ir nesukelia, o
be jų mūsų gyvenimas – lyg be
druskos.

Redaktorė Loreta Timukienė

Lietuvių Bendruomenės susirinkimas
ELVYRA VODOPALIENÈ

Š. m. balandžio 30 d. 2 val. p.p.
St. Petersburg Lietuvių klube įvyko
metinis Lietuvių Bendruomenės (LB)
susirinkimas. Buvo gera įeiti į vėsias
Lietuvių klubo patalpas, nes tą popie-
tę Florida saulės spinduliai šildė be
gailesčio. Nors popietė buvo šilta, at-
važiavus į Lietuvių klubą aikštelėje
jau matėsi gana daug mašinų. O įėjus
į Klubo salę, norint užsiregistruoti ir
susimokėti nario mokestį turėjai pas-
tovėti net eilutėje.

Susirinkimą pradėjo St. Peters-
burg LB pirmininkė Vida Meiluvienė,
pasveikinusi visus ir pakvietusi kun.
dr. Matą Čyvą sukalbėti invokaciją.
Kun. dr. Čyvas savo ramiu balsu sa-
kė, kad ,,LB veikla yra svarbi, pras-
minga ir reikalinga”, jis palinkėjo,
kad šis susirinkimas taptų nauju tos
veiklos sustiprinimu. Savo maldoje
kunigas prašė Dievo palaimos šioms
pastangoms: ,,Viešpatie, savo palai-
ma šį susirinkimą pradėk, savo pagal-
ba lydėk taip, kad mes sugebėtume
svarstyti tai, kas šiuo laiku svarbiau-
sia, nutarti, kas reikalingiausia, o po
to duok visiems dvasinės jėgos ir noro
tai vykdyti. To prašom per Kristų
mūsų Viešpatį.” Pirmininkė, padėko-
jusi kunigui už prasmingą maldą, pa-
prašė LB sekretorę Alvitą Kerbelienę
perskaityti praėjusio susirinkimo
protokolą. Buvo perskaitytos ir miru-
sių LB narių pavardės. Atsistojimu ir
tylos minute buvo pagerbti a. a. 20
Lietuvių Bendruomenės mirusieji.

Toliau tęsdama susirinkimą Mei-
luvienė pranešė ir apie balsavimą į
JAV LB XIX Tarybą. Tam tikslui bu-
vo jau iš anksto ant stalų sudėti lapai
su paruošta informacija apie septynis
Florida valstijos kandidatus iš paski-
rų vietovių. Meiluvienė prašė susipa-
žinti su šiais kandidatais ir balsuoti.

Po to buvo pakviesta iždininkė
Loreta Kynienė, kuri išsamiai papa-
sakojo apie LB St. Petersburg iždą.
Dr. Pranui Budininkui iškėlus klau-
simą, kodėl nebuvo surinktas solida-
rumo mokestis už 2008 metus, Ky-
nienė teigė, kad praeitais metais
susirinkimo nebuvo, todėl šiame
susirinkime buvo surinktas solidaru-
mo mokestis už dvejus metus.

Meiluvienė pasidžiaugė, kad šia-
me susirinkime į LB įstojo net 10
naujų narių, kuriems susirinkusieji
paplojo. Ji taip pat supažindino su LB
Kultūros tarybos išleista nauja knyga
lietuvių ir anglų kalbomis ,,Lietuvių
kultūrinis paveldas Amerikoje” (re-
daktorė Danutė Bindokienė, atsakin-
gas redaktorius Algis Lukas). Šios
knygos kaina 50 dol., ją galima įsigyti
pas pirmininkę.

Susirinkimo metu buvo pagerb-
tas LB narys kun. dr. Čyvas, kuris šven-

tė savo 93 metų gimtadienį. Šia
proga kunigo dukterėčia Dana Mise-
lis, pagerbdama savo dėdę, nupirko
visiems šampano. Tad su taure šam-
pano ir linkėdami sveikatos visi jaus-
mingai sudainavome ,,Ilgiausių me-
tų”.

Šiame susirinkime dar buvo dis-
kutuojama, kaip pritraukti ir supa-
žindinti naujus ateivius ne tik su Lie-
tuvių Bendruomene ir jos veikla, bet
ir su Lietuvių Fondu. Daugiau disku-
sijų nekilo, todėl pirmininkė pakvietė
visus vaišėms. Atrodo, jau tradicija ta-
po po metinio LB susirinkimo svečius
vaišinti kugeliu. Prie vaišių darbo pri-
sidėjusiems asmenims ir savo valdy-
bai: vicepirmininkei Elenai Jasaitie-
nei, sekretorei Kerbelienei, iždinin-
kei Kynienei, pirmininkė išreiškė pa-
dėką. Kaip ir ši šilta Floridos popietė,
taip ir šis St. Petersburg LB susi-
rinkimas praėjo draugiškai ir šiltai.

St. Petersburg FL LB susirinkimo dalyviai: sėdi iš k.: Aldona Česnaitė, kun. dr.
Matas Čyvas, Elena Jasaitienė; stovi: Vida Meiluvienė, St. Petersburg FL LB
pirmininkė, Alvita Kerbelienė ir Loreta Kynienė. Elvyros Vodopalienės nuotr.

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Š. m. gegužės 1–2 d. Lietuvos
Vyčių 86 kuopa, veikianti DuBois,
Pennsylvania, globojo Lietuvos Vyčių
vidurio centro rajono pavasarinį su-
važiavimą. Suvažiavime dalyvavo 16
vyčių, atstovaujančių 4 kuopoms:
Cleveland ir Dayton, Ohio ir DuBois
ir Pittsburgh, Pennsylvania.

Gegužės 1 d., penktadienį, vyko
susipažinimo vakaras, vaišės ir ma-
lonus pabendravimas ,,Comfort Inn’’
viešbutyje. Priėmime dalyvavo gra-
žus būrys, apie 50 žmonių svečių ir
vyčių. Nuotaika buvo pakili ir links-
ma. Vyko ir gausi, laimėjimais turtin-
ga kiniško stiliaus loterija.

Sąskrydis įvyko gegužės 2 d.,
šeštadienį, viešbučio salėje. Prieš pra-
dedant posėdį buvo sukalbėta malda.
86-tos kuopos pirmininkė, garbės
narė Lee Moore pasveikino visus at-
vykusius ir palinkėjo smagios vieš-
nagės bei sėkmingo posėdžio. Susi-

rinkimui vadovavo Vidurio centro
rajono pirmininkas Michael F. Pet-
kus. Protokolo sekretorės garbės na-
rės Pranciškos Petkuvienės ir iždi-
ninko Richard Marks pranešimai bu-
vo priimti vienbalsiai.

Pranciška Petkuvienė, Šv. Kazi-
miero gildijos apygardos atstovė, pa-
skaitė šios gildijos pirmininko Mark
Bell pranešimą. Buvo pranešta, kad
šv. Mišių stipendijas galima užsakyti
įvairioms progoms: sveikatos, miru-
sių atminimui, įvairioms šventėms.
Prašė, kad ir toliau vyčiai finansiškai
remtų Popiežinę Šv. Kazimiero lietu-
vių kolegiją Romoje.

Buvo perskaitytas stipendijos ko-
miteto pirmininkės Ritos Zakarkai-
tės-Johnson pranešimas, kuriame pri-
minta ir raginta, kad vyčiai atsiųstų
savo prašymus, kurie komiteto bus
įvertinti įvairioms stipendijoms gauti.

Moore, Lietuvos Vyčių fondo ats-
tovė pranešė, kad šiuo metu vyksta
metinis rankraščio konkursas. Ji pa-

Vidurio centro rajono
pavasarinis suvažiavimas

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

ragino visus rašyti ir atsiųsti komite-
tui įvertinti. Laimėtojai bus pranešti
per metinį suvažiavimą.

Suvažiavimo delegatai nuspren-
dė ir balsavo aukoti: 100 dol. – Šilu-
vos Mergelės Marijos fondui; 100 dol.
– Lietuvių Fondui; 100 dol. – Šv. Ka-
zimiero gildijai ir 50 dol. Lietuvos
Vyčių stipendijos fondui.

Buvo pranešta, kad rudenio susi-
rinkimas ir maldos kelionė įvyks š.
m. rugsėjo mėn., Pittsburgh, Penn-
sylvania, savaitgalio suvažiavimą
globos 19 kuopa, kuriai pirmininkau-
ja Jonas Baltrus. Tiksli data bus pra-
nešta artimiausiu laiku.

Kitas pavasarinis susirinkimas
įvyks 2010 m. gegužės mėn. Jį globos
96 kuopa, veikianti Dayton, Ohio.
Tiksli data bus pranešta vėliau.

Posėdis baigtas malda ir Lietu-
vos Vyčių himnu.

Vakare Šv. Juozapo bažnyčioje
įvyko suvažiavimo užbaigimas ir šv.
Mišios už Lietuvos Vyčių sąskrydį. Po
Mišių vyčiai ir svečiai vakarieniavo
,,Nelson’s’’ restorane. Visi praleido
gerą ir smagų savaitgalį tarp draugų.
Vidurio centro rajono pirmininkas
Petkus padėkojo 86-tos kuopos pir-
mininkei, garbės narei Moore ir jos
kuopai už nuoširdų priėmimą bei vai-
šes, tai pat visiems už dalyvavimą su-
sirinkime. Jis palinkėjo visiems geros
kelionės grįžtant į namus. Iki malo-
naus pasimatymo 96-tame suvažia-
vime/seime Chicago, Illinois 2009 m.
rugpjūčio 6–9 d.!
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Praėjus beveik aštuoniems metams nuo šiurpaus rugsėjo 11 dienos
antpuolio ir trims mėnesiams po naujo prezidento Barack Obama
administracijos pradžios, ar ne laikas būtų pažvelgti į buvusio

prez. George W. Bush pradėtą kovą prieš terorizmą? Dešinieji visiškai ne-
rodo jokio noro prisiminti to, ką jie vadina patobulintu tardymu („en-
hanced interrogation”), o liberalai tai supranta kaip Dick Cheney leistą
neteisėtą ir nemoralų kankinimą („torture”). Obama jau savo inaugura-
cinėje kalboje sukritikavo Bush, sakydamas, jog „reikia mokėti pasirinkti
tarp Amerikos saugumo ir mūsų idealų”.

Kad vykstant karui prieš terorizmą ne viskas buvo daroma pagal pri-
imtas humaniškumo normas, paaiškėjo 2004 m. Amerikos žiniasklaidoje
pasirodžius pirmosioms žinioms apie Irake esančio Abu Ghraib kalėjimo
kalinių fizinio ir psichologinio piktnaudžiavimo. Pajutęs visuomenės to-
kiu elgesiu pasibjaurėjimą, jau po kelių dienų prez. Bush už tokį elgesį
viešai atsiprašė, o jo gynybos sekretorius Donald Rumsfeld tuojau prisi-
ėmė visišką atsakomybę, žadėdamas kaltuosius atitinkamai nubausti, pa-
brėžęs, jog „kaliniai, žinoma, yra irgi žmonės”.

Kaip lengva priprasti prie normaliai neleistino elgesio! Praėjus dve-
jiems metams po šlykščios Abu Ghraib kalėjimo aferos, JAV Kongresas
legalizavo Guantanamo kalinių tardymo būdus, juos nekaltai pavadinęs
„alternatyvine tardymo taktika”. Sąžinę dėl Abu Ghraib užpjudymo šuni-
mis, nuogybių ir seksualinio pažeminimo apmarinus, Guantanamo kalėji-
mo valdytojams buvo duota teisė ir gerokai mažiau leistino piktnaudžia-
vimo kaliniais, pasiekusio kankinimų ribą, pvz., tariamą aukos paskan-
dinimą („waterboarding”).

Kad kankinimas yra neleistina blogybė, nelabai kas ginčytųsi. Bet kai
kas tam randa ir išimčių. Sakykime, turime aukšto rango kalinį, greičiau-
siai turintį informacijos, kurios žinojimas gali išgelbėti daug gyvybių. Mes
nežinome, kada ir iš kur nutiks kitas puolimas, bet tikime, jog pavojus yra
tikras, ir kad turime ką nors daryti. O tai neįmanoma, kol neturėsime tos
informacijos. Tokiu atveju net ir sen. John McCain (R-AZ), pats įvairius
kankinimus išgyvenęs bei prieš juos nusistatęs, yra pasakęs, jog tokiu
išimtinu atveju „daryk, ką reikia daryti, ir prisiimk atsakomybę”.

Ar toks kankinimas duoda norimų rezultatų? Buvęs CIA direktorius
George Tenet tvirtina, kad „enhanced interrogation” programa mums davė
daugiau naudingos informacijos negu kas buvo gauta iš FBI, CIA ir NSA
bendrai sudėjus. Net dabartinis valstybinio saugumo direktorius Dennis
Blair pripažįsta, kad tokie tardymai mums davė vertingos informacijos.

Gal ir teisybė, bet yra ir kitaip galvojančių. Jie kankinimo nepateisi-
na, kokios bebūtų aplinkybės. Tai žmonės panašūs į tuos, kurie, sąžinės
vedami, atsisako dalyvauti bet kokiame kare ir kuriems mes teisingai
rodome pagarbą juos nuo tos prievolės atleisdami. Tokie privatūs princi-
pai yra suprantami, bet ar išmintinga tokiam, kankinimų absoliučiai ne-
pripažįstančiam žmogui pavesti daryti sprendimus, kurie gali nulemti 300
mln. amerikiečių likimą?

Kongreso  Atstovų rūmų vadovė ir saugumo komiteto narė Nancy Pe-
losi apie „waterboarding” ir kitokius kankinimus Guantanamo kalėjime
žinojusi jau nuo 2002 metų, niekada neprotestavo iki tada, kol viskas ne-
iškilo spaudoje. Politiškai tai gal ir pateisinama, bet moraliai – smerktina
ir visiškai nepriimtina.

Obama, atrodo, sėdi lyg ant dviejų kėdžių. Nors tik ką po inauguraci-
jos įsakęs uždaryti Guantanamo kalėjimą ir po to paviešinęs jo bylas, dar
labiau sukrečiančias negu Abu Ghraib epizodai, jis neskuba tęsti tolimes-
nių tų kankinimų tyrinėjimų, sakydamas, jog „tai būtų beprasmis, nesan-
taiką ugdantis žingsnis”. Ne visai taip galvoja kai kurie jo patarėjai ir
administracijos pareigūnai, linkę patraukti teismo atsakomybėn Guan-
tanamo kalėjimo idėjos sumanytojus ir ten vykusios „tvarkos” buvusius
vykdytojus, neišskiriant net buvusio prezidento ir viceprezidento.

Kaip ten bebūtų, Guantanamo kalėjimo programos jau atsisakyta, bet
ką daryti su kaliniais? Keista, kad Amerika rado reikalą prašyti kitų val-
stybių, nepraleidžiant nei Lietuvos, priimti bent po kelis Guantanamo ka-
lėjimo kalinius, kuriems nesurasta  teisėto pateisinimo juos traukti teis-
mo atsakomybėn, bet ir negalint jų paleisti į laisvę su aiškia rizika, kad
paleistieji vėl prisidės prie „al Qaeda” teroristų.

Gynybos sekretorius Robert Gates nelauktai Kongresui pasiūlė neuž-
daryti Guantanamo kalėjimo, o pačių „nuožmiausiųjų” gal šimtą patal-
pinti įvairiuose Amerikos kalėjimuose. Garbūs politikai, beveik visi kaip
vienas, pasipiktinę ir savanaudiškai pasisakė prieš tai: „Tik ne mano dis-
trikte ir ne mano valstijoje.” Senato respublikonų vadovas Mitch McCon-
nell (R-KY) tada pašaipiai pareikalavo, kad administracija paaiškintų
amerikiečiams, kaip ji Guantanamo kalėjime esančius teroristus neįsileis
nei į „mūsų kiemus”, nei leis jiems laisvai grįžti į jų kovą prieš Ameriką.

Gegužės 4 d. „Chicago Tribune” vedamajame „Silly Fears” (Absurdiš-
kos baimės) minimas sen. McConnell taip atsako: „Amerikoje kalėjimuose
sėdi 2,3 milijonai kalinių ir beveik niekam iš ten nepavyksta išsprukti. O
kad federalinė valdžia įrodė, jog ji moka teroristus čia pat Amerikoje sau-
giai išlaikyti, matome, kad ir iš to, kaip, pvz., Oklahoma City amerikietį
teroristą Timothy McVeigh ji penkerius metus saugojo Terre Haute, IN,
kalėjime, kol pagaliau 2001 m. jam buvo įvykdyta mirties bausmė.  Vieti-
niai ne tik jo nebijojo, bet ir džiaugėsi, kad kalėjimas suteikė miestui
darbų. Tai kam reikia maldauti vietos tokiems ir panašiems užsienio
kalėjimuose?”

Ar Amerika turėjo teisę 
kankinti teroristus?

ALEKSAS VITKUS

KANDIDATAI NORI PATIKTI
LINA PEÇELIÙNIENÈ

Prezidento rinkimų kampanija
baigiasi beveik ir neprasidėjusi. Per
mažai sunkmečiu suaukotų pinigų,
kad kandidatų užsakomieji straips-
niai mirgėtų laikraščiuose. Uždrausti
vaizdo klipai televizijoje. O televizijos
debatai suorganizuoti kaip moks-
leivių egzaminai. Kokie ten ginčai –
reikia spėti per minutę pateikti vie-
nintelį teisingą atsakymą. Dar geriau
– kad rinkėjai nespėtų suvokti, kodėl
jis teisingas.

Lietuvoje nebūtų prigijęs Ameri-
kos prezidento rinkimų šūkis „Mes
galime!” Nieko mes negalime, mes
laukiame pranašo, globėjo, motinos,
tėvo, kuris padarys mus laimingus
arba bent išgelbės nuo baisiosios kri-
zės. Tokiems lūkesčiams ir sukurtos
visų kandidatų rinkimų programos.

Rūškano veido Valdemaras To-
maševskis pasiryžęs į politiką atnešti
džiaugsmo. Valentinas Mazuronis ža-
da grąžinti piliečiams tai, kas pavog-
ta – Tėvynę (kaip čia suprasti: grąži-
na tas, kas pavogė, ar ragina vogti
pavogtą?). O prie Tėvynės jis dar žada
pridėti kiekvienam po 500 litų suma-
žintų mokesčių. Česlovas Jezerskas
žada tvirtą Prezidento instituciją.

Loreta Graužinienė vaidina ,,šei-
mos motiną”, bet susitikimuose su rin-
kėjais „šeimos tėvas” Viktoras Us-
paskichas jai beveik neleidžia prasi-
žioti. Algirdui Butkevičiui „svarbiau-
sia – žmogus”. Dalia Grybauskaitė iš
anksto paskelbia, kad valstybė –
patikimose rankose. O Kazimiera
Prunskienė įsitikinusi, kad ji daug
geresnė ekonomistė už Grybauskaitę.

Debatai radijo laidose įdomesni,
bet tos laidos, kaip tyčia, surengtos iš
ryto, darbo dienos pradžioje. Gry-
bauskaitė net atsisakė diskutuoti su
Prunskiene, nors laida apmokėta val-
stybės. Kam jai reikia – dar išsibars-
tys išankstiniai geri vertinimai. Bet
tuomet į programą nereikėtų rašyti ir
siekio: „Įtvirtinti tikrą demokratiją,
kurioje valstybės likimą balsuodami
spręstų piliečiai, o ne oligarchinių
grupuočių pinigai.”

Oligarchai, monopolistai per
šiuos rinkimus visiems kandidatams
– lyg raudonas skuduras bulių kau-
tynėse. Visi pasiryžę šiuos blogiečius
įveikti, tik neaišku, kaip. Neaiški ir
kandidatų užsienio politika. Visi žada
ją sutvarkyti taip, kad ji būtų prag-
matiška ir tarnautų Lietuvos intere-
sams. Kokie tie Lietuvos interesai,
nepaaiškėja. Ypač nustebino Butke-
vičius, nusprendęs padėti Gruzijai ge-
rindamas santykius su Rusija.

Kaip ir reikėjo tikėtis, Butke-
vičiaus įvertinimas augo – jis stoja į

antrą vietą šalia pirmaujančios Gry-
bauskaitės. Bet ne dėl to, kad jo kai-
riosios pažiūros sunkiuose debatuose
įveiktų dešiniąsias. Priešingai, Gry-
bauskaitė nebegina savo pažiūrų.
Gruodžio mėnesį, dar nepaskelbusi
savo siekio būti Prezidente, Grybaus-
kaitė drąsiai skelbė, kad Andriaus
Kubiliaus antikrizinis planas dar per
švelnus. Ir paaiškino, kad valsty-
bėms, turinčioms didelius fiskalinius
deficitus ir neturinčioms iš ko skolin-
tis, būtina didinti mokesčius ir ma-
žinti vartojimą.

Tačiau, kai tik Grybauskaitė už-
siregistravo rinkimams, ši griežta
ekonomikos susitraukimo nuostata,
kaip būdas krizei įveikti, nebuvo
ginama. Kandidatė jau ėmė kritikuoti
Vyriausybės didinamus mokesčius ir
vis dažniau pabrėždavo, kad negali-
ma išlaidų rėžti horizontaliuoju bū-
du. Sušvelnėjusi Grybauskaitės laiky-
sena – tarsi vandenėlis ant Butke-
vičiaus malūno. Šis kandidatas taip
įsidrąsino, kad ėmė skelbti būtinybę
grąžinti panaikintas lengvatas ver-
slui, vaistams, knygoms, laikraš-
čiams, maisto produktams, šildymui,
keleivių vežimo paslaugoms. Nors
grėsmingai didėja „Sodros” biudžeto
skylė, Butkevičius jau visai populis-
tiškai pasišovė grąžinti nemokamą
pradinukų maitinimą, vaiko pinigus,
nemažinti motinystės išmokų bei di-
dinti pensijas iki 50 proc. vidutinio
atlyginimo.

Ir vienintelis šaltinis, iš kurio
visoms gėrybėms semtų socialdemok-
ratai – Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) paskola, kurią jie jau seniai
perša. Tačiau Latvijos pavyzdys rodo,
kad ši paskola skirta ne vartojimui
didinti. Susitarusi dėl 7,5 mlrd. eurų
TVF kredito, dabar Latvija laukia iš
jo antrosios dalies. Ir negauna, nes
TVF sąlyga – sumažinti biudžeto
deficitą iki 5 proc. Latvija šluoja viską
plynai – visų valstybės tarnautojų at-
lyginimai mažinami 35 proc., nuo
rugsėjo pirmosios bus atleisti 4 tūkst.
mokytojų, po trejų metų turi likti tik
24 ligoninės iš dabartinių 56. Maži-
namos socialinės išmokos. Bet vis
tiek biudžeto deficitas viršija 7 proc.
Latvijos politikai atvirai sako, kad
valstybės pinigai baigsis birželio mė-
nesį. Jei negaus TVF paskolos dalies,
Latviją ištiks bankrotas.

Jei labiau žvalgytumėmės aplin-
kui, būtume reiklesni ir savo kandi-
datams. Prezidento rinkimų kam-
panija galėjo išjudinti sustabarėjusį
mąstymą, galėjo vykti karšti ginčai.
Bet kandidatai mano, kad svarbiau
patikti tautai negu ją įtikinti.

„Valstiečių laikraštis”

Lietuvoje ir užsienyje prasidėjo išankstinis balsavimas. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Lietuvos tūkstantmetis

Pasibaigė JAV LB Švietimo tarybos š. m. sausio 20 d. skelbtas rašinių ir
piešinių konkursas JAV lituanistinių mokyklų mokiniams.

Kaip mums pranešė JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Na vic -
kienė šiemet konkurse dalyvavo 17-os JAV veikiančių lituanistinių mokyklų
mokiniai. Konkursui atsiųsti 1,062 darbai – 564 piešiniai ir 498 rašiniai. Ver -
tinimo komisija: Rasa Morkevičiūtė, Eglė Šležienė, Dana Vai naus kienė ir Mir -
ga Girniuvienė vertino mokinių rašinius, o Danguolė Kuolienė, Da vid Skir -
key, Nancy Carliss ir Erikas Narkevičius vertino jaunųjų dai li ninkų darbus. 

Laimėtojai apdovanoti knygų parduotuvės ,,Barnes & Nobles” kredito
kor telėmis. Visi konkurse dalyvavę mokiniai gavo dovanėlę – ežiuką. 

Švietimo taryba džiaugiasi sėkmingai praėjusiu konkursu, sveikina nuga -
lėtojus, dėkoja visiems prisidėjusiems prie konkurso organizavimo bei kviečia
dalyvauti būsimuose JAV LB Švietimo tarybos konkursuose!

Jūsų dėmesiui siūlome paskaityti nugalėtojų rašinėlius ir pasižiūrėti
jaunųjų menininkų darbus.

Redaktorė

Piešinių konkurso nugalėtojai:
Darželis – 1 klasė:
Tomas Dmukauskas, Vinco Kudirkos m-la,  Newark, NJ (I vieta)
Ethanas Ramirez, ,,Saulės” m-la, GA (II vieta)
Marius Tumasonis, ,,Ąžuoliuko” m-la, Cape  Coral, FL (III vieta)

2–3 klasės:
Samantha Mitchell, Bostono m–la, Boston, MA (I vieta)
Vilius Daujotas, Gedimino m-la, Wheeling, IL (II vieta)
Paulius Lukas, ,,Saulutės” m-la, St. Petersburg, FL (III vieta)

4–6 klasės:
Domas Burachas, Bernardo Brazdžionio m-la, San Diego, CA (I vieta)
Urtė Izdonavičiūtė, ,,Ąžuoliuko” m-la, Cape Coral, FL (II vieta)  
Neringa Liutikaitė, Vinco Kudirkos m-la, Newark, NJ, (III vieta) 

7–10 klasės:
Rūta Bandžiulytė, Šv. Kazimiero m-la, Los Angeles, CA  (I vieta) 
Daina Bandžiulytė, Šv. Kazimiero m-la, Los Angeles, CA  (I vieta) 
Austėja Uptaitė, ,,Žiburio” m-la, Detroit, MI (II vieta)
Kristina Narkevičiūtė, Bostono m-la, Boston, MA (III vieta) 

Rašinių konkurso nugalėtojai:
2–3 klasės:
Gabrielė Gedvilaitė, ,,Ąžuoliuko” m-la, Cape Coral, FL (I vieta) 
Vytautas Banevičius, ,,Genio” m-la, San Francisco, CA (II vieta)
Kristina Januškaitė, Maironio m-la, Lemont, IL (III vieta) 

4–6 klasės:
Viltė Vaitkutė, Čikagos lituanistinė m-la, Chicago, IL (I vieta)
Milda Pranskutė, Čikagos lituanistinė m-la, Chicago, IL (II vieta)
Gintarė Meižytė, Kristijono Donelaičio m-la, Washington, DC (III vieta) 

7–10 klasės:
Mindaugas Balčiūnas, ,,Ąžuoliuko” m-la, Cape Coral, FL (I vieta)
Alfreda Kavaliauskaitė, Čikagos lituanistinė m-la, Chicago, IL (II vieta)
Roberta Kurbanovaitė, Aleksandros Kazickienės m-la, Long Island, NY (III
vieta)

Gausiai ošė klevai, beržai ir
ąžuolai. Buvo taip tanku, vos matėsi
dangus, nušviestas saulės. Alkanas
vilkas klaidžiojo po miškus, ieškoda -
mas pietų. Strykt! Kiškis pašoko, bet
vilkui nesisekė medžioklė. Nutarė su -
sitikti su kitais, gal kaime galėtų pa -
grobti kokią vištą.

Pradėjo vilkas kaukti: „Aūūū!”
Išgirdo į žemę beldžiančias letenas,
bėgančias į jo pusę. Buvo atėję tik du
kiti vilkai, kuriems irgi tą dieną ne-
sisekė. Jie visi trys tarėsi, kaip nu-
tverti kokią vištą. „Turėtume visi iš
skirtingų pusių prisisėlinti prie nar -
vo, tada  lengviau pagausime”. Kaip
tarė, taip ir padarė.

Niekam nematant, niekam ne -
girdint ant pirštų galiukų gražiai pri -
ėjo trys vilkai prie narvo. „Vienas, du,
trys!” – sušuko pirmutinis vilkas. Jie
šoko smarkiai, kad peršoktų tvorą.
Kai peršoko ir atsistojo, pastebėjo,
kad vištos pavirto į didelį slibiną! Vil -
kai kaip kokie kiškiai spruko į šalį,
bet per baimę negalėjo peršokt tvo-
ros. Kaimo žmonės išsigandę klykė,
kad slibinas tvorą sulaužė. Vilkai pa-
bėgo toliau nuo slibino, bet pagailėjo
žmonių. Jie žinojo, kad jie yra stip-

resni negu Marcinkonių kaimo žmo-
nės, tai stojo į kovą.

Rodydami dantis urzgė ir artėjo
prie slibino. Kaime pasigirdo baisūs
gar sai, kaip letenos plėšo, kaip dan-
tys kanda. Kadangi vištų slibinas tu -
rėjo penkias galvas ir kiekviena galva
po du liežuvius, buvo sunku nugalėti
juos.

Pagaliau, po kelių valandų slibi-
nas buvo nužudytas. Vilkai pavargę ir
vos gyvi nukrito ant žemės. Jie labai
nusilpo, nes buvo labai išalkę. Mar-
cinkonių kaimo žmonės labai apsi-
džiaugė, puolė duoti vilkams visokius
valgymus, net kilo puota. Vilkai tapo
didvyriais.

Taip žmonės tuos tris vilkus pa-
mėgo, kad norėjo jų garbei savo herbą
nukalti. Aišku, vilkai sutiko. Todėl
Marcinkonių herbe yra nupiešti trys
vilkai, kurie juos žmones išgelbėjo, ir
viršutinėje dalyje penki dvigubi kry-
žiai parodyti  – kaip tie trys vilkai tą
pen kiagalvį, dviliežuvį slibiną nuga-
lėjo.

Viltė Vaitkutė
slapyvardis – Saulėgrąža

Čikagos lituanistinė m-la, 6 kl.
I premija 4–6 kl. grupėje

Gabrielė Gedvilaitė, ,,Ąžuoliuko” m-la,
Cape Coral, FL (I vieta) 

Tomas Dmukauskas, Vinco Kudirkos m-la,  Newark, NJ (I vieta)

Daina Bandžiulytė, Šv. Kazimiero m-la, Los Angeles, CA  (I vieta) 

Marcinkonių herbas
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MADISON, WI

Rankos padavimas Vilniui
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Dar prieš Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo brėkšmę, lietuvių
Madisone gyvenimuose įvyko netikė-
ta ir reikšminga atmaina. To svar-
baus istorinio įvykio 20 metų sukaktį
Madison/Vilnius Sister Cities (MVSC),
Inc. organizacija yra pasiruošusi
džiaugs mingai atšvęsti gegužės 18 d.,
pirmadienį.

Madison – Wisconsin valstijos
sostinė, yra patrauklus, trijų žavių
ežerų apsuptas, su didžiule veiklaus
universiteto teritorija didmiestis,
nuolatos įvertinamas kaip viena la-
biausiai pageidaujamų Amerikos vie-
tų gyventi. Jis taip pat džiaugiasi su-
sigiminiavusių miestų ryšiais su ke-
liomis bendruomenėmis skersai pla-
taus pasaulio, tarp jų ir su Lietuvos
sostine – Vilniumi.

1987 m. viena ekumeninė grupė
Madisone paprašė Maskvą leisti jai
susigiminiuoti su vienu iš didmiesčiu
už Geležinės uždangos. Pirmasis jų
pasirinkimas buvo Taškentas, bet
Maskva atmetė prašymą ir pakišo
Vilnių kaip pakaitalą. Patenkinti or-
ganizatoriai išvyko aplankyti Vilnių
ir grįžo į Madison nešini glėbiais įvai-
riausių suvenyrų. Čia jie surengė
„Soviet Friendship Fest”, norėdami
supažindinti viskonsiniečius su jų bū-
sima Sister City.

Amerikos lietuviai, gyvenantys
Madisone, išgirdę, kad Vilnius buvo
parinktas atstovauti sovietų pasau-
liui, reagavo su nepažabota aistra ir
neribotu pasipiktinimu. Nors tai bu-
vo mažytė grupelė – vos 9 asmenys, ji
guviai pasidarbavo žiniasklaidoje ir
municipalinėje administracijoje – pa-
brėždama savo pritarimą Madisonui
susigiminiuoti su nelaisvėje esančia
Lietuvos sostine Vilniumi, tačiau rei-
kalaudama atsisakyti minties, jog
Vilnius būtų siejamas su sovietais.
Čia netgi žydai netiesiogiai pasitar-
navo lietuvių naudai, jie netylėjo ir
kėlė triukšmą. Žydų bendruomenė
Madisone prisidėjo prie konflikto,
griežtai atsikratydami bet kokių sai-
tų tol, kol sovietų vadovai nepakeis
savo nusistatymo neleisti išduoti vizų
Lietuvos žydams, bandantiems emi-
gruoti į Izraelį. Su laiku Madisono
miesto taryba sutiko priimti Vilnių
kaip Lietuvos didmiestį be šalia pri-
dėto žodžio „Soviet”. Taip buvo rasta
išeitis – Wisconsin organizatoriams
veikti tik su lietuviais, o ne su rusais

– sovietais.
Aure! Tai buvo istorinio įvykio

užuomazga! 1989 m. pasirašyta su-
tartis, kuria buvo įkurta Madison-
Vilniaus Sister City organizacija! Tie
mainai, kilę iš to istorinio miestų su-
poravimo, buvo nepaprastai džiaugs -
mingai sutikti Madisono lietuvių
bendruomenės. Lietuviai su entu-
ziazmu pasipylė sutikti pirmuosius
lankytojus iš Lietuvos, kurių grupėje
buvo ir žiniasklaidos darbuotojų, me-
nininkų, medicinos studentų bei tar-
nautojų, įstatymų leidėjų ir peda-
gogų.

Po Nepriklausomybės atkūrimo
1990 m. mainai vyko dažniau. Na, o
viskonsiniečiai pradėjo keliauti į
Vilnių, gabendami medicinos atsar-
gas bei kitas humanitarines aukas. O
kaip atsakas jiems – jie atrado šalį,
žmonių, labai trokštančiųjų pasida-
lyti savo kultūros ir meno lobiu.

• • •
Pirmąsias MVSC direktorių tary-

bas sudarė pirmieji ekumeniniai
organizatoriai, taip pat keletas labiau
pasižymėjusių nuolatinių Madisono
gyventojų. Ak, koks džiaugsmas! Po
gana trumpo laiko mūsiškiai lietuviai
buvo išrinkti į direktorių tarybą. O
nedelsiant ir naujieji Lietuvos imi-
grantai prisijungė prie direktorių.

Vienu metu vienas iš direktorių
buvo Floyd Tefft (dabar jau miręs) –
buvusio JAV ambasadoriaus Lietu-
vai, Madisono čiabuvio John Tefft tė-
vas. MVSC pirmininkais (vadinamais
prezidentais) buvo: Daina Penkiūnai-
tė (žymių vašingtoniečių dr. Domo ir
rašytojos, nuolatinės „Draugo” žur-
nalistės prie Baltųjų rūmų Gražinos
Krivickų dukraitė); Algimantas Jur-
gis Gaučys (buv. Latvijoje,  Brazilijo-
je, Argentinoje konsulo, rašytojo,
vertėjo Povilo Gaučio sūnus); Fay
Schoenemann; Ernie Cooney; dabar-
tinė pirm. Daina Žemliauskaitė-Juo-
zevičienė (jos vyras dr. Jonas Juoze-
vičius yra LR prez. Aleksandro Stul-
ginskio vaikaitis).

Per savo veiklos dvidešimtmetį
MVSC organizacija teikė Lietuvai
medicininę pagalbą bei pranešimus,
buvo daugelio kultūrinių pasikeitimų
laiduotoja, pagelbėdavo Lietuvos imi-
grantams, paremdavo ir šiuo metu
remia Vilniaus našlaičius, našlaičių
globos draugijas, organizavo iš Lietu-
vos atvykstančių viešnages privačiuo-
se namuose, priimdavo iš Lietuvos
svečius, šelpė lietuvių kultūrą, orga-

nizavo minėjimus, šventė tautines
šventes, padėjo surengti vietines
pažinimo keliones, suvo lėšomis fi-
nansavo humanitarinius ir kultūri-
nius reikalus. MVSC kasmet dalyvau-
ja vietinėse mugėse, festivaliuose bei
šventėse, garsindami Madisono gy-
ventojams apie lietuvių Sister City.

Direktoriai yra laimingi, turėda-
mi galimybę kalbėtis su įvairiomis
grupėmis ir organizacijomis, parody-
dami joms skaidrių bei vaizdajuosčių
apie savo veiklą ir Vilnių.

• • •
Tarp vertų suminėti kultūrinių

renginių, MVSC didžiavosi net 3 kar-
tus pasikvietusi į Madisoną Vilniaus
universiteto moterų chorą „Virgo”;
taip pat garsų ansamblį „Kanklės”;
pasižymėjusią liaudies dainininkę
Veroniką Povilionienę; liaudies muzi-
kos ansamblį „Armonika”; taip pat
populiarųjį orkestrą „Melodija”.  Bu-
vo vienas malonumas įsitraukti į  lie-
tuvių medžio raižymo parodą „Šven-
tas medis”, kurios kuratorė Elveh-
jem meno muziejuje buvo MVSC na-
rė Rūta Saliklienė. Kiekvienais me-
tais MVSC remia savo nuosavą Wis-
consin lietuvių tautinių šokių grupę
„Žaibas”, kuri 2002 m. buvo išrinkta
atstovauti Wisconsin valstijai kultū-
rinėje mugėje Wisconsin’s Sister
State of China, Japonijoje. O va, 2001
m., vos vieną savaitę po tragiškos
rugsėjo 11-osios, MVS pasiuntė į
Vilnių direktorių tarybos delegaciją,

pasiryžusią dalyvauti Vilniaus sos-
tinės dienose, kai daugelis kitų gru-
pių atidėjo savo suplanuotas keliones.

Būtina nepamiršti bent kruope-
lės iš daugel parodų, paruoštų ame-
rikiečių publikai: lietuviški audiniai,
Vilniaus nuotraukos, M. K. Čiurlio-
nio tapyba, lietuvių tapyba, propo-
gandinis menas ir kt.

MVSC pasikvietė daugybę pas-
kaitininkų, tarp jų: JAV ambasadorių
Lietuvai John Tefft, LR ambasadorių
JAV ir Meksikai Vygaudą Ušacką,
prof. Giedrių Subačių (apie Upton
Sinclair’s „The Jungle”), prof. dr.
Alfred E. Senn (apie M. K. Čiurlionį);
arch. Rimantą Griškelį (apie Vilniaus
architektūrą); kalbėta apie peizažus,
spanguolių našumą, politinių partijų
svarbą ir rinkimus; apie gintaro
meną pasakojo dr. Romualdas Povi-
laitis; apie „Draugą” – dr. Dalia Ci-
dzikaitė ir kt.

Kai Wisconsin universiteto prof.
Dean Bowles prisijungė prie MVS
direktorių, jis organizaciją įtraukė  į
Center for Russia, East Europe,
Central Asia, kuri padėjo MVSC pa-
siekti platesnę publiką per elektro-
ninio pašto pranešimus, o taip pat pa-
deda gauti patalpas iškilmėms, susi-
rinkimams Wisconsin universitete.
Tai anksčiau nebuvo prieinama.

MVSC lėšų telkimas daugiausia
ateina iš narių mokesčių. Pradžioje
miestas duodavo kasmetinę auką
kiekvienai Sister City. Vėliau įvedė
kitokią sistemą: apdovanodavo auka
sėkmingą prašymą. O dabar, atrodo,
svarsto visiškai panaikinti piniginę
paramą visoms Sister City organi-
zacijoms.

Šiuo metu Madison miestas turi
10 Sister Cities 3 pasaulio žemynuo-
se. Na, o kiti JAV–Lietuvos Sister
Cities yra: Los Angeles (Kaunas-Cle-
veland) Klaipėda, Moorehead/Drus-
kininkai ir Omaha/Šauliai. Taip pat
yra užmegzti bendravimo ryšiai tarp
Yolo County, CA ir Šiaulių rajono.

Sister Cities misija yra „kurti
taiką per abipusę pagarbą, supratimą
bei bendravimą – viena asmenybė,
viena bendruomenė tuo pat metu”.
Madison ir Vilniaus susigiminiavi-
mas gali patvirtinti, jog tai yra pasi-
tenkinimą teikianti bei labai pratur-
tinanti patirtis! Linkime dar gauses-
nės sėkmės ateičiai!

Bus daugiau.

Iš kairės: Stasė Semėniene, amb. Vygaudas Ušackas, Jurgis Gaučys, Betty
Zeps, MVSC žiniaraščio redaktorė, ir  Ernie Cooney. 

Nijolės Etzwiler nuotr.

Valdybos nariai vakarienės metu, 2006 m. (iš k.): Vaidas Aksamitauskas, Milda Aksamitauskienė, Jolanta Vidugirienė,
Asta Mulholland, vicepirmininkas Gediminas Vidugiris.
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Teismas atmet∂ g∂j¨ skundâ�
Vilnius, gegužės 13 d. (BNS) –

Vilniaus apygardos administracinis
teismas atmetė Lietuvos gėjų lygos
(LGL) skundą dėl Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos atsisakymo
tirti buvusio Vilniaus mero Juozo
Imbraso pareiškimus apie homosek-
sualus ir tuometinės sostinės val-
džios sprendimą neleisti viešosiose
erdvėse sustoti toleranciją skatinan-
čiam vilkikui.

Teismas pripažino, kad Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tarnyba galėjo
nenagrinėti LGL skundo.

Lietuvos gėjų lyga prašė teismo
įpareigoti tarnybą išnagrinėti skundą
ir patenkinti reikalavimus – pripa-

žinti, kad J. Imbrasas, tuometinis Vil-
niaus miesto savivaldybės administ-
racijos direktorius Gintautas Paluc-
kas ir sostinės taryba pažeidė Lygių
galimybių įstatymo nuostatas ir skir-
ti minėtoms įstaigoms bei pareigū-
nams 2,000 litų baudą.

Tuometinis sostinės vadovas J.
Imbrasas praėjusių metų liepos pa-
baigoje pareiškė, kad Lietuva yra ka-
talikiška šalis, todėl ,,gėjų viešas”
renginys lietuviams – nemalonus. Pa-
reiškimais prieš homoseksualus pa-
garsėjusio J. Imbraso teigimu, kol jis
vadovaus sostinei, ,,reklamos seksua-
linėms mažumoms nebus”.

,,Didysis žygis po Baltijos šalis”
didins vietinio turizmo srautus

Vil

Vilnius, gegužės 13 d. (BNS) –
Svarbiausiu žurnalistikos įvertinimu
laikoma kasmetė Žurnalistų sąjungos
ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų
asociacijos premija atiteko LNK Ži-
nių vedėjai ir dokumentikos kūrėjai
Gražinai Sviderskytei.

Premija G. Sviderskytei skirta už
16 dalių istorinės dokumentikos tele-
vizijos serialą, du atskirus DVD albu-
mus ir knygą ,,XX amžiaus slaptieji
archyvai”.

,,Tai dar vienas patikinimas, kad
pirmasis lietuviškas istorinės doku-
mentikos serialas nepaskendo kas-
dienybėje, kad laiko, energijos ir pini-
gų investicijos buvo prasmingos, o
siekti ilgalaikiai tikslai – ne iš piršto
laužti”, – sakė naujoji V. Kudirkos
premijos laureatė.

Kiekviena iš 16 ciklo dalių – isto-
rinis detektyvas, kurį narplioja profe-
sionalūs ,,sekliai” – du vedėjai, istori-
kai ir liudytojai. Scenarijų bendraauto-
rius ir pagrindinis programos patarėjas
– istorikas Arvydas Anušauskas.

Žurnalistės ir istoriko tyrimo tai-
kiniais buvo tapę ir per pusdienį nu-
tikę įvykiai (kaip pogromas ,,Liet-
ūkio” garaže), ir keliolika metų trukę
reiškiniai (kaip teroras ir pučai tar-
pukario Lietuvoje). Kūrėjams buvo
svarbiausia, kiek nagrinėjama tema

įsirėžė į XX amžiaus istoriją, kiek jos
tyrimas svarbus šiandien, kokios ga-
limybės atverti naujų aplinkybių ar
sukurti naujų versijų.

,,Dar daug mįslių naujausioje
Lietuvos istorijoje, daug tiesiog ne-
tirtų arba neviešintų temų. Nuo V.
Kudirkos laikų ‘Varpo’ galėtume imti
bet kurį poros metų rėžį ir jame ap-
tikti istorijų, kurių dažnas nėra nė
girdėjęs”, – sakė premijos laureatė.

V. Kudirkos premijos laureatui
įteikiamas diplomas, laureato premi-
jos ženklas ir 10,000 litų piniginis
prizas.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

V. Kudirkos premija skirta 
žurnalistei G. Sviderskytei

V. Ušackas dalyvauja Europos Tarybos
Ministrû komiteto sesijoje

Vilnius, gegužės 12 d. (ELTA) –
Turiningai praleisti laisvalaikį Lie-
tuvoje ir kaimyninėse šalyse kviečia
trijų Baltijos šalių vykdomas turizmo
projektas ,,Didysis žygis po Baltijos
šalis”.

Jau trečius metus vykdomu pro-
jektu, kurį rengia Lietuvos valstybi-
nis turizmo departamentas, Latvijos
turizmo plėtros agentūra ir Estijos
turizmo agentūra, siekiama skatinti
vietinį turizmą, didinti turistų srau-
tus į Baltijos valstybes ir kurti palan-
kių turizmui šalių įvaizdį.

Valstybinio turizmo departamen-
to direktorė Nijolė Kliokienė sako,
kad turizmas yra ta ekonomikos ša-
ka, kuri finansinio sunkmečio laiko-
tarpiu turėtų suteikti galimybę grei-
čiausiai atsigauti ir kitoms ūkio ša-
koms.

Trijų Baltijos šalių vykdomas
tęstinis turizmo projektas ,,Didysis
žygis po Baltijos šalis” prasidės ge-
gužės 15 d. ir šįmet yra skiriamas
Baltijos kelio 20-mečiui paminėti bei
įtrauktas į valstybinę programą.

,,Mūsų tikslas – kad kelionės po
Baltijos šalis, ir ypač po Lietuvą, tap-
tų įprastine laisvalaikio praleidimo
forma, nes turime daug nepakartoja-
mų gamtos, kultūros kampelių, kurių
iki šiol nesame pažinę. Kasmet pro-
jekto dalyvių skaičius didėja – pernai
jame dalyvavo per 30,000 turistų.
Mūsų šalis buvo aktyviausia projekto
dalyvė – iš Lietuvos dalyvavo 15,000
žmonių, iš Latvijos – 13,000, iš Esti-
jos – 6 ,000”, – vardijo N. Kliokienė.

Šių metų projektui, kuris vyks
iki spalio pabaigos, Lietuvoje atrink-
ta 10 turistinių objektų: Pažaislio ka-
maldulių vienuolynas Kaune, Drus-
kininkų miesto muziejus, Europos
geografinis centras Vilniaus rajone,
poeto Antano Baranausko klėtelė
Anykščiuose, japoniškas dainuojan-
čių akmenų slėnis ,,Madzuchai” Že-
maitijoje, nuotykių parkas ,,Lokės
pėda” Jonavos rajone, laikrodžių mu-
ziejus Klaipėdoje, Zyplių dvaro sody-
ba, Kurtuvėnų dvaro svirnas ir Ker-
navė.

Į daugelį objektų patekti bus ga-
lima nemokamai, į kai kuriuos bilie-
tai kainuos perpus pigiau.

Pagrindinis projekto prizas – pa-
sirinktas skrydis nauja bendrovės
,,airBaltic” kryptimi ir savaitgalis ke-
turių žvaigždučių viešbutyje dviem
asmenims. Kad laimėtų šį prizą, žy-
gio dalyviai turi aplankyti bent 8 ob-
jektus savo šalyje ir po 6 kiekvienoje
iš kaimyninių šalių. Kiekviena iš Bal-
tijos šalių teiks ir savo prizą – skrydį
pasirinkta kryptimi į bet kurią Euro-
pos sostinę ir gyvenimą gerame vieš-
butyje. Kandidatai į šį prizą turi ap-
lankyti bent po 5 objektus.

,,Kiekviena šalis yra parengusi
išskirtinių prizų aktyviausiems daly-
viams: ir skrydį balionu, ir romantiš-
ką vakarienę restorane, ir pramogas
vandens pramogų centruose, šuolį su
parašiutu ir daugelį kitų. Aktyviems
keliautojams prizai bus skiriami kas
savaitę”, – sako projekto rengėjai.

Vilnius, gegužės 13 d. (ELTA) –
Pasaulyje prasidėjus ekonomikos re-
cesijai daugėja žmonių, norinčių įsi-
gyti aukštąjį išsilavinimą. Daugėja ir
lietuvių, norinčių studijuoti užsieny-
je. Lietuva yra pirmaujanti pasaulyje
pagal išvažiuojančių studentų moky-
tis Anglijoje skaičių, atsižvelgus į gy-
ventojų skaičių.

Šiais metais daugiau kaip 0,5
mln. studentų iš viso pasaulio pateikė
pareiškimus stoti į universitetus
Jungtinėje Karalystėje, tai yra 8,8
proc. daugiau nei pernai, rodo Uni-
versitetų ir koledžų priėmimo siste-
mos (UCAS) duomenys. Taigi žymiai
daugiau jaunų žmonių pasirinko aka-
deminių žinių gilinimo kelią, siekda-
mi pralaukti recesiją ir turėti žymiai
geresnę kvalifikaciją vėl atsigavus
rinkoms.

Stojančiųjų, kurių amžius – dau-
giau kaip 24 metai, skaičius padidėjo
12,6 proc., o 20–24 metų amžiaus
grupėje – 12,9 proc. Norinčiųjų studi-
juoti iš kitų Europos Sąjungos šalių
padaugėjo 17,9 proc., o besikreipian-
čiųjų iš Lietuvos – net 24,1 proc.

,,Kalba.lt” duomenimis, pateiku-
siųjų paraiškas iš Lietuvos šiais me-
tais padaugėjo beveik 30 proc., nes

dalis studentų pildė paraiškas tiesio-
giai į universitetus, naudodamiesi
,,Kalba.lt” paslaugomis, ir nesinaudojo
UCAS sistema, kuri yra mokama.

Taip pat akivaizdu, kad recesija
turėjo įtakos ir specialybių pasirinki-
mui. Išvykstančių studijuoti matema-
tiką ir ekonomiką padaugėjo 15,7
proc., politikos mokslus – 16,7 proc.,
norinčių tapti slaugos specialistais –
net 20,7 proc.

,,Kalba.lt” duomenimis, populia-
riausios specialybės išlieka ekonomi-
ka, menai ir dizaino studijos, kompiu-
teriniai mokslai, psichologija. Taip
pat atsiranda vis daugiau stojančiųjų
į retas specialybes, tokias kaip mole-
kulinė biochemija ar klinikinė biome-
dicina.

,,Kova už vietą universitetuose
Jungtinėje Karalystėje šiais metais
bus dar įtemptesnė, nes šalies vyriau-
sybė buvo priversta sumažinti pla-
nuojamą studentų skaičių šiems me-
tams, nes stinga lėšų. Žinoma, tai tie-
siogiai atsiliepia ir stojantiems iš Lie-
tuvos, nes dalis universitetų jau pra-
nešė mums, kad laikinai sustabdo
priėmimą”, – sakė ,,Kalba.lt” valdy-
bos pirmininkas dr. R. Jurkėnas.

Daugèja norinçiû studijuoti užsienyje

Žurnalistė Gražina Sviderskytė.
Delfi.lt nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Susitikime su laikinai Ukrainos

užsienio reikalų ministro pareigas ei-
nančiu Volodymyr Chandogij Lietu-
vos užsienio reikalų ministras pasvei-
kino Ukrainos derybas su ES dėl lais-
vos prekybos sutarties.

Ministras paprašė Ukrainos Vy-
riausybės kiek galima greičiau pa-
naikinti muito apribojimus Lietuvoje
pagamintų šaldytuvų eksportui į Uk-
rainą.

Lietuvos ir Ukrainos diplomati-
jos vadovai taip pat aptarė neseniai
prasidėjusią Rytų partnerystės inicia-
tyvą. Ukraina paprašė Lietuvos pa-

ramos siekiant didesnio ES veiklos
Kryme matomumo.

V. Ušackas pranešė apie planuo-
jamus projektus Kryme, gegužės 22–
23 d. vyksiančias Lietuvos dienas, pa-
žymėjo, kad Lietuva palaikys Čekijos
siūlymą Simferopolyje steigti ES in-
formacinį centrą.

Susitikime su Armėnijos užsienio
reikalų ministru Edvard Nalbandian
V. Ušackas pažymėjo, kad nuo šių me-
tų liepos 1 d. Lietuva atstovaus Euro-
pos Sąjungai Armėnijoje. Lietuva, pa-
sak ministro, rems glaudesnius Ar-
mėnijos ryšius su ES ir šios šalies daly-
vavimą Rytų partnerystės iniciatyvoje. 



DRAUGAS, 2009 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis                      7

nelegaliai bylas iš interneto siun-
čiančius asmenis ir atjungti jiems in-
terneto ryšį. Už šio įstatymo priė-
mimą itin aktyviai kovojo šalies pre-
zidentas Nicolas Sarkozy. Naujasis
įstatymas visų pirma siekia apsaugo-
ti garso ir vaizdo įrašus platinančių
bendrovių pajamas. 

TBILISIS
Gruzijos vidaus reikalų ministe-

rija (VRM) kategoriškai atmeta kal-
tinimus, kad suimtiems įtariamie-
siems maišto Muchrovanio tankų da-
linyje organizavimu taikomos fizinio
poveikio priemonės ir kankinimai,
kaip anksčiau pareiškė Gruzijos par-
lamento narys Sozar Subari ir su-
imtųjų advokatai. ,,Apie tai, kad su-
laikytųjų sveikatos būklė yra paten-
kinama, surašytas atitinkamas doku-
mentas”, – sakoma Gruzijos VRM
pareiškime.

MASKVA
Rusija dės visas būtinas pastan-

gas branduoliniam paritetui su JAV
užtikrinti, tam skirdama kuo mažiau
išlaidų, tuo metu, kai Washington
stiprina pasaulinę priešraketinės gy-
nybos sistemą (PRG), sakoma Rusi-
jos nacionalinio saugumo strategijoje
iki 2020 m. Tuo pat metu, pabrėžia-
ma dokumente, Rusija ,,vykdys esa-
mas sutartis ir susitarimus ginkluo-
tės apribojimo ir mažinimo srityje,
dalyvaus rengiant ir sudarant naujas
sutartis, atitinkančias jos nacionali-
nius interesus”.

KOLOMBAS
Šri Lankos tamilų ,,tigrų” su-

kilėliai trečiadienį įnirtingai prieši-
nosi puolančioms vyriausybės pajė-
goms, o per atsinaujinusius mūšius
apsupti kovotojai surengė keletą mir-
tininkų išpuolių, pranešė kariškiai.
Ginkluotųjų pajėgų pranešime nuro-
doma, kad mažiausiai 10 partizanų
žuvo. Tamilų separatistų pajėgos
šiuo metu yra visiškai apsuptos ne-
dideliame pakrantės džiunglių plote.
Pasak kariškių, per kovas buvo su-
žeisti keli vyriausybės kariai.  Šri
Lankos kariškiai neigia naudojantys
šiame regione sunkiąją ginkluotę. Šri
Lankos įstaigos taip pat nurodė, jog
tamilų ,,tigrų” kovotojai yra paėmę
gydytojus įkaitais, todėl jų praneši-
mų patikimumas abejotinas.

Pasaulio naujienos

Popiežius remia nepriklausomos
Palestinos sukùrimâ

Putin pasiùlè Tokijui dujû, naftos, 
atominès energijos ir dialogâ dèl salû

BRIUSELIS
NATO antradienį pranešė pa-

skyrusi JAV admirolą James Stavri-
dis organizacijos pajėgų vyriausiuoju
vadu, kaip buvo prašyta JAV. J. Stav-
ridis pakeis dabartinį NATO pajėgų
vyriausiąjį vadą generolą John Crad-
dock, sakoma NATO Gynybos plana-
vimo komiteto pareiškime. Tinkla-
raštį ir knygą rašantis 54-erių JAV
karinio jūrų laivyno pareigūnas J.
Stavridis pasisako už Šaltojo karo
prielaidų atmetimą. Jis moka pran-
cūzų ir ispanų kalbas ir turi daktaro
laipsnį. Savo diplomatinius įgūdžius
jis pasitikrins Briuselyje, kur jį egza-
minuos 28 NATO narių atstovai. 

ŽENEVA
Jungtinėms Amerikos valstijoms

suteikta vieta Jungtinių Tautų Žmo-
gaus teisių taryboje, kurios ankstes-
nė JAV administracija vengė dėl to,
kad ši JT priklausanti įstaiga gynė
liūdnai pagarsėjusius teisių pažeidė-
jus ir rodė aiškiai pastebimą šališ-
kumą Izraelio atžvilgiu. JAV slaptu
balsavimu surinko 167 balsus ir tapo
Žmogaus teisių tarybos nare kartu su
Belgija ir Norvegija. Dėl 18 vietų šio-
je 47 narių taryboje, kurios būstinė
yra Ženevoje, rungėsi 20 valstybių.

MADRIDAS
Ispanija pranešė užregistravusi 2

naujus patvirtintus užsikrėtimo
kiaulių gripu atvejus, o bendras šios
ligos atvejų skaičius labiausiai nuo
jos protrūkio nukentėjusioje Europos
šalyje pasiekė 100; dar 23 asmenys
įtariami užsikrėtę naujuoju virusu.
Visi 100 virusu H1N1 užsikrėtusių
ligonių buvo sėkmingai gydomi ir nei
vienas iš jų nebuvo paguldytas į ligo-
ninę. 78 asmenys neseniai lankėsi
protrūkio židinyje – Meksikoje. PSO
pranešė, kad pasaulyje patvirtintų
užsikrėtimo kiaulių gripu skaičius
viršijo 5,000, šis virusas išplito dar į 3
šalis Europoje, Azijoje ir Lotynų
Amerikoje.

PARYŽIUS
Prancūzijos žemesnieji parla-

mento rūmai patvirtino įstatymo
projektą, kuris leis valdžiai sekti

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

Betliejus, Vakarų Krantas,
gegužės 13 d. (AFP/BNS) – Popiežius
Benediktas XVI, kalbėdamas Betlie-
jaus mieste, išreiškė savo paramą ne-
priklausomos Palestinos valstybės
sukūrimui.

„Šventasis Sostas remia jūsų
žmonių teisę sukurti suverenią, sau-
gią ir taikiai su kaimynais sugyve-
nančią Palestinos valstybę jūsų tėvų
žemėse” – kalbėjo popiežius.

„Aš žinau, kiek jūs iškentėte ir
toliau kenčiate dėl sąmyšio, kuris
gniuždė šią žemę ištisus dešimt-
mečius. Mano širdis yra su visomis
šeimomis, kurios prarado tiek daug”
– teigė Benediktas XVI, kuris šian-
dien taip pat apsilankys palestiniečių
pabėgėlių stovykloje, kurioje įsikūrė
palestiniečiai, 1948 metais Izraelio
karių išvyti iš savo namų bei žemių.

Popiežius į Betliejų atvyko įvei-
kęs visas saugumo užtvaras, kurios
skiria miestą nuo netoliese esančios
Jeruzalės. Palestinos savivaldos pre-
zidentas Mahmoud Abbas pareiškė,
kad būtent Izraelis šioje žemėje kuria
„apartheido sieną”. M. Abbas teigė,
kad Izraelis, primesdamas įvairius
saugumo reikalavimus, siekia iš savo
žemių išvyti tiek musulmonus, tiek
krikščionis.

Popiežius Benediktas XVI trečia-
dienį aukodamas šv. Mišias Vakarų
Krante esančiame Betliejuje, meldėsi
už Izraelio vykdomos Gazos ruožo
blokados pabaigą ir skundėsi taikos
bei saugumo trūkumu.

Izraelis sunkų embargą netur-
tingam Gazos ruožui įvedė po to, kai
2007 m. birželį jame valdžią perėmė
islamistų judėjimas ,,Hamas”, kuris
yra pasižadėjęs sunaikinti žydų vals-
tybę.

Kovotojams toliau beveik kas-
dien leidžiant raketas į Izraelio teri-
toriją, Izraelis pernai gruodį pradėjo
triuškinamą 22 dienų karinę operaci-
ją šioje palestiniečių teritorijoje, ku-
rios metu žuvo daugiau kaip 1,4
tūkst. palestiniečių ir 13 izraeliečių.

Maždaug 100 krikščionių dele-
gacijai iš apsiausto Gazos ruožo buvo
duotas specialus leidimas išvykti iš
tos ,,Hamas” valdomos teritorijos ir
dalyvauti popiežiaus šv. Mišiose Bet-
liejuje.

,,Gazos ruožo katalikams šis po-
piežiaus apsilankymas yra geras da-
lykas ir suteikia mums drąsos”, – sa-
kė argentiniečių kunigas Jorge Her-
nandez, kuris neseniai atvyko į Gazos
ruožą ir iš ten su maldininkais vyko į
Betliejų.

Vilnius, gegužės 13 d. (BNS) –
Per savo trijų dienų apsilankymą Ja-
ponijoje Rusijos premjeras Vladimir
Putin apsvarstė bendradarbiavimą
angliavandenilių ir atominės energi-
jos gavybos srityje, taip pat pareiškė
pasiryžimą pasidalyti Pietų Kurilų
salas.

Kaip rašo BBC naujienų svetai-
nė, vienas svarbiausių V. Putin ke-
lionės į Tokiją rezultatų yra abiejų
šalių vyriausybių susitarimas ben-
dradarbiauti naudojant atominę
energiją taikiems tikslams.

Tačiau, pasak specialistų, visų
dėmesys buvo nukreiptas į Kurilų sa-
lų klausimą. Rusijos premjeras V. Pu-
tin neatmetė galimybės, kad Maskva
ir Tokijas pasidalys Pietų Kurilus.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev ir Japonijos ministras pirmi-
ninkas Taro Aso svarstys bet kuriuos
teritorinės problemos sprendimo ir

taikos sutarties sudarymo variantus,
pareiškė V. Putin antradienį Tokijuje.

Dokumentas, sudarytas 25 me-
tams, numato bendrus projektus
žvalgyti ir parengti naudoti urano
telkinius, statyti ir naudoti atomines
elektrines, tiekti į Japoniją jai labai
būtiną branduolinį kurą. Šalys taip
pat mato galimybę drauge parengti
naudoti Rusijos naftos ir dujų ištek-
lius. V. Putin pasiūlė Japonijai ben-
dradarbiauti dideliuose angliavande-
nilių telkinių Sachaline parengimo
naudoti projektuose.

V. Putin lydintis ,,Gazprom” va-
dovas Aleksej Miler pasirašė su Ja-
ponija memorandumą parengti dujų
tiekimo iš Vladivostok į Japoniją ir
kitas Azijos ir Ramiojo vandenyno re-
giono šalis techninį pagrindimą. Ku-
ras gali būti tiekiamas iš telkinių
Rytų Sibire, apie tai taip pat buvo
kalbama per derybas.

Palestinos savivaldos prezidentas Mahmoud Abbas ir popiežius Benediktas XVI.
AFP/Scanpix nuotr.
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BIČIŲ PRODUKTAI –
NUOSTABIAUSIA

GAMTOS DOVANA

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

Šeimininkės patarimai

Šiuolaikinis mokslas leidžia su-
kurti pačias sudėtingiausias medžia-
gas, tačiau iki šiol moderniausios
technologijos nepajėgia pralenkti
gamtos teikiamų dovanų. Galbūt
todėl vis daugiau mūsų ieško natūra-
lių priemonių, padedančių sustiprinti
sveikatą ir išgydyti įvairius negala-
vimus.

MEDUS

Bičių medus – unikalus gamtos
sukurtas produktas. Nuo neatmena-
mų laikų žmonės medų vartojo mais-
tui ir gydymui. Pagrindinės medaus
medžiagos yra angliavandeniai, bal-
tymai, mineralinės druskos, vitami-
nai, fermentai ir kt. Jame yra pora
rūšių svarbiausių angliavandenių –
fruktozės (maždaug 40 proc.) ir gliu-
kozės (maždaug 35 proc.). Tai labai
maistingas produktas, savo kalorin-
gumu pranokstantis daugelį maisto
produktų. Be angliavandenių meduje
yra baltymų bei baltyminių medžiagų
(kalcio, natrio, magnio druskų, gele-
žies, sieros, jodo, chloro, fosforo) bei
mikroelementų (magnio, aliuminio,
boro, chromo, vario, licio, alavo ir
kt.). Meduje yra vitaminų B2, PP, C,
B6, pantotetinės rūgšties, vitamino H
(biotino), folinės rūgšties, vitaminų K
ir E. Meduje esančios rūgštys (obuo-
lių, vyno, citrinos, pieno, rūgštynių)
gerina virškinimą, skrandžio veiklą,
žadina apetitą. Be to, meduje yra bio-
geninių skatintojų, kurie padidina
organizmo tonusą ir gerina augimą
bei vystymąsi.

Medus ilgai nepraranda 
savo savybių

Tinkamai laikomą bičių medų
galima išlaikyti daugelį metų. Laikui
bėgant jis kristalizuojasi, ypač jeigu
jame yra daug gliukozės. Jeigu gliu-
kozės yra mažiau, jis gali ir nesutirš-
tėti. Susicukravusį medų galima su-
skystinti pašildžius vandens vonelėje
iki 45–50 laipsnių. Tačiau medų šil-
dyti reikia labai atsargiai, nes pašil-
džius iki 60 laipsnių, medaus fermen-
tai suyra, ir jis praranda daugelį savo
gydomųjų savybių.

Jeigu ilgiau laikomas medus su-
sisluoksniuoja (apatinis sluoksnis –
susikristalizavęs, o viršutinis – pa-
našus į sirupą), vadinasi, medus yra
nepakankamai subrendęs arba su
priemaišomis, jame pernelyg daug
drėgmės. Tokio medaus ilgai išlaikyti
nepavyks, tokio geriau nepirkti. Lai-
kant 11–19 laipsnių temperatūroje,
medus gali surūgti, todėl ji geriau lai-
kyti 5–10 laipsnių temperatūroje, ge-
rai vėdinamoje patalpoje, kurios ne-
pasiekia saulės spinduliai. Medus im-
lus įvairiems kvapams, todėl šalia jo
nederėtų laikyti stiprų kvapą turin-
čių produktų. Geriausia medų laikyti
stikliniame inde. Ąžuolinėse stati-
nėse laikomas medus patamsėja. Ne-
patartina medaus laikyti geležiniuo-
se, cinkuotuose ir aliumininiuose
induose.

Gydomosios medaus savybės

Medų gali valgyti visi sveiki žmo-
nės, norintys sustiprinti organizmo
atsparumą, pagerinti kepenų, skran-
džio, žarnyno bei širdies ir kraujagys-
lių sistemos veiklą. Tačiau nutarus gy-
dytis medumi patartina pasitarti su
gydytoju, mat jis gali sukelti nema-
žai nepageidaujamo poveikio. Ypač at-
sargūs turėtų būti alergiški žmonės.
Jeigu suvalgius medaus pradeda nie-
žėti oda, jeigu ją išberia, be to, skau-
da galvą, ilgiau jį vartojant gali išsi-
vystyti sunkios alerginės reakcijos.

Profilaktiškai organizmą stip-

rinti medumi patartina 1–2 mėne-
sius. Vartoti ne daugiau kaip 50–60 g
(1 šaukštą) per parą, šį kiekį padali-
jus į 3–6 dalis.

Istoriškai medumi galima gydyti
visas žaizdas, dermatitą (išskyrus
alerginės kilmės), lėtinį ir ūminį ri-
nitą, faringitą, laringitą ir kt. Me-
dumi gydytis nepatartina nutukus,
ypač sergant cukriniu diabetu.

Natūralios medicinos specialistai
įvairias ligas pataria gydyti skirtingų
rūšių medumi. Mat manoma, jog me-
duje išsaugomos visos maistinės bei
gydomosios savybės tų augalų, iš ku-
rių jis surinktas. Kiekviena medaus
rūšis pasižymi tam tikromis gydomo-
siomis savybėmis.

Sergant viršutinių kvėpavimo
takų ligomis (sinusitu, tracheitu,
bronchitu), patariama vartoti kalnų
medų arba čiobrelių, raudonėlių, lie-
pų medų. Gydant slogą, medų pa-
tartina lašinti į nosį, o bronchitą –
kvėpuoti 20–30 proc. aerozolių, paga-
mintų iš destiliuotame vandenyje
arba fiziologiniame tirpale ištirpinto
medaus. Per 20 dienų tokiomis pro-
cedūromis išsigydo maždaug 90 proc.
ligonių.

Lauko gėlių, vaisinių kultūrų ir
kaštonų medus gydo kepenų ligas,
nefritą, cistitą, piolonefritą. Miškų,
levandų bei mėtų medus padeda nuo
širdies ligų – miokardito, stenokardi-
jos, hipertenzijos, vartotinas sergant
neuroze.

Virškinamo trakto bei žarnyno
ligas galima gydyti stepių medumi iš
mėtų, raudonėlių, čiobrelių – kiek-
vieną dieną skiriama po 1–2 g (1
šaukštelį). Vartojama tris kartus per

dieną, atsižvelgiant į ligos pobūdį –
prieš valgį ar po valgio.

Medus stiprina organizmą

Mišiniai, tinkami nusilpusiems
ar po sunkių ligų ar operacijų sveik-
stantiems žmonėms.

Sumaišoma šaukštas alavijo
(agavos) sulčių, 1/3 puoduko medaus,
šaukštas žąsies taukų bei šaukštas
kakavos. Pakaitinama, kol išsilydo
visos dalys – negalima užvirinti! Var-
tojama rytais ir vakarais po 1 valgo-
mą šaukštą prieš valgį, užgeriant
šiltu pienu.

3–5 metų alavijo lapai 12–14 die-
nų laikomi 4–8 laipsnių temperatūro-
je tamsioje patalpoje. Po to nuplauna-
mi, susmulkinami ir užpilami ver-
dančiu vandeniu (1:3). Po valandos
išspaudžiamos sultys. 100 g šių sulčių
sumaišoma su 500 g graikinių riešutų
branduolių bei 300 g (vienas puodu-
kas) medaus. Mišinys vartojamas po
1 valgomąjį šaukštą 3 kartus per
dieną, 30 minučių prieš valgį.

Šaukštą medaus truputį pašil-
dykite ir išmaišykite su šaukštu alie-
jaus. Šį mišinį išgerkite vos atsikėlę,
pusryčiaukite po kokio pusvalandžio.
Tai jaunystę grąžinantis receptas.

Medus patiekaluose

Medus vartojamas kepant paukš-
tieną, ypač tinka medumi užtepti
kumpį. Paimame puse puodelio pa-
šildyto medaus, tiek pat ,,root beer”,
1/4 šaukštelio cinamono, maltų gvaz-
dikėlių, kardamono, imbiero, muška-
to riešuto. Viską išmaišome ir šiuo
mišiniu užtepame kumpį. Medus la-
bai populiarus kepiniuose. Yra įvai-
riausių meduolių receptų.

Žemaitiškas meduolis

Reikės: 
2 puodelių medaus, 
puodelio cukraus, 
12 kiaušinių, 
šaukštelio cinamono, 
pusės šaukštelio kardamono, 
6 puodukų miltų.
Trynius gerai išsukti su cukru-

mi, įpilti medų, suberti prieskonius,
miltus ir viską gerai išmaišyti. Sudė-
jus gerai išplaktus baltymus, dar
kartą atsargiai išmaišyti, supilti į for-
mą, iškepti vidutinio karštumo or-
kaitėje (350 F).

,,Žemaitiška trobelė” 
(meduolis)

Reikės: 
4 trynių, 
3 šaukštų ištirpinto sviesto, 
4 šaukštų medaus, 
3 šaukštų cukraus, 
3 šaukštų grietinės, 
šaukštelio malto cinamono, 
šaukštelio imbiero, 
gvazdikelių, 

muškato, 
4–5 stiklinių miltų, 
pusės šaukštelio sodos, 
šaukšto rudo cukraus
Į rudą cukrų dėti sviestą, medų,

prieskonių, užvirinti ir suberti sodą. 
Trynius išsukti su cukrumi, su-

dėti grietinę, atvėsintą medų su
prieskoniais, miltus. Viską gerai iš-
minkyti, atšaldyti ir iš tešlos daryti
žemaitišką trobelę. Medauninką kep-
ti nekarštoje orkaitėje (300–250 F).

Žemaitiškas krupnikas

Reikės: 
puodelio medaus, 
puodelio cukraus, 
šaukštelio cinamono, 
stiklinės vandens, 
imbiero, 
muškato riešuto, 
rožių žiedų, 
rūtų šakelių, 
kadagio uogų (jei turime), 
gvazdikėlių, 
2 l stiprios degtinės.
Medų, cukrų, vandenį ir nurody-

tus prieskonius virti 10 minučių. Po
to nukelti nuo ugnies, supilti degtinę,
indą uždengti ir dar pakaitinti, bet
neužvirti.

Krupniką apie 8 valandas palai-
kyti šaltai, paskui perkošti pro tankią
medžiagą, supilti į butelius ir pas-
tatyti šaltai.

Meduolis (St. Stasienės)

Reikės: 
1 puoduko medaus, 
2/3 puoduko rudo cukraus, 
3 didelių kiaušinių, 
2 šaukštelių cinamono, 
1 šaukstelio imbiero, 
1/2 puoduko grietinėlės, 
3 puodukų miltų, 
1 šaukštelio geriamos sodos, 
1/2 šaukštelio kepimo miltelių, 
2 šaukštelių citrinos sulčių, 
trupučio druskos. 
Medų ir cukrų sudėti į kaistuvą

ir maišant ant ugnies palengva ištir-
pinti. Miltus, kepimo sodą, kepimo
miltelius sumaišyti ir persijoti į du-
benį. Padėti į šalį. 

Kiaušinius lengvai suplakti, su-
pilti grietinėlę, citrinos sultis, druską
ir įmaišyti į atvėsintą medų. Sudėti
prieskonius ir paruoštus miltus. Me-
diniu šaukštu gerai išmaišyti. Paimti
12x16 colių skardą, patepti riebalais,
pabarstyti manų kruopomis ir supilti
paruoštą masę. Išlyginti ir kepti įkai-
tintoje orkaitėje 350 F laipsnių tem-
peratūroje 50 minučių. Iškepus, kol
dar karštas, patepti glazūra.

Glazūra
1 šaukštą medaus ir 1 šaukštą

vandens išmaišyti ir tuo skiediniu
patepti meduolio paviršių. Kol pavir-
šius dar neišdžiūvo, papuošti migdo-
lais.

Medaus pagardas (St. Stasienės)

Reikės: 
1 puoduko plakimo grietinėlės, 
1/4 puoduko medaus, 
1/2 šaukšto ,,Grand Marnier” li-

kerio, 
1/8 šaukštelio cinamono.
Grietinėlę plakti iki standumo.

Medų, likerį ir cinamoną gerai išsuk-
ti ir palengva šaukštu įmaišyti į
išplaktą grietinėlę. Atšaldyti.

Tinka su šviežiomis braškėmis ar
avietėmis. 

Sakoma, kad liga raita atjoja, o
pėsčia atstoja. Tik sveikai galvojant ir
gyvenant jos išvengsime. Visiems
linkiu linksmo savaitgalio!   
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

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
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Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. Tel. 773-585-9500

Vienos kino teatre „Urania” ge-
gužės 14 dieną prasidės lietuviškų
vaidybinių filmų dienos. Bus pris-
tatyti Mario Martinsono „Nereika-
lingi žmonės”, Algimanto Puipos
„Nuodėmės užkalbėjimas”, Kristi-
jono Vildžiūno „Aš esi tu” ir Kris-
tinos Buožytės „Kolekcionierė”.

Kino dienų atidaryme dalyvaus ir
su žiūrovais bendraus filmo „Nerei-
kalingi žmonės režisierius” Maris
Martinsonas, susirinkusiuosius pa-

sveikins Lietuvos ambasadorius
Giedrius Puodžiūnas Austrijoje.

„Wiener Urania” – viena svar-
biausių kultūrinių, švietimo organi-
zacijų Austrijoje, pasižyminti ilga-
mete švietimo tradicija, įvairialype
kultūrinių renginių programa. Ren-
ginį organizuoja Vienos kultūros cen-
tras „Urania”, remia Lietuvos kul-
tūros ministerija ir Lietuvos ambasa-
da Vienoje.

Delfi.lt

Austrijoje – lietuviškų filmų savaitė

Pristatytos Lietuvos turizmo galimybės

AUSTRIJA

ŠVEDIJA

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 19

Į savo dalinį grįžome nuleidę gal-
vas, su liūdesiu ir gėla širdyse. Jau-
tėmės išduoti. Tai buvo pirmoji ir pati
didžiausia Lietuvos Respublikos ka-
riuomenės išdavystė. Visos paskui
sekusios buvo tik dėsninga ir liūdna
pirmosios pasekmė. Nuo tos lemtin-
gosios dienos prasidėjo mūsų kariuo-
menės tragedija.

,,Liaudies’’ kariuomenėje
(1940.06.15 – vasara)

1. Kas bus?

Pasiekę savo kareivines, t.y.
Rinktinės mokomąją kuopą, savo
draugus, laisvus nuo sargybos, jau
radome susirūpinusius ir susijaudi-
nusius. Jie, apspitę ne mažiau pasi-
metusius karininkus, klausinėjo apie
susidariusią padėtį. Bet niekas nieko
negalėjo atsakyti. Išgirdus smulkme-
nas apie prievartinį sargybos pakei-
timą ir jiems neliko jokių abejonių,
kad Lietuva jau okupuota. Visų vyrų
nuotaika buvo labai prislėgta, ir tik
vienas kito ir karininkų klausėme:
,,Kas bus?”. Vyresnieji karininkai bu-
vo kažkur dingę, o jaunesnieji į karių
klausimus nieko konkretaus negalėjo
atsakyti. Panašiai reagavo ir kitų da-
linių kareiviai bei karininkai.

* * *
Po okupacijos buvusi Lietuvos

kariuomenė buvo pavadinta ,,Liau-
dies kariuomene”. Atseit, jeigu val-
džią paėmė ,,darbo liaudis”, tai ir vy-
riausybė, ir kariuomenė turi būti
,,liaudies”. Tokia ji buvo iki rugpjūčio
mėnesio pabaigos. Vadinamai ,,Liau-
dies vyriausybei” vadovavo naujas
Lietuvos ,,prezidentas’’ – komunis-
tuojantis žurnalistas Justas Paleckis.
Tą Maskvos statytinį ,,prezidentą”,
kaip jau minėjau, man teko pažinti
,,Pšecivkoje”...

Gyvenimas ir mūsų dalinyje aiš-
kiai pasikeitė. Nuo tos nelemtosios
dienos ir prasidėjo mūsų karių nevil-
ties ir kančių keliai. Po išdavystės
sekė kita išdavystė ir t. t.

Tarp karių ir karininkų greitai
pradėjo aiškėti, kas yra kas. Kaip pa-
prastai, tuoj išsiskyrė ir mūsų tautos
išgamos, kurių, deja, niekad nepri-
trūkdavo sunkiais Tėvynei laikais.
Pasirodo, tie, kurie anksčiau su atsi-
davimu padlaižiavo Lietuvos valdžiai
ir mūsų vyresnybei, tie be jokio są-
žinės graužimo ir rusams laižė padus
(ir ne vien padus...). Iš pastarųjų pa-
sižymėjo ir tas pats, anksčiau minėta-
sis viršininkų numylėtinis, uolusis
Jonas Vitkauskas. Jis ir I būrio vadas
ltn. Pranas Jučys, rodydami savo
,,sugebėjimus’’ dabar jau naujajai
valdžiai, pradėjo sovietinės agitacijos
ir propagandos ,,darbą’’. Buvo ir dar
keletas tokių karių-išdavikų (jų pa-
likuonių laimei, pavardžių jau ne-
bepamenu), kurie, kaip Paleckis
,,Pšecivkoje’’, pradėjo liaupsinti oku-
pantų kariuomenės privalumus bei
didelę ,,demokratiją’’ pačioje Sovietų
Sąjungoje. Po kurio laiko Vitkauskas
ir Jučys ant savo gražių lietuviškų
mundurų rankovių prisisiuvo rau-
donas žvaigždes ir pasivadino ,,polit-
rukais”.

Anksčiau mes neturėjome jokio
supratimo, kas yra tie ,,politrukai”,
ar tai koks laipsnis, ar pareigos.
Mums aiškindavo, kad politrukas –

,,tai pats pažangiausias, pats protin-
giausias karys, net už vadą svarbes-
nis!”

Kai kurie ,,veikėjai” ir dabar, jau
vėl atkovojus Nepriklausomybę, ban-
do šį okupantų tada primestą žodį
reabilituoti ir verčia jį į lietuvių kal-
bą, kartu su ,,sovchozais”, ,,kolcho-
zais” ir ,,komsomolcais”... Atseit, po-
litrukas – tai politvadovas. Mano
manymu, kolchozas yra kolchozas, o
politrukas visada buvo ir bus tik
politrukas.

Jonas Vitkauskas (nežinau, ar šis
išdavikas buvo iš ,,draugo generolo”
giminės) pradėjo suktis tarp kitų kaip
vijurkas, siūlydamas kareiviams ne-
klausyti karininkų ir veikti tik taip,
kaip palieps taip vadinama ,,Kareivių
taryba”, kuri bus netrukus ,,išrink-
ta”. Nors ir labai jau šie išgamos
stengėsi vykdyti (turbūt NKVD) nu-
rodymus, ir mūsų kuopoje sukelti
netvarką ir anarchiją, bet tai jiems
nelabai pavyko. Dauguma karių
išliko ištikimi Tėvynei duotai prie-
saikai ir vijo juos šalin, arba nekreipė
jokio dėmesio. Bet, deja, atsirado ir
tokių, kurie pritarė raudonoms min-
tims, bet tik nedidelė mažuma (dau-
giausia – ne lietuvių kilmės).

2. 29-tasis Šaulių korpas

Kai Paleckis, Gira, Cvirka, Venc-
lova ir kiti komunistuojantys rašyto-
jai – tautos išdavikai parsivežė iš
Maskvos ‘Stalino saulę’, vėl pasikeitė
mūsų kariuomenės padėtis.

1940 metų rugpjūčio 30 dieną
,,LTSR liaudies komisarų” nutarimu
,,Liaudies kariuomenė” buvo pava-
dinta ,,29-ju teritoriniu šaulių kor-
pu” ir tapo sudėtine Raudonosios ar-
mijos dalimi.

Mūsų dienotvarkė nepakito. Kel-
davomės, rytinė ruoša, paskui mank-
šta ir t. t. Tik vieną rytą prabudę ir
pradėję rengtis visi netikėtai pasiju-
tome apipjaustyti – apskabyti. Buvo-
me vėl staiga pritrenkti ir moraliai
sugniuždyti, nuo visų mūsų mundu-
rų buvo nupjaustyti antpečiai ir kita
lietuviška karinė atributika, kuria
taip didžiavomės ir kuri dar šiek tiek
simbolizavo, kad esame ne kažkokios
,,liaudies”, o Lietuvos kariai. Žinoma,
iškart įvyko nemažas sąmyšis, pra-
dėjome klausinėti, kodėl taip ir kas
tai padarė. ,,Politrukai” mums pa-
aiškino, kad nuo šios dienos ,,bur-
žuaziniai” antpečiai ir kiti Lietuvos
kariuomenės skiriamieji ženklai pa-
naikinami. Vėliau sužinojome, kad
mundurus naktį apipjaustė Vitkaus-
kas, ltn. P. Jučys ir kiti bolševikų ber-
nai.

* * *
Sekmadieniais, kaip visuomet,

visi katalikai išsirikiavę eidavome į
Šančių Įgulos bažnyčią, kurioje būda-
vo laikomos šv. Mišios kariams. Mūsų
bažnyčia buvo medinė (anksčiau tai
buvo cerkvė, pastatyta carinei ka-
riuomenei) ir ji stovėjo toje vietoje,
kur dabar yra skveras priešais Šančių
alinę (po karo komunistai bažnyčią
nugriovė). Krikščioniška kario parei-
ga buvo neparanki bolševikams. Jie
siekė apkarpyti ne tik mūsų lietu-
viškus mundurus, bet ir mūsų dvasią.
Tad ir vėl ,,darbavosi” J. Vitkauskas,
agituodamas neiti. ,,O jeigu kas nori
melstis – sakė jis, – tas gali eiti ir
pavieniui”.                   Bus daugiau.

OMAHA

Omaha lietuviškas telkinys ir Šv.
Antano bažnyčia juda, kruta, nors
jėgos ir silpnėja.

Neseniai į amžiną poilsį išėjo
Irena Gartigaitė, kuri daugelį metų
rūpinosi mūsų bažnyčios gyvavimu ir
gynė bažnyčios reikalus vyskupijos
posėdžiuose, kad mūsų bažnyčia ne-
būtų uždaryta. Keletą metų ji dirbo
lietuviškoje mokyklėlėje. Paliko
gražų pavyzdį, kad tik glaudžiai dirb-
dami galime puoselėti lietuvybės
veiklą mažame telkinyje.

* * *
Omaha moterų klubas surengė

blynų pusryčius, kurie pritraukė ne

Trumpos žinutės iš Omaha
tik seną kartą – šiemet buvo matyti
ir daug jaunimo, ir vaikučių, nes
jiems didelis džiaugsmas laimėti do-
vanėlę  loterijoje. Dėkojame Moterų
klubui už skanius blynus.

* * *
Omaha „Aušros” tautinių šokių

grupė pradėjo repeticijas su jauniau-
siais šokėjais. Tikėkime, kad jie daug
metų garsins lietuviškus šokius.

* * *
Šiais metais Motinos dienos mi-

nėjimas įvyko gegužės 10 d. po Mišių.
Jį rengė Omaha LB valdyba.

Algimantas Antanėlis

Lietuvos ambasada Švedijoje ge-
gužės 6 dieną surengė užsienio šalių
valstybinių turizmo agentūrų Švedi-
joje asociacijos (ANTOR) narių susi-
tikimą. Turizmo agentūrų atstovams
buvo pristatyti Lietuvos vardo tūks-
tantmečio paminėjimui skirti rengi-
niai, programa „Vilnius – Europos
kultūros sostinė” ir Lietuvos turizmo

ir verslo galimybės.
Lietuvos ambasadorius Švedijoje

Remigijus Motuzas pasveikino susi-
rinkusiuosius ir pakvietė į Tūkstant-
mečio minėjimo renginius Lietuvoje.
ANTOR vienija daugiau nei 20 šalių
atstovus. Lietuva Asociacijos veikloje
dalyvauja nuo 2004 metų. 

Lietuviams.com
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Gausus Atvelykio stalas PLC. R. Marchertienės nuotr.

EDVARDAS ŠULAITIS

Gegužės 3 d. įvyko JAV LB Ci -
cero apy linkės narių metinis susi rin -
kimas, į kurį atvyko daug tautiečių –
per 50 žmonių.

Susirinkimą pradėjo valdybos
pir   mininkas Mindaugas Baukus, ku -
ris perskaitė pagrindinį pranešimą.
Su prieš metus vykusio susirinkimo
protokolu supažindino sekretorė
Aud  ronė Bernatavičienė.

Valdybos pirmininkas savo pra -
ne šime paminėjo, kad valdybą sudaro
9 nariai, o revizijos komisiją – 3 žmo -
nės.

„Per metus turėjome 6 darbo po -
sėdžius ir keletą trumpų susitikimų.
Surengėme šeimyninius pabendravi -
mus su vaišėmis. Taip pat suruošėme
ir pagrindinius minėjimus: Vasario
16-osios, ,,Gedulo ir vilties”, Tautos
šventės, Mergelės Marijos apsireiški-
mo Šiluvoje 400 m. jubiliejaus pami -
nėjimą. Į šiuos susiėjimus buvome
pasikvietę paskaitininkus ir meninės
programos atlikėjus”, – kalbėjo
pirmininkas.

Kalbėtojas priminė, kad praė ju -
sių metų gruodžio mėnesį vykusio
prieš kalėdinio pabendravimo metu

chorui buvo įteikti 100 dol., o vargo -
nininkei Vilmai Meilutytei – 150 dol.
čekiai.

2009 m. vasarį iškelta trispalvė
naujuosiuose Cicero miesto rūmuose.
Šventėje dalyvavo miesto prezidentas
Larry Dominick ir Lietuvos Res pub -
likos generali nė konsulė Čikagoje
Skais tė Aniulienė, kuri ta pro ga pa -
sakė kalbą. Buvo paskelbta „Li thu -
anian Day” ir Lietuvos vėliava ple -
vėsavo tarp kitų vėliavų. 

Aukų surinkta 1,168 dol., soli-
darumo įnašų – 160 dol. Visos aukos
ir solidarumo įnašai išsiųsti JAV LB
Krašto valdybai. Minėjimo išlaidos bu-
vo padengtos iš bendruomenės iž do.

Pirmininkas pranešė, kad 2009
m. balandžio pradžioje buvo sureng-
tos kugelio vaišės Šv. Antano parapi-
jai paremti. Šio renginio metu su-
 rin kta 230 dol. auka buvo įteikta pa-
rapijos klebonui kun. S. Solis.

Per metus turėta 2,405.65 pa ja -
mų ir 3,091.01 išlaidų. Iš pajamų ati -
duota duoklė JAV LB Krašto valdy-
bai, finansiškai paremti JAV LB Švie -
timo taryba, spauda, radijo programa
„Mar gutis II”, parapija ir choras.

„Didelis ir nuoširdus ačiū Jums,
brangūs bendruomenės nariai, už Jū -
sų dosnumą, kantrybę ir gausų da ly -
vavimą renginiuose. Atsiprašome už
trūkumus, padarytas klaidas ir kito -
kius netobulumus”, – teigė M. Bau -
kus. Jis taip pat padėkojo ir visiems
valdybos bei revizijos komisijos na -
riams.

Baigiantis susirinkimui, turėjo
vykti valdybos ir revizijos rinkimai.
Tačiau pasiūlyta palikti dabartinius
narius dar vienai kadencijai, nors kai
kurie jų norėjo atsistatydinti.

Trumpus pranešimus padarė ir
Valdybos iždininkė Vida Kuprytė bei
Revizijos komisijos pirmininkas dr.
Jo nuškevičius. Be to, buvo renkami
de legatai į JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos atstovų suvažiavimą. Šios
apygardos pirmininkė Aušrelė Saka -
laitė asmeniškai dalyvavo Cicero me -
tiniame susirinkime ir sveikino su si -
rinkusiuosius.

Pasibaigus suvažiavimui buvo
pristatyti ir kai kurie dalyviai-svečiai.
Tarp jų buvo sena Cicero telkinio gy -
ventoja mokytoja Aldona Baukienė,
kuri, praleidusi nemažai metų Flori -
doje, sugrįžo pas savo vaikus į Či ka -
gos apylinkes.

Taip pat buvo pristatyta neseniai
iš Lietuvos atvykusi šeima: Gražvilė
Laučienė, jos vyras Raimundas ir sū -
nūs Vismantas (19 m.) bei Tautvydas
(16 m.). Jie žada įsikurti Amerikoje.

JAV LB Cicero apylinkės
narių metinis susirinkimas

Cicero bendruomenininkų susirinkime
kalba Cicero apyl. pirm. Mindaugas
Baukus.

JAV LB Cicero apyl. valdybos narė Ona Venclovienė kalba visuotiniame narių su-
sirinkime.                                                              Edvardo Šulaičio nuotraukos

Gausus Atvelykio stalas 
Balandžio 19 d. po 11 v. ryto šv.

Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, Lemonte į didžiąją salę su-
sirinkę žmonės išvydo ne tik gražiai
padengtus stalus, belaukiančius sve-
čių, bet ir ypatingą Atvelykio stalą.
Tai trijų „M” derinys – moterų meilės
menas. PLC moterų grupė, šiuo metu
vadovaujama visada gerai nusiteiku-
sios Elenos Karaliūnienės, jau
daugelį metų ruošia šitokias vaišes.

Tai tarsi ypatingas kūrinys, dar
neturintis lietuvių kalboje tikslaus
pavadinimo. Savo spalvomis jis pri-
mena tapybos meną, skoniu – kuli-
narijos meną ir trumpalaikiu gyvavi-
mu – teatro meną. Nors gyvuoja
trumpai, tačiau su didele meile kuria-
mas ilgai. Mūsų mielos moterys iš

anksto planuoja, perka, veža, verda,
kepa, pjausto, maišo, pipirina, drus-
kina, skanauja, puošia kol skanėstai
patenka ant stalo.

Ir kokių tik valgių čia nebuvo:
silkutė ir žuvis, rūkytas ungurys,
kumpis ir viščiukas, įvairūs mėsos
vyniotiniai bei įvairiausios mišrainės,
visko nesuminėsi. O saldumynai, gar-
dumynai!! Čia buvo visokiausių tortų
– „skruzdėlynų” bei gražuolių gry-
bukų.

Tolimesnė popietės kūryba vyko
prie stalų, kur svečiai smagiai ben-
dravo, juokavo bei politikavo...

Ačiū, ačiū Jums, mielos moteriš-
kės, už šį nuostabų stalą ir smagią
popietę.

Raminta Marchertienė

Žymios literatūros tyrinėtojos
Vik torijos Daujotytės-Pakerienės kny-
goje atsiskleidžia monsinjoro Ka zi -
miero Vasiliausko gyvenimas ir liki-
mas, kunigo ir žmogaus didieji dva-
sios darbai, pažiūros, jų biografinės
ir literatūrinės ištakos. Monsinjoro
laiškai, pamokslai, žmonių prisimini-
mai ir vertinimai, asmeniško ben-
dravimo patirtis yra ryškios asmeny-
bės literatūrinio atvaizdo kūrimo šal-
tiniai.

Laikas, kuriame gyveno K. Va si -
liauskas, įvairiais požiūriais yra ri bų
ir krizių laikas, stiprūs likimo smū-
giai drebina jo ir to laikmečio žmonių
erdvę. Aštuo niolikametis sutinka
1940–1941 me tus, jaunas, ką tik įš -
ventintas kunigas – pokarį, rezisten -
cines kovas; la geryje po Stalino mir-
ties sulaukia pir mosios amnestijos,
bet dar dvi de šimt metų, kunigas, tu -
rėjęs pradėti beveik iš naujo, seka-
mas ir prižiūrimas. Buvo gabus žmo-
gus, be abe jonės, turėjo svajonių ir
ryžto siekti daugiau negu kasdieniš-
ka parapija, siekti kilnaus ir aukšto.
Tremtyje pajuto, kad siekiams nebus
lemta išsipildyti.

Skaitydamas knygą skaitytojas
nu eis ir Lie tuvos kelią į nepriklau-
somybę: nuo visuotinės euforijos –
Vil  niaus Ar kikatedros grąžinimo ti -
kintie siems, iki depresijos dėl klai dų,
padarytų ardant ankstesnio gy ve -
nimo sanklodas, įteisinant maini ka -
vimą žeme, grobikišką privatiza vimą
ir nekontroliuojamą bankų veiklą.
Aukštieji to laiko Lietuvos kunigai,
pirmiausia kardinolas Vincentas
Slad kevičius, dėjo daug pastangų

stabdyti griūtis, perspėti, ieškoti mo-
ralinės ir politinės santarvės galimy-
bių, užstoti, palaikyti silpnuosius.
Monsinjoras K. Vasiliauskas, Ar ki-
katedros klebonas, ėjo tuo pačiu ke-
liu. Pripažino didžiausią kardinolo
autoritetą, galėjo paskui jį kartoti:
,,Padaryk mane gerumo ženklu” (Fac
mecum signum in bonum).

Nuotraukomis iliustruotą knygą
išleido Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla 2005 m.  

Knygos kaina  —  22 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per siuntimo kaina – 5 dol. Per siun -
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

,,Žmogus ir jo kalnas”
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Europos diena Hamburge: 
„Lietuvą žinau – buvau Rygoje“

Praėjusią savaitę vykusiuose ren-
giniuose Europos dienos proga savo
šalį pristatė ir Vokietijoje gyvenantys
lietuviai. Hamburgo miesto centre
įsikūrusiame prestižiniame prekybos
centre „Europa Passage” Lietuva,
vienintelė iš Baltijos šalių, LEPA
atstovybės Vokietijoje bei Hamburgo
lietuvių iniciatyva buvo pristatyta
net dviejuose stenduose.

Pagrindiniame stende, drauge su
kitomis Europos šalimis, kiekvienas
susidomėjęs Lietuva galėjo gauti
informacijos apie mūsų šalies turiz-
mo galimybes, buvo reklamuojami
Vilniaus, Europos kultūros sostinės,
renginiai, atsakoma į visus, net pa-
čius keisčiausius klausimus.

Vienas svarbiausių kalbintų pre-
kybos centro lankytojų, atėjusių į
Lietuvos stendą, rūpestis – kaip
paprasčiau nuvykti į Lietuvą. „Mes į
Lietuvą plaukiame iš Kylio”, – sakė
Jurgenu prisistatęs šeštą dešimtį
įpusėjęs Hamburgo gyventojas.
„Dažniausiai važiuojame iš Hambur-
go automobiliu į Kylį, tuomet persė-
dame į keltą, o nuo Klaipėdos iki Ni-
dos jau nebetoli”, – pasakojo pašne-
kovas. Paklaustas, ar yra buvęs Vil-
niuje, vyras atsakė: „Vilnius? Ne,
nebuvau. Bet buvome Rygoje, nelabai
toli nuo Klaipėdos.”

Kad Lietuvos sostinė vokiečiams
– vis dar neatrasta žemė, patvirtino ir
kita pašnekovė, pensinio amžiaus
moteris iš Hamburgo priemiesčio.
„Lietuvą labai gerai žinau, ne kartą
buvau Rygoje”, – savo kelionės į Bal-
tijos šalis įspūdžiais dalijosi pašne-
kovė. „Tai buvęs Hanza miestas, kaip
ir Hamburgas”, – tokia moters nuo-

monė apie tariamą Lietuvos sostinę.
Prie antrojo Lietuvos stendo,

kuriame pristatomi Lietuvoje ga-
minti medžio baldai, būriuojasi kelios
vokiečių poros. Nežinia, ar akį trau-
kia Vokietijoje ir visoje Europoje po-
puliarumo sulaukę masyvaus medžio
gaminiai, ar jauna mergina, vaišinan-
ti praeivius šakočiu bei baltu lietu-
višku sūriu. „Gal žinote miestelį (lie-
tuvišką pavadinimą iš vokietės lūpų
sunku suprasti)? Ten palaidotas ma-
no tėvas, žuvęs karo metais, norėčiau
nuvažiuoti aplankyti jo kapo”, – klau-
sia moteris. Lietuva jai – jos tėvo am-
žinojo poilsio vieta, ne ežerais bei
miškais garsėjanti Baltijos šalis.

Pagaliau užkalbinu tikrą Lietu-
vos žinovą. Bankininkas Oliver Baa-
ke keletą metų gyveno ir dirbo Lietu-
voje, žino lietuvių papročius bei kas-
dienybės įpročius. (...) Kitas mano
pašnekovas – tikras lietuvių draugas
Torsten Häger. Jam lietuviško gyve-
nimo gėrybės seniai pažįstamos ne
tik iš kelionių į Lietuvą, bet ir iš lie-
tuvių draugų kompanijos Hamburge.
„Lietuviai gamina labai gerus dvi-
račius, kuriuos mes sėkmingai par-
duodame Vokietijoje”, – pasakoja
Torsten. „Lietuviai gal ir patys neži-
no, kad Vokietijoje važinėjasi lietu-
viškais dviračiais”, – juokauja pašne-
kovas.

Tą dieną pasiklausius Hamburgo
prekybos centro lankytojų, susidaro
įspūdis, kad vokiečių keliai į Lietuvą
eina per Rygą bei Lietuvos pajūrį,
kurio takais ir keleliais kažkada
vaikščiojo pats Thomas Mann.

Eglė Zakarauskaitė
Delfi.lt

Garsųjį muziką 
Nikodemą Kulį atsimenant

Nikodemas Kulys, garsus lietu-
vių išeivių muzikas, vargonininkas,
chorvedys, muzikos mokytojas, ilgus
metus gyveno ir dirbo JAV. 1897 m.
gimęs Lietuvoje, į Ameriką atvyko
1914 m.

1918—1927 m. mokėsi Pociaus

vadovaujamoje Beethoven konserva-
torijoje. Nuo 1925 m. vargonavo Či-
kagoje. Priklausė Amerikos LRK var-
gonininkų sąjungai, kurią atgaivino
ir į ją pritraukė daug naujų narių.

1933 m. N. Kulys vadovavo muzi-
kos mokyklai Čikagoje. Su savo vado-
vaujamu choru dalyvavo įvairiose lie-
tuvių programose. Jis taip pat dirbo
visuomeninį darbą: priklausė Lietu-
vos vyčių 16 kuopai, buvo jos pirmi-
ninkas ir sekretorius, apdovanotas
auksine plunksna; dainavo Šv. Jurgio
parapijos ir Vyčių choruose. Būdamas
„Muzikos žinių” redaktoriumi rūpi-
nosi lietuvių kompozitorių kūrinių
leidyba.

N. Kulys parašė libretus opere-
tėms „Artistai atvažiavo”, „Ekskur-
sija į Lietuvą”, „Linksma valanda”.

1936 m. lapkričio 26 d. Šv. My-
kolo bažnyčioje N. Kulys susituokė su
Petronėle Vaišnoraite. Jie turėjo du
sūnus — Juozą ir Vincentą.

N. Kulys mirė 1982 m. gegužės 2
d. Čikagoje. Prisiminti ir pagerbti
garsųjį muziką N. Kulį savo maldoje
kviečiame šį sekmadienį, gegužės 17
d., per 10:30 val. r. šv. Mišias Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje.

Nikodemas Kulys

VOKIETIJA

Valgyk, melskis ir mylėk
Portugalijoje

Nuo žaliais miškais pasidengusių
kalnų šalies šiaurėje iki stačių uolų
pietuose – Portugalijoje galima val-
gyti, melstis ir mylėti tuo pačiu metu.

Vynuogynai ir auksinės Portu-
galijos saulės nuspalvinti peizažai
rungiasi su žymiausiais vaizdais iš
pietų Prancūzijos. Tinkamą užsiėmi-
mą čia ras kiekvienas: banglenčių
sportas, maisto ragavimas, pasi-
vaikščiojimai kalnuose, maldininkų
keliai ir šventų vietų lankymas.

Maistas: viskas, 
ko geidžia širdis

Čia užaugę maisto produktai
virsta gardžiausiai patiekalais: sriu-
bomis, mėsos kepsniais, neįtikėtino
skonio žuvimi bei avių pieno sūriais,
užgeriamais šviežiu alumi ar vynu.

Geriausia vieta kulinarinės ke-
lionės pradžiai – Lisabona. Alfamos,
Chiado ar Barrio Alto rajonuose pilna
užeigų kur, derinant modernius ir
tradicinius receptus bei šviežius
vietinius produktus, gimsta origina-
laus skonio patiekalai. Pradėję savo
kelionę čia ir susipažinę su kai ku-
riais vietiniais receptais jūs galite
traukti toliau.

Sužavėjo ryškaus skonio česnakų
sriuba? Arba patiekalas iš kiaulienos
ir moliuskų, valgomas užgeriant
Alentejo vynu? Tuomet turite vykti į
Alentejo esantį arčiau Ispanijos sie-
nos. Šių vietovių virtuvė „sunkesnė”,
panašesnė į Ispanijos.

Labiau mėgstate žalias sriubas,
vėsius sultinius bei baltąjį Vinho
Verde vyną? Jūsų kelias suka į šiaurę,
į Minho, kur galite pasiklysti kal-
nuose ar nesibaigiančiuose vynuogy-
nuose.

Pirmenybę teikiate šviežiai, keps-
ninėje ruoštai žuviai bei citrinos pa-
dažų apšlakstytoms daržovėms?
Jums patinka vynai iš Palmelos, Sa-
tubalo, Colares ar Carcavelos? Tuo-
met likite Lisabonoje arba apsi-
lankykite greta esančiame Cascaise.

Melstis

Pirmiausia piligrimams derėtų
aplankyti Švenčiausiosios Mergelės
Fatimos šventyklą. Tačiau yra ir kitų,
ne mažiau svarbių.

Nors daugelis gotikinių ir roma-

ninio stiliaus bažnyčių Lisabonoje
buvo sugriautos 1775 metais šalį su-
krėtusio žemės drebėjimo, kai ku-
rioms jų pavyko išlikti. Vienos gra-
žiausių – Roto ir Rio Mau mieste-
liuose, Porto šiaurėje.

Braga laikoma tautos religiniu
centru dėl ypatingo bažnyčios vaid-
mens šalies istorijoje. Pagrindinė čia
esanti bažnyčia – Bom Jesus do
Monte.

Caminho Portugues (Portugalų
kelias) yra piligrimų maršrutas
vedantis į Santiago de Compostelą
Ispanijoje. Kol pasiekiamas pabaigos
taškas, kelias veda į šiaurė nuo Porto
per Bainona ir Vigo miestelius.

Kita verta pamatyti vieta, gydan-
tys šaltiniai Caldas de Rainha, Li-
sabonos šiaurėje ir Nazare pietuose.
Nors jų šlovės viršūnė – XV a., ma-
noma, jog dėl savo gydomųjų galių jie
buvo žinomi ir naudojami gerokai
anksčiau.

Mylėti

Žemėje, kurioje gimė fado – ly-
riškas ir emocionalus portugalų bliu-
zas, pilna romantiškų vietų, krašto-
vaizdžių ir patirčių.

Viena įspūdingiausių – kelionė
Minho upe, jungiančia tolimus ir ne-
pasiekiamus kalnus, kuriuose tebe-
klaidžioja vilkai, su Atlanto vande-
nynu. Keliaudami šia upe galėsite iš-
vysti visą Portugalijos kraštovaizdžių
įvairovę.

Lisabonoje aplankykite vieną iš
daugelio čia esančių apžvalgos aikš-
telių – leidžiantis saulei, gurkšnoda-
mi kavą pasigrožėkite Tejo upe, pak-
laidžiokite Alfama, besiklausydami
vienišų muzikantų bei uosdami kva-
pus sklindančius iš mažų užkandinių.

Sintroje apsilankykite pasakas
primenančiuose parkuose bei paklai-
džiokite siaurais miško takeliais. Pie-
tų Taviroje – mažyčiame žvejų mies-
telyje, pasigrožėkite gražia pakrante,
paplūdimiais ir nedidėlėmis salomis,
pasiekiamomis tik valtimi.

Romantiškųjų viduramžių mėgė-
jams būtina pamatyti XIV a. pastaty-
tą Evoros sieną, Leirios pilį bei pušy-
nus, pasodintus legendinio Portuga-
lijos karaliaus Dom Dinis, valdžiusio
XIII–XIV a.

Balsas.lt

Algis  Strikas, gyvenantis La Grange, IL,  kartu su kasmetinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė ,,Draugui” 100 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame už dosnią auką.
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�Palaimintojo Jurgio Matulai   čio
mi sijoje svečiuosis kunigas pran ciš -
ko nas, Vilniaus Bernardinų baž ny -
čios rektorius, katalikų radijo ,,Ma -
žoji studija” Lietuvoje direktorius ir
vyr. redaktorius, trijų knygų autorius
Julius Sasnauskas, OFM. Kviečiame į
susitikimus su gerb. svečiu. Gegužės
16 d., šeštadienį, 7 val. v. Pasaulio lie -
tuvių centre vyks tėvo Antano Sau -
laičio ir kun. J. Sasnausko pokalbių
va karas. Gegužės 17 d., sekmadienį,
kun. J. Sasnauskas aukos 9 val. r. 11
val. r. ir 6 val. v. šv. Mišias. Gegužės
17 d., sekmadienį, pasibaigus 6 val. v.
šv. Mišioms, kun. J. Sasnauskas ves
vyrų maldos vakarą. Gegužės 19 d.,
an tradienį, šv. Mišios, po Mišių – ka -
vutė ir pabendravimas.

�Gegužės 16 d., šeštadienį, Čika -
gos lituanistinėje mokykloje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636, vyks mokslo metų už -
baigimo šventė. Pradžia – 11 val. r.
Kvie  čiame visus atvykti palydėti abi-
turientus į gyvenimo kelią. 

�Gegužės 17 d., švęsime An tano
Saulaičio, SJ kunigystės 40 me tų
sukaktį, o gegužės 28 d. – tėvo Anta-
no 70-metį. Norintys asmeniškai pas -
vei kinti tėvą Antaną gali jam parašy-
ti sveikinimą ir įdėti į krepšelį prie
mi si jos durų arba linkėjimus palikti
mi sijos tinklalapio www.matulaitis-
mission.com sveikinimo knygoje.

�Lietuviškos šv. mišios, skirtos
Pirmojo Krikšto Lietuvoje ir pirmo  Lie-
tu vos var do istoriniuose šaltiniuose
pami nėjimui, vyks gegužės 17 d., sek  -
madie nį, 1:30 val. p. p. St. Patrick
bažnyčioje (istorinėje baltoje) 15000
Wadsworth Rd. Wadsworth, IL 60083.
Šv. Mišias aukos iš Čikagos specialiai
joms at vyk siantis kun. Jaunius Kelp-
šas. Kvie čia me visus Wauke gan/La ke
County apylinkės ir viso Šiaurės Illi -
nois lietuvius kuo aktyviau dalyvauti
iš kilmingose šv. Mišiose. Tel. pasi tei -
ravi mui: 847-244-4943.  

�Cicero Jūrų šaulių kuopos
,,Klaipėda” narių susirinkimas vyks
gegužės 17 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Šv. Antano parapijos mokyklos pa -

talpose (įėjimas nuo bažnyčios). Visų
kuopos narių dalyvavimas susirin -
kime būtinas. Po susirinkimo – pa -
ben dravimas.

�JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos valdyba kviečia visus į apygar-
dos su važiavimą, kuris įvyks šešta-
dienį, 2009 m. gegužės 30 d., Pasaulio
lietuvių centre. Pradžia – 9 val. r.
Lauksime JAV LB apylinkių valdybų,
Tarybos narių, apylinkių atstovų ir
apygardos narių, kuriems rūpi JAV
LB veikla. Daugiau informacijos tel.:
630-243-6302 (Auš relė Sakalaitė). 

�Penktadienį, birželio 5 d. 7 val.
p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu zie -
ju je vyks prof. Arūno Ščiupoko, pa s -
kaita tema ,,Apie lėtinį skausmą ir
jo gydymą”. A. Ščiupokas yra Kauno
medicinos universiteto dėstytojas,
Skausmo klinikos gydytojas, Lietuvos
skausmo draugijos prezidentas, Žur-
nalo ,,Skausmo medicina” vyr. redak-
torius. Paskaitos trukmė – 45 min. Po
paskaitos paskaitininkas atsakys į
klau simus, vyks diskusija. Paskaitoje
bus pristatomi naujausi duomenys
apie lėtinį skausmą ir jo pasėkmes,
pa teikiami pacientų ap klausos, atlik-
tos Lietuvoje, rezultatai. Kartu bus
nu  šviečiamos šiuolaikinės lėtinio skaus-
mo gydymo galimybės, supažin di  na -
ma kaip tai pritaikoma Lietu voje. 

�Pavasarį ar vasarą žadantys
krikštyti vaikučius kviečiami daly -
vau ti tėvų ir krikšto tėvų pokalbyje.
Grupiniai susitikimai vyks sekma-
die niais – gegužės 31 d. ir birželio 28
d. – po 11 val. r. Mišių. Pageidautina
apie dalyvavimą iš anksto pranešti
misijos raštinėje. Išimties atveju gali-
ma susitarti Krikštui ruoštis ir atski-
rai. Susitikimų pokalbių vadovė –
Dai va Kisielienė.

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

Washington, DC gegužės 9 d. vyko Europos Sąjungos valstybių ambasadų
at vi rų durų diena „EU Open House”, kurios metu JAV sostinės ir jos apylin-
kių gyventojai galėjo susipažinti su Lietuva, Lietuvos ambasados veikla, pas-
tato istorija. 

Renginio metu buvo eksponuojama Mariaus Jovaišos fotografijų paroda
„Ne regėta Lietuva”. Panoraminėse nuotraukose įamžinti gražiausi Lietuvos
vaizdai su laukė didelio ambasados svečių susidomėjimo. 

Atvirų durų dienos metu buvo rodomi filmai, kurie supažindino lankyto-
jus su Lietuvos istorija, kultūra, turizmo galimybėmis, pristatė šiais metais
minimą Lie tu vos vardo paminėjimo tūkstantmečio sukaktį ir Vilniaus – Euro-
pos kultūros sos ti nės renginius.

Lietuvos ambasadoje Washington, DC atvirų durų dienos renginyje apsi-
lankė apie 1,500 žmonių.

ES valstybių ambasadų atvirų durų diena tai vienas iš Europos savaitės
JAV cik lo renginių.

Nuotraukoje: Atvirų durų diena Lietuvos ambasadoje.
LR ambasados Washington, DC info

Rinkimams artėjant!

Albinas Smolinskas jau balsavo už kandidatus į JAV LB XIX Tarybą. Šalia jo – JAV
LB Lemonto apylinkės rinkimų komisijos narė Geno vaitė Treinienė.

Jono Urbono nuotr.

Lietuvos ambasada Washington, DC
atvėrė duris miesto gyventojams

Rinkimai į JAV LB  XIX  Tarybą
Vyksta rinkimai į JAV LB XIX Tarybą. Rinkimuose  dar bus gali-

ma dalyvauti LB apylinkėse gegužės mėnesio 16–17 dienomis. Juose dalyvau-
ti turi teisę visi Amerikoje gyvenantys lietu viai. Teisę dalyvauti rinkimuose
taip pat turi ir ne lietuvių kilmės asme nys, ku rių sutuoktiniai yra lietuviai.
Vyriausio sios rinkimų komisijos elektroninis adresas:  

tarybosrinkimai2009@gmail.com 

JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardoje rinki-
mai į XIX Tarybą 2009 m. gegužės 16–17  die no mis vyks: 

Lemonto apylinkėje – Pasaulio lietuvių centre, 14911  127th. St., Lemont,
IL. 60439 nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. 

LB Brighton Park apylinkėje – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
si dėjimo parapijos Mozerio salėje, 4420 S. Fairfield nuo 9 val. r. iki 12 val. p.
Jau nimo centre – šeš tadie nį nuo  8:30 val. r. iki 10 val. r. ir nuo 12 val. p. p.
iki 1:30 val. p. p.; sek  ma dienį – nuo 9:30 val. r.  iki 1 val. p. p. JC kavinėje.
Jaunimo centro adre sas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago. Norinčius daugiau
informacijos prašom skambinti rinkimų ko mi sijos pirmininkei Salomėjai Dau -
lienei tel.: 773-847-4855. 

LB Cicero apylinkėje – Šv. Antano parapijos mokyklos pastate, lietuvių
kavi nėje, 1500 S. 49th Court, Cicero, IL nuo 9 val. r. iki 1 val. p.p. Daugiau
informacijos: Mindaugas Baukus, rinkimų komisijos pirmininkas, tel.: 708-
863-9849.

LB Marquette Park apylinkėje – gegužės 16 d. nuo 10 val. r. iki  1 val.
p.p. „Seklyčioje”, 2711 West 71st St., Chicago, IL 60629; gegužės 17 d. nuo 10
val. r. iki 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje, 6812 S.
Washtenaw Ave.,  Chicago, IL 60629.

LB East Chicago, IN apylinkėje rinkimai vyksta korespondenciniu
būdu. Rinkimų komisijos pirmininkas – Vytautas Mar kevičius (tel.: 219-981-
9435).

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos rinkimų komisijos pirmininkė
– Auš re lė Sakalaitė (tel.: 630-243-6302).

Maloniai kviečiame visus 18 metų sulaukusius LR piliečius aktyviai daly-
vauti LR Pre zidento rinkimuose. Šiuo metu rin kėjo anketas atsiuntę Lietuvos
Res publikos piliečiai dar vis gali būti įt raukti į rinkėjų sąrašą. Piliečiai daly-
vavimui rinkimuose bus registruojami iki pat balsavimo dienos 2009 m. ge -
gužės 17 d.

Daugiau in formacijos apie rin kimus galite rasti mū sų tinklalapyje
www.konsulatas.org ir Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos tinklalapyje www.vrk.lt

BALSAVIMO VIETOS IR LAIKAS:

LR Generaliniame konsulate Či ka goje, 211 E. Ontario St., Suite
1500, Chicago, IL 60611, balsuoti bus galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p., nuo 2 val. p.p. iki 4
val. p. p.;

2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.;
Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439 balsuoti

bus galima:
2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.
Jaunimo centre, 5620 S. Clare mont Ave.,Chicago, IL 60636 balsuoti bus

galima:
2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. ryto iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. p.p.

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija


