
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) –
Kardinolo Audriaus Juozo Bačkio
siūlymas Vilnių paversti piligrimų
traukos centru priimtina ir sostinės
merui Viliui Navickui.

,,Vilnius turi daug ką parodyti.
Sutarėme, kad savivaldybėje grupė
susirinks pažiūrėti, kokių turime

imtis veiksmų. Tiek Aušros vartai,
tiek kitos miesto vietos tikrai įspū-
dingos piligrimams”, – po susitikimo
su kardinolu sakė Vilniaus meras.

,,Jūs matėte, kiek suvažiavo jau-
nimo į Taizė. Jie irgi paliko ne tik sa-
vo širdies ir dvasios dalelę, bet ir pi-
nigėlių miestui – mums irgi to rei-

kia”, – tvirtino V. Navickas.
Jis prisiminė 2009 m. pavasarį Vil-

niuje vykusį Taizė jaunimo susitikimą
,,Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje”.

Kardinolas A. J. Bačkis ir sosti-
nės meras taip pat apsikeitė pasiūly-
mais, kur būtų galima perkelti po-
piežiaus Jono Pauliaus II aikštę, šiuo
metu esančią šalia Šv. Petro ir Povilo
bažnyčios.

,,Sutarėme, kad dabartinė vieta
nėra tinkama, nes tai nėra aikštė ar
skveras, tai yra daugiau automobilių
stovėjimo aikštelė”, – tvirtino meras.

Susitikime taip pat sutarta, jog
svarbu palengvinti tikinčiųjų atvyki-
mą į senamiestyje įsikūrusius maldos
namus. ,,Manome, kad sekmadieniais
žmonės netrukdomai turėtų patekti į
šv. Mišias”, – teigė V. Navickas.

Sostinės meras taip pat pareiškė,
kad kryžiai ir kita religinė simbolika
turėtų likti tikybos klasėse, tuo metu
dėl jų naudojimo kitose mokyklos vie-
tose turėtų nuspręsti mokyklos bend-
ruomenė.

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.45 LT
1 EUR — 3.45 LT

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis susitiko su Vilniaus meru Viliumi Navicku.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) –
Lietuva padės Moldovai tapti visatei-
se Europos valstybe. Moldovoje vie-
šinti premjero Andriaus Kubiliaus va-
dovaujama delegacija su šios šalies va-
dovais pasirašė pareiškimą dėl bendra-
darbiavimo Europos integracijos srityje.

Moldovos premjeras Vladimir Fi-
lat dėkojo Lietuvos Vyriausybei už
laiku pareikštą paramą. ,,Ne tik ma-
tome, bet ir jaučiame, kad Lietuvoje
turime tikrų draugų”, – pažymėjo
Moldovos ministras pirmininkas.

A. Kubilius sakė, kad nors jis ir
negali kalbėti už visą Europos Są-
jungą (ES), bet savo širdimi jaučia,
kad ateis ta diena, kai Moldova taps
visateise ES nare.

,,Lietuvai tai truko 14 metų. Iš-

gyvenome tą patį laikotarpį, kaip ir
jūsų šalis dabar. ES kalbėjo su mumis
labai miglotai, sakydama, jūs turite
sąlygas, laukite, siekite, keiskitės.
Įvyko. Esame ES šeimoje. Tuo keliu
reikės eiti ir Moldovai, o Lietuva gali
ir nori dalytis savo eurointegracine
patirtimi”, – kalbėjo A. Kubilius.

Pasirašytame pareiškime abi ša-
lys įsipareigoja toliau stiprinti ir plė-
toti dvišalius santykius, skatinti tar-
pusavio bendradarbiavimą Europos
integracijos srityje.

Be kitų susitarimų, pareiškime
pabrėžiama, kad Lietuva rems Mol-
dovą derybose su ES dėl Sąjungos
sutarties, kuri pakeis šiuo metu galio-
jančią Partnerystės ir bendradarbia-
vimo sutartį.

Kišiniovas tikisi, kad naujoji su-
tartis atvers Moldovai kelią į politinę
ir ekonominę eurointegraciją, padės
liberalizuoti vizų režimą iki 2012 m.,
taip pat pasiekti pažangos steigiant
laisvąją prekybos zoną tarp Moldovos
ir ES.

Taip pat šalys susitarė bendrai
organizuoti Europos integracijos te-
mai skirtus renginius, spartinti dvi-
šalį bendradarbiavimą prekybos ir in-
vesticijų srityje, nuolat rengti pasita-
rimus dėl Lietuvos pasirengimo pir-
mininkauti ESBO 2011 m. ir Europos
Sąjungai 2013 metais.

Skurdžiausia Europos valstybe
vadinamoje Moldovoje, kurioje gyve-
na per 4 mln. žmonių, vidutinis atly-
ginimas vos viršija 250 JAV dolerių.

•Skautybės kelias. Aušros
vartų/Kernavės tunto vyr.
skaučių ,,Mirgos” būrelio
Kūčios (p. 2)
•Lietuva – Šiaurės Europos
Singapūras (p. 3, 11)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3,
9)
•Sausio 27–oji Matulaičio
mirties diena (p. 4)
•Marijampolėje kuriamas
piligrimų turizmo centras
(p. 5)
•Komentaras (p. 5)
•Lietuva ir Karibų paplū-
dimio rojus (p. 8)
•Atsiminimai (155) (p. 9)
•Dar vienas J. Bartulio
kūrybos leidinys (p. 10)

Siùloma Vilniû paversti piligrimû traukos centru

Prezidentè iš pareigû atleido užsienio reikalû ministrâ V. Ušackâ

Lietuva ñada padèti Moldovai tapti ES nare
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Lietuva îtraukiama î JAV laikinûjû darbuotojû vizû programâ
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Vilnius, sausio 26 d. (BNS) –
Lietuva įtraukiama į Jungtinių Ame-
rikos Valstijų (JAV) laikinųjų darbuo-
tojų vizų programą. Ši programa su-
teiks galimybę JAV darbdaviui pasi-
kviesti į Jungtines Valstijas darbuoto-
jų iš užsienio šalių laikiniems ar se-

zoniniams darbams, kai nėra galimy-
bės įdarbinti amerikiečių, pranešė
JAV ambasada.

JAV Tėvynės apsaugos departa-
mento sekretorė Janet Napolitano į-
traukė Lietuvą kartu su dar 10 šalių į
neimigracinių H2-A ir H2-B vizų pro-

gramas sausio 10 d.
Prieš kreipdamasis laikinojo dar-

bo vizos į JAV ambasadą darbuotojas
privalo gauti Tėvynės apsaugos de-
partamento patvirtintą paraišką, kurią
departamentui turi pateikti būsimasis
darbdavys ne anksčiau nei prieš 6 mėn.

Vilnius, sausio 26 d. (BNS/Del-
fi.lt) – Prezidentė Dalia Grybauskaitė
pasirašė dekretą dėl užsienio reikalų
ministro Vygaudo Ušacko atleidimo
iš pareigų. Laikinai Užsienio reikalų
ministerijai vadovaus krašto apsau-
gos ministrė Rasa Juknevičienė.

Prezidentė D. Grybauskaitė tei-
gia, kad jos pasitikėjimą praradusio ir
atsistatydinusio buvusio užsienio rei-
kalų ministro Vygaudo Ušacko gali-

mybė likti diplomatinėje tarnyboje
priklausys nuo jo paties. „Kaip diplo-
matas jis buvo tikrai gana darbštus,
bet kaip ministras – nelabai sėkmin-
gas”, – į žurnalistų klausimą apie V.
Ušacko ateitį diplomatinėje tarnyboje
atsakė D. Grybauskaitė.

Sausio 25 d. TS-LKD prezidiu-
mas priėmė sprendimą patenkinti
prezidentės priekaištų sulaukusio V.
Ušacko atsistatydinimo pareiškimą ir

į ministrus teikti Seimo Užsienio rei-
kalų komiteto vadovą Audronių Ažu-
balį. Su A. Ažubaliu D. Grybauskaitė
sutarusi susitikti sausio 29 d.

52 metų TS-LKD partijos narys
A. Ažubalis Seime dirbo 1996–2000
m. ir nuo 2004 m. iki šiol. Seimo Už-
sienio reikalų komitetui A. Ažubalis
vadovauja nuo 2008 m. lapkričio mė-
nesio. Žurnalisto išsilavinimą turintis
politikas taip pat dirba Europos rei-

kalų komitete ir Atominės energeti-
kos komisijoje.

„Pirmiausia – laikytis Konstitu-
cijos užsienio politikos srityje. Kons-
titucijos 84-as straipsnis sako, kad
pagrindinius sprendimus užsienio po-
litikoje daro prezidentas ir tik kartu
su Vyriausybe vykdo užsienio politi-
ką”, – klausiama, kokius reikalavi-
mus kelia užsienio reikalų ministrui,
sakė D. Grybauskaitė.



2 DRAUGAS, 2010 m. sausio 27 d., trečiadienis

Dėmesio! Dėl Pasaulio lietuvių centro metinio pokylio
pasikeitė Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriaus

sueigos laikas. Sueiga įvyks 2:30 val. p. p. tą pačią dieną
ir toje pačioje vietoje, kaip ir buvo skelbta.
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Š. m. sausio 31 d. LR prem-
jeras Andrius Kubilius lankysis
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Kaip skelbiama išplatintame
pranešime, viešnagės metu di-
džiausias dėmesys bus telkiamas
į finansus, ekonomiką, siekiama
prikalbinti Amerikos bendroves
ir pavienius verslininkus inves-
tuoti Lietuvoje. Šioje kelionėje,
kuri truks savaitę, premjerą ly-
dės LR finansų ministrė Ingrida
Šimonytė, Kubiliaus patarėjai
Virgis Valentinavičius ir Mykolas
Majauskas, kurio straipsnį spaus-
diname šios dienos „Drauge”.
Straipsnio autorius, nurodyda-
mas Lietuvos privalumus ir atei-
ties galimybes, pavyzdžių ieš-
ko… Singapūre ir visai ne reto-
riškai klausia, ko Lietuvai trūks-
ta iki tikrojo Singapūro? Ar tokiu
atveju nederėtų premjero ir jo
palydos pasiųsti priešinga –
Pietryčių Azijos kryptimi?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Detroito skautai
kviečia į Kaziuko

mugę
Detroito „Gabijos” ir „Balti-

jos” skaučių ir skautų tuntai ruo-
šia savo tradicinę Kaziuko mugę
kovo 7 dieną, sekmadienį, Die-
vo Apvaizdos parapijos kultūros
centre.

Kviečiame visus, ne tik skautų
šeimas, bet visą Detroito ir apylin-
kių visuomenę apsilankyti Kaziu-
ko mugėje. Čia galėsite įsigyti įvai-
rių rankdarbių, išbandyti laimę
Velykinio stalo loterijoje, pažaisti
žaidimus. Bus gardžių lietuviško
maisto patiekalų, skanių pyragų ir
tortų. Smagiai praleisite popietę ir
tuo pačiu paremsite Detroito skau-
tes ir skautus.

Mugėje bus ir loterija. Jei kas
norėtų paaukoti loterijai, būsimi
laimikiai bus renkami parapijoje
savaitgaliais vasario mėnesį.

Jei kas turėtų klausimų, galite
skambinti tuntininkei Daivai Lu-
kasiewicz tel.: 248-478-6885. Iki
pasimatymo!

Artėja Čikagos
skautų Kaziuko

mugė
Sunku patikėti, kad jau Nauji

metai! Visos šventės jau praėjo.
Kalėdiniai papuošalai jau sudėti ir
padėti kitoms Kalėdoms. Nors šal-
ta, visur matosi baltas sniegas,
sunku patikėti, kad pavasaris ir
vėl mus netrukus aplankys.

Su artėjančiu pavasariu artėja
ir Čikagos lietuvių skautų ir skau-
čių tuntų tradicinė Kaziuko mugė.
Ruoša šiai mugei jau prasidėjo.
Mugė įvyks š. m. kovo 14 d. Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont. Pa-
gal tradiciją, mugė prasidės šven-
tomis Mišiomis, Pal. Jurgio Matu-
laičio misijoje 9 v. r.

Mugėje rasite skautų rankdar-
bių, skanaus lietuviško maisto,
tortų, vyks loterija, žaidimai vai-
kams, dalyvaus įvairūs prekiauto-
jai. Mugė yra gera proga susitikti
su seniai bematytais draugais.
Tad, pasižymėkite savo kalendo-
riuose, paskambinkite savo šeimos
nariams, draugams, kaimynams ir
apsilankykite Čikagos tradicinėje
Kaziuko mugėje!

„Aušros vartų/Kernavės” tunto
vyr. skaučių „Mirgos” būrelio

Kūčios
Dabar, kai Kūčios, Kalėdos ir

Nauji metai jau atėjo, bandome prisi-
minti smagiausias valandas, praleis-
tas kartu su draugais ir draugėmis
skaučių būryje. Turbūt pirmą vietą
užima Kūčios New Buffalo, Michi-
gan, vyr. skaučių „Mirgos” būrelyje,
kurias jau antri metai iš eilės atšven-
tėme pas sergančią sesę Reginą Vait-
kienę. Mūsų būrelis jau gyvuoja 55
metus, tad nuostabu, kad daug kas ri-
ša: tiek stovyklų, tiek darbo Kaziuko
mugėse, tiek sueigų ir su Kalėdų se-
neliu, kol vaikai buvo maži, ir iškylų
vasaros metu, tiek gerų darbelių...
Mes visos dar gyvos, bet vyrus jau ke-
lis palaidojome ir maldoje juos nuolat
prisimename.

Dabar būrelis yra smarkiai su-
mažėjęs: kelios išsikėlė gyventi pas
vaikus į kitas valstybes, kitas pri-
glaudė šiltas oras Florida ar Califor-
nia valstijose.

Šį kartą išpuolė šaltas, bet sausas
oras. Suvažiavome visos: skiltininkė
Albina Ramanauskienė, kuri viską
suorganizavo, ir mes eilinės sesės: Ri-
ta ir Romas Fabijonai, Larisa ir Alek-
sas Jankūnai, Rūta ir Viktoras Jauto-
kai, Ilona ir Henrikas Lauciai ir Ma-

rija Žygienė. Mus pasitiko nustebusi
Regina Vaitkienė ir jos sūnus Vytau-
tas, su kuriuo viską planavome. Su-
vežėme pačių namuose paruoštą
maistą: silkes, žuvis, mišrainę (vini-
gretą), sližikus su aguonų pienu, vėž-
liukus (shrimp), dar kiek sukibusius
dėl šalčio, duoną, kompotą, užbai-
gėme tortu.

Kūčias pradėjome su malda, ku-
rią perskaitė sesė Rita ir su kalėdai-
čių laužymu ir linkėjimais. Čia veidai
pralinksmėjo ir visos mielai vaišino-
mės po taikos kelionės. Po sesės Albi-
nos sveikinimų, sesė Rūta perskaitė
kelis straipsnius, tarp jų ir Jono Ais-
čio eilėraštį „Šilainę”. Kadangi mes
visos vaikystę praleidome Lietuvoje,
atrodė, lyg rašytojas rašė „Šilainę”
kiekvienai iš mūsų atskirai...

Sesė Regina dėkojo, kad jos ne-
pamirštame. Dar kurį laiką dalijo-
mės džiaugsmais ir vargais, prisimi-
nimais ir planais ateičiai. O paskui,
užmiršusios visas bakterijas, širdin-
gai atsibučiavome ir grįžome namo
jau patamsyje pilnos šilumos ir skau-
tiškos nuotaikos.

Sesė Rita

Mielajam broliui ir jūrininkui
A. A. VACIUKUI MACIEŽAI,

nuvykusiam į Dievo uostą.
Ilsėkis ramybėje.

Gero vėjo –
Jūrų skautininkų(-ių)‚ Grandis,

Nerijos tunto jūrų skautės
Lituanicos tunto jūrų skautai

Čikagos
skautai

2009 metų
spalio 25 d.

Šv. Vardo
katedroje,
švenčiant
Lietuvos

Evangelizacijos
ir Lietuvos

vardo
tūkstantmečio

sukaktį.

Indrės
Tijūnėlienės

nuotr.
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Pašėlęs dramblys
atitrūksta nuo bandos

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Noriu pakalbėti apie Sarah Palin knygą ,,Going Rogue”. Straips-
nio pavadinime bandžiau šiai knygai duoti lietuvišką pavadini-
mą. Būsiu pirmasis prisipažinęs, jog šis mano vertimas yra nela-

bai vykęs. Žodis ,,rogue” lietuvių kalboje turi daugelį reikšmių: sukčius,
pokštininkas, išdykauti ir t.t. Angliškame žodyne radau dar vieną to žo-
džio reikšmę, kuri šiuo atveju labiausiai tinka. Tai – pašėlęs dramblys ar
koks kitas gyvulys, atitrūkstantis nuo savo bandos. Prisiminkime, kad
Respublikonų partijos simbolis kaip tik yra dramblys.

,,Going Rogue”, t. y., nuklydimu nuo bandos, Palin buvo apkaltinta
savosios – respublikonų – partijos, nes ji nepakluso rinkiminės kampa-
nijos vadovams ir viešai išreiškė savo nuomonę. Tiems, kurie per daug ne-
seka JAV politinio gyvenimo, priminsiu, jog ši moteris 2008 m. buvo Res-
publikonų partijos kandidatė į JAV viceprezidento postą. Kandidatu į
prezidentus buvo John McCain. Nors rinkimus respublikonai pralaimėjo,
neatrodo, kad su tuo pasibaigė Palin politiniai siekiai. Kai kas tiesiog bijo,
kad ji gali tapti Respublikonų partijos kandidate į JAV prezidentus 2012
m. rinkimuose.

Palin šią savo knygą parašė per porą mėnesių po atsistatydinimo iš
Alaska valstijos gubernatorės pareigų. Prieš knygai pasirodant knygy-
nuose, ji jau buvo patekusi į populiariausių knygų sąrašą, nes ją buvo ga-
lima pirkti internete. Pirmos laidos leidykla ,,HarperCollings” išspausdi-
no 1,5 mln. egzempliorių. Jau kuris laikas ši knyga yra pirmoje vietoje
perkamiausių knygų sąraše, kurį skelbia ,,The New York Times”.

Kai kur žmonės eilėje laukė iki
dvidešimties valandų, kad galėtų ją
įsigyti. Nors knygos kietais virše-
liais kaina yra 28.99 dol., man pasi-
sekė ją gauti už 4.95 dol., plius per-
siuntimo išlaidos. Reikėjo tik su-
reaguoti į televizijoje duotą skelbi-
mą. Paprastai knygos kaina suma-
žinama, kai jos jau mažai beparduo-
dama. Šiuo atveju leidėjai pasielgė
priešingai. Čia turbūt yra rinkos
užgriuvimo strategija.

Iš tikrųjų knygos neketinau
pirkti, tačiau pirmieji spaudos at-
siliepimai apie ją buvo kritiški ar
tiesiog pikti. Daug aprašymų tik iš-
ryškino vieną trumpą knygos para-
grafą, kur autorė nusiskundė, jog
McCain rinkimų kampanijos strate-
gai jai neleido atvirai bendrauti su

spauda. Žinojau, kad knygoje Palin rašė ir apie kitus reikalus, nes pati
knyga yra 413 puslapių, plius glėbys spalvotų nuotraukų. Telefonu užsa-
kytą knygą, kaip ir buvo pažadėta, gavau per dvi savaites. Tiek pat už-
truko ją gana nuodugniai perskaityti.

,,Knyga skiriama visiems JAV patriotams, bet ypatingai – praeityje ir
dabar kovojantiems vyrams ir moterims, kurie dėvi uniformą. Telaimina
Dievas kovą už laisvę.” Knyga susideda iš šešių skyrių. Man įdomiausi
skyriai yra pirmieji du. Ten aprašoma Palin vaikystė, jaunystė, šeima,
draugai, mokslas, sportas ir darbai po pamokų. Autorė gimė Sandpoint,
Idaho valsijoje, tačiau būdama trijų mėnesių su tėvais atvyko į Alaska ir
ten liko gyventi visam laikui.

Šeima į Alaska atvyko šešiasdešimt dienų po didžiulio žemės drebėji-
mo 1964 m. kovo 27 d., pakeitusio Alaska topografiją visam laikui. Ri-
chter skalėje drebėjimas buvo 9,2 stiprumo, antras stipriausias rašytinė-
je pasaulio istorijoje. Nors Palin tėvas buvo mokytojas, jų gyvenimo bū-
das man priminė pionierių laikus. Jie patys beveik viską gaminosi, au-
gino ir pagal išgales vertėsi. Žuvavimas ir medžiojimas nebuvo laisvalai-
kio pramogos, bet pastovus maisto šaltinis. Šeima daug laiko praleisdavo
gamtoje.

Su laiku jaunoji Sarah pamilo sportą ir vienu metu galvojo, kad krep-
šinis buvo jos gyvenimo tikslas. Jos motina, jaunystėje nebuvusi atletiš-
ka, savo amžiaus grupėje laimėjo Vidurnakčio saulės maratoną. Sarah
įdomiai aprašo pažintį su naujai į miestelį atsibasčiusiu jaunikaičiu vardu
Todd. Jis turėjo eskimų kraujo ir buvo labai savarankiškas nuo pat ma-
žens. Tai jai labai patiko. Ilgainiui jie apsivedė ir susilaukė penkių vaikų.
Vyriausias dabar tarnauja JAV kariuomenėje Irake.

Knygą labai lengva skaityti. Nors ją reikia skaityti pačiam, galima
jaust, kad knyga yra autorės pasakojimas. Gal taip knyga ir buvo sudary-
ta: pirmiausia autorės padiktuota, o po to perrašyta ir suredaguota. Fak-
tas, kad universitete ji baigė žurnalistikos studijas ir kad jai ir dabar pa-
tinka rašyti, paaiškina knygos greitą pasirodymą knygų rinkoje.

Knygoje gana detaliai skaitytojas susipažįsta su Palin gaspadoriška
galvosena, su jos vertybėmis ir prisirišimu šeimai. Nukelta į 9 psl.

MYKOLAS MAJAUSKAS

Galbūt iš pirmo žvilgsnio neįtikė-
tina, tačiau Lietuva ir nedidelė piet-
ryčių Azijos valstybė Singapūras turi
nemažai bendro. Kodėl? Pažvelkime
į šalių ekonomikas. Dažnai Singapū-
ro ekonomika apibūdinama kaip
rinkos ekonomika, nukreipta į eks-
portą, kuri remiasi gerai išplėtota
infrastruktūra, itin svarbų vaidmenį
atlieka jūrų ir oro uostas. Kalbant
apie šios šalies ekonomiką, atkreipia-
mas dėmesys į nedidelius žemės iš-
teklius, daugiau nei 60 proc. jos ben-
dro vidaus produkto (BVP) sukuria-
ma paslaugų srityje, stipri akcijų
birža, gerai išplėtotos finansinės sri-
ties paslaugos. Šalis pasižymi išsklai-
dyta pramone: svarbios biomedicinos,
chemijos, naftos perdirbimo sritys.
Ūkio raida remiasi talentų pritrau-
kimu, investicijomis ir aukštosiomis
technologijomis. Turbūt nemažą dalį
ekonomikos apibūdinimų galėtume
pritaikyti ir Lietuvai. Nors akivaizdu,
jog yra nemažai kur stengtis, jau da-
bar pasiekimais informacinių techno-
logijų srityje Lietuva regione sparčiai
žengia Singapūro keliu.

Neretai pamirštami Lietuvos
proveržiai IT srityje, kuriais
išties galėtume pasigirti:

� Tankiausias viešo interneto
prieigos centrų tinklas Europos
Sąjungoje (ES);

� Pagal mobiliųjų telefonų skvar-
bą Lietuva yra antroje vietoje ES;

� Greičiausias duomenų perdavi-
mas internetu pasaulyje (upload
speed; pagal Oxford University studi-
ją);

� Ketvirta vieta pasaulyje pagal
interneto kokybę (pagal Oxford
University studiją);

� Itin platus belaidžio interneto
prieigos tinklas – 3,700 (wireless in-
ternet access points);

� Daugiau kaip 40 proc. Lietuvos
gyventojų skaito laikraščius inter-
nete. Tai yra beveik dvigubai daugiau
nei ES vidurkis;

� 92 proc. visų bankinių operaci-
jų yra atliekama elektroniniais ka-
nalais;

� 95 proc. Lietuvos įmonių turi
tiesioginį priėjimą ir naudojasi inter-
netu;

� Mokesčiai deklaruojami inter-
netu – 83 proc. gyventojų pajamų
mokesčio deklaracijų, 87 proc. pridė-
tinės vertės mokesčio (PVM) dekla-
racijų;

� Viešajame sektoriuje sparčiai
diegiami e-projektai (e-visuomenė, e-
vyriausybė, e-sveikata, e-mokykla, e-
policija, e-parašas);

� Daugiau kaip 3 mlrd. Lt ES
lėšų 2007–2013 metais skiriama vers-
lo sąlygų gerinimui, inovacijų ir tech-
nologijų plėtrai.

Reikia pripažinti, kad Lietuva
turi reikiamą sudedamųjų dalių de-
rinį pirmauti ar bent jau siekti IT pir-
mavimo regione. Tiesa, tai nėra vie-
nintelė sritis, kur Lietuva turi aiš-
kius privalumus ir galėtų kažkada ly-
giuotis į Azijos tigrą. Žinoma, kol kas
negalime pasigirti Singapūro pasieki-
mais pritraukti 3 tūkst. tarptautinių
kompanijų, tačiau sąlygos taikyti į
panašius rezultatus išties nėra blo-
gos.

Lietuvos stiprybės:

Talentai. Kvalifikuota darbo
jėga: 32 proc. dirbančiųjų turi aukš-
tesnįjį išsilavinimą, 20 proc. aukštųjų
mokyklų absolventų yra inžinieriai;
gyventojų su aukštuoju išsilavinimu
procentas dvigubai lenkia ES-15 vi-
durkį;

Stabilumas. Lietuvos narystė
NATO, ES ir PPO suteikia ekonomi-
nei, politinei ir socialinei šalies ap-
linkai stabilumą, taigi, ir papildomų
verslo plėtros galimybių;

Infrastruktūra. Lietuva yra
kryžkelėje tarp Rytų ir Vakarų rinkų
(atitinkamai 250 mln. ir 340 mln. gy-
ventojų); pagrindiniai Lietuvos infra-
struktūros tinklai pripažįstami vie-
nais geriausių regione;

Geografinė padėtis. Šalies
strateginė geografinė padėtis tarp ES
ir NVS palanki verslo plėtrai. Lietuva
suvokiama kaip tiltas tarp ES ir
NVS;

Paslaugos. Paslaugų projektai
sudaro daugiau kaip pusę tarptau-
tinių investicinių projektų Lietuvo-
je;

Verslo aplinka. Išskirtinis val-
džios dėmesys investicijoms ir tiesio-
ginis bendravimas su galimais inves-
tuotojais;

Mokesčių lengvatos. Lietuvoje
veikia dvi laisvosios ekonominės zo-
nos, šeši pramoniniai parkai, kuriuo-
se investuotojams gali būti taikomos
įvairios lengvatos.

Pripažinimas. Lietuvos pa-
trauklumą investicijoms įrodo Lietu-
voje jau veikiančios pasaulyje gerai
žinomos tarptautinės įmonės („Barc-
lays”, „Siemens”, „TeliaSonera”,
„Philip Morris”, IKEA, IBM, „Mic-
rosoft”, „Mars”, „Kraft Food Inter-
national”, DSV ir kt.).

ES parama. 2007–2013 m. ski-
riama 23,4 mlrd. Lt struktūrinės pa-
ramos. 17 proc. šaliai skirtos Europos
regioninės plėtros fondo paramos bus
investuota į verslo sąlygų gerinimą,
naujovių ir technologijų plėtrą;

Transporto centras. ES vartai
į Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą ir
NVS šalių vartai į ES – du iš 10 pri-
oritetinių Europos tranzito koridorių
yra Lietuvoje.

Itin konkurencinga sąnaudų
aplinka. Lietuvoje energetinių re-
sursų, nekilnojamo turto nuomos
kainos, išlaidos, susijusios su darbo
užmokesčiu, yra konkurencingos.

(...)

Ko mums trūksta iki tikrojo
Singapūro?

Šalia ženklių tiesioginių užsienio
investicijų ir sustiprintos kapitalo
bazės, Lietuvai trūksta aukštos kvali-
fikacijos darbuotojų su stipriu taiko-
mųjų žinių kapitalu; padėtį apsunki-
na ir didelis darbo jėgos bei protų
nutekėjimas į užsienio valstybes;

Malaizija neseniai įvardino šalies
pagrindinį tikslą – padvigubinti BVP,
tenkantį vienam gyventojui, o svar-
biausia priemone šiam tikslui pasiek-
ti įvardijamas siekis padvigubinti
aukščiausios kvalifikacijos darbuoto-
jų skaičių šalyje.

Profesionalių ir kompetentingų
darbuotojų visuma yra pagrindinis ke-
lias į kūrybingą, atsinaujinančią, kon-
kurencingą ir aukštos gyvenimo ko-
kybės visuomenę. Nukelta į 11 psl.

LIETUVA – ŠIAURĖS
EUROPOS SINGAPŪRAS
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2010-ieji metai yra Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos, Lemont ju-
biliejiniai metai, ženklinantys gar-
bingą 20 metų sukaktį, kai 1989 m.
gruodžio pabaigoje buvo pasirašytas
Misijos įsteigimo dokumentas tarp
tuometinio Čikagos kardinolo Joseph
Bernardin ir tėvo Antano Saulaičio,
SJ. Šis gražus jubiliejus byloja ne tik
apie formalios įstaigos – Pal. Jurgio
Matulaičio lietuvių katalikų misijos –
atsiradimą, bet kartu yra reikšmin-
gas liudijimas, jog čia gyvenančių lie-
tuvių išeivių pastangomis įsikūrė ir
visą šį laiką gyvuoja Dievo namai,
kuriuose jį garbiname gimtąja kalba.
Tai didelis nuopelnas ir drauge besi-
tęsianti atsakomybė.

Būtent dėl pastarosios norisi ir
vertėtų ypač pamąstyti. Prisimena
neseniai Misijoje viešėjusios ses.
Ignės (Nekaltai Pradėtosios Mergelės
Marijos seserų vienuolijos Šiaurės
Amerikos skyriaus vyresniosios) pa-
cituoti psalmės žodžiai, jog veltui dir-
ba statytojai, jei Dievas nestato na-
mų. Tuo norėta priminti, kokia svar-
bi ir būtina yra Dievo palaima ir už-
nugaris, siekiant nesvarbu kokių –
asmeninių ar bendruomeninių – tiks-
lų.

Naujųjų metų išvakarėse susirin-
kusiems Misijos tarybos nariams ses.
Ignė kalbėjo apie būtinybę dvasiškai
atsinaujinti, sustiprėti, nukreipti sa-
vo dvasios žvilgsnį visų pirma į Tą,
dėl kurio visa šiame pasaulyje vyksta.
Tik stiprinant ryšį su Kūrėju įma-
nomas tiek mažų darbelių vaisingu-
mas, tiek didingų užmojų įgyvendini-
mas.

Todėl ypatingai svarbu ir reika-
linga atkreipti dėmesį į Dievo garbi-
nimą ir maldą. Tai turėtų būti visa ko
pamatas, kertinis akmuo, uola. Kaip
pasidalijo seselė iš patirties Lietuvo-
je, klesti ir gyvuoja tos parapijos, ku-
riose pirmiau už viską tikintieji prisi-
mena ir adoruoja Viešpatį. Ten, kur
sustiprinama malda ir atsiveriama
Viešpaties veikimui, vyksta nepa-
prasti dalykai. Renginiai, šventės ir
programos yra sveikintini reiškiniai
bažnyčioje, tačiau jie negali būti
aukščiau nei Dievo garbinimas. To jis
nori iš mūsų pirmiausia, visa kita yra
tik gražios to pasekmės, bet ne at-
virkščiai. (...)

Tad ko gi galėtume imtis? Kokiu
būdu kiekvienas galėtume kažkaip
įsitraukti, kad stiprintume Misijos
dvasinį pamatą? Ses. Ignė pasiūlė ke-
letą dalykų, kurie galėtų būti tie pir-
mieji žingsneliai dvasinio stiprėjimo
link. Tai nepareikalaus nei pernelyg
daug laiko, nei labai didelio vargo, nei
lėšų.

Pirmiausia – adoracija. Dabar ji
trunka vieną valandą pirmadienio va-
karais, o yra siūlytina ją prailginti
nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Ateiti pa-
būti su Viešpačiu tyloje, jo akivaizdo-
je nors pusvalandėlį. Daugybėje Ame-
rikos parapijų vyksta tokia adoracija,
kai tikintieji pakaitomis kažkurį
laiką savo dienotvarkėje skiria Die-
vui. Jau yra išspausdintas nedidelis
tvarkaraštis Misijos raštinėje, į kurį
galima užsirašyti, kokiu laiku galė-
tumėte ateiti prieš išstatytą Šven-
čiausiąjį pirmadieniais. Užtenka, kad
bent 14 (pensininkai, dirbantys, šei-
mos) užsirašytų po pusvalandį, o no-
risi tikėti, kad mūsų ateis tikrai dau-
giau. Tiksliai nuo kada tokia adoraci-

ja prasidės, dar bus paskelbta.
Buvo pasiūlyta ir gyvojo rožinio

malda, kai per Mergelės Marijos ir
mūsų globėjo pal. Jurgio Matulaičio
užtarimą būtų meldžiama ypatingų
malonių mūsų Misijai. Tie, kurie jau
susipažinę su rožinio malda, nereikia
ir sakyti, kokia stipri ir veikianti ji
yra. Tad gyvąjį rožinį sutartinomis
intencijomis kasdien melstųsi grupės
po penkis žmones (kiekviena dalis
turi 5 slėpinius/paslaptis) kiekvie-
nam – koks patogus tam laikas ar
vieta. Iš esmės tai 10 „Sveika Ma-
rija”, kurias galima sukalbėti bet kur
ir bet kada. Esmė – tikėjimas ir Dievo
malonės prašymas tam tikromis
intencijomis.

Siekiant stiprinti Misijos dvasinį
pamatą ir augimą ses. Ignė iki rudens
pasiūlė melstis šiomis intencijomis:
tikintiesiems dvasinio sustiprinimo,
abejojantiems – drąsos, netikintiems
– Jėzaus pažinimo. Kaip pastebėta, iš
šio keleto kategorijų ir susideda
mūsų bendruomenė.

Kita vertus, gyvojo rožinio malda
bendrystėn įjungia ir senelius bei li-
gonius namuose, kurie tokiu būdu
tampa bendruomenės dalimi. Tai taip
pat geras būdas įsitraukti šeimoms ir
pavieniams asmenims. Tikimės, kad
tokių būrelių atsiras ne vienas. Pla-
nuojama, kad jie būtų registruojami
koordinatoriaus, kad kiekvienas ži-
notų, kokios dalies kurį slėpinį mel-
stis. Labai skatintume jau dabar pa-
galvoti apie tokį bendros maldos
vėrinį, kokius žmones iš savo rato
galėtumėte pakviesti sudaryti būrelį.
Pradėkime kiekvienas nuo savęs ir
tikrai bus rezultatas. Vėlesniuose ži-
niaraščiuose bus pridėti atskiri in-
tarpai, kuriuose bus galima daugiau
apie tai pasiskaityti. (...)

Artėjant į gavėnios laikotarpį, ir
vėl skatinamas ieškojimas būdų, kaip
atrasti laiko susikaupimui, asmeni-
nei maldai, Šv. Rašto paskaitymui,
apmąstymui, dvasinėmis įžvalgomis
pasidalijimu su kitais. Dvasiškai to-
bulinti save nėra ribų ar nustatytų
taisyklių. Kalbant ses. Ignės žodžiais,
susitikimas su Viešpačiu – tas pats ki-
taip visiems. Svarbiausias yra noras,
pasiryžimas ir bandymas artėti link
Dievo, kuris mūsų žingsnio visada
laukia. Jei iš tiesų kiekvienas pradė-
tume nuo savęs kažką keisti, tai ne-
išvengiamai keisis aplinkiniai, bend-
ruomenė ir mūsų Misija.

Sutrumpinta
Iš Pal. J. Matulaičio misijos

aplinkraščio

Sausio 27-oji Matulaičio mirties diena
Siekiame dvasinio atsinaujinimo ir stiprėjimo

Pal. J. Matulaičio misijos kasdienybė ir šventės.
Nuotrauka iš ,,Draugo” archyvo

Dainos Čyvienės nuotraukos

Laimos Apanavičienės nuotrauka
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Lietuvos vardo tūkstantmetis –
labai reikšmingas įvykis mūsų istori-
joje. Šią sukaktį šventėme visus 2009
metus su straipsniais, minėjimais,
prakalbomis. Todėl keista, kad gal tik
vienas iš tūkstančio lietuvių galėtų
dabar pasakyti, kas prieš tūkstantį
metų įvyko Lietuvos žemėje.

Vokiečių žemėje lotynų kalba
Kvedlingio kronikoje paminėtas pir-
masis lietuvis karalius ir pirmasis
Lietuvos šventasis 1009 metais! Bū-
tent šie žmonės davė pradžią mūsų
istorijai. Nuostabu! Tai kodėl lietuviai
nežino šio karaliaus ir šio šventojo
vardų? Paklauskite bet kurio lietuvio,
kas buvo pirmasis Lietuvos karalius
ir gausite atsakymą: Mindaugas 1250
metais. Kas buvo Lietuvos pirmasis
šventasis? Turbūt atsakys: Kazimie-
ras 1684 metais. Abu atsakymai ne-
teisingi ir šimtmečius pavėlavę.

Aš ir pats tik neseniai sužinojau
apie prieš tūkstantį metų įvykusią
nuostabią istoriją. Jaučiuosi kaip ant-
ropologas, atradęs senosios kultūros
pamirštus pradmenis. Tačiau ar mū-
sų krikščionybės tikroji istorija buvo
tik pamiršta, ar sąmoningai nuslėpta
ir suklastota? Svetimtaučiai jau tuo
metu pripažino Lietuvos karalių Ne-
timerą ir misionierių-krikštytoją ir
kankinį Šv. Brunoną, kodėl lietuviai
juos pamiršo?

Tautinė, kolektyvinė atmintis
mus visus stipriai veikia. Šv. Patrikas
nebuvo airių kilmės, jis kilęs iš dabar-
tinės Prancūzijos. Vis dėlto jo tapaty-
bė dabar taip glaudžiai yra susieta su
airių kultūra, kad Amerikoje perša-
mas populiarus šūkis – ,,Šv. Patriko
dieną visi tampa airiais!” Paminėk
Šv. Petrą ir Paulių, ir visi pagalvoja
apie Romą, kur šie apaštalai mirė ir
yra palaidoti, o ne apie Izraelį, kur jie
užaugo. Paminėk 1492 metus, ir visi
prisimins Kristupą Kolumbą. Tik
lietuviai taip atskyrė įvykį ir žmones,
kurie tame įvykyje dalyvavo.

Deja, ne lietuviai savo istoriją ra-
šė. Vakarų kultūra ir raštas pavėluo-
tai pasiekė lietuvių tautą. Jos istorija
buvo rašoma gudų kalba, po to len-
kiškai, tada vėl rusiškai ir tik XIX am-
žiuje – lietuviškai. Mūsų slavai kaimy-
nai kaip tik nenorėjo pabrėžti lietu-
vių tautos senų, katalikiškų šaknų,

kad krikštą atnešė vokietis ,,gera-
darys” Bonifacium kartu su draugais.

Kai kalbu su lenkų tautybės pa-
žįstamais, mane stebina jų pasidi-
džiavimas, kad lenkai atnešė krikš-
čionybę lietuviams. Ilgiau pasikalbi ir
išryškėja jų gilus įsitikinimas, kad
lietuviai dar tebėra pagonys, o lietu-
vių kalba – ,,pagonių kalba”. Dar ne
taip seniai Punsko ir Seinų krašte
lenkų klierikai reikalavo, kad visi
sakramentai būtų priimami tik lenkų
kalba, ne lietuvių. Jei lietuviai dar
pagonys, kodėl lenkai skelbėsi jų
krikštytojais?

Deja, iš istorijos matome, kad
lenkai dažnai naudojosi katalikybe,
siekdami plėsti savo politinę ir kul-
tūrinę įtaką į Lietuvą ir slaviškus ry-
tus. O lenkų krikštas įvyko 992 me-
tais, tik aštuoneriais metais prieš
lietuvių. Jų pirmas princas, niekados
nekarūnuotas, Miestyko, buvo vien-
metis su vokiečių pripažintu Lietuvos
karaliumi Netimeru. Pasirodo, Lietu-
vių valstybinės ir krikščioniškos šak-
nys neatsilieka nuo kaimynų lenkų.
Vėliau, kai lenkų istorikai ir sulen-
kėję didikai rašė istoriją, šie faktai
nebuvo minimi. Šv. Brunonas buvo
išstumtas už Lietuvos ribų, kažkur
ten su Šv. Adalbertu, ir maždaug su-
tapatintas su vokišku veržimųsi į
rytus.

,,Lietuvos vardo tūkstantmetis! –
skanduojama Lietuvoje, kaip anks-
čiau ,,Šlovė TSKP”. Deja, išeivijoje
mes kartojome tą patį, jų įpirštą šūkį.
Ar nebūtų buvę tiksliau švęsti Lietu-
vos Karalystės ir Krikščionybės tūks-
tantmetį!? Dabartiniai valstybės val-
dovai vengia žodžių ,,Kristus” ir
,,krikščionybė”. Jie bėga nuo krikšto,
kaip velnias nuo šventinto vandens.
Tarybiniais laikais komjaunimo auk-
lėtiniai nebuvo pakrikštyti. Jiems bu-
vo suteiktas vardas valstybinėje cere-
monijoje. Jie pasigrobė politinę galią
nekrikščioniškomis priemonėmis, ky-
šiais ir melu. Tokie nestatys pamink-
lo Dievo tarnams, valstybės ir krikš-
čionybės steigėjams Lietuvoje – Neti-
merui ir Brunonui Bonifacijui.

Įdomu, jog niekas neneigia šio
įvykio tikrovės. Istoriniai faktai rei-
kalauja, kad šie valstybės ir krikščio-
nybės pradininkai būtų tinkamai
įamžinti – paminklu sostinėje. Gal
nereikės laukti iki 2109 metų?

Reikšmingas mūsų istorijos
įvykis: pamirštas ar

sąmoningai nuslėptas?

Marijampolėje kuriamas
piligrimų turizmo centras
ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Marijampolėje iki šiol nebuvo jo-
kios nuolatinės parodos, kuri supa-
žindintų su antrojo Lietuvos kan-
didato į šventuosius – palaimintojo
arkivyskupo Jurgio Matulaičio – gy-
venimu ir veikla. Šią spragą nutarta
kuo greičiau užpildyti – jau parengti
planai ir pradėtas steigti piligrimų
informacijos centras, taip pat palai-
mintojo Jurgio Matulaičio muziejus.
Visa tai pradėta vienuolių marijonų
pastangomis.

Marijampolės Šv. Arkangelo My-
kolo bazilika ir marijonų vienuolyną
planuojama pritaikyti ir turizmo
reikmėms. Ši Bazilika kartu su Mari-
jampolės savivaldybe įkūrė viešąją
įstaigą „Marijampolės kultūros ir
istorinio paveldo turizmo centras”,
kurios užsakymu ir buvo parengtas
bažnyčios restauravimo bei marijonų
vienuolyno pritaikymo turistams
projektas. Vienuolyno pertvarkos
projektą parengė žinoma architektė
Vida Naumavičienė, kuri projektuoja
ir Karaliaučiaus srityje lietuvių
numatytus atstatyti objektus.

Bazilikos klebonas sutinka, kad
pati bažnyčia nėra tarp pačių vertin-
giausių Lietuvos architektūros pa-
minklų, tačiau ypatingą vertę jai su-
teikia čia ganytojiška veikla išgar-
sėjęs palaimintasis Jurgis Matulaitis,
kuris ir palaidotas šioje bažnyčioje.
Piligrimai iš Lietuvos, iš kaimyninės
Lenkijos bei kitų šalių vis dažniau
atvažiuoja į Marijampolę, siekdami
susipažinti su arkivyskupo palikimu,
pasimelsti jo palaidojimo vietoje.

Prieš kelerius metus vienuolyno
komplekso pastate buvo įsteigta Su-
valkijos kunigų seminarija, tačiau ji
gyvavo neilgai, nes atsirado labai ne-
daug klierikų, norėjusių tapti kuni-
gais, tad mokslus teko perkelti į
Kauno kunigų seminariją. Ištuštėju-
siame pastate įsikūrė kelios įstaigos,
bet čia yra dar pakankamai vietos
muziejui bei piligrimų informacijos
centrui.

Marijonų vienuolyno pastoraci-
niame centre jau dabar nakvynę gali
gauti kelios dešimtys piligrimų, dar
keliolika maldininkų pastogės gali
tikėtis moterų vienuolyne. Įgyven-
dinus projektą, piligrimams apsilan-
kyti Marijampolėje bus sudarytos dar
geresnės sąlygos, bet kol kas nebus
atstatomas dar vienas vienuolyno

pastatas ant išlikusių pamatų.
Daugiausia tikinčiųjų dabar su-

važiuoja į Suvalkijos sostinę trečiąją
liepos savaitę, kai švenčiami palai-
mintojo J. Matulaičio atlaidai. Šimtai
piligrimų, nepaisydami ilgo kelio ir
alinančio karščio, kasmet pėsčiomis
ateina iš Lenkijos, atvažiuoja daug ir
iš kitų tolimesnių šalių. Keliautojai
nustemba pamatę nesuremontuotas
bažnyčios sienas viduje, neradę jokio
palaimintajam skirto muziejaus, o
juk būtent Marijampolėje J. Matulai-
čio pastangomis prieš 100 metų buvo
atkurtas iki šiol veikiantis marijonų
vienuolynas.

Viso projekto vertė siekia 9 mili-
jonus litų (apie 3,82 milijono dolerių),
bet dėl ekonominės krizės iš Europos
Sąjungos fondų ir Lietuvos valstybės
biudžeto kol kas gauta tik 5 milijonai
litų (apie 2,12 milijono dolerių). Už
šiuos pinigus numatyta bazilikoje
nuardyti gipso lipdinius, atkurti pi-
liastrus, išimti prie bendro verslo
netinkančius sovietmečio vitražus,
atlikti daug kitų restauravimo darbų.

Rekonstravus vienuolyną ir at-
kūrus autentišką patalpų išplanavi-
mą, bus kuriamas J. Matulaičio mu-
ziejus. Dalį rodinių marijonai jau turi
– pernai vasarą buvo rodomi kai ku-
rie palaimintojo rūbai, jo rankų įtva-
rai, dokumentai, kai kurie asmeni-
niai daiktai. Įkūrus muziejų, parodą
papildys rodiniai iš Vatikano.

Šio projekto rengėjai teigia, kad
pastaruoju metu religinio turizmo –
piligrimystės srityje Lietuva jau atsi-
randa pasauliniame turistų žemėla-
pyje, bet tai tik pradžia. Daugelyje
šalių labai išpopuliarėjęs Gailestin-
gumo kultas turi stiprius traukos
centrus Lietuvoje, todėl toks piligri-
mų centras čia būtinas, jis taptų
sakralinio turizmo traukos vieta.

Marijampolės Šv. Arkangelo My-
kolo bazilika jau yra įtraukta į po-
piežiaus Jono Pauliaus II piligrimų
kelio programą, kaip ir dar keletas
vietų Lietuvoje. Pro Marijampolę jau
nemažai metų eina lenkų turistų ke-
liai, tad toks centras tikrai būtų gau-
siai lankomas, jis sulauktų ir ver-
slininkų investicijų.

Pradiniai naujojo centro kūrimo
darbai jau vyksta, parengtas projek-
tas, pradėta pastatų rekonstrukcija.
Planuojama, kad jau po dvejų metų
Marijampolė taps gausiai piligrimų
lankomu centru, kur jiems bus su-
darytos visos reikiamos sąlygos.

Marijonų vienuolyno restauravimo darbai jau pradėti. Šiame pastate įsikurs ir
palaimintojo J. Matulaičio muziejus. A. Vaškevičiaus nuotr.

JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba Čikagoje atsiuntė
„Draugo” leidybai paremti dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū už Jūsų paramą.

Filisterių Skautų sąjungos Čikagos skyrius atsiuntė „Draugui”
dosnią 100 dol. auką už paskelbtas žinutes apie Filisterių skautų Čikagos
skyriaus veiklą. Nuoširdžiai ačiū filisteriams už dosnią auką.

Čikagos Sendraugiai ateitininkai, atsidėkodami už Kūčių žinučių
skelbimą, paaukojo „Draugui” 75 dol. auką. Labai ačiū sendraugiams, kad
mus remiate.

REMKIME
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ragi-
na sparčiau vykdyti kalėjimų per-
tvarką, o Lukiškių tardymo izoliato-
rių-kalėjimą iš Vilniaus centro iškelti
dar iki 2014 m. Šalies vadovės teigi-
mu, būtina tobulinti ir ikiteisminius
procesus.

D. Grybauskaitė ir teisingumo
ministras Remigijus Šimašius lankėsi
Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalė-
jime ir Laisvės atėmimo vietų ligoni-
nėje. Po apsilankymo prezidentė tei-
gė, kad ,,Lukiškių kalėjimas – atvira
žaizda Vilniaus centre”.

,,Numatyta kalėjimų pertvarkos
strategija apima darbus iki 2017 m.,
tai yra labai ilgas laikotarpis. Mes su
ministru kalbėjome, kad Lukiškes
reikėtų tvarkyti greičiau, galbūt
2012–2014 m.”, – sakė prezidentė.

Pasak jos, taip pat reikia galvoti
apie ikiteisminių procesų tobulinimą,
nes padėtis, kai tiek pat žmonių at-

lieka bausmę ir tiek pat sėdi bei lau-
kia teismo, yra nenormali. D. Gry-
bauskaitei kliūva ir Lukiškėse lai-
komų nuteistųjų gyvenimo sąlygos.

,,Tai yra dar caro laikais statytas
kalėjimas. Caro dvasia išlikusi. Sąly-
gos, kuriomis laikomi žmonės, yra
pasibaisėtinos. Jie neturi galimybės
nei socializuotis, nei bendrauti”, –
piktinosi šalies vadovė.

Teisingumo ministras R. Šima-
šius sako, kad prezidentės pageida-
vimą Lukiškių kalėjimą ir tardymo
izoliatorių iš Vilniaus centro iškelti
iki 2014 m. įgyvendinti pavyks. Tam
reikės maždaug 200 mln. litų.

Nebenaudojamą kalėjimo pastatą
valstybė ketina parduoti. Kiek už jį
būtų galima gauti, R. Šimašius spė-
lioti nesiima. Ministras pernelyg ne-
sureikšmino ir prastų nuteistųjų lai-
kymo sąlygų, nes ,,ne už didelius dar-
bus žmonės ir kali”.

Sulaikyta kokaino už šimtus milijon¨ lit¨

Mir∂ dailininkas Algirdas Petrulis

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) –
Vatikano muziejaus taryba spręs, ar
Lietuvos menininkės Violetos Juš-
kutės šiuolaikinio meno kūrinys ,,An-
gelo sparnas II” bus įtrauktas į nuo-
latinę muziejaus parodą.

,,Vatikanas jį priėmė oficialiai, ir
muziejaus taryba svarstys, ar įtrauk-
ti jį į nuolatinę parodą. Savaime su-
prantama, kad jis kabės reprezenta-
cinėse Vatikano patalpose”, – sakė
galerijos ,,Juškus Gallery” direkto-
rius Donatas Juškus.

Pasak D. Juškaus, muziejaus ta-
ryba svarstys, ar į nuolatinę ekspozi-
ciją bus įtrauktas gyvo autoriaus dar-
bas, o pats sprendimas turėtų paaiš-
kėti per mėnesį.

,,Labai nedaug, gal tik 1–2 auto-
rių darbai dar jiems esant gyviems
yra įtraukti į nuolatinę ekspoziciją”,
– pasakojo D. Juškus.

,,Bet koks Tarybos sprendimas
nemažins mūsų pasiekimų, nes jei
darbas kabės kardinolų priimamuose
kabinetuose, kaip jie sakė, šalia Ca-
ravaggio ar kitų kūrinių, mums ne-
mažins svarbos, ar kabos nuolatinėje
ekspozicijoje, ar ne”, – teigė galerijos
direktorius.

Anot D. Juškaus, V. Juškutės
darbas ,,Angelo sparnas II” – tai šiuo-
laikinio meno kūrinys, vaizduojantis
angelo sparną, kurio plunksnos pa-
gamintos iš rankų darbo popieriaus.

,,Kūrinys, kuris turėtų kaboti ne
ant sienos, o stikle, iš visų pusių ma-
tomas, trimatis”, – kalbėjo D. Juškus.

Pasak galerijos direktoriaus,
sprendimą pasirinkti būtent šį kūri-
nį nulėmė tai, kad jis sulaukė pripa-
žinimo 2007 m. labdaringame Ams-
terdamo ,,Sotheby’s” aukcione.

Tai, kad Vatikano muziejus suti-
ko priimti dovanas iš Lietuvos, pa-
aiškėjo, kai Lietuvos tūkstantmetį
siekiančiai paminėti jachtos ,,Gold of
Lithuania” (,,Lietuvos auksas”) įgula
rugsėjį susitiko su Vatikano Pontifi-
kinės komisijos prezidentu kardinolu
Giovani Lajolo.

Delegacija iš Lietuvos buvo priimta
Vatikano muziejuje.

,,Lietuvos ryto” nuotr.

Lietuva pasienyje su Rusija planuoja
žvalgyti naftos telkinî

Vatikano muziejû papuoš lietuviû
menininkès darbas

Smuikininkas J. Rachlin – UNICEF
geros valios ambasadorius Lietuvai

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) –
Vykdant tarptautinę operaciją, Klai-
pėdos jūrų uoste sulaikytas 500 kilo-
gramų kokaino krovinys iš Pietų
Amerikos.

Policijos generalinio komisaro
pavaduotojas Visvaldas Račkauskas
sakė, kad tai – didžiausias Lietuvoje
sulaikytas ir iš apyvartos paimtas
narkotikų krovinys bei viena iš di-
džiausių Europos Sąjungoje sulaiky-
tų kokaino siuntų.

Iš Ekvadoro per Vokietijos uostus
atkeliavusio krovinio kaina didmeni-
nėje rinkoje – 50–100 mln. litų, maž-
meninė (gatvėje) – 250–300 mln. litų.

Anot V. Račkausko, aukščiausios
rūšies kokainas buvo paslėptas tal-

poje tarp šaldytos žuvies. Ekvadore
sulaikyta su šiuo nusikaltimu sieja-
ma grupė asmenų. Generalinės pro-
kuratūros atstovai sako, kad kol kas
su tuo siejamų Lietuvos piliečių nesu-
laikyta. Manoma, kad su tuo susiję
Lietuvos piliečiai šiuo metu gali būti
užsienyje.

Pasak policijos vadovo pavaduo-
tojo, sulaikytas krovinys galėjo būti
skirtas ne Lietuvos rinkai, o ,,Rytų ir
Vakarų” rinkoms.

Keletą mėnesių trukusioje ope-
racijoje dalyvavo ne tik Lietuvos, Ek-
vadoro, bet ir kitų šalių tarnybos:
Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvi-
jos. Ikiteisminį tyrimą taip pat atlie-
ka ne tik Lietuvos pareigūnai.

D. Grybauskaitè: Lukiškiû kalèjime
išlikusi caro laikû dvasia

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) –
Lietuvoje kuriami planai atgaivinti
Kudirkos-Kybartų plote šalia sienos
su Rusijos Kaliningrado sritimi sovie-
tiniais laikais atrastą naftos telkinį.
Jis pagal uolienų amžių gali būti
,,jauniausias” šalyje ir iš esmės skir-
tis nuo visų kitų naudojamų naftos
telkinių.

Kadangi telkinys yra šalia sienos
su Rusija ir jo dalis gali būti šios ša-
lies teritorijoje, Vyriausybė planuoja
priimti sprendimą dėl strateginio pa-
sekmių aplinkai vertinimo studijos
(SPAV).

Lietuvos geologijos tarnybos di-
rektorius Juozas Mockevičius sakė,
kad SPAV atlikimas gali užtrukti apie
vienerius metus.

,,Šis telkinys nėra gerai ištirtas.
1983 m. duomenimis, jame gali būti
apie 290,000 tonų naftos. Tačiau at-
liekant tyrimus gali paaiškėti, kad
naftos ten yra daugiau arba atvirkš-
čiai – mažiau. Pagal uolienų amžių,
Lietuvoje tokio tipo telkinio dar nie-
kas nenaudojo. Dabar Vakarų Lietu-
voje išgaunama nafta, glūdinti senes-
nėse uolienose. Todėl šio telkinio
naudojimas yra įdomus ir geologiniu,

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) – Vil-
niuje gimęs smuikininkas Julian
Rachlin tapo UNICEF geros valios
ambasadoriumi Lietuvai.

35 metų smuikininkui šis vardas
suteiktas po praėjusią savaitę Vilniu-
je vykusio UNICEF labdaros koncer-
to, kurio metu surinkta 500,000 litų.
Jie bus skirti naujos mokyklos staty-
bai Afganistane, pranešė Lietuvos
nacionalinis UNICEF komitetas.

,,Kai kurie iš žymių žmonių pa-
sirinko daryti viską, ką jie gali, kad
išgelbėtų vaikų, gyvenančių skur-
džiame besivystančiame pasaulyje,
gyvenimus, pasakodami žmonėms
apie sunkią šių vaikų padėtį. J. Rach-
lin jau ne vienerius metus prisideda
prie UNICEF veiklos”, – sakė
UNICEF Lietuvos nacionalinio ko-
miteto vykdomoji direktorė Jovita
Majauskaitė.

Anot J. Majauskaitės, taip pat ti-
kimasi, kad J. Rachlin prisidės prie
Lietuvos vardo garsinimo visame pa-
saulyje.

Ambasadoriuas vardą J. Rachlin
suteikė UNICEF Lietuvos naciona-
linis komitetas, o paskelbė Lietuvoje
viešėjęs aktorius ir UNICEF geros
valios ambasadorius Roger Moore.

Pirmuoju UNICEF geros valios
ambasadoriumi pasaulyje 1954 m. ta-
po žinomas aktorius ir komikas Dan-
ny Kaye.

UNICEF ambasadoriai Lietuvai
taip pat yra aktorė Virginija Kochan-
skytė, kovos menų žinovas, aktorius
ir režisierius Jackie Chan, amerikie-
čių aktorė Susan Sarandon bei kiti.

Tokie žmonės vaidina esminį
vaidmenį garsinant UNICEF, jo ver-
tybes bei kaupiant lėšas ir ginant vai-
kų teises pasaulyje.

Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) –
Sulaukęs 95-erių mirė vyriausias Lie-
tuvos dailininkų sąjungos narys, Na-
cionalinės kultūros ir meno premijos
laureatas Algirdas Petrulis, pranešė
Lietuvos dailininkų sąjunga.

Garbaus amžiaus sulaukęs Lie-
tuvos dailininkas A. Petrulis buvo
kūrybingas, pavydėtinai darbštus ir
savo pašaukimui iki paskutinių dienų
ištikimai tarnavęs menininkas.

A. Petrulis gimė 1915 m. sausio
16 d. Lietuvos tapybos patriarcho 95
metų jubiliejaus išvakarėse ,,Lietuvos
aido” galerijoje buvo atidaryta tapy-
bos, pastelės ir piešinių paroda ,,95”.

A. Petrulis 1934–1939 m. mokėsi
Kauno meno mokykloje, J. Vieno-

žinskio studijoje. Dėstė Vilniaus dai-
lės akademijoje. Nuo 1946 m. tapy-
tojas buvo Dailininkų sąjungos narys.

Autorines parodas dailininkas
rengė nuo 1964 m. Grupinėse paro-
dose dalyvavo nuo 1939 m. Dailinin-
kas 1995 m. pelnė Nacionalinę kul-
tūros ir meno premiją, apdovanotas
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi-
mino ordinu.

2001 m. A. Petrulis apdovanotas
pirmuoju Lietuvos dailininkų sąjun-
gos auksiniu ženkleliu už parodų cik-
lą ,,Algirdas Petrulis 2000”. Tais pa-
čiais metais dailininkas įvertintas
diplomu Baltijos valstybių akvarelės
trienalėje ,,Ryga 2001”.

Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) – Išsami 1980–1990 metų lietuvių teatrinio gy-
venimo panorama atsiskleidžia knygoje ,,Lietuvių teatro istorija. 1980–1990”.
Knygos autoriai – Lietuvos kultūros tyrimų (buvusio Kultūros, filosofijos ir meno)
instituto mokslininkų grupė, tyrinėjanti Lietuvos teatro istorijos problemas. Knyga
plačiajai visuomenei pristatyta Vilniaus mažajame teatre sausio 25 dieną.

ELTOS nuotr.
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RYGA
Sukako 89 metai, kai 1921 m.

sausio 26 d. Antantės Aukščiausioji
taryba de jure pripažino Latviją.
Pripažinimas de jure reiškė visišką
diplomatinį pripažinimą ir užtikrino,
kad Latvijos valstybė tampa visateise
tarptautinės teisės subjekte. Jauna
valstybė buvo priimta į suverenių
šalių tarpą.

VARŠUVA
Lenkijoje besilankantis Izraelio

ministras pirmininkas Benjamin
Netanyahu Varšuvoje padėjo vainiką
prie paminklo Holokausto aukoms.
B. Netanyahu apsilankė vadinamojo-
je Surinkimo vietoje, arba Umšlag-
place, iš kurios 1942 m. maždaug
320,000 Varšuvos geto žydų buvo gy-
vuliniais vagonais išsiųsti į Treblin-
kos mirties stovyklą. Jis taip pat da-
lyvavo buvusios nacių Aušvico mir-
ties stovyklos išvadavimo 65-ųjų me-
tinių minėjime.

* * *
Vroclavas bus antroji Europos

parlamentarų būstinė Lenkijoje, pir-
moji veikianti tokio pobūdžio įstaiga
yra Varšuvoje. Taip nusprendė lenkų
europarlamentarai, praneša šios ša-
lies naujienų agentūra PAP. Lenkija,
kaip didelė valstybė, turi teisę turėti
du Europos parlamento biurus. Dėl
būstinės varžėsi 11 miestų. Nugalė-
toju tapo Vroclavas, kuris, ateinan-
čiais metais Lenkijai pirmininkau-
jant ES, jau veiks.

LONDONAS
Didžiosios Britanijos užsienio

reikalų ministras Deivid Miliband
įspėjo, kad teroro išpuolių pavojus
išlieka, kadangi Osama bin Laden
prisiėmė atsakomybę už bandymą
praėjusių Kalėdų metu susprogdinti
lėktuvą į Detroit miestą. Anot mi-
nistro, Britanija turėtų būti labai
budri ir įsiklausyti į ,,al-Qaeda”
vadovo išplatintą garso įrašą, rašo
laikraštis ,,Metro”.

* * *
Karas Irake 2003 m. buvo pradė-

tas neteisėtai, buvęs Didžiosios Bri-
tanijos Užsienio reikalų ministerijos
vyriausiasis teisinis patarėjas Mi-
chael Wood pareiškė parlamentinei
tyrimo komisijai, likus trims die-
noms iki buvusio premjero Tony
Blair klausymų. ,,Mano nuomone, jė-
gos panaudojimas nebuvo patvirtin-
tas Jungtinių Tautų Saugumo tary-

bos, taip pat neturėjo jokio kito tei-
sinio pagrindo pagal tarptautinę tei-
sę”, – šie M. Wood komentarai nu-
skambėjo, kai tyrėjai sutelkė dėmesį į
Irako karo teisėtumą.

PARYŽIUS
Prancūzijos parlamentinis ko-

mitetas gali siūlyti iš dalies uždrausti
musulmonų moterims vilkėti visą
kūną dengiančias burkas, praneša
BBC. Komiteto nuomone, burka
prieštarauja Prancūzijos vertybėms,
todėl planuojama uždrausti jas
vilkėti ligoninėse, mokyklose ir viešo-
jo transporto priemonėse, praneša
AFP. Neseniai Prancūzijos preziden-
tui Nicolas Sarkozy pasisakius prieš
burkas, Prancūzijoje kilo diskusija,
ar uždrausti vilkėti šį visą kūną den-
giantį apsiaustą.

MASKVA
Kelių Estijos žiniasklaidos prie-

monių žurnalistai ir vadovai gruody-
je lankėsi Maskvoje vykusiame bu-
vusių socialistinių šalių žiniasklaidos
forume, kur gavo dovanų nešioja-
muosius kompiuterius. Visas jų ke-
lionės išlaidas apmokėjo Kremlius.
Estijos nacionalinės televizijos pata-
rėjas etikos klausimais Tarmu Tam-
merk pasmerkė dovanų priėmimą, pra-
nešė ,,Aktualioji kamera”. Pasak T. Tam-
merk, žurnalistai turėjo atsisakyti
brangių dovanų, tai pasakytina ir
apie žiniasklaidos priemonių vadovus.

IRKUTSK
Užsikrėtusiųjų ūmia žarnyno

infekcine liga per Krikšto šventę
Sibiro mieste Irkutske padaugėjo iki
269 žmonių, tarp jų 60 proc. – vaikai.
,,Per epidemiologijos tyrimą nustaty-
ta, kad masinio susirgimo priežastis
yra per vandenį patekusi infekcija, –
pranešė Rusijos vartotojų teisių gy-
nimo priežiūros tarnybos darbuoto-
jai. Visi nukentėjusieji gėrė švęstą
vandenį iš šaltinių.”

JERUZALĖ
Izraelis nekurs specialios komisi-

jos, kuri nagrinėtų kariuomenės
veiksmus per 2007–2008 m. žiemą
vykusį puolimą prieš Gazos ruožą,
pareiškė vienas Izraelio ministras.
Tokios komisijos įkūrimas buvo
pagrindinis reikalavimas Jungtinių
Tautų (JT) ataskaitoje, kurioje žydų
valstybės pajėgos kaltinamos įvyk-
džiusios karo nusikaltimų. Informa-
cijos ministras Yuli Edelstein sakė,
kad Izraelis vėliau šią savaitę per-
duos Jungtinėms Tautoms dokumen-
tą, susijusį tik su vyriausybės atliktu
kariškių veiksmų įvertinimu.

Haiçio atstatymas gali trukti
dešimtmetî

Po nelaimės televiziją ir internetą užplūdę vaizdai paskatino daugelio šalių
žmones aukoti lėšas nukentėjusiems. SCANPIX nuotr.

Vilnius, sausio 26 d. (AFP/BNS)
– Stipraus žemės drebėjimo nunio-
kotos Haičio atstatymas gali trukti
mažiausiai dešimtmetį, Kanados
premjeras Stephen Harper perspėjo
Montreal skubiai suorganizuotoje
šalių donorių konferencijoje.

,,Turime dirbti ir užtikrinti, kad
visi skiriami ištekliai būtų panau-
dojami kuo veiksmingiau”, – pabrėžė
Kanados vadovas.

Haičio premjeras Jean Max
Bellerive anksčiau sakė, kad jo šaliai
reikalinga pagalba ,,šiame milžiniš-
kame atstatymo darbe”.

Šiose derybose siekiama susitarti
dėl pagrindinių planų, kurių bus
laikomasi nuo pamatų atstatant šalį,
kuriai sausio 12 d. smogė 7 balų že-
mės drebėjimas, nusinešęs mažiau-
siai 150,000 žmonių gyvybių, dar apie
1 mln. palikęs be pastogės.

Tarp susirinkusių Montreal buvo
JAV valstybės sekretorė Hillary Clin-
ton ir Prancūzijos užsienio reikalų
ministras Bernard Kouchner, taip pat
daugelio kitų šalių pareigūnai.

Diplomatai iškėlė galimybę pa-
siūlyti Haičiui projektą, panašų į

Marshall planą, pagal kurį, vadovau-
jant Jungtinėms Valstijoms, po Ant-
rojo pasaulinio karo buvo atstatoma
Europa. Tačiau tokio plano įgyvendi-
nimas gali trukti dešimtmečius, o
jame dalyvaujančios šalys turėtų įsi-
pareigoti skirti daugybę išteklių ir
lėšų.

Tuo tarpu Kanados ir Haičio hu-
manitarinės pagalbos organizacijų
susivienijimas paragino šalis donores
panaikinti Haičio tarptautines sko-
las.

Iškart po tos gaivalinės nelaimės
televiziją ir internetą užplūdę vaiz-
dai, kuriuose matomi visko netekę ir
mirštantys žmonės, taip pat sostinės
griuvėsiuose besirausiantys haitie-
čiai, paskatino daugelio šalių žmones
aukoti lėšas nukentėjusiems.

Šiame forume taip pat dalyvavo
pareigūnai iš Europos Sąjungos,
Tarptautinio Amerikos plėtros ban-
ko, Pasaulio banko ir Tarptautinio
valiutos fondo. Tikimasi, kad derybos
Monrealyje taps pagrindu visavertei
donorų konferencijai, kurią artimiau-
siomis savaitėmis planuojama su-
rengti Haityje.

Vilnius, sausio 26 d. (AFP/BNS)
– Kelių šalių gelbėtojų pajėgos naršo
jūrą prie Libano krantų, tačiau bai-
minamasi, kad audringą sausio 25 d.
naktį ten nukritus Etiopijos kelei-
viniam lėktuvui, žuvo visi 90 jame
buvusių žmonių.

Oro bendrovės ,,Ethiopian Airli-
nes” 409-ojo reiso lėktuvas užsilieps-
nojo ir nukrito į Viduržemio jūrą,
praėjus kelioms minutėms po jo pa-
kilimo iš Beiruto oro uosto.

Praėjus daugiau nei parai po ne-
laimės, gyvų likusių žmonių nepa-
vyko rasti, tačiau iš vandens buvo
ištraukti 14 žuvusiųjų, tarp jų dviejų
mažamečių, kūnai.

Panašu, kad lėktuvas sugedo ore,
prieš rėždamasis į vandenį, o Libano
pareigūnai atmetė teroro išpuolio
galimybę. Paieškos operacijos daly-
viai taip pat tikisi rasti lėktuvo juo-
dąsias dėžes, kuriose įrašyti skrydžio
duomenys būtų svarbiausi, aiški-

nantis nelaimės priežastį. Jungtinės
Tautos ir kelios šalys, tarp jų JAV ir
Kipras, pasiuntė savo gelbėjimo gru-
pes ir įrangos.

Aviacijos saugumo specialistai
sakė, kad krintantį lėktuvą mačiusių
žmonių pranešimai apie pastebėtas
liepsnas tikriausiai rodo, jog įvyko
,,vieno iš variklių gedimas”. Tikėtina,
kad į variklį buvo įtrauktas paukštis
arba kokia nors nuolauža.

Oro bendrovės ,,Ethiopian Airli-
nes” lėktuvą pilotas nukreipė prie-
šinga kryptimi, nei patarė Beiruto
oro uosto dispečeriai, sakė Libano su-
sisiekimo ministras.

Ministras Ghazi Aridi sakė nau-
jienų agentūrai ,,The Associated
Press”, jog oro uosto skrydžių valdy-
mo centras paprašė, kad pilotas, pa-
keistų kryptį, tačiau jis atliko labai
greitą ir keistą posūkį, o po to visiškai
dingo iš radiolokatorių ekranų”.

Nukritusio lèktuvo išsigelbèjusiû
keleiviû rasti beveik nesitikima

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, BNS žinių agentūrų pranešimais)

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA

RUSIJA
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Lietuva ir Karibų paplūdimio rojus
LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Nurimus Naujametinių švenčių
šurmuliui, prisiminėme vieną tam-
siausių mūsų Tėvynės pastarųjų me-
tų istorijos puslapių – prieš 19 metų
sausio 13-ąją įvykusią SSSR desanti-
ninkų agresiją Vilniuje ir keliuose ki-
tuose Lietuvos miestuose, per kurią,
gindami savo šalies sostinės TV bokš-
tą bei Lietuvos radijo ir televizijos
pastatą, žuvo 14 mūsų tautos didvy-
rių, o dar 1 tūkst. žmonių buvo su-
žeista. Nors jau prabėgo beveik du
dešimtmečiai nuo šių tragiškų dabar-
tinės nepriklausomos Lietuvos met-
raščio dienų, tebėra daug neįmintų
mįslių ir neišaiškintų paslapčių.

Neseniai viena skaitytoja atsiun-
tė įtakingo britų dienraščio ,,Daily
Mail” internetiniame puslapyje pasi-
rodžiusį straipsnelį apie patraukliau-
sias mūsų planetos šalis – tas, kur
žmonėms labiausiai patinka gyventi.
,,International Living” žurnalas, jau
trys dešimtmečiai tiriantis gyvenimo
kokybę įvairiose pasaulio šalyse, pen-
keri metai iš eilės geriausia šalimi gy-
venti pripažino Prancūziją, kurioje
žmonės gyvena ,,visavertį gyvenimą”.
Antrą vietą dabar užima Australija,
toliau seka Šveicarija ir Vokietija.
Jungtinės Amerikos Valstijos šioje
lentelėje liko septintoje vietoje, be
aukščiau paminėtų šalių į priekį dar
praleidę Naująją Zelandiją ir Liuk-
semburgą. Po Amerikos išsirikiavo
Belgija, Kanada bei Italija. Komen-
tuodamas minėto žurnalo tyrimų
duomenis apie 194 valstybes, ,,Daily
Mail” laikraščio korespondentas P.
Allen atkreipia dėmesį į tai, kad
Didžioji Britanija šiemet nukrito net
į 25 vietą. Tačiau įdomiausia (bent
jau mums) ne tai, o toliau tolesnis jo
pastebėjimas, kad šiuose neoficia-
liuose patraukliausios apsigyvenimui
pasaulio šalies rinkimuose Lietuva
užėmė net trimis vietomis aukštesnę
vietą nei Anglija!

Visas 194 šalis ,,International Li-
ving” tyrimo sumanytojai įvertino
pagal devynis vertinimus: pragyve-
nimo kaštus, kultūrinio peno, lais-
valaikio praleidimo galimybes, aplin-
kosaugos, asmens saugumo, oro sąly-
gas, oficialią tų šalių valdžios institu-
cijų pateiktą statistiką, Pasaulio Svei-
katos apsaugos organizacijos duome-
nis bei paties visą pasaulį apimančio
leidinio žurnalistų nuomonę. Žurnale
pateikto tyrimo rezultatai nustebino
ne tik tuo, kad vienui viena į gyveni-
mo sąlygomis patraukliausių pirmųjų
25 mūsų planetos valstybių grupę
įsiveržusi Baltijos šalis aplenkė ne tik
D. Britaniją, bet ir visas Rytų ir Cent-
rinės Europos kaimynes: vienintelė
buvusio ,,socialistinio bloko” atstovė,
išsikovojusi aukštesnę vietą nei Lie-
tuva, tapo 20-ąją vietą užėmusi Veng-
rija. Taigi, nepaisant vis dar tebedi-
dėjančio nedarbo, kaulus stingdančio
žiemos šalčio bei toli gražu ne iki rei-
kiamo lygio pažaboto nusikalstamu-
mo, mūsų Tėvynėje dar nėra beviltiš-
kai blogai!

• • •
Tuo iš tiesų netrukome įsitikinti

ir mes, šiuos Naujus metus sutikę Va-
karinėje Karibų jūros šalių pakrantė-
je, nusprendę į antrąjį XXI amžiaus
dešimtmetį įžengti kruiziniame laive.
Su keliais lietuviais draugais iš Ro-
chester, NY pasirinkę vieno populia-
riausių pasaulyje ,,Carnival Cruises”

siūlomą Naujametinę iškylą į Vakarų
Karibus jų dvylikaaukščiu laivu ,,Mi-
racle” iš Ft. Lauderdale (FL), esančio
Port Everglades, 2009-iesiems besi-
baigiant kartu su daugiau nei 2
tūkst. turistų išplaukėme į ,,šiltuo-
sius kraštus”. 2010-uosius sutikome
plačiajame Atlanto vandenyne pake-
liui į pirmą mūsų kelionės tikslą,
Colon uostamiestį Panamoje. Antrąjį
Naujųjų metų rytmetį aplankę Pietų
ir Šiaurės Amerikos ,,jungtinę” gran-
dį – turbūt ilgiausią pasaulyje didie-
siems laivams skirtą kanalą turinčią
Panamą, visi nejučia prisiminėme dar
mokykloje girdėtas istorijas apie šį
1914 metais suręstą vieną iš 7 mo-
derniojo arba inžinerijos pasaulio ste-
buklų.

Į ,,Turtinguoju krantu” (išvertus
iš ispanų k.) pramintą Kostą-Riką įp-
laukėme trečiąją 2010-ųjų dieną, išsi-
laipinome Limon uoste iš Karibų jū-
ros pusės, iš kurio pajudėjome garsio-
jo tropikų gyvūnų rojaus – džiunglių
link. Pakeliui susitikę vieną įdomiau-
sių šio regiono šalių laukinės gamtos
atstovų – iguaną, su specialiu pėsčio-
mis nepereinamiems miško keliams
skirtu traktoriumi pasivažinėjome po
beždžionių giminės staugūnų ,,rezi-
denciją”, nufotografavome aukštai
tarp medžių šakų pakibusį tinginį bei
įvairiaspalves taškuotąsias varles.
Grįžtant į laivą užsukome į bananų
plantaciją ir paskanavome retai
Jungtinėse Valstijose pasitaikančių
mažųjų šios rūšies vaisių, vadinamų-
jų ,,ponios pirštelių”. Prieš pasukant
atgalios link meksikiečių įlankos,
stabtelėjome ties ilgamete britų kolo-
nija Belizu, ,,įstrigusiu” tarp Gvate-
malos ir Jungtinių Meksikos valstijų,
garsėjančiu antru pagal dydį pasauly-
je barjeriniu koralų rifu, neapmoke-
stintų palaidų deimantų prekyba bei
senovės Majų imperijos statinių lie-
kanomis Altun Ha ir Xunantunich
vietovėse. Įdomiausia tai, kad oficiali
šios nedidukės Centrinės Amerikos
valstybės kalba – anglų, skirtingai
nuo daugiausia ispaniškai kalbančių
kaimynų. Na, ir kokios išvados? Ne-
paisant tikrai malonaus tropinio kli-
mato, nė vieno iš minėtų trijų pripa-
žintų rojaus kampelių tame patrauk-
liausių gyvenimui pasaulio šalių są-
rašo viršuje neradau, o ir gimtosios
Lietuvos į gana gražią Karibų netvar-
ką neiškeisčiau.

Straipsnio autorius su krokodiliuku
Belize.

Į kelionę Atlanto vandenynu leidomės 2002 m. į Jacksonville, FL iš Suomijos
atplukdytu ,,Carnival Cruise Lines” priklausančiu ,,Stebuklu”.

Didžiausieji Panamos kanalo šliuzai yra 1913 m. užbaigti statyti Gatun Locks.
Kaip žinia, visa kanalo sistema pirmąsyk išbandyta lygiai prieš 96 metus, t.y.
1914-ųjų sausio mėn.

Belize vykome apžiūrėti prieš Kristupo Kolumbo apsilankymą šiose vietovėse
egzistavusios ir apie 2 mln. gyventojų turėjusios Majų imperijos statinių lieka-
nas, žinomas paslaptingu Altun Ha pavadinimu.

Beplūduriuojant vandenyno platybėse, 11-ojo ,,Carnival Miracle” aukšto de-
nyje įrengtoje krepšiniui aikštėje susitiko visi į minėtą iškylą leidęsi lietuviai ir
kiti krep-šinio religijai ištikimiausi kruizo dalyviai.

Nuotraukos iš L. ir E. Misevičių kelionės albumo.
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 155

Kai Popovas perdavė, kad maši-
nistai yra labai nusistebėję mano
sąžiningumu, aš pasiteisinau savo
blogu išsiauklėjimu. Po to pokalbio
sumuštinių ir machorkos kabinose
jau neberasdavau. Išvažiuodami ma-
šinistai savo ,,daiktus” netyčia už-
miršdavo ant lentynos, tarp mano
įrankių. Be to maisto, kurį gaudavau
iš gerų žmonių, per dieną kelis kartus
galėjau gerti arbatos su cukrumi. Štai
taip aš pradėjau tukti ir per keletą
mėnesių nuo 52 ,,sustorėjau” iki 60
kg. Tai buvo jaučiama ir pagal veržlių
veržimą ir pagal metalinių detalių
kilnojimą. Po viso to, ką teko išgyven-
ti, darbas pas Vasilijų (jeigu teisingai
atsimenu jo vardą) Popovą man buvo
kaip kokia sanatorija.

* * *
Vieną kartą, nepamenu kokia

proga, man teko įeiti į pačios ameri-
kiečių elektrinės pečkurių skyrių.
Ten išvydau 12 pakurų – krosnių, ku-
riuose liepsnojo ugnis. Iš karto ne-
supratau, iš kur atsiranda ta liepsna.
Vienas iš ,,kačegarų” man paaiški-
no:

Iš vagonėlių iškrauta anglis bul-
dozeriais pristumiama iki specialios
angos – ,,šachtos’’, esančios prie elek-
trinės. Iš ten transporterio juostomis
anglis patenka į malūną, kuris anglį
susmulkina. Susmulkinti anglies mil-
tai toliau transporteriais keliauja
prie 12 ventiliatorių pūtimo angų. Iš
kur patenka į krosnį. Taip į dulkes
pavirtusi anglis pastoviai dega ant
įkaitusių krosnių grotelių.

Kaip minėjau anksčiau, visa elek-
trinės įranga buvo atgabenta iš Ame-
rikos. Ją įrengti atvyko daug ame-
rikiečių specialistų. Keli seni kaliniai
pasakodavo apie tuos stebuklingus
laikus. Kai statė elektrinę, juos sočiai
maitindavo amerikietiška ,,tušonke”
bei kitais kokybiškais maisto produk-
tais, apie kuriuos mes tik pasvajoti
galėdavome. Kai amerikonai išvyko,
,,pakazucha” (apgaulingas dirbtinu-
mas) su ,,tušonke” baigėsi – ją gauda-
vo tik enkavėdistai.

20. Pas ,,kūmą”

Po pusantrų metų vargo Ugolj
Elgene vieną gegužės dieną, po ry-
tinio patikrinimo, mane nelauktai
iškvietė į administracinį baraką pas
,,kūmą” (lagerio pagrindinį polit-
ruką). Toks iškvietimas man nieko
gero nepranašavo. Aš labai išsigan-
dau. Pirmiausia nudiegė mintis, kad,
galbūt, kas nors išdavė apie mano per
daug draugiškus ryšius su Popovu ir
mašinistais. O gal ir jie patys? Vėliau
išsigandau, kad greičiausia, kažkas iš
gyvenvietės paskundė apie mano
,,malkų biznį”. Ir dėl to dabar įvyks
akistata bei tardymas. Patyręs tiek
enkavėdistinės klastos ir žiaurumo,
kiekvieną nelaisvės dieną gyvenau
kaip ant adatų. Todėl ten eidamas
ruošiau save psichologiškai naujiems,
dar sunkesniems išbandymams. Pas-
toviai jaučiau, kad vieną gražią dieną
gali ateiti laikas, kai enkavėdistai
sumąstys mane paprasčiausiai sunai-
kinti, kaip labai nepageidaujamą liu-
dininką arba dėl kitų man nežinomų
priežasčių. Kai mane iškvietė, aš ir
pagalvojau, kad toks laikas jau atė-
jo.

Įėjęs ,,kūmą” radau vieną sėdintį

už stalo. Stengdamasis neišduoti
jaudulio, kaip galėdamas šaltai atra-
portavau savo maldelę: ,,S-733 ir t.
t...”

,,Kūmas”, pakėlęs nuo stalo akis,
išsiviepė ir neva ,,draugiškai” pa-
guodė, vartydamas kažkokį popie-
rių:

– Tau daugiau nebereikės taip
prisistatinėti ,,graždanin Čierškus”
(pilieti Čerškau). Vartant tavo bylą,
suradome, kad tu čia pas mus per
klaidą pakliuvai... Tu juk buvai
nuteistas ,,ITL” režimo. Todėl dabar
esi perkeliamas į ,,ITL” lagerį (,,Is-
pravitelno trudovoj lagerj” – Pataisos
darbų stovyklą). ,,Vot ukaz” (Štai
įsakas). Paduodamas lapą pridūrė: –
Perskaityk ir pasirašyk, kad susipaži-
nai.

Tame oficialiame sovietiniame
dokumente buvo parašyta tai, ką jis
pasakė žodžiu.

– Aš Jumis netikiu! – perskaitęs
atvirai pasakiau ,,kūmui”, žiūrė-
damas tiesiai į akis.

Tas tik nusijuokė:
– Padpišy, padpišy! Chūže kak tut

– niebūdet! (Pasirašyk! Blogiau negu
čia – nebus!), – švelniai įtikinėjo en-
kavėdistas.

Klusniai čia pat įvykdžiau palie-
pimą, nors nepatikėjau nei raštu, nei
juo labiau ,,kūmu’’. Kai padėjau savo
parašą, čekistas liepė:

– Susidėk savo daiktus ir eik prie
,,vachtos”. Ten tavęs lauks sargyba.

Atsisveikinant ,,kūmas” netikė-
tai atsistojo iš užstalės ir ištiesė man
ranką linkėdamas ,,geros kloties”. Aš
netekau amo.

Kai kamuojamas įvairių priešta-
ringų minčių ir įtarinėjimų sugrįžau į
savo baraką, mano brigados draugai
jau buvo išėję dirbti į elektrinės zoną.
Šiame lageryje su manimi kalėjo a. a.
Vidmantas Bliūdžius, Alfonsas Sku-
kauskas, Jonas Jasiukaitis, Stanke-
vičius (iš Marijampolės, vardo nepri-
simenu, berods, Vladas), ir daug daug
kitų lietuvių, kurių vardų bei pavar-
džių jau neatsimenu.

Su labai bloga nuojauta ir aša-
romis akyse, kad negalėsiu atsisvei-
kinti su visais draugais, aš susidėjau
savo asmeninius daiktus į nedidelį
ryšulėlį. Netrukus mane išsivesti
atėjo prižiūrėtojas. Atsisveikinau tik
su barake pasilikusiais keliais tvar-
kiniais ir nuo darbo dėl ligos laikinai
atleistais kaliniais. Palikęs jiems savo
rytinį duonos davinį, neramia širdimi
išėjau link zonos vartų.

Prie ,,vachtos” manęs jau laukė
enkavėdistai. Vienas iš jų, jaunesny-
sis leitenantas, su pistoletu prie diržo
rankose laikė aplanką. ,,Vachtoje” jis
paklausė mano pavardės, vardo bei
tėvavardžio ir įsidėjo į aplanką ke-
lionės dokumentus. Kai atsakiau,
sargybos būdelėje padarę kratą, ma-
ne išsivedė iš zonos. Už tvoros jau
stovėjo nedengtas sunkvežimis su
aukštais bortais, kurio kėbule sėdėjo
du NKVD kareiviai su automatais.
Karininkas liepė lipti į sunkvežimio
kėbulą ir atsisėsti gale. Aš, smarkiai
abejodamas, kad mane iš tikrųjų per-
kelia į kitą lagerį, abejingai padariau,
kaip įsakyta, atsiremdamas nugarą į
galinį bortą. Konvojaus viršininkas
įlipo į kabiną ir mes pajudėjome ke-
liu, vedančiu Magadano link.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Savo gyvenime Dievui ji visada

turėjo ir laiko, ir noro. Ji daug kur
įžvelgia Dievo valią ir vadovaujasi Jo
duotomis gairėmis doram gyvenimui
ir tinkamiems sprendimams. Į poli-
tiką įsitraukė pamažu, tiesiog natū-
raliai, pradėdama nuo tėvų-mokytojų
organizacijos. Vėliau tapo išrinkta
miestelio burmistre. Netrukus savo
užsispyrimo ir įvairių į viešumą skan-
dalų dėka ji buvo išrinkta Alaska val-
stijos gubernatore. Tas pareigas
einant Palin buvo pasiūlytas JAV vi-
ceprezidentės postas Respublikonų
partijos sąraše. 

Knyga knibždėte knibžda įdo-
miomis politinėmis intrigomis, pasa-
koja apie mažai žinomus užkulisius.
Knygos pabaigoje autorė kiek plačiau
apibendrina savo politinę filosofiją,
artimai susitapatindama su preziden-

to Ronald Reagan ideologija. Ji save
apibūdina kaip ,,Commonsense Con-
servative”, taigi, gaspadoriška kon-
servatore. Tiek respublikonai, tiek
demokratai jai per daug meilės su-
kaupę neturi, nes savo laiku ji ir vie-
niems, ir kitiems ant nuospaudų li-
po.

2008 m. spalio 22 d. ,,Draugo”
skiltyje Palin skaitytojams pristačiau
kaip viešnią iš Šiaurės. Ten taip pat
paminėjau sklandančius gandus apie
jos prosenelių kilmę iš Lietuvos. Vė-
liau tą straipsnį pasiunčiau tiesiai į
Palin namus, prašydamas pakomen-
tuoti apie jos galimą ryšį su Lietuva.
Gautame atsakyme iš jos apie galimą
ryšį nekalbama, bet savo ir savo vyro
Todd vardu ji dėkoja už gautą laišką,
parodytą dėmesį ir atsiųstą iškarpą iš
,,Draugo”. Dar pridėjo ir autografuo-
tą nuotrauką.

Pašėlęs dramblys atitrūksta nuo bandos

Algird  R. Ostis, gyvenantis Oak  Brook, IL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytojas dienraščio leidybai paremti paaukojo 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Milda Memėnas, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė laikraščio prenu-
meratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Viltis A. Jatulis, gyvenanti Woodland Hills, CA, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 55 dol. auką. Labai ačiū.

Stanislava Didziulis, gyvenanti Cicero, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Marija Kuprienė, gyvenanti  Riverside, IL, atsiuntė „Draugui”
dosnią 100 dol. auką. Labai ačiū už Jūsų paramą.

Zita Radze, gyvenanti Livonia, MI, pratęsė laikraščio prenumeratą
ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Esame labai dėkingi už paramą.

G. V. Plukas, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo laikraščio leidybai paremti dosnią 100 dol.
auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.
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Dar vienas J. Bertulio (1893–1969) kūrybos leidinys
Lietuvoje pasirodė trečioji jo knyga

EDVARDAS ŠULAITIS

Iš Vilniaus atkeliavo jau trečiasis
Lietuvoje išleistas kompozitoriaus J.
Bertulio – (,,dėdės Juozo”)kūrybos
sąsiuvinis. Tai didžiausias iš visų  išs-
pausdintų Bertulio leidinių. Jį, kaip
ir ankstesnius du, mums parūpino jo
dukra Ina Bertulytė-Bray, gyvenanti
Seattle, WA. I. Bertulytė, gerai žino-
ma tos tolimos vietovės lietuvių ben-
druomenės vei kėja, jau seniai pradėjo
rūpintis, kad jos tėvo gausi kūryba
būtų prieinama visame pasaulyje gy -
ve nantiems lietuviams. 

Apžvalgą apie leidinį noriu pra -
dėti leidėjos ,,Pratarmės įžanga”:
„1991 metų vasarą iš Lietuvos buvo
pareikalauta dar viena žiauri auka:
Me dininkuose žuvo septyni pasienio
sargybiniai. Skendome liūdesy Anta -
kalnio kapinėse laidodami tuos did -
vy rius. Prakalbų patriotiniai žodžiai
ir choro dainos mus guodė. Apeigoms
pasibaigus ir laidotuvių dalyviams
skirstantis, kapinių šlaituose tarp
medžių ir kapų spontaniškai iš visų
pusių pasklido dainų garsai. Grau -
džios, visiems žinomos melodijos ap -

supo ir jau palaidotus, ir mus, čia su -
graudintus. 

Viena iš tų nuskambėjusių, nu ai -
dėjusių dainų buvo mano tėvo sukur-
ta lopšinė ‘O, atsimenu namelį’.
Skausmo valandą žmonės pasirinko
šią dainą savo jausmams išreikšti. Pa -
jutau nenumaldomą norą, kad mano
tėvo Juozo Bertulio kūryba sugrįžtų į
Lietuvą. Jo dainos bei muzika turi čia
surasti sau vietą repertuaruose ir
bibliotekų lentynose. Nors jo kūnas
ilsisi toli nuo Tėvynės, Amerikoje, ta -
čiau tą dieną man buvo aišku, kad jo
širdis, kaip ir jo šaknys, yra Lietu vo -
je. 

Beveik visi Juozo Bertulio kū -
rinių archyvai yra Čikagoje, Lituanis -
tikos tyrimo ir studijų centro Juozo
Žilevičiaus ir Juozo Kreivėno lietuvių
muzikologijos archyve: rankraščiai,
išspausdinti kūriniai, dainos, įrašytos
į plokšteles, juosteles ar CD, straips-
niai, nuotraukos bei kita medžiaga.
Aš ilgai ir intensyviai dirbau tame
centre, išnagrinėjau ir perspausdinau
jo kompozicijas. Taip pat daug me -
džia gos radau Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje. Kai kurie
kūriniai išsilaikė daugiau kaip 70
metų! Tačiau dauguma tėvo prieš -
karinių rankraščių yra dingę.” 

Telpa apie šimtinė dainų

Knyga 147 puslapių, 130 jų skirti
dainų žodžiams ir natoms, taip pat
vaizdingoms dailininko Algimanto
Švažo iliustracijoms, šį leidinį labai
pagyvinančioms ir skatinančioms jį
paimti į rankas. Dalis nuopelnų ten -
ka ir dailininkui Rimantui Dicha -
vičiui, leidinio apipavidalintojui ir
vir šelio autoriui (nors kitoje knygos
vietoje pažymėta, kad jos viršelyje –
dailininko Vitolio Trušio mozaika
„Ąžuolas”). 

„Tėveli, ant savo muzikos
sparnų sugrįžai į mylimą

Tėvynę”

Prie šios knygos leidimo daugiau-

Naujojo leidinio viršelis.   

siai prisidėjusi dukra Ina įžanginę
kal bą pradeda tokiais žodžiais: „Esu
labai dėkinga Kastyčiui Barisui, Vil -
niaus pedagoginio universiteto do -
cen tui bei Lietuvos muzikos ir teat ro
akademijos dėstytojui, už jo kruopštų
darbą perrenkant ir paruošiant dai -
nas, koordinuojant visą leidybos eigą
ir rašant įvadą. Labai dėkoju Dainiui
ir Astai Vaičekoniams, gyvenantiems
Amerikoje, kurie neskaičiuodami va -
landų sėdėjo prie pianino, padėjo man
atrinkti dainas, išsiaiškinti lietu-
viškus muzikos terminus tam, kad
galėčiau juos išversti į anglų kalbą.
Dailininkas Rimantas Dichavičius
viršelyje vaizdžiai išreiškė tą lietu-
višką dvasią, kuri vėliau nuskam-
bės pagal leidinyje išspausdintas na-
tas...”

Ina Bertulytė dėkoja  Antanui ir
Da lilei Polikaičiams, Danutei Rakš -
nienei, vyrui Jamesui, dukroms Ilo -
nai ir Danielai, taip pat kitiems, ku -
rie padėjo, patarė, palaikė ir paskati-
no įgyvendinti šį projektą. 

Šios knygos oficialus leidėjas –
Vilniaus pedagoginio universiteto lei-
dykla. Kaip metrikoje teigiama: „Rin -
kinyje sudėtos visą autoriaus gyveni -
mą kurtos ir rinktos dainos, skirtos
vaikų chorams, ansambliams, solis-

tams. Knygoje esančius kūrinius re -
komenduojama taikyti ikimokykli -
nio, pradinio ir neformaliojo muzikos
ugdymo veikloje.” 

Leidinį maketavo Jonas Ta mu-
lionis, išleistas jis 300 egz. tiražu. 

Trumpai apie knygos 
autorių

Čikagoje gyvenantys vyresnio
amžiaus mūsų tautiečiai gerai atsi-
mena šios knygos autorių, kuris ak -
tyviai dirbo daugelyje sričių. J. Bertu -
lis buvo vienas tų kompozitorių (kar -
tu jis darbavosi ir kaip chorvedys,
pedagogas, teoretikas, vargoninin -
kas), kurio kūryba ir veikla vystėsi
lietuvybės dvasioje. Jo gyvenime ir
kūryboje atsispindėjo tragiška Lietu -
vos istorija, pradedant nuo caro lai -
kų. 

J. Bertulis gimė dar caro valdymo
metais (1893 m. sausio 1 d.) Šiaulių
apskrityje, mirė 1969 m. rugsėjo 13 d.
Čikagoje. Jo kūryba ilgus metus
plačiai skambėjo Amerikoje. Kom -
pozitoriaus kūrinys „O, atsimenu
namelį” yra įtrauktas į IX lietuvių
dainų šventės, vyksiančios šią vasarą
Toronte, repertuarą. 

Apie kūrėją J. Bertulį (,,dėdę
Juozą”) ir jo veikliąją dukrą – I.
Bertulytę-Bray būtų galima daug ir
ilgai rašyti. Gal tai padarysime kita
proga. O dabar – imkime į rankas jo
naujai išleistą kūrinių knygą ir patys
dainuokime ar mokykime savo jau -
nąsias atžalas, taip įamžindami šio
kū rėjo atminimą. 

Knygą galima įsigyti dienraščio
„Draugas” knygyne, 4545 W. 63rd St.
Chicago, Il 60629. 

Knygos kaina  – 17 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiun -
čiant daugiau leidinių – už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis. 

Prieš perkant knygą prašome pa -
skambinti administracijai tel.: 773-
585-9500.

Pasibaigė lietuviškų filmų festivalis Čikagoje

Vakar, sausio 26 d.,  pasibaigė Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių miestų komiteto ir LR Generalinio konsulato Čikagoje rengtas lietuviškų filmų festivalis.
Šiuolaikinio lietuviško kino kūrėjų darbus pristatė kino bendrovės „Era Film” direktorė ir pro diuserė Rasa Miškinytė (d.). Žiūrovams įvairiose Čikagos salėse
buvo parodyta 10 lietuviškų filmų. Kaip sakė R. Miškinytė, ji norėjo žiūrovus ne tik supažindinti su naujaisiais darbais, bet ir parodyti linksmesnius filmus. 

Nuotraukose: susitikimas su režisiere R. Miškinyte Čikagos lituanistinėje mokykloje.                                             Laimos Apanavičienės nuotraukos

Kompozitorius Juozas Bertulis   
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Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Margumynai

Gamtinė įvairovė 
E. Drobelio fotonuotraukose

Seime surengtoje parodoje – ži-
nomo gamtininko, Dzūkijos naciona-
linio parko direktoriaus pavaduotojo
Eugenijaus Drobelio įamžinti reti
Lietuvos gyvūnai ir paukščiai, nyks-
tančios rūšys. Parodos apie gamtą
nuotraukų mozaikoje – tetervinai,
juodieji gandrai, didysis apuokas ir
kiti gyvūnai, įtraukti į Raudonąją
knygą.

Jungtinių tautų Generalinė
asamblėja 2010-uosius paskelbusi
Tarptautiniais biologinės įvairovės
metais, ragina valstybes nares prisi-
dėti prie metų renginių didinti vi-

suomenės supratimą apie biologinės
įvairovės svarbą. Biologinės įvairovės
konvenciją yra pasirašiusios 188
šalys, taip pat ir Lietuva.

www.vstt.lt

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
rekomendacijas, vairuojantis auto-
mobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Tel.
773-715-5364.

* Moteris gali pakeisti senelių prie-
žiūros darbe savaitgaliais pietvaka-
riniuose rajonuose. Patirtis, vairuoja,
legalūs dokumentai. Tel. 630-759-
0510, palikti žinutę arba tel. 224-766-
9067.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* 27 m. mergina ieško senelių ar
vaikų priežiūros darbo. Anglų kalba,

vairuoja. Tel. 773-627-8011.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills,
ieško darbo šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

PASLAUGOS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Atkelta iš 3 psl. Japonija, Pietų
Korėja, Honkongas, Taivanis ir Sin-
gapūras yra geri pavyzdžiai šalių,
kurios, turėdamos ribotus  žemės iš-
teklius, sugebėjo pakeisti ir išvystyti
ekonomiką pasinaudojant kūrybi-
niais žmogiškaisiais ištekliais. Eko-
nomistai vis dažniau atkreipia dė-
mesį, jog XXI amžiaus aršiausia kon-
kurencija nusimato ne dėl piniginio
kapitalo ar žemės išteklių, bet dėl ta-
lento. Laimėtoja, bus ta šalis, kuri
pritrauks ir išlaikys daugiausia kvali-
fikuotų aukščiausios kategorijos dar-
buotojų.

Namų darbų, be abejo, yra
nemažai – žmogiškojo kapitalo plėto-
jimas, švietimas, skaidrumas, inova-
cijos. Tačiau jau šiandieniniai pasie-

kimai informacinių technologijų sri-
tyje ar Lietuvos kompanijų sėkmės
istorijos biotechnologijų ar mobiliųjų
technologijų srityse verčia susimąs-
tyti, kad  esame toli nuo „bulvių ša-
lies” tapatybės. Singapūras galbūt
dar toli ir mokslas bei darbo kultūra
gerokai skiriasi, tačiau mūsų galimy-
bės investicijų ir aukštųjų technologi-
jų srityje perša ambiciją ir provokuo-
jantį klausimą, kodėl negalėtume
pakartoti šios sėkmės istorijos Lietu-
voje?

Autorius yra  premjero Andriaus
Kubiliaus patarėjas finansų ir eko-
nomikos klausimais.

Sutrumpinta

Bernardinai.lt

LIETUVA – ŠIAURĖS EUROPOS
SINGAPŪRAS

IEÍKO DARBO

*Atiduodam svetainės minkštą dalį,
gyvenam Plainfield. Tel. 630-854-
0499.

ÎVAIRÙS

A † A
SALOMĖJA ASTRAUSKAS

(SIPAILA)

Mirė 2010 m. sausio 25 d., savo namuose, sulaukusi 81 metų.
Gyveno Oak Lawn. Į JAV atvyko 1949 m.
Gimė Kudirkos Naumiestyje,  Suvalkų apskrityje.
Nuliūdę liko: vyras Antanas, sūnus Jonas su žmona Marianne,

duktė Jūratė ir vyras Jerry Hughes, anūkai Gabija, Jerry ir Chris-
tina.

Salomėja daug metų padėjo Beverly Country Club ir Christ ligo-
ninei. Dirbo kasininke.

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 27 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v.
Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028  S. Southwest Hwy (7700
W.) Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 28 d. Iš laidojimo namų
10:30 val. ryto a. a. Salomėja bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, 69th ir Washtenaw, Chicago, kurioje 11:30 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus pa-
laidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

Elektroniniame kalendoriuje – patarimai,
kaip tausoti aplinką ir piniginę

Ar įmanoma tausoti aplinką ir
tuo pačiu sutaupyti pinigų? Šiaurės
ministrų tarybos biuras pristato elek-
troninį 2010 m. kalendorių, kuris
kiekvienam metų mėnesiui turi po
vieną paprastą, tačiau išmintingą
patarimą, kaip ekonomiškiau tvar-
kyti savo namų ūkį.

„Dažnai norime, bet nežinome,
kaip prisidėti prie aplinkos saugoji-
mo. Įsivaizduojame, kad tam prireiks
didelių pastangų. Nieko panašaus, tai
įrodo šiame kalendoriuje pateikiami
paprasti ir lengvai įgyvendinami
patarimai. Jie neturės didelės įtakos
jūsų gyvenimo kokybei, tačiau jų
poveikis aplinkai bus milžiniškas. Be
to, sutaupysite pinigų”, – sako kalen-
doriaus autoriai. Pavyzdžiui, jei
kaskart besivalydami dantis užsuk-
site čiaupą, per metus sutaupysite
kelis šimtus litrų vandens ir į aplinką
pateks maždaug 3 kg šiltnamio dujų
mažiau. Vienas kilogramas šiltnamio
dujų užima pusę kubinio metro, o tai

yra maždaug trys vonios arba apie
500 litrų.

Kitas aktualus patarimas – kaip
taupyti pabrangusią elektros energi-
ją. Siūloma nepalikti televizoriaus ir
kitų elektrinių prietaisų budėjimo
režimu. Visi namuose esantys prietai-
sai, palikti budėjimo režimu, bet
neišjungti iš tinklo, gali sunaudoti
nuo 4 iki 10 procentų namų ūkyje su-
vartojamos elektros energijos.

Statistikos duomenys rodo, jog
lietuviai didžiąją dalį savo pajamų
išleidžia maistui. Tačiau taip pat
paskaičiuota, kad šiandien daugiau
nei 1/4 pagaminto maisto Lietuvoje
patenka į sąvartynus. Patariama
pirkti tiek, kiek suvalgote, todėl prieš
einant apsipirkti vertėtų pasidaryti
pirkinių sąrašą.

Leidinį parengė Šiaurės ministrų
tarybos biuras Lietuvoje kartu su
Europos Komisijos atstovybe Lietu-
voje.

Delfi.lt

Pandos reklamuos ,,World Expo 2010”
Šanchajaus zoologijos sodo lan-

kytojams pristatytos dešimt didžiųjų
pandų. Taip vyksta pasirengimas ge-
gužę prasidėsiančiai pasaulinei paro-
dai „World Expo 2010”. Sausio pra-
džioje iš Sičuano provincijos į Šan-
chajų buvo atgabenta dešimt pandų.

Iš pradžių jas laikė karantine, kad
prisitaikytų prie naujų gyvenimo
sąlygų. Pandos bus vienas iš daugelio
reginių, laukiančių parodos, kuri
vyks nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.,
lankytojų.

Delfi.lt

Pristatytas naujas Žemaitijos nacionalinio
parko tiklalapis

Žemaitijos nacionalinio parko
vadovybė atnaujino savo interneto
svetainę – www.zemaitijosnp.lt. Nuo
šiol interneto svetainėje bus dedamos
nuotraukos ir filmuota medžiaga, bus
teikiama informacija apie renginius
ir įvykius.

Naujoje interneto svetainėje pa-
teikta daug informacijos apie gamtą
ir įdomiosios statistikos. Pavyzdžiui,
kad Žemaitijos nacionaliniame parke
auga net 1,252  augalų rūšys (iš jų
net 66 įtrauktos į Lietuvos raudonąją
knygą), 739 grybų rūšys, 1,975 gy-
vūnų rūšys. Nacionaliniame parke
yra 53 kaimai, įrengtos 9 stovykla-
vietės ir poilsiavietės. Lankytojams
patrauklia forma pateikta turistinė
informacija, kur ir ką galima veikti
nacionaliniame parke įvairiais metų
laikais, įdomiai aprašyti pažintiniai
pėsčiųjų ir dviračių takai. Kas neži-
nojo, sužinos, kad Platelių lankytojų

(informacijos) centras organizuoja
įvairaus pobūdžio pažintines gam-
tines ir kultūrines išvykas.

Interneto svetainės galerijoje
lankytojai galės pasigrožėti Žemaiti-
jos nacionalinio parko kraštovaiz-
džiu, augalija ir gyvūnija. Lanky-
tojams pateikiamas Žemaitijos nacio-
nalinio parko turistinis žemėlapis.

Paspaudę www.zemaitijosnp.lt
nuorodą lankytojai sužinos, kad
Žemaitijos nacionaliniame parke yra
22 valstybės saugomi gamtos paveldo
objektai, o kai kurie iš jų išties ne-
pakartojami: tai ir 5 metrų ilgio Uba-
gų kalno akmuo, ir 180 metų senumo
Platelių liepa, ir storiausias Lietuvoje
Raganos uosis, kurio kamieno apim-
tis – 7,2 metro, o aukštis – 32 metrai. 

Informacija pateikiama lietuviu,
anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.

Bernardinai.lt

Apsilankykite internetinėje svetainėje
www.draugas.org
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės sausio 31 d.
tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje maloniai visus
kviečia į Jaunimo centro kavinę pa -
skanauti mielinių blynų su obuolių
ko še. Savo apsilankymu paremsite
Jau nimo centrą.

�Pasaulio lietuvių centras visus
kviečia į metinį pokylį ,,Viduramžių
puota”, kuris vyks vasario 6 d. 6 val.
v. Programoje dalyvauja: ,,Dance -
Duo”, ,,Gabija” ir ,,Cigarai”. Visus
vai  šins restoranas ,,Kunigaikščių už -
eiga”. Atvykusių į puotą  Viduramžių
rūbais laukia staigmena. Vietas už -
sisakyti galite tel.: 630-852-3204
(Dai na Siliūnienė)  arba tel.: 630-915-
3110 (Goda Misiūnienė).

�Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyriaus iškilminga sueiga
įvyks š. m. vasario 6 d. 4 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, apati -
nė je valgyklos salėje. Dalyvau jame
uni  formuoti.

�Lietuvos Vyčių Mid-America
apygarda š. m. vasario 7 d. ,,Hilton”
viešbutyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak
Lawn, IL rengia 50-ąją  puotą ,,Lie -
tuvos prisiminimai”. Kokteiliai – 1
val. p. p.; pietūs – 2 val. p. p.; progra-
ma – 3 val. p. p. Savo apsilankymu
pagerbsite organizaciją ,,Vaiko vartai
į mokslą”, kuri rūpinasi rizikos gru -
pės šeimų vaikais Lietuvoje. Įėjimo
auka – 50 dol. Vietas užsisakyti galite
tel.: 708-424-4119 (Doleres Wainaus -
kas) arba 708-423-4213 (Lorraine
Svel nis.

�Vasario 7 d., sekmadienį, Pa -
sau lio lietuvių centro didžiojoje salėje
(14911 127th St., Lemont, IL) po 11
val. r. šv. Mišių Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje vyks organizaci-
jos ,,Vaiko vartai į mokslą” metinis
veik los aptarimas. Po pie tės pradžia –
12:30 val. p. p. Dau giau informacijos
rasite tinklalapyje www.childgate.
org arba parašę el. pašto adresu:
vvm@childgate.org

�Metinis Ateitininkų namų na -
rių susirinkimas Ateitininkų namuo -
se, 1380 Castlewood Dr.,  Lemont, IL
įvyks vasario 20 d. 9:30 val. r. Tą patį
šeštadienį 8 val. r. bus atnašaujamos
šv. Mišios Palaimintoj J. Matulaičio
misijoje už gyvus ir mirusius narius.

�JAV LB Krašto valdybos kultū -
ros taryba ir Vidurio Vakarų apygar-
da vasario 20 d., šeštadienį, 7 val. v.
kvie  čia visus muzikos ir baleto gerbė -
jus į šventinį  Lietu vos meno meis trų

koncertą ,,Lietuvos Nepriklausomy -
bei – 92”. Koncerte dalyvaus Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro
žvaigždės – balerina Eglė Špokaitė ir
jos partneris Martynas Rimeikis,
smui  kininkas Martynas Švėgžda von
Bekker ir pianistė Ginta Čepinskaitė-
Bistras. Koncertas vyks Jaunimo
cent ro didžiojoje salėje (5620 S. Cla -
re mont Ave., Chicago, IL 60636). Dau-
giau informacijos tel.: 708-691-9674.

�Montessori mokykla ,,Žiburė lis”
veikia Pasaulio lietuvių centre, Le -
mont, IL. Priimami vaikai nuo 3 iki 6
metų. Atvirų durų diena, kur tėveliai
galės susipažinti su mokytojomis ir
mokymo programa, vyks pirma die nį,
vasario 22 d. nuo 9–11 val. r. Re -
gistracija 2010–2011 mokslo me tams
prasidės šeštadienį, kovo 6 d. Re gis-
tracija vyks tik tėvams atvykus į mo-
kyklą (eilės tvarka), tad prašome at-
vykti anksčiau, nes vietų skaičius ri-
botas. Daugiau informacijos rasite
tin klalapyje www.ziburelis.org arba
sužinosite paskambinę tel.: 630-257-
8891.

�Dvasinis susikaupimas vyks
vasario 27 d., šeš tadienį, 9 val. r. Atei -
tininkų namuose, 1380 Castlewood
Dr., Lemont, IL. Vedėjas – kun. Gin -
taras Jonikas. Rengia Akademinis
skautų sąjūdis ir Ateitininkų namų
valdyba. Registruotis prašome pas
Vi dą Maleiškienę tel.: 630-257-8087
arba el. paštu:

vidajonas@sbcglobal.net

�Informacinis susitikimas su
studentų ir moksleivių stažuočių
Lietuvoje organizatore, JAV LB Kraš -
to valdybos vicepirmininke Birute
Bub liene ir stažuotėje dalyvavusiais
studentais vyks vasario 21 d., sekma-
dienį,  1:30 val. p. p.  Lietu vių piliečių
klube, S. Bostone, 368 W. Broadway.
Daugiau informacijos apie stažuotes
galite rasti tinklalapyje: www.stazuo-
te.com/main/liss-pradzia/.

�Lietuvių liaudies šokių ansam -
b lis ,,Žaibas” kovo 6 d. dalyvaus Ma -
dison, WI vyksiančiame tarptautinia -
me festivalyje. Jų pasirodymas Over -
ture Center, 201 State St., Madison,
WI 53703, prasidės 1:45 val. p. p. Tel.
pasiteiravimui: 608-255-2964.

�Lietuviškų produktų – ,,Močiu -
tės” duonos, silkės ,,Zigmas” ir kitų
gardumynų jau galima nusipirkti ir
,,Deli in Middleton” (515 Junction
Rd., Madison, WI). 

IŠ ARTI IR TOLI...

Vasario 6 d., šeštadienį, 
po 4 val. p. p. šv. Mi šių 
Švč. Mergelės Marijos

Gimimo parapijos salėje
vyks klebono 

ANTANO MARKAUS 
60-mečio ir 

jo kunigystės 30-mečio
sukakčių pami nėjimas.

Apie savo dalyvavimą prašome
pranešti parapijos raštinės tel.: 773-
776-4600 arba tel.: 708-337-0193
(Mary Beth)

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS GYVENIMO DABARTIS  IR  ATEITIS

Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs šimtmečio. Aukokime Drau -
go fondui įvariomis – gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių ir kt. –
progo mis. Įamžinkime savo artimuosius Draugo fonde.  

Čekius rašyti:  Draugas Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimai
Vasario 6 d. 4:30 val. p. p. Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas
Latvian Hall, 10710 3rd Ave. NE, Seattle, WA. 

Lietuvos Nepriklausomybės šven  tinis minėjimas ir koncertas Phi la -
delphia įvyks sekmadienį, vasario 14 d., 2 val. p. p. Lietuvių namuose (Li -
thuanian Music Hall, 2715 E. All e gheny Ave., Philadelphia, PA 19134).
Pagrindinis kalbėtojas – JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybos pirmi -
ninkas dr. Jonas Prunskis. Jis kalbės tema ,,Lietuva gyva Amerikoje”. Me ninę
programą atliks Lietuvos prima balerina Eglė Špokaitė, baleto šokėjas Mar-
tynas Rimeikis ir smuiki nin kas Martynas Švėgžda von Bekker. Prog ramoje
dalyvaus Vinco Krėvės mo   kyklos mokinukai. Jus linksmins Lynne Cox vado-
vaujamas muzikos an samblis ,,Varpelis”. 

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas vasario 14 d., sekmadienį,
prasidės 9 val. r. šv. Mišiomis Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje, 53 Capitol
Ave., Hartford, CT. Po Mišių visi renkasi parapijos salėje. Pagrindinis kalbė-
tojas  kun. dr. Arvydas Žygas. Po minėjimo – užkandžiai. Bus renkamos aukos
bend ruomenės reikalams. Daugiau informacijos tel.: 860-657-9067 (D. Gra -
jaus kienė). 

Madison–Vilnius susigiminiavusių miestų komitetas vasario 16 d.
6:30 val. v. ruošia Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą, kuris vyks
Concourse Hotel (1 West Dayton Street, Madison, WI 53703). Pagrindinis
kalbėtojas – UW prof. emeritus Alfred E. Senn.

Vasario 16-tosios minėjimas Los Angeles, įvyks vasario 21 d. Šv. Ka-
zimiero parapijos patalpose, 2718 St. George St., Los Angeles, CA.  Prog-
ramoje:  10:15 val. r. – vėliavų pa kėlimas parapijos kieme;  10:30 val. r. – iškil-
mingos šv. Mišios; 12 val. p. p. – iškilmingas minėjimas ir me ninė programa.
Pagrindinė kalbėtoja – „Draugo” vyriausioji redaktorė Da lia Cidzikaitė. Me-
ninę programą at liks ansamblio „Spindulys” šokėjai, Moterų kvartetas ir Los
Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mo kiniai. 

Vasario 21 d. 1:30 val. p. p.  Bos ton Lietuvių piliečių klube vyks Lie -
tuvos Nepriklausomybės minėjimas. Koncertuoja žymūs Lietuvos atlikėjai
balerina Eglė Špokaitė, Fulbright stipendininkas smuiki nin kas Martynas
Švėgžda von Bekker, baleto šokėjas Martynas Rimeikis ir bostonietė pianistė
Ginta Bistras. Daugiau informacijos rasite tink la lapiuose: www.ballerinagal-
lery.com/spokaite.htm arba www.von bekker. com.

Nepriklausomybės dienos mi nė jimas ir Boston apygardos suva žia -
vimas vyks Providence, RI  vasario 28 d. Minėjimas prasidės 10 val. r. šv. Mi -
šiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje (350 Smith st. Providence, RI 0202908)
Pagrindinis kalbėtojas – bendruo me ni ninkas Gintaras Čepas. Po pranešimo –
kava ir užkandžiai. 1 val. p. p. pra sidės Boston apygardos suvažiavimas.
Dalyvauja apylinkių valdybos ir JAV KV vicepirmininkė Sigita Šim ku vienė-
Rosen. Daugiau informacijos tel.: 401-831-4270 (Aldona Kairienė).

Nijolė M. Nelson, gyvenanti  Chicago, IL, paaukojo „Draugo” lei-
dybai paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


