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JAV rytû pakrantèje siautè pùga

Vilnius, vasario 8 d. (ELTA) –
Sveikatos apsaugos ministras Algis
Čaplikas lieka savo pareigose, nes su
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
vadovu Žimantu Pacevičiumi pasi-
kalbėjęs premjeras Andrius Kubilius
negavo jokios informacijos, kad mi-
nistras būtų kaip nors įsivėlęs į ko-
rupciją.

Premjeras pripažįsta, kad svei-

katos apsaugos sistema yra viena la-
biausiai korumpuotų sričių, o A. Čap-
likas turi įsipareigoti, kad korupcija
sveikatos sistemoje būtų panaikinta.

Pats A. Čaplikas sako, kad poli-
tikas savo pareigose niekada negali
jaustis tvirtai, tačiau tikina, kad ir to-
liau vykdys užsibrėžtus darbus.

,,Mano tikslas buvo sveikatos ap-
saugos sistemos pertvarka. Mes ją

pradėjome ir vykdysime toliau. Mūsų
tikslai buvo labai paprasti, juos
skelbėme iš anksto – vaistų kainų nu-
statymas, ligoninių tinklo pertvar-
kymas. Be abejo, yra keistų pasiprie-
šinimų. Ką gi, apsisprendėme likti ir
toliau”, – sakė ministras.

Nors už kyšininkavimą nubaus-
tas sveikatos apsaugos viceministras
Artūras Skikas teisme sakė, kad pi-

nigus ėmė ne sau, o Liberalų ir centro
sąjungai (LiCS), kurios vicepirminin-
kas yra A. Čaplikas, ministras tikina
nieko apie tai nežinąs. A. Skikas yra
pašalintas iš valdančiosios LiCS kaip
padaręs jai žalą. Tuo tarpu partijos
vadovybė A. Čaplikui nurodė likti
sveikatos apsaugos ministro parei-
gose.

•Sveikata. Nauji tyrimai,
padedantys išvengti šir-
dies ligų (p. 3)
•Rinkimai Ukrainoje (p.
3, 9)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•Nė vienas nesigaili da-
lyvavęs XIII PLJ kongre-
se (2) (p. 4)
•A. Kubiliaus apsilanky-
mas San Francisco (p. 5)
•Prisiminimų dienoraštis
be datų (1) (p. 8)
•Šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (162) (p. 9)
•Iš Cicero lietuvių pa-
dangės (p. 10)

Ukrainos prezidento rinkimai: V. Janukovyç
tapo nebepavejamas

Connecticut valstijoje
îvyko duj¨ sprogimas

A. Çaplikas lieka sveikatos apsaugos ministro kèdèje
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Vilnius, vasario 8 d. (BNS) – Su-
skaičiavus 97,56 proc. apylinkių rin-
kimų komisijų protokolų, už opozici-
nės Regionų partijos vadovą Viktor
Janukovyč antrajame Ukrainos pre-

zidento rinkimų rate balsavo 48,49
proc., o už premjerę Julija Tymošen-
ko – 45,92 proc. rinkėjų, rodo balsų
skaičiavimo duomenys, paskelbti res-
publikos centrinės rinkimų komisijos

(CRK) tinklalapyje.
Neparėmė nė vieno kandidato

4,39 proc. balsavusiųjų. Taigi esant
nesuskaičiuotiems 2,44 proc. proto-
kolų, atotrūkis tarp kandidatų padi-
dėjo iki 2,57 proc., ir J. Tymošenko
jau nebegalės pavyti savo nesutaiko-
mo varžovo.

Rinkėjų aktyvumas vasario 7 d.
sudarė 69,07 proc. „Objektyviai rin-
kimų nugalėtojas pasikeisti jau ne-
gali, atotrūkis tik didės”, – sakė CRK
narys. Pasak jo, CRK laukia rinkimų
komisijos protokolų rusakalbiame
Kryme ir šachtininkų Luhanske, kur
suskaičiavus du trečdalius balsalapių
V. Janukovyč turi 80–90 proc. balsų.

Keturios balsavusių rinkėjų, iš-
einančių iš rinkimų apylinkių, ap-
klausos žadėjo V. Janukovyč pergalę
su vidutiniškai 49,5 proc., balsų, pa-
lyginti su 45 proc., kuriuos surinko J.
Tymošenko. Nukelta į 7 psl.

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) – JAV
rytinėje pakrantėje pagaliau liovėsi
snigti, tačiau gyventojams teko kai kur
nusikasti daugiau kaip 60 cm sniego.

Keliai vėl atidaryti, bet pareigūnai
ir toliau perspėja žmones, kad greit-
keliai gali būti apledėję ir klastingi.
Šimtai tūkstančių žmonių nuo
Pennsylvania iki New Jersey ir Virgi-
nia valstijose liko be elektros, šildymo
ir be galimybės pamatyti nacionalinės
amerikietiškojo futbolo lygos baigia-
mąsias rungtynes „Super Bowl”.

Philadelphia, šeštame pagal dydį
JAV mieste, judėjimas buvo sustojęs –
čia iškrito 67,5 cm sniego. Sunkus,
šlapias sniegas ant elektros laidų nu-
svarino medžių šakas, nuo jo svorio
įgriuvo keli stogai.

Dėl savaitgalį siautėjusios smar-
kios pūgos Washington, DC vasario 8
d. nedirbo JAV departamentai. Depar-
tamentų darbuotojai buvo paraginti
saugumo sumetimais likti namuose.
Minėtas sprendimas buvo taikomas
230,000 darbuotojų. Departamentų
uždarymas vieną dieną JAV vyriau-
sybei atsieina 100 mln. dolerių.

Savaitgalį Washington, DC siautėjo
viena smarkiausių per pastaruosius
dešimtmečius sniego audrų.

SCANPIX nuotr.

Balsavusių rinkėjų apklausos žadėjo V. Janukovyč pergalę. SCANPIX nuotr.

Vilnius, vasario 8 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
reiškė užuojautą JAV vadovui Barack
Obama dėl sprogimo Connecticut
valstijoje. Per sprogimą statomoje
elektrinėje vasario 7 d. žuvo mažiau-
siai 5 žmonės ir 12 buvo sužeisti. Anot
spaudos agentūrų, nelaimė įvyko at-
liekant dujų vamzdyno bandymą.

Ilgą laiką aukų skaičius buvo ne-
aiškus. Pradžioje ligoninės Middle-
town atstovas sakė, kad per sprogimą
galėjo žūti iki 50 žmonių.

Sprogimas nugriaudėjo ,,Kleen
Energy Systems” elektrinėje Middle-
town priemiestyje. Middletown yra
už 170 km į šiaurės rytus nuo New
York. Sprogimo jėga buvo juntama
net už 15 km. Elektrinę planuota ati-
daryti ateinančiomis savaitėmis.

Ugniagesių tarnybos atstovai sa-
kė, kad nežinoma, ar po apgadintos
elektrinės griuvėsiais liko užverstų
žmonių. Gelbėtojai tikrina nuolau-
žas, ieškodami galimų nukentėjusių-
jų. Kol kas nežinoma, kodėl sprogo
dujos. Sprogimo banga atplėšė dide-
lius metalo lakštus nuo elektrinės
pastato sienų.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Gydytojai, norėdami apsaugoti
nuo širdies ligų susirgimų, skaičiuoja
rizikos taškus (Risk score), kurie
apima – amžių, lytį, cholesterolio kie-
kį, kraujo spaudimo dydį, sergamumą
diabetu bei rūkymą. Šių taškų nusta-
tymas, ypač jei jie yra aukšti, leidžia
gydytojui patarti žmogui mesti rū-
kyti, pradėti mankštintis, sveikai
maitintis. Tai leidžia sumažinti riziką
susirgti širdies ir kraujagyslių ligo-
mis.

Pastaraisiais metais mokslinin-
kai pradėjo nustatyti naujus rizikos
veiksnius, vadinamuosius širdies bio-
žymeklius (cardiacic biomarkers),
kurių padidėjimas leidžia nuspėti
asmens riziką susirgti širdies ligomis.
Tai padeda atrinkti asmenis, kuriems
nedelsiant būtinas gydymas.

Gydytojai, siekiantys savo pa-
cientams sumažinti riziką susirgti
širdies ligomis, insultais, apsaugoti
juos nuo staigių mirčių, jau siūlo at-
likti kai kuriuos iš šių naujų tyrimų.
Kartais pacientai patys reikalauja
juos atlikti. Bet kol svarstoma dėl šių
tyrimų naudingumo, patariama pasi-
tarti su savo gydytoju dėl jų atlikimo
būtinybės.

C reaktyvinio baltymo
nustatymas

Vienas iš tokių tyrimų yra C
reaktyvinio baltymo (CRP – Reactiv
Protein) nustatymas.

„The New England Journal of
Medicine” 2008 metais paskelbė, kad
asmenys, turintys žymiai padidintą
CRP kiekį, bet normalų cholesterolio
kiekį, gali gerokai sumažinti galimy-
bę susirgti širdies ligomis ir išvengti
ankstyvos mirties, naudojant choles-
terolio kiekį mažinančius vaistus.
Išvada – nustatytas padidintas CRP
kiekis yra gana ankstyvas perspėjimo
ženklas.

C reaktyvinis baltymas yra gami-
namas kepenyse esant organizme už-
degiminiam procesui. Esant uždegi-
mui, kraujagyslių sienelėse susidaro
sklerotinės plokštelės ir išsivysto ate-
rosklerozė, kuri lemia insultų bei in-
farktų išsivystymą.

Šis tyrimas nėra iki galo patiki-
mas, nes uždegiminis procesas gali
būti ne tik kraujagyslių sienelėse, bet
ir kituose organuose. Tačiau tai lei-
džia užkirsti kelią sunkioms širdies ir
kraujagyslių ligoms asmenims, turin-

tiems nusiskundimų dėl širdies ir
kraujagyslių.

Amerikos širdies asociacija nepa-
taria CRP tyrimą atlikti visiems gy-
ventojams, bet tik tiems, kurie pri-
klauso vidutinei rizikos grupei.

• Homocisteinas
Tai yra viena iš amino rūgščių,

naudojama baltymo gamyboje. Padi-
dėjęs homocisteino lygis veda prie
širdies ligų, insulto, periferinių krau-
jagyslių ligų, todėl homocisteino tyri-
mas yra geras rodiklis nustatant rizi-
kos lygį. Sumažinti homocisteino kie-
kį kraujyje galima naudojant folinę
rūgštį, valgant žalias daržoves bei
geriant B grupės vitaminus, todėl šis
tyrimas nebūtinai sumažins širdies
ligos ar mirties atvejus.

• Lipoproteinas (a)
Yra manoma, kad blogo choles-

terolio (LDL) ir lipoproteino (a)
padidėjimas yra susijęs su genetika,
o ne gyvenimo būdu. Medikai teigia,
kad aukštas lipoproteino (a) lygis yra
aterosklerozės ir širdies ligų išsivys-
tymo priežastis. Jie pataria tyrimą
dėl LDL atlikti pirmiausia, o tyrimą
dėl lipoproteinų (a) atlikti tada, jei
asmeniui nustatyta aterosklerozė,
esant normaliam cholesterolio kie-
kiui, ar nėra organizmo atsako į gy-
dymą cholesterolį mažinančiais vais-
tais.

• Fibrinogenas
Fibrinogenas – baltymas, daly-

vaujantis kraujo krešulio (blood clot-
ting) susidaryme.

Padidintas fibrinogeno kiekis ro-
do, kad gali susidaryti daugiau krau-
jo krešulių arterijose, vedančiose į
širdį ir smegenis. Padidėjęs fibrino-
geno kiekis taip pat rodo uždegiminį
procesą, kuris gali dar labiau pablo-
ginti aterosklerozę.

Tačiau fibrinogeno kiekio nusta-
tymas yra taip pat nepatikimas ro-
diklis, numatant širdies ligas, nes,
nors fibrinogeno kiekis didelis, neį-
manoma nustatyti uždegiminio židi-
nio vietos.

Rūkymas, alkoholis, hormonų te-
rapija taip pat gali padidinti fibri-
nogeno kiekį.

Atsiminkite, nė vienas tyrimas
neapsaugo nuo širdies ligų ir, nepai-
sant šių naujų tyrimų, gydytojai pa-
taria vengti rizikos veiksnių: nerū-
kyti, sekti kraujo spaudimą, tikrinti
cholesterolio kiekį, nesusirgti cukri-
niu diabetu, teisingai maitintis, pas-
toviai sportuoti ir reguliuoti kūno
svorį.

Tik laikantis šių taisyklių, galė-
site sumažinti tikimybę susirgti šir-
dies kraujagyslių ligomis.

Būkite sveiki.

Parengta pagal žurnalą
„Parade”

Redakcijos žodis

Nauji tyrimai, padedantys
išvengti širdies ligų
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Čikagos ir Seattle lietuviams
jau neblogai pažįstamas reži-
sierius Paul (Paulius) Budraitis
vasario 6 d. Seattle teatre ,,The
Balagan” pristatė savo naują
pjesę – David Mamet ,,Edmond”.
Teatro studijas pradėjęs Indiana
University, nuo 2001 iki 2003
metų studijavęs Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijoje Vil-
niuje režisieriaus Jono Vaitkaus
klasėje, pastatęs keletą spek-
taklių Lietuvoje, Čikagoje ir
Seattle, jaunas režisierius ne-
slepia, jog lietuvių režisierių (J.
Vaitkaus, E. Nekrošiaus, O. Kor-
šunovo) įtaka jo kūryboje yra
ryški – jo spektakliai ypač vi-
zualūs, o dirbant su aktoriais
svarbų vaidmenį vaidina reži-
sierius. Jau bene porą metų
Seattle dirbantis Budraitis ban-
do rinktis naują kryptį teatre –
sugrįžti prie amerikietiško teat-
ro tradicijų, bet nepamirštant
Lietuvoje įgytos patirties.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja;

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis;

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”!

www.draugas.org

Surastas senėjimo
genas

Mokslininkai tikisi, jog pirmą-
kart atpažinus ilgaamžiškumo geną,
pavyktų surasti ir būdų, padėsiančių
žmonėms gyventi ilgiau. Mokslinin-
kams pavyko nustatyti geną, kuris
lemia biologinį žmogaus senėjimo
greitį. Pasak mokslininkų, nustačius
šį geną jaunystėje, būtų galima pa-
rinkti atitinkamą gyvenimo būdą.
Žiūrint toliau į ateitį, mokslininkai
mano, kad su šiuo genu pavykti elgtis
taip, jog būtų galima išplėsti gyveni-
mo trukmę.

„Atradimas pirmą kartą mums
paaiškina biologinį senėjimą”, – ci-
tuojamas profesorius Nilesh Samani
iš Lesteršyro universiteto (Didžioji
Britanija). „Tai pirmas žingsnis ban-
dant suprasti, kodėl žmonės sensta.
Jei tai suprastume iki galo, turėtume
galimybę manipuliuoti taip, jog pa-
veiktume vieno ar kito žmogaus
senėjimą”, – priduria mokslininkas.

Kūno ląstelės iki mirties nuolat
save atnaujina, tačiau šis atnaujini-
mas nėra tobulas, tad kūnas sensta
būtent dėl šio replikavimo klaidų.
Ląsteles pažeidžia ir chromosomų
grandinės galuose esantys telomerai,
nors jie jas apsaugo nuo sužeidimų,
tačiau chromosomoms skylant, telo-
merai po truputį trumpėja. Moksli-
ninkų atrastas TERC genas apibrė-
žia greitį, per kurį telomerai trumpė-
ja. Prof. N. Samani, savo tyrimo re-
zultatus išspaudinęs žurnale „Jour-
nal Nature Genetics”, palygino per
10 tūkst. žmonių biologinį senėjimo
procesą. Bernardinai.lt

Žuvies taukai
mažina psichikos

susirgimų tikimybę
Psichikos susirgimų rizikos gru-

pei priskiriami asmenys tikimybę
susirgti gali sumažinti, jei kasdien
vartos žuvų taukus, teigia moksli-
ninkai. Tiriamiesiems tris mėnesius
vartojant žuvų taukus, pasirodė, kad
šis maisto papildas toks pat veiks-
mingas kaip ir vaistai, susirgimų
šizofrenija sumažinęs ketvirtadaliu,
praneša BBC.

Mokslininkai mano, kad tokį po-
veikį turėjo žuvų taukuose esančios
omega-3 riebalų rūgštys, kurios aps-
kritai žmogui labai naudingos. „Mū-
sų gautos išvados, kad gydymas na-
tūralia medžiaga gali apsaugoti nuo
psichinių susirgimų arba bent nuto-
linti jų pradžią, suteikia vilčių, kad
gali būti alternatyvų antipsichozi-
niams vaistams”, rašoma tyrimo
ataskaitoje. Antipsichoziniai vaistai
stiprūs ir gali turėti smarkų šalutinį
poveikį, ir todėl kai kurie žmonės
negali jų vartoti. Tuo tarpu žuvų tau-
kus vartoti lengva, jie paprastai ne-
turi šalutinio poveikio.

Austrijos, Australijos ir Šveicari-
jos mokslininkai tyrė, kaip gydomas
81 žmogus, priskiriamas itin didelės
rizikos susirgti psichozėmis kategori-
jai. Pusė tiriamųjų tris mėnesius kas-
dien vartojo žuvų taukus (po 1,2 gra-
mo omega-3 rūgščių), o kiti gavo pla-
cebo (kokoso aliejaus). Po to tiriamie-
ji buvo stebimi metus. Žuvies taukus
vartojusiųjų grupėje nustatyti du psi-
chologiniai sutrikimai, o placebo
grupėje – 11 (atitinkamai 4,9 procen-
to ir 27,5 procento grupės narių).

Remdamiesi šiais duomenimis,
mokslininkai teigia, kad kas ketvir-
tas didelės rizikos grupės asmuo, var-
tojęs žuvų taukus, vienerių metų lai-
kotarpiu gali išvengti susirgti psicho-
zėmis. Balsas.lt
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Kas tie JAV prezidentų
,,State of the Union”

pranešimai?
ALEKSAS VITKUS

Amerikoje tapo tradicija, kad valstybės prezidentas kasmet Kon-
gresui ir visai tautai praneša apie praėjusiais metais jo adminis-
tracijos atliktus darbus, taip pat nurodo, kokiu keliu ir kokiais

prioritetais sekant ji dirbs ateinančiais metais. Toks metinis pranešimas,
angliškai vadinamas „State of the Union” ataskaita Kongresui, yra lyg ir
atsitiktinai šitaip paminėta JAV Konstitucijos II skirsnio (Article) 3
straipsnyje (Section): „Prezidentas laikas nuo laiko turi duoti Kongresui
ataskaitą apie krašto padėtį ir pasiūlyti Kongresui apsvarstyti priemones,
kurios, jo nuomone, yra reikalingos ir tikslingos.”

Tos Konstitucijos pirmieji trys skirsniai nustato JAV valdomų jėgų iš-
skyrimą ir jų tarpusavio kontrolę (checks and balances), aprašant visas
tris valdžios šakas: įstatymų leidimo (Congress), teisėsaugos (Supreme
Court) ir vykdomąją valdžią (Presidency).

Naudodamasis ta konstitucine teise, prezidentas gali atkreipti pilie-
čių dėmesį į įstatymus, kuriuos jis norėtų įgyvendinti. Jei pasitaiko krizė,
kai Kongresas neposėdžiauja, prezidentas gali pasinaudoti proga pasilai-
kyti iniciatyvą savo rankose, nekviesdamas Kongreso į reguliarią sesiją.

Kai Amerikoje (1861–1865 m.) vyko aršus pilietinis karas, žodis
„union” buvo ne tik kovos šūkis, norint išlaikyti vieningą nesuskilusią
valstybę, bet ir garbingas žodis, kuris reiškė visus šiauriečius karius. Žo-
dis „Union” imtas rašyti didžiąja „U” raide, jei tik buvo kalbama apie
Jungtines Amerikos Valstijas. Bet jau XIX amžiaus pabaigoje žodis „union”
pradėjo prarasti savo ankstyvesnę reikšmę ir po truputį tapo vartojamas
tik taip dar ir šiandien priimta reikšme – rašant apie darbo ar profesines
sąjungas.

Šitie Konstitucijoje paminėti pranešimai (nebūtinai kasmetiniai) to-
kiais tapo jau seniai, tuojau po JAV Konstitucijos ratifikavimo 1789 m.
Pirmą tokį pranešimą Kongreso akivaizdoje padarė pirmasis Amerikos
prezidentas George Washington 1790 m. sausio 8 d. New York mieste –
laikinoje to meto krašto sostinėje. Trečiajam prezidentui, Thomas Jeffer-
son, tokia kalba prie visą Kongresą pasirodė per daug monarchiška, jam
priminusi Anglijos karaliaus iškilmingą kalbą atidarant Parlamento sesi-
ją. Todėl, užuot kalbėjęs, Jefferson savo pranešimą nusiuntė Kongresui,
kur jis buvo perskaitytas visam Kongresui. Ta tradicija tęsėsi iki XX am-
žiaus, kol 1913 m. prez. Woodrow Wilson nutarė pranešimą skaityti pats.
Per daug metų pasitaikydavo ir išimčių. Pvz., prez. Jimmy Carter 1981 m.
pasitenkino savo pranešimą vien nusiuntęs Kongresui. Po jo sekę prezi-
dentai, pradedant Ronald Reagan, visi pasirinko savo pranešimus skaityti
patys.

Pradžioje tie pranešimai taip ir buvo vadinami (speeches arba addres-
ses), ir tik 1934 m. prez. Franklin D. Roosevelt savo pranešimą oficialiai
pavadino „State of the Union”. Remiantis 1933 m. sausio 23 d. ratifikuo-
ta XX Konstitucijos pataisa, naujai išrinktas Kongresas susirinko pirma-
jai sesijai ne ankstyvą kovo mėnesį, kaip buvo daroma iki tol, bet sausio
mėnesį. Pagal tą konstitucinę pataisą, naujai išrinktas prezidentas turėjo
pareigas perimti sausio 20 d. Metiniam pranešimui buvo pasirinktas pas-
kutinis sausio mėnesio trečiadienis, nors ir čia pasitaiko išimčių.

Tais metais, kai yra inauguruojamas naujai išrinktas prezidentas,
„State of the Union” pranešimą gali daryti ir pasitraukiantys prezidentai.
Ta teise pasinaudojo: Harry S. Truman 1953 m., Dwight D. Eisenhower
1961 m. ir Jimmy Carter (tik raštu) – 1981 m. Nuo 1989 m., pagerbiant ir
baigusiojo kadenciją prezidento pranešimą, naujieji prezidentai pradėjo
vengti savo pranešimus vadinti oficialiai „State of the Union” pranešimu.

Gal būtų įdomu paminėti, kad Calvin Coolidge buvo pirmasis prezi-
dentas, kuris 1923 m. savo pranešimą padarė per radiją, o per televiziją –
1947 m. prez. Harry S. Truman. Sužinojęs apie staiga įvykusią kraupią
erdvėlaivio „Challenger” nelaimę, prez. Reagan savo 1986 m. sausio 28
dienai numatytą pranešimą atidėjo savaitei.

Kadangi pranešimas daromas Kongreso rūmuose (Kapitolyje), tradi-
cija reikalauja, kad Kongresas prezidentą oficialiai pakviestų į ten atvyk-
ti. Ten dalyvauja visi Kongreso senatoriai ir atstovai, Aukščiausiojo Teis-
mo teisėjai, Vyriausiojo karinio štabo generolai, aukštieji užsienio valsty-
bių vadovai, diplomatai ir kviestieji svečiai.

Nors paprastai prezidento „State of the Union” pranešimas yra daro-
mas iškilmingai pateikiamos naujosios administracijos įstatyminės pro-
gramos pagrindu, buvo ir įdomių išimčių. Amerikai dar tik iš tolo stebint
Europoje ir Azijoje prasidėjusį pasaulinį karą, prez. Roosevelt 1941 m.
savo garsiame „Keturių laisvių” pranešime taip amerikiečius perspėjo:
„Kaip jūsų prezidentas, atlikdamas savo konstitucinę prievolę, aš turiu
jums duoti ‘State of the Union’. Noriu jums pranešti, kad mūsų krašto ir
demokratijos ateitis bei saugumas yra neišbrendamai įvelti į įvykius, vyk-
stančius toli nuo mūsų sienų.”

Prezidentas John F. Kennedy savo metiniame 1963 m. pranešime taip
šmaikščiai pajuokavo: „Aš jums galiu pranešti, kad šitos senos, bet kartu
ir jaunuoliškos valstybės (Union) padėtis (State) jos 175-sis gyvavimo
metais yra gera.” Po dešimties metų prez. Gerald Ford buvo pirmasis, ne-
bijojęs atvirai pripažinti, kad „State of the Union is not good”. Iš jo Bal-
tuosius rūmus perėmęs prez. Carter 1978 m. tvirtino, jog viskas yra „tvar-
koje”, o prezidentas Barack Obama savo š. m. sausio 27 d. darytą gana
liūdną pranešimą baigė tokiais žodžiais: „Metai buvo sunkūs.” Norint
aptarti jo visą pranešimą ir komentuoti reikėtų atskiro straipsnio.

Politologas, Ukrainos instituto
vadovas Vladas Sirutavičius sako,
kad rinkimai Ukrainoje – tarsi lenk-
tynės dėl didelio laimikio, todėl „visos
priemonės yra teisingos”. Pasak poli-
tikos mokslų specialisto, abu kandi-
datai į prezidento postą yra parengę
bent po kelis galimų veiksmų varian-
tus, jei rinkimų rezultatai jų neten-
kins. Tiesa, masinių neramumų ar
Ukrainos skilimo laukti nereikėtų, oli-
garchai, finansuojantys šiuos rinki-
mus, labiau už viską mėgsta ramybę.

– Kandidatai į Ukrainos pre-
zidento postą Viktor Janukovyč
ir Julija Tymošenko atvirai kal-
ba, kad, jei rinkimų rezultatai
netenkins, jie gali „išvesti žmo-
nės į gatves” arba imtis kitų
priemonių. Ko gali būti imtasi ir
kaip baigsis šie rinkimai?

– Posovietineje erdvėje retai kur
rinkimai vyksta be trukdžių. Net
Lietuvoje savivaldos rinkimus lydėjo
maži skandalai, o ten (Ukrainoje) yra
dėl ko peštis. Mes neįsivaizduojame,
kiek ten kas kainuoja, ir kiek, kas, ko
turi. Todėl pareiškimai apie galimus
veiksmus po rinkimų – nestebina.

Yra keli galimi scenarijai. Abi
pusės svarsto, skaičiuoja ir planuoja
galimus savo žingsnius. Vienas iš va-
riantų: išvesti žmones į gatves. Tiesa,
neaišku, kiek žmonių jie galėtų su-
rinkti, nes „išvesti žmones į gatves” –
kainuoja. Apie tai dabar rašo visa
spauda, net yra paviešinti protestuo-
tojų įkainiai. Taigi protestų galima
tikėtis, bet visi supranta, kad nebus
taip, kaip buvo per „Oranžinę revo-
liuciją”. Jokio spontaniško sukilimo
Maidane nebus.

Antras galimas scenarijus –
pradėti teismus. Kiek suprantu, jau
dabar abi pusės ruošia savo teisi-
ninkus ir teismus ketina užpilti viso-
kiausiais skundais. Tiesa, ankstesni
J. Tymošenko pareiškimai, kad ji ne-
sitaikys su pralaimėjimu, tėra skam-
bi retorika. Jos pareiškimai visada
būna „kieti”, bet gyvenimas sutvarko
taip, jog susitarti – reikia. Nemanau,
kad Ukrainoje gali kilti kažkokių pi-
lietinių neramumų, tai būtų pernelyg
pesimistinis scenarijus.

Tie, kurie stovi už abiejų kandi-
datų: rėmėjai, oligarchai nenori nera-
mumų. Yra riba, ties kuria reikės
sustoti ir imtis derybų. Daug kas
šiuose rinkimuose priklausys nuo to,
kaip ir dėl ko susitars abiejų kandi-
datų rėmėjai.

– Dažnai ir garsiai kalbama
apie Rusijos įtaką šiuose rinki-
muose. Spėliojama, kurį kandi-
datą palaiko Rusija. Ar Rusija
daro didelę įtaką Ukrainos prezi-
dento rinkimams?

– Nemanau, kad Rusija palaiko
kurį nors vieną kandidatą. Tiesa, rin-
kimus didžioji kaimynė akylai stebi,
bet nemanau, jog aktyviai kišasi.
Abiejų kandidatų pasisakymai Rusi-
jos atžvilgiu buvo gana santūrūs.
Pernelyg drąsu būtų sakyti, kad už
kažkurio iš jų stovi Rusija. Vakaruose
ir pas mus labai mėgstama kalbėti
apie Rusijos įtaką. Rusijos interesai
Ukrainoje – akivaizdūs, bet tai – kai-
myninė šalis, turinti 3 tūkstančių
kilometrų bendrą sieną, todėl poli-
tiniai, ekonominiai ir kultūriniai
saitai tarp šių šalių yra ir visada bus.

Nemanau, kad galima sakyti, jog
laimėjus vienam ar kitam kandidatui
laimės Rusija, manau, reikėtų tikėti,
kad laimės paprasti ukrainiečiai ir

Ukraina. Kartais keista klausyti kal-
bų, ypač Vakaruose, kur sakoma, jog
Ukraina turi būti arba su Vakarais
prieš Rusiją, arba – su Rusija prieš
Vakarus. Beje, tokių kalbų girdisi ir
Maskvoje. Nematoma jokio vidurio,
nematoma Ukrainos su jos naciona-
liniais interesais. Tarsi paneigiamas
Ukrainos valstybingumas, o juk tai –
valstybė, nepaisant visų jos bėdų.

– Ukrainoje gana įvairialypė
visuomenė, ,,Oranžinės revoliu-
cijos” metu net buvo kalbėta
apie galimą šalies skilimą. Ar tai
įmanoma?

– Po pirmojo rinkimų rato aiškiai
matoma linija, kur laimėjo vienas, o
kur laimėjo kitas kandidatas. Ta lini-
ja tarsi dalija šalį. Yra tam tikro at-
siribojimo, bet nežinau, ar iš to gali-
ma daryti kokias nors išvadas. Šalies
skilimo požymių buvo siautėjant
„Oranžinei revoliucijai”, bet valstybė
neskilo, vadinasi, yra kažkas, kas sie-
ja tos valstybės žmones. Yra pasidali-
jimo, yra ir pavojus, bet nemanau,
kad valstybė gali skilti. Tiesa, valsty-
bė, tauta – nevienalytė. Reikia „ce-
mentuoti” tautą, o tai – sunkus už-
davinys politiniam elitui.(...)

– Prezidento Viktor Juščen-
ka žvaigždė nusileido. Pirmame
rinkimų rate jis gavo vos kelis
procentus balsų ir tolesnėje ko-
voje dėl posto nedalyvauja. Kur
ir kodėl dingo „Oranžinės revo-
liucijos” vadovo populiarumas?

– Yra įvairių priežasčių, kodėl V.
Juščenka pamirštas. Niekur Rytų
Europoje revoliucijos vedliai neišlai-
ko valdžios bei populiarumo ir patys
prie to prisideda. V. Juščenka nebuvo
veiksmingas vadovas, nesuderino pa-
ramos ir lūkesčių su tuo, ką ir kaip
daryti. „Oranžinės revoliucijos” ved-
liai patys save pažemino žmonių aky-
se, nes labai greitai pasirodė, kad
deklaruotos vertybės tėra prasimany-
mas. Ėmė aiškėti įvairūs interesai, ir
žmonės nebematė skirtumo tarp vie-
nų ir kitų. Nebeliko kokybinio skirtu-
mo tarp „Oranžinės revoliucijos”
vedlių ir jų priešininkų.

Lūkesčiai buvo dideli, bet gali-
mybės įgyvendinti – ribotos. Čia po-
litinės klasės, net ne asmenybės
problema. Po didžiulių pakilimų atėjo
nusivylimas, problemos buvo dides-
nės, nei galimybės jas spręsti. Pom-
pastika, ritualai ir džiugesys baigėsi,
o konkrečių sprendimų priimta nebu-
vo.

V. Juščenka padarė nemažai poli-
tinių klaidų. Aišku, būta spaudimo iš
Rusijos, būtų keista galvoti, kad
Rusija nenorės Ukrainoje turėti sau
palankesnius vadovus. Rusija su Uk-
raina turi labai daug sąsajų ir ryšių,
kurių Vakaruose nenori matyti ir
nesupranta, todėl viską piešia tik juo-
domis spalvomis.

Dabar jau atvirai rašoma, kad po
„Oranžinės revoliucijos” beveik nie-
kas nepasikeitė nei energetikos srity-
je, nei kitose, svarbiose ir reformų rei-
kalavusiose srityse. Korupcija taip
pat nesumažėjo. Jau anksčiau buvo
aišku, kad V. Janukovyč pasitikėjo
nemaža dalis Ukrainos visuomenės. Į
juos nebuvo galima nekreipti dėme-
sio, o V. Juščenka būtent tai ir darė.
Dabar būtent tie žmonės taria savo
žodį. V. Janukovyč net ir po „Oran-
žinės revoliucijos” visą laiką liko poli-
tikoje, nebuvo įmanoma jo „išmesti”,
nes už jo visada stovėjo nemenka da-
lis Ukrainos piliečių.Nukelta į 9 psl.

RINKIMAI UKRAINOJE – „VISOS
PRIEMONĖS YRA TEISINGOS”
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Nė vienas nesigaili dalyvavęs XIII PLJ kongrese
Š. Daugirdas: ,,Išrinkome gerą

valdybą, (...), gerai išnaudojome
paskirtą laiką”

Studijų dienos Urugvajuje buvo
įtemptos ir ilgos. Man patiko su kitais
ginčytis, nebijojau dažnai balsuoti
prieš. Broliai Daugirdai dažnai pra-
tęsė diskusijas, bandydami pagerinti
statuto keitimą ar pasiūlytą nuta-
rimą. Kitiems gal tai įkyrėjo, bet ma-
nau, buvo verta iki galo išnagrinėti
klausimus. Bendrai, aš manau, kad
išrinkome gerą valdybą, jai pavedė-
me naudingus projektus. Gerai iš-
naudojome paskirtą laiką.

Atvykau į kongresą labai mažai
žinodamas apie PLJS. Kongrese aš
tikrai supratau, ką reiškia būti ak-
tyviu lietuviu šiame pasaulyje. Visi
atstovai buvo labai įdomūs, iš jų daug
išmokau ir pasisėmiau. Apsuptas šių
nuostabių žmonių, pasijutau įkvėptas
tapti aktyvesniu lietuviu Amerikoje.
Esu užsidegęs ir pasiruošęs dalyvauti
Čikagos lietuvių jaunimo sąjungoje ir
gerinti jos veiklą.

Galiu atvirai pasisakyti, kad da-
lyvauti XIII kongrese buvo verta. Iš
pradžių nelabai norėjau palikti šei-
mą ar draugus per Kalėdų ir Naujų
metų šventes ir galvojau, kad gal ge-
riau būtų pasilikti namie. Dabar, sug-
rįžęs iš kelionės, gailiuosi, kad ilgiau
nepasilikau. Labai pasiilgstu naujai
sutiktų draugų, Pietų Amerikos kul-
tūros ir šilto oro.

Atsiminimų iš kongreso turiu
daug, tai išvardysiu geriausius: moki-
nausi australiško akcento padedant
australų atstovams, šokau samba su
vaisiumi ant kaktos ir be sustojimo
visą naktį, jodinėjau arkliu, stebėjau
komedijos ir tango pasirodymus,
stovykloje gerai dumblu išsipurvinau.
Planuoju dalyvauti XIV kongrese, tik
gaila, kad reikia laukti trejus metus –
galėčiau dar šiandien iškeliauti.

A. Rimaitė: ,,Vienas iš mano
uždavinių – geriau išmokti

kalbėti ir rašyti lietuviškai”

Kongresas stiprina lietuvybę.
Visi buvo linksmi ir laimingi, galėję
dalyvauti ir daugiau sužinoti, ką reiš-
kia būti užsienio lietuviu. Sunku pa-
aiškinti žodžiais, bet buvo toks ben-
dras supratimas, ta prasme, kad mes
visi dalyvavome tomis pačiomis sąly-
gomis. Tai, kad turėjome tą bendrą
tikslą, nuramino visus.

Visi sunkiai ir rimtai dirbo per

Studijų dienas, bandydami išsiaiškin-
ti visas temas. Jaučiau, kad visi vie-
nas kitą priėmėme. Nejaučiau, kad
kas nors būtų siekęs pasirodyti esąs
geresnis už kitus. Buvome, dirbome
kartu, kaip viena stipri grupė, o ne
kiekvienas atskirai. Tokie darbai ir
būdai sujungia mus ne tik dabar, bet
ir ateičiai.

Buvo verta dalyvauti. Nežinau,
kodėl anksčiau nepradėjau dalyvauti
Jaunimo sąjungos veikloje, ypač kon-
grese. Pirma savaitė buvo kaip sū-
kurys: susitikau su visais iš visų kraš-
tų, susipažinau su pietų amerikie-
čias, sužinojau, kaip jie veikia savo
bendruomenėje. Man buvo įdomu su-
žinoti, kad jie veikia ta su pačia ši-
luma ir noru, kokį turime Čikagoje.
Man priminė, kad yra svarbu išlai-
kyti mūsų kultūrą ir nuosavybę, nes
yra lietuvių, kurie to nenorėjo, kai
iškeliavo iš Lietuvos. Stipri bendruo-
menė reiškia, kad imi Lietuvą kartu,
nesvarbu, kur esi. Anksčiau tikėjau,
kad yra lengva išlaikyti mūsų tautą,
bet dabar matau, kad reikia sunkiai
kartu dirbti.

Negaliu sulaukti susitikti visus
kitame kongrese. Bus įdomu sužino-
ti, kaip mūsų visi nutarimai bus įvyk-
dyti. Jau esu pasiruošusi dirbti kont-
rolės komisijoje ir jau pradedu vykdy-
ti uždavinius su Giedrės Kazlauskai-
tės pagalba. Vienas iš mano uždavi-
nių yra geriau išmokti kalbėti ir
rašyti lietuviškai, kad galėčiau savo
darbus atlikti lietuviškai. Ačiū vi-
siems, kurie man padėjo per Studijų
dienas, ypatingai Giedrei, kuri iš-
vertė mano paskaitą.

D. Mattytė: ,,Tikiuosi, kad šio
kongreso dalyviai turės didelę
įtaką savo LJS-oms ir LB-ėms”

XIII PLJ kongresas buvo antras
kongresas, kuriame aš dalyvavau. Bu-
vo labai verta dalyvauti, esu labai
laiminga, kad galėjau prisidėti prie
tokio nuostabaus ir įspūdingo rengi-
nio.

Palyginti su pereitu kongresu,
kuriame aš dalyvavau (K11), Studijų
dienos šiame kongrese buvo žymiai
sklandesnės ir veiksmingesnės. Man
atrodo, kad šio kongreso nutarimai
yra teigiami ir, kai bus atlikti, turės
didelę įtaką daugeliui žmonių, ypatin-
gai jaunimui visame pasaulyje.

Kadangi jau esu dalyvavusi kon-
grese, nemaža dalis atstovų iš kitų
šalių man buvo pažįstami iš praeito

kongreso. Todėl geriau jaučiausi, bu-
vo lengviau prisidėti prie projektų,
diskusijų, pasidalinti mintimis, ku-
rios, aš galvoju, bus labai svarbios
PLJS ateityje.

Kas link dėl dalyvių, jaučiu, kad
sutikau daug naujų draugų, su ku-
riais tikiuosi palaikyti ryšį per visą
savo gyvenimą. Aš taip pat tikiuosi,
kad šio kongreso dalyviai, kurie
atstovavo kitiems kraštams, kai grįš
atgal į namus, turės didelę įtaką savo
LJS-oms ir LB-ėms. Planuoju daly-
vauti XIV kongrese, noriu susitikti
dar daugiau aktyvaus lietuviško jau-
nimo, noriu pasidalinti savo patirti-
mi, tikiuosi prisidėti prie PLJS augi-
mo ir klestėjimo.

M. Degėsys: ,,Man tai didelė
motyvacija vėl įsijungti

į lietuvišką veiklą”

Manau, kad kongresas buvo
nuostabus įvykis. Esu nepaprastai
laimingas, kad dalyvavau, apgailes-
tauju, kad nedalyvavau visą laiką –
turėjau atsisveikinti ir tiesiai po Stu-
dijų dienų negalėjau keliauti į Brazi-
liją su kitais. Man buvo taip džiugu
susipažinti su lietuviais iš įvairių ša-
lių – Kanados, Australijos, Pietų
Amerikos, Jungtinės Karalytės ir Eu-
ropos.

Visi, kurie dalyvavo, labai domisi
lietuviška kultūra, todėl man tai
didelė motyvacija vėl įsijungti į lietu-
višką veiklą. Pradėjau daugiau gal-
voti apie įvairias sąlygas, kaip jauni-
mas galėtų dalyvauti šitame suva-
žiavime.

Kadangi seniai nedalyvauju lie-
tuviškoje veikloje, nežinojau, ar kon-
gresas bus vertas, todėl užsiregistra-
vau tik kaip dalyvis. Dabar apgailes-
tauju, kad nedalyvavau kaip atstovas.
Dalyvavau daugiausia paskaitose ir
nors ne viską supratau, manau, kad
būčiau jautęsis geriau, jeigu būčiau
buvęs atstovas. Kitame kongrese
būtinai dalyvausiu kaip atstovas.

Esu šimtu procentų įsitikinęs,
jog verta dalyvauti kongrese – sun-
kiai dirbti ir užmegzti pasaulines
draugystes, kurios pasiliks visam gy-
venimui. Tos draugystės toliau stipri-
na lietuviškos kultūros išlaikymą
užsienyje.

Po šio kongreso turiu didžiausią
norą dirbti su lietuviais ir toliau su
lietuviais bendrauti. Daugiau domė-
siuosi, kas vyksta Lietuvoje, kaip
užsienio lietuviai gali padėti Lietuvai
ir lietuviškam jaunimui pasaulyje.
Pvz., kaip mes galėtumėme padėti
lietuviams, gyvenantiems Pietų Ame-
rikoje, patobulinti jų lietuvišką kal-
bą? Man taip pat buvo įdomu daugiau
sužinoti, ko Pietų amerikiečiai gali
mus išmokyti. Pvz., pietūs vyko tarp
1–2 val. p. p., po to vyko komisijų
susirinkimai arba poilsis, ,,siesta”.
Tada grįžome atgal kaip viena didelė
grupė ir dirbome iki 10 val. v., iki va-
karienės. Supratau, kad mes, gyve-
nantys Šiaurės Amerikoje, taip esa-
me užsiėmę darbais, kad pamirštame
apie kitus, apie draugus ir šeimas –
kartais pamirštame net ir kvėpuoti,
nes rūpinamės, kaip toliau nudirbti
savo darbus. Ar nebūtų lengviau ir
smagiau lėčiau dirbti per dieną ir at-
siminti, kad darbas nėra gyveni-
mas?

Labai laukiu kito kongreso Ang-
lijoje, kad galėtumėme diskutuoti
naujomis temomis. Iki pasimatymo!

Surinko ir iš anglų kalbos
išvertė

Kristina Mattienė

PabaigaJAV atstovų grupė. Nuotraukos iš Kristinos Mattienės šeimos albumo

Tęsinys iš vasario 5 d.

Florida atstovės.
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SAN FRANCISCO, CA

Š. m. sausio 31 d., sekmadienį,
Lietuvos Respublikos premjeras And-
rius Kubilius su delegacija atvyko į
Šiaurinę California su tikslu Silicon
Valley kompanijas paskatinti savo
elektroninę pramonę plėsti Lietuvoje.
Tarp delegacijos narių buvo ir LR
ambasadorius JAV ir Meksikai Aud-
rius Brūzga ir jį birželio mėnesį pa-
keisiantis ambasadorius Žygimantas
Pavilionis.

Premjero atvykimo proga LR
garbės konsulas Dennis Garrison
suruošė sutikimą-iškilmingą vaka-
rienę, į kurią pakvietė apie 12 San
Francisco Lietuvių Bendruomenės
(SFLB) aktyvesnių narių ir keletą ne
lietuvių. Vakarienė  vyko ,,Sofitel”
viešbutyje, Redwood City, esančiame
pusiaukelėje tarp San Francisco
miesto ir Silicon Valley bei Stanford
University. Šiame viešbutyje buvo
apsistoję visi delegacijos nariai.

Premjerui atvykus, svečius pri-
statė inž. Vytautas Šliūpas. Visi tu-
rėjo progą pusvalandį pabendrauti su
de-legacijos nariais. Garbės konsulas
Garrison pakvietė svečius prie puoš-
naus stalo ir paprašė V. Šliūpą visų
SFLB narių vardu pasveikinti prem-
jerą pakeliant šampano taurę.

Vakarienės metu SFLB valdybos
nario Algio Ratniko žmona Florence
Monzasch premjerui padovanojo gra-
žią jos pačios pagamintą spalvoto
stiklo ornamentinę lėkštę. Florence
yra tapytoja, šiuo metu kurianti
įvairius stiklo (,,fused glass”) darbus.
Ambasadorius Brūzga prieš keletą
metų kvietė ją surengti savo parodą
Lietuvos ambasadoje Washington,
DC, bet dėl patalpų remontų paroda
tada negalėjo įvykti. Šį kartą amb.
Brūzga vėl pakvietė menininkę paro-
dą suruošti ambasadoje artimiausiu
laiku.

Pirmadienį delegacija anksti ryte
išvyko aplankyti ,,Oracle Corp.”,
,,Cisco Corp.” ir ,,Hewlett-Packard
Corp.” Vakare delegacija aplankė
,,Accel Venture Capital Partners”,
kur pristatė apie 20 naujų Lietuvos
kompanijų, kurios pradeda augti ir
galėtų patraukti JAV investuotojų dė-
mesį. ,,Accel” jau parėmė dabar
pagarsėjusią ,,Get.Jar” kompaniją
(http://www.getjar.com) Lietuvoje,
įkurtą Ilya Laurs pastangomis (žr.
http://ti nyurl.comyipraix).

Parengė 
Vytautas Šliūpas

www.draugas.org

Prieš 60 metų JAV buvo apie
2,000 lietuvių saliūnų (karčiamų, ta-
vernų, smuklių, bariukų). Vien Čika-
gos apylinkėje buvo apie 450 lietuvių
saliūnų.

Tai yra įamžinta garsiajame
rašytojo Upton Sinclair romane „The
Jungle”. Ten viskas prasideda lietu-
vių vestuvėmis viename lietuvių sa-
liūne Čikagoje.

Saliūnai buvo lietuvių susitiki-
mo, pasikalbėjimo ir linksmybės ži-
diniai. Čia vykdavo vestuvės, krikš-

tynos ir kitokios šeimos šventės.
Karčiamnykai (saliūnščikai) palaikė
lietuvių parapijas. Tokia padėtis išsi-
laikė daugmaž 100 metų: nuo 1890
ligi 1990.

Dabar gi (2010 m.) lietuvių sa-
liūnų (karčiamų, tavernų...) yra likę
tik... keliolika!

Ergo: kai sunyko lietuvių saliū-
nai, pradėjo nykti ir lietuvių parapi-
jos.

Antanas Klimas
Rochester, NY

KAIP ŽLUGO LIETUVIÛ LINKSMYBÈS: 
BAIGIA SUNYKTI LIETUVIÛ SALIÙNAI!

Premjero A. Kubiliaus
apsilankymas

Premjeras Andrius Kubilius priima dovaną iš menininkės Florence Monzasch.
Vyt. Šliūpo nuotraukos

Dalia Grybinaitė-Lee (dabartinė SFLB vadovė), viduryje Lietuvos ambasado-
rius JAV (nuo birželio mėn.) Žygimantas Pavilionis ir Vytautas Šliūpas, P.E.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY, INC.

PHILADELPHIA AREA CHAPTER

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS

MINĖJIMAS IR KONCERTAS

2010 m. vasario 14 d., sekmadienį,  

2 val. p. p. minėjimas ir koncertas Lietuvių namuose
( 2715 E. Allegheny Ave., Phila., PA )

JAV Lietuvių Bendruomenės Filadelfijos apylinkės valdyba kviečia
Jus kartu atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Šiais metais
sueina 92 metai nuo 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės  atkū-
rimo ir 20  metų nuo 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomy-
bės  atkūrimo. 

Susiburkime visi kartu Šv. Andriejaus bažnyčioje ir Lietuvių na-
muose pagerbti tuos, kurie padėjo Lietuvos nepriklausomybei pag-
rindus ir pasididžiuokime savo kilme. Nuo 12 val. p. p. iki 2 val. p. p.
Lietuvių namų valgykloje bus galima papietauti.

Šventė suskirstyta į dvi dalis:  minėjimas ir koncertas. Minėjimo
pagrindinis kalbėtojas, dr. Jonas Prunskis (pripažintas savo srityje ge-
riausiu gydytoju Čikagoje ir yra JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos
pirmininkas), kalbės tema: ,,Lietuva yra gyva Amerikoje”.  Koncerto
programą atliks primabalerina Eglė Špokaitė, baleto šokėjas Mar-
tynas Rimeikis, smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekker ir pianistė
Gintė Bistras.

JAV Lietuvių Bendruomenė (JAV LB) yra savanoriška organizacija,
siekianti plačiau paskleisti mūsų tautinį paveldą – organizuoja ir re-
mia kultūrinius įvykius, spaudą, mokyklas, šokių grupes, chorus.  JAV
LB aktyviai remia demokratijos bei ekonominių reformų vystymąsi
Lietuvoje bei palaiko ryšius su lietuviais už Amerikos ribų.  JAV LB
veiklai paremti – nepagailėkime  finansinės aukos.

Daugiau ir išsamesnių žinių Jums gali suteikti: Roma Krušinskienė
(215) 355-3030, ar Virgus Volertas (610) 664-9425

Gintė Bistras Dr. Jonas Prunskis Martynas Švėgžda
von Bekker

Eglė Špokaitė ir Martynas Rimeikis
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Vilnius, vasario 8 d. (BNS) –
Kad ir ką kalbėtų prezidentė, premje-
ras, buvęs ar būsimas užsienio reika-
lų ministras, šiandien tik 7 proc. ap-
klaustų didžiųjų miestų gyventojų
mano, kad Lietuva vykdo išmintingą,
prag-matišką ir solidžią užsienio poli-
tiką.

Savaitraščio ,,Veidas” užsakymu
atlikta didžiųjų miestų gyventojų ap-
klausa rodo, kad Lietuvos užsienio
politiką blogai vertina 53,6 proc. ap-
klaustųjų. Jų nuomone, dėl prastos
užsienio politikos mūsų šalis patiria
daug ekonominių nuostolių: stringa
eksportas, nesulaukiame užsienio in-

vestuotojų, o už naftą, dujas ir elekt-
rą mokame brangiau nei kiti.

Užsienio politiką kaip vidutiniš-
ką, tik pernelyg atšiaurią Rusijos at-
žvilgiu, nurodė 21,1 proc. apklausos
dalyvių. 14,8 proc. apklaustųjų manė,
kad mūsų diplomatai ir politikai per-
nelyg pataikauja JAV. 3,4 proc. ap-
klaustųjų teigė nežinantys, kaip ver-
tinti Lietuvos užsienio politiką.

Apklausą ,,Veido” užsakymu at-
liko tyrimų ir  bendrovė ,,Prime con-
sulting”. 2010 metų sausio 25–27 d.
apklausta 500 didžiųjų Lietuvos
miestų gyventojų. 

Vilnius savo skulpt∆romis pasir∆pins pats
Vilnius, vasario 8 d. (ELTA) –

Rusijos sostinės merijos atstovams
pareiškus apie ketinimus atnaujinti
,,paminklą kariams išvaduotojams”
Vilniuje, sostinės valdžia pareiškė,
kad Vilnius savo skulptūromis pasi-
rūpins pats.

Savivaldybės teigimu, Maskvos
valdžios ketinimai atlikti Žaliojo tilto
skulptūrų atnaujinimo darbus yra iš-
ankstiniai ir neturintys pagrindo.
Vilniaus savivaldybė skulptūras at-
naujins savo jėgomis, kai tam ateis
laikas.

,,Be Žaliojo tilto skulptūrų, mies-
te yra ir kitų paminklų bei erdvių,
kurias būtina atnaujinti. Tai Žemai-
tės skveras ir paminklas rašytojai,
Jono Pauliaus II aikštė, A. Sacharov
įamžinimo vieta. Žaliojo tilto skulp-
tūros – vienas iš objektų, kuriuos atė-
jus laikui rengiamasi atnaujinti,
tačiau jam, kaip ir kitiems, užsienio
paramos neprašome”, – pažymi Vil-
niaus meras Vilius Navickas.

Kolūkietį, kareivį, darbininką ir
studentą vaizduojančios Žaliojo tilto
skulptūros pastatytos 1952 m. Spe-
cialistų nuomone, surūdijusias skulp-

tūras reikia atnaujinti, šie darbai kai-
nuos apie 60,000 litų. Skulptūras pla-
nuota atnaujinti rudenį, tačiau dėl
miesto finansinės padėties darbai
šiam, kaip ir daugeliui kitų objektų,
atidėti.

Rusijos naujienų agentūros
ITAR-TASS pranešime cituojami Ru-
sijos sostinės administracijos darbuo-
tojai, kad ,,Maskvos meras Jurij Luž-
kov gavo Rusijos ambasadoriaus Lie-
tuvoje Vladimir Čchikvadzė laišką,
kuriame sakoma, kad Vilniuje nyksta
spaminklas tarybiniams kariams ant
Žaliojo tilto per Nerį”.

,,Turėdamas omenyje, kad artėja
Pergalės Didžiajame Tėvynės kare ju-
biliejinės 65-osios metinės, Maskvos
meras pritarė Maskvos kultūros pa-
veldo komiteto pasiūlymui atnaujinti
paminklą labdaros lėšomis. Taip pat
sudarytas susitarimas su keliomis
bendrovėmis dėl šių darbų finansa-
vimo”, – pažymėjo merijos atstovai.

Maskvos miesto administracija
pranešė, jog jau atlikti skulptūrų ant
Žaliojo tilto Vilniuje tyrimai ir pa-
rengtos būsimų darbų technologinės
išvados.

Pakeliama Lietuvos vėliava. 
ELTOS nuotr.

Estijos ministras sant∆riai vertina 
D. Grybauskaitès siùlymâ

Birštono merè nušalinta 
nuo vadovavimo 

Užsienio politika – silpnoji m∆s¨ vieta

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

SPORTAS

Vilnius, vasario 6 d. (ELTA) – Vasario 5-osios vakarą Vilniuje, Signatarų
namuose, pristatyta architekto, Nepriklausomybės savanorio, visuomenės
veikėjo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio knyga ,,Iš atminties ekrano: rašyta ir
pasakota”.                                              Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vancouver, vasario 8 d. (ELTA) –
vasario 7 d. Vancouver olimpinių žai-
dynių kaimelyje iškilmingai pakelta
Lietuvos vėliava, beje, pirmoji iš visų
žiemos olimpinėse žaidynėse daly-
vaujančių šalių.

Iškilmėse dalyvavo misijos va-
dovė Vida Vencienė, jos pavaduotoja
Lina Vaisetaitė, lietuviškus olimpinius
marškinėlius vilkėję keli savanoriai –
mūsų tautiečiai. Kanados kariškiams
keliant vėliavą skambėjo mūsų šalies
himnas.

Oficialias iškilmes pradėjo būg-
nininkai iš keturių Kanados indėnų
genčių. Buvo parodytas filmukas, iš ek-
rano Vancouver gyventojai įvairiomis
kalbomis linkėjo sportininkams sėkmės.

Po Tarptautinio olimpinio komi-
teto (IOC) vėliavos pakėlimo ant sce-
nos buvo pakviesta V. Vencienė ir
kaimelio merė Tricia Smith – olimpi-
nė vicečempionė, Tarptautinio spor-
to arbitražo teismo (CAS) teisėja. Ji
sakė, kad yra dalyvavusi irklavimo
varžybose ir Lietuvoje. 

Kadangi tai buvo pirmosios vė-
liavos pakėlimo iškilmės Vancouver
žaidynėse, jos pasižiūrėti susirinko
gausus būrys kitų šalių atstovų, ne-
mažai vietinių žurnalistų.

Olimpiniame kaimelyje jau apsi-
gyveno Lietuvos slidininkai ir jų tre-
neriai. 

Talinas, vasario 8 d. (BNS) –
Komentuodamas Lietuvos preziden-
tės Dalios Grybauskaitės siūlymą į
Baltijos šalių sąvoką įtraukti ir da-
bartines Baltijos jūros regiono vals-
tybes, Estijos užsienio reikalų minist-
ras Urmas Paet pareiškė, kad to ne-
galima pasiekti paprastu sprendimu.

,,Bendras geografinis vardiklis
negali būti jėga pristatytas, jam pri-
gyti reikia ilgo laiko, – sakė U. Paet. –
Aš abejoju, kad visos Baltijos jūrą
juosiančios valstybės yra pasirengu-
sios pakeisti šią sąvoką ir vieną gra-
žią dieną pasakyti, kad Vokietija ir
Švedija taip pat yra Baltijos valsty-
bės.”

Pasak ministro, toks siūlymas
verčia pagalvoti, kam tai yra naudin-
ga ir koks yra to tikslas. Anot U. Paet,
Baltijos jūrą juosiančios šalys turi iš-
spręsti daug svarbių klausimų, tokių
kaip neseniai priimtas Baltijos jūros
strategijos planas.

Praėjusią savaitę interviu Latvi-
jos laikraščiui ,,Diena” D. Grybaus-
kaitė pažymėjo, kad trys Baltijos ša-

lys yra per mažas vienetas, kad būtų
laikomas regionu.

,,Turint omenyje bendrą erdvę ir
Baltijos šalis, pirma, tikriausiai rei-
kia kalbėti apie Baltiją, kurią aš norė-
čiau matyti kaip visą Baltijos jūros
regioną. Nes ES Baltijos matmuo da-
rosi vis svarbesnis ir turimos omeny-
je ne trys Baltijos šalys, bet taip pat ir
Šiaurės šalys”, – sakė D. Grybaus-
kaitė.

Lietuvos prezidentė pažymėjo,
kad drauge su Islandija tada būtų aš-
tuonios Baltijos šalys.

,,Trys Baltijos šalys – pernelyg
mažas vienetas. Į ES sąvoką geriau
įtraukti didesnį skaičių šalių, drauge
su Šiaurės šalimis. Tada bus geresnės
mūsų  galimybės ginti savo interesus
ir kovoti dėl jų. Jau dabar mes veda-
me derybas ir deriname sprendimus,
prieš juos priimdami ir prieš Europos
Vadovų Tarybos susirinkimus Briu-
selyje. Tokio pobūdžio Baltijos šalių
samprata labai perspektyvi”, – sakė
D. Grybauskaitė. 

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) – Dar-
bo birža praneša, kad per savaitę
(sausio 29 – vasario 4 d.) Lietuvoje
užregistruota 7,300 bedarbių. Jauni-
mas tarp bedarbiais tapusių asmenų
sudarė 19,5 proc.

Iš viso per savaitę įregistruota
1,400 asmenų, jaunesnių negu 25
metai, ir tai yra 6,2 proc. daugiau ne-
gu ankstesnę savaitę. Iš per savaitę
registruotų bedarbių 2,254 asmenys

(arba 31 proc.) atleisti iš darbo per
paskutinius šešis mėnesius.

Darbdaviai per savaitę registravo
1,400 laisvų darbo vietų. Per savaitę
padėta įsidarbinti 2,600 asmenų. Į
aktyvios darbo rinkos politikos prie-
mones nusiųsta 1,013 bedarbių.

Vasario 4 d. darbo ieškojo 288,100
asmenų, turinčių bedarbio statusą.
Lietuvos darbo biržos duomenų suves-
tinėje buvo 1,600 laisvos darbo vietos. 

Darbo ieško 290,000 gyventoj¨�

Kaunas, vasario 8 d. (ELTA) –
Birštono miesto merė Nijolė Dirgin-
čienė laikinai nušalinta nuo pareigų.

Kauno miesto apylinkės teismas
patenkino Kauno apygardos prokura-
tūros Organizuotų nusikaltimų ir ko-
rupcijos tyrimo skyriaus prokurorų
prašymą ir N. Dirginčienę trims mė-
nesiams nušalino nuo einamų parei-
gų. Ši teismo nutartis gali būti skun-
džiama aukštesnės instancijos teismui.

Praėjusią savaitę merei buvo pa-
teiktas įtarimas dėl galimo piktnau-
džiavimo tarnybine padėtimi, sie-
kiant asmeninės naudos. Pareigūnai
įtariamąją apklausė, tačiau kardomo-

ji priemonė jai nėra paskirta.
Prokurorai įtarimus anksčiau

yra pareiškę dar dviem Birštono savi-
valdybės tarnautojams.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pa-
reigūnai sausio 27 d. atliko kratas
Birštono miesto savivaldybėje ir So-
cialdemokratų partijos Birštono sky-
riaus būstinėje. Per kratą paimti tyri-
mui reikšmingi daiktai ir dokumentai.

Pareigūnai apklausė tris Biršto-
no savivaldybės darbuotojus, tarp jų
– ir N. Dirginčienę, o vienam valstybės
tarnautojui pareiškė įtarimus dėl pa-
pirkimo ir paskyrė kardomąją priemo-
nę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.



San Chosė,  vasario 8 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Kosta Rikos prezidento,
Nobelio taikos premijos laureato Os-
caro Ariaso statytinė Laura Chin-
chilla iškovojo triuškinamą pergalę
šalies vadovo rinkimuose. Ji tapo
pirmąja moterimi, išrinkta į Kosta
Rikos prezidento pareigas.

L. Chinchilla, kuri anksčiau užė-
mė viceprezidentės pareigas O. Aria-
so vyriausybėje, pažadėjo šioje Cent-
rinės Amerikos valstybėje toliau įgy-
vendinti į verslą nukreiptą politiką,
plėsti laisvosios prekybos susitari-
mus ir skatinti investicijas.

Centro kairiųjų pažiūrų politikė
surinko 47 proc. balsų – dvigubai
daugiau nei du artimiausi jos varžo-
vai, kurie suskubo pripažinti savo
pralaimėjimą. Tačiau jos Nacionali-
nio išsivadavimo partija neturi dau-
gumos įstatymų leidžiamojoje asamb-
lėjoje, todėl būsimai prezidentei teks
siekti opozicinių partijų paramos.

L. Chinchilla, kuri yra ištekėjusi
ir augina paauglį sūnų, yra socialinio
konservatizmo šalininkė, neprita-
rianti homoseksualių asmenų san-
tuokoms ir abortams. Tačiau ji taip
pat yra viena aktyviausių kovotojų už
moterų teises šalyje.

L. Chinchilla prisijungs prie
negausaus moterų vadovių būrio
Lotynų Amerikoje, kur politikoje tra-
diciškai vyrauja vyrai. Šiuo metu
Čilei vadovauja Michelle Bachelet,
prie Argentinos vairo stovi Cristina
Fernandez Kirchner.

Kosta Rika, kuri garsėja politiniu
stabilumu šiame neramiame regione,
laikoma ekonominės sėkmės pavyz-
džiu kitoms Centrinės Amerikos vals-
tybėms. Pagrindiniai jos ekonomikos
ramsčiai yra turizmas, mikroschemų
gamyba ir kavos, ananasų bei bananų
eksportas.

Kosta Rika, kuri laikoma ekolo-
ginio turizmo mėgėjų bei banglen-
tininkų rojumi ir yra itin populiari
tarp JAV bei Kanados pensininkų,
didžiuojasi, kad jau šešis dešimt-
mečius šalyje vyksta demokratiniai
rinkimai.
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VARŠUVA
Lenkija, laikoma viena iš svar-

biausių Senojo pasaulio katalikybės
tvirtovių, taip pat turi daugiau vie-
nuolių nei kitos Europos šalys, skel-
bia naujienų agentūra PAP. Lenkijos
vyskupų konferencijos duomenimis,
šalyje šiuo metu veikia 239 vienuolių
bendrijos, kuriose gyvena apie 40,000
vienuolių. Iš viso šalyje yra 60 tra-
dicinių vyrų ir 144 moterų vienuoly-
nai, o apie tūkstantis žmonių prik-
lauso pasaulietiškiems Dievui pa-
švęsto gyvenimo institutams. 

STOKHOLMAS
Iš Suomijos krovininio laivo

Baltijoje į pietus nuo Gotlando va-
sario 6 d. iškrito 3 talpos, kurių vie-
noje buvo kenksmingų ir pavojingų
medžiagų. Pasak pareigūnų, talpoje
su 20 tonų pavojingų medžiagų buvo
5 tonos greitai užsidegančių ir 15 to-
nų aplinkai pavojingų medžiagų.
Švedijos kranto apsauga ir kariai
ieško talpų, apie įvykį pranešta šiame
kvadrate esantiems laivams.

SRINAGARAS
Mažiausiai 11 kareivių žuvo

sniego lavinai užgriuvus ant karinių
pratybų stovyklos Indijos adminis-
truojamoje Kašmyro dalyje, pranešė
BBC. Kelios dešimtys kareivių buvo
išgelbėti, tačiau 3 kareiviai vis dar
laikomi dingusiais be žinios. Taip pat
pranešama, kad 15 išgelbėtų kareivių
sveikatos būklė yra labai sunki. 

DUBAJUS
Vienas ,,al Qaeda” vadovų Su-

fyan al-Azdi al-Shahri  paragino ko-
votojus rengti išpuolius prieš Jung-
tinių Valstijų objektus visame pa-
saulyje. ,,Amerikiečių ir kryžiuočių
objektų yra visur ir jų agentai taip
pat visur keliauja, – sako S. A. Shahri
vasario 8 d. išplatintame garso įraše.
– Pulkite juos ir sunaikinkite tiek
priešų, kiek tik galite.” 

KABULAS
NATO pajėgų vadai pirmadienį

paragino talibų kovotojus pasiduoti,
kol neprasidėjo didelio masto puoli-
mas prieš vieną iš paskutiniųjų su-
kilėlių tvirtovių Afganistano pietuo-
se, o tūkstančiai šios žinios pabūgu-
sių vietos gyventojų traukėsi į sau-
gesnes vietas.

WASHINGTON, DC
Sarah Palin per „arbatėlės” susi-

tikimą aktyvistams išrėžė kalbą,
kuria ji užsipuolė prezidentą Barack
Obama ir jo vadovaujamus demokra-
tus. Pasak 2008 m. rinkimų kandi-
datės į JAV viceprezidentus, Ameri-
ka pribrendo kitai revoliucijai. Jos
auditorija pirmajame nacionaliniame
„arbatėlės” koalicijos suvažiavime
mojavo vėliavomis ir ne kartą plo-
jo jai atsistojusi. „Arbatėlės” koalici-
ja yra paprastų žmonių tinklas, ku-
riam postūmį suteikia pasipiktini-
mas vyriausybės augimu, biudžetą
sekinančios išlaidos ir B. Obama poli-
tika.

* * *
Jungtinių Valstijų iždo sekreto-

rius Timothy Geithner pareiškė, kad
JAV negresia aukščiausios skolini-
mosi vertinimo praradimas. ,,Su mū-
sų šalimi tai niekada neįvyks”, –
pareiškė jis. Anot T. Geithner, inves-
tuotojai visame pasaulyje ir toliau
investuoja į JAV valstybės obligaci-
jas. Tai, jo teigimu, rodo, kad inves-
tuotojai yra įsitikinę, jog JAV eko-
nomika sugeba atsigauti po ilgos re-
cesijos, kuri Jungtinėse Valstijose
prasidėjo 2007 m. gruodį.

* * *
JAV prezidentas B. Obama krei-

pėsi į šalies Kongresą su prašymu
palaikyti neseniai paskelbtą planą
skirti 30 mlrd. dolerių smulkiajam
verslui. JAV administracija tikisi,
kad šio sektoriaus finansavimo dėka
pavyktų paspartinti šalies ūkio atsi-
gavimą. Pagal šį planą lengvatinės
tikslinės paskirties paskolos būtų
išduodamos nedidelėms įmonėms,
ypač toms, kurios aktyviai rūpinasi
naujų darbo vietų sukūrimu. 

* * *
Louisiana valstijos gubernato-

riaus pavaduotojas Mitch Landrieu
buvo išrinktas New  Orlean meru ir
taps pirmuoju baltaodžiu šio juodųjų
tankiai gyvenamo miesto meru nuo
1979 m. 49 metų M. Landrieu didele
persvara įveikė 10 varžovų. Pagrin-
dinės rinkimų kampanijos temos bu-
vo lėtas miesto atsigavimas po viesu-
lo „Katrina”, smurtiniai nusikalti-
mai ir prastėjanti miesto finansinė
padėtis.

* * *
JAV erdvėlaivis ,,Endeavour” su

šešių astronautų įgula vasario 8 d.
pakilo iš Kennedy  kosminio centro,
pranešė JAV Nacionalinė aeronau-
tikos ir kosmoso administracija
(NASA). Šios skrydžio pagrindinis
tikslas – nuskraidinti į Tarptautinę
kosminę stotį (TKS) modulį ,,Tran-
quility”, dar vadinamą 3-uoju mazgu
(Node 3), kuriame yra įrengtas kupo-
las su daugeliu iliuminatorių.

Kosta Rikos prezidente pirmâ
kartâ išrinkta moteris 

V. Janukovyç tapo nebepavejamas 

Atkelta iš 1 psl.
Lygiagretaus balsų skaičiavimo

V. Janukovyč štabe rezultatai rodo jo
3,5 proc., arba daugiau kaip 1 mln.
balsų, atotrūkį, paskelbė jo bendra-
žygiai Regionų partijoje.

V. Janukovyč populiarus pramo-
niuose šalies rytuose ir Kryme, kur
dauguma – rusakalbiai gyventojai, o
vakariniai ir centriniai regionai, kaip
ir sostinė, balsavo daugiausiai prieš
jį.

V. Janukovyč šalininkai patvirti-
no, kad ragindamas tautą susivienyti
jis turi omenyje visus, išskyrus J. Ty-
mošenko. „Mes nevedame su ja jokių
derybų, nes mūsų skirtingos ideo-
loginės nuostatos”, – sakė artimas V.
Janukovyč bendražygis Boris Koles-
nikov. – Aš galiu tiksliai pasakyti: ji
nebebus ministrė pirmininkė.”

Pasak jo, V. Janukovyč pamėgins
surinkti daugumą parlamente, ir

pirmasis jo mėginimas bus susitarti
su deputatais iš kitų frakcijų.

„Naujam Ukrainos prezidentui  o
tai, be abejonės, bus Viktor Janu-
kovyč – bus būtina sutelkti ir par-
lamentą, ir visuomenę, kad būtų ga-
lima įveikti krizę. Apie pirmalaikius
parlamento rinkimus kalbėti kol kas
anksti”, – sakė B. Kolesnikov.

Stebėtojai pranašauja J. Tymo-
šenko ieškinių teismuose bangą, taip
pat spėja, kad šiek tiek bus atidėta V.
Janukovyč inauguracija.

Tuo pat metu jie netiki, kad J.
Tymošenko sugebės organizuoti ma-
sinius protestus sau remti, kai tarp-
tautinės organizacijos ir pasitrau-
kiančio prezidento Viktor Juščenko
rango politikai pripažįsta, kad rin-
kimai buvo sąžiningi, vadindami tai
svarbiausiu nuopelnu „oranžinės val-
džios”, kuriai priklauso ir dabartinė
premjerė J. Tymošenko.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

L. Chinchilla prisijungs prie ne-
gausaus moterų vadovių būrio Lo-
tynų Amerikoje.       SCANPIX nuotr.

ES stebėtojai per Ukrainos prezidento rinkimų antrąjį turą didelių pažeidimų
nepastebėjo.                                                                   SCANPIX nuotr.
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TIKĖJIMO STAIGMENOS

Simonas jam atsakė: „Mokyto-
jau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko
nesugavome, bet dėl tavo žodžio
užmesiu tinklus.” Tai padarę, jie už-
griebė didelę daugybę žuvų, kad net
tinklai pradėjo trūkinėti. /Lk 5, 1 –1/

Šio sekmadienio Evangelijoje ap-
rašomas Jėzaus atliktas stebuklas pa-
rodo, kad mūsų Dievas mėgsta dova-
noti staigmenas. Jis gali netikėtai pa-
kreipti kiekvieną sunkią padėtį
priešinga linkme. Staiga jis gali su-
teikti naujų galimybių, kurių mums
dabar labai reikia. Kartais atrodo,
kad problema trunka daugelį metų.
Nebematome jokio sprendimo. Bet
Dievas ją išsprendžia per vieną se-
kundę. Jis turi parengęs mums daug
staigmenų. Vienas jo veiksmas gali
patraukti netinkamus žmones iš
mūsų gyvenimo. Per vieną akimirką
jis gali siųsti mums reikiamų žmonių.
Vienas Dievo žingsnis gali pakelti
mus iš didžiausios ir tamsiausios
duobės. Jis gali pakylėti mus daug
aukščiau, nei mes buvome prieš pak-
liūdami ten.

Neseniai girdėjau pasakojimą
apie vieną jauną vienišą mamą, ku-
riai buvo atlikta sudėtinga operacija.
Jos operacijos išlaidas turėjo sumo-
kėti jos sveikatos draudimo kompani-
ja. Tačiau po kelių savaičių ji gavo
sąskaita už operaciją – 48,000 litų.
Paaiškėjo, kad draudimas netaiko-
mas tokioms operacijoms. Ji neturėjo
tiek pinigų. Kas mėnesį turėjo mokėti
ligoninei skolą, nors buvo suplana-
vusi už tuos pinigus, kuriuos uždirb-
davo kas mėnesį, pirkti naują namą.
Nematė jokios išeities iš susidariusios
padėties. Bet ji nepuolė į neviltį, nes
tikėjo, kad Dievas turi būdą jai pa-
dėti. Tais pačiais metais, per Kalėdas,
ji gavo laišką iš ligoninės, kuriame
buvo rašoma, kad ligoninė kasmet
pasirenka keletą žmonių, kuriems
padeda apmokėti sąskaitas. Tais me-
tais jie pasirinko būtent ją. Tuo laiš-
ku jie nubraukė jos skolą už operaci-
ją. Be to, voke buvo ir patvirtinimas,
kad jai grąžinami visi mokėjimai,
kuriuos ji jau buvo atlikusi per pra-
ėjusius mėnesius po operacijos. Jie
atlygino viską, ką ji sumokėjo.

Jau senokai esu išugdęs įprotį
tikėtis iš Dievo palaiminimo, malo-
nių, gausių dovanų. Tikiuosi, kad
kasdien jis mane gali nustebinti.
Mums nereikia suprasti, kaip Dievas
gali išspręsti sudėtingą padėtį. Mums
užtenka tik tikėti juo ir toliau nuo-
širdžiai darbuotis, darant tai, ką ga-
lime tą dieną nuveikti. Jis turi tūks-
tančius būdų, kuriais gali išpildyti
mūsų svajones. Jis gali duoti mums
tik vieną mintį, kuri mus pakylės į
kitą lygmenį. Kartais gali atrodyti,
kad esame paskutiniai eilėje, ir mums
labai nesiseka. Tačiau Dievui užten-
ka tik pakeisti vėjo kryptį, ir paskuti-
nis atsidurs pirmoje vietoje, o pirma-
sis – paskutinėje. Šventosios Dvasios
krypčiai pasikeitus, Dievo malonė
pakrypsta į mūsų pusę.

(...)
Mokykimės kas rytą padėkoti

Dievui už jo gerumą mūsų gyvenime,
už kiekvieną gautą malonę. Mes
esame visatos valdovo vaikai. Esame
karūnuoti, atpirkti, išvaduoti iš nuo-
dėmės ir mirties. Gyvename tam, kad
atsivertume jo malonei, palaimini-
mui, antgamtinėms galimybėms, jo
dieviškai galiai. Visa tai yra skirta
tikintiems ir žinantiems, kad jis yra
geras, mylintis Tėvas, kuriam malo-
nu matyti mus laimingais. Kaip kiek-
vienas tėvas džiaugiasi, matydamas
savo vaikus besidžiaugiančius, taip ir
Dievas džiaugiasi mumis, kai mums
sekasi. Jis džiaugiasi, kai mes sako-
me: „Dieve, tu stebini mane savo ge-
rumu.”

Evangelijoje šiandien pasakoja-
ma apie apaštalus, kurie nusivylę dėl
nesėkmingos žūklės nakties. Atrodo,
kad nebebuvo jokios vilties ką nors
sugauti. Jų ilgametė patirtis sakė:
„Nebeverta daugiau stengtis, švais-
tyti laiko ir jėgų.” Tačiau Jėzus jiems
sakė: „Užmeskite tinklus dar kartą.”
Jie paklauso jo žodžių. Ir štai – ne-
įtikėtinas laimėjimas, neįmanomas
rezultatas, pritrenkianti staigmena.

Taip pat atsitinka ir tiems, kurie
pašvenčia savo gyvenimą Dievui. Per
beveik per dvidešimt mano vienuo-
linio gyvenimo metų jis nuveikė daug
daugiau, negu būčiau sugebėjęs savo
jėgomis. Jis dosniai apdovanoja tuos,
kurie jo ieško, juo pasitiki ir atveria
savo širdis jam. Gal esame patyrę
smurtą, skyrybas, netektis, ligas ir
kitus skaudžius įvykius. Visada leng-
viau susitaikyti su tuo ir nebetikėti,
kad Dievas gali ir tai pakeisti. Jei
ateiname pas jį su sudužusiomis sva-
jonėmis, su iširusiomis santuokomis,
su neišgydomomis ligomis, Dievas
net ir tada gali toliau daryti nuosta-
bius dalykus iš mūsų gyvenimo.

Ir šiandien Dievas kiekvienam iš
mūsų sako: „Užmeskite tinklus dar
kartą.” Jis nori nustebinti mus savo
gerumu. Tikėkimės jo palaimos ir
malonių. Jis gali mums siųsti žmo-
nių, kurie palengvintų mūsų naštas.
Jis gali panaudoti net mūsų priešus
tam, kad mus pakylėtų. Jis gali mus
vesti į tinkamą vietą, kur rasime tai,
ko jau seniai ieškome. Dievas turi
tūkstančius įvairių būdų, kuriais jis
nori mus gausiai apdovanoti ir nuste-
binti savo gerumu ir galia.

Daug žmonių šiandien tikisi blo-
giausių dalykų, nesėkmių, sunkumų,
problemų. Nebūkime vieni iš jų.
Kelkimės kiekvieną rytą, tikėdamiesi
pamatyti tai, kuo šiandien Dievas no-
ri mus nustebinti. Su tokiu nusiteiki-
mu, tikėjimu ir mąstysena atsiveria-
me jo gerumui. Jis nori pagerinti mū-
sų darbo rezultatus, padauginti mūsų
darbo vaisius. Jis gali duoti mums
tūkstančius kartų daugiau nei tiki-
mės ar prašome.

Mylintis Tėvas dovanoja mums
daug staigmenų tam, kad ir mes ste-
bintume kitus, dalydamiesi savo
meilės ir vilties gausa.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ

KUN. ROBERTAS PUKENIS

Kunigo Ričardo Repšio laidotu-
vės įvyko Kaune rugpjūčio 10 d. Min-
tyse prabėgo jo pasakoti vaizdai apie
pogrindžio seminariją, Pavolgio vo-
kiečius, Armėniją, Vokietijoje esančią
lietuvių Vasario 16-osios gimnaziją. Iš
viso kun. Rapšys kunigavo 28 metus,
o gyvybės siūlas nutrūko dar nesu-
laukus nei 60 metų. Kas gali išma-
tuoti liūdesį, netektį ir skausmą?
Niekas. Detroito Dievo Apvaizdos
parapijiečiai ir visi jį pažinoję liūdėjo,
netekę mylimo kunigo. 

Staiga, per kelias akimirkas gali
atsidurti amžinybėje. O kas yra am-
žinybė? Sustojęs laikas? Iš tikrųjų
laiką dalijame sukurtais matavimo
vienetais: sekunde, minute, valanda,
diena... Nors laikas visada yra toks
pat, ir sunku pasakyti, kas yra laikas.
Kai niekas neklausia, aš žinau, o
konkrečiai apibrėžti negaliu.

Amžinybė viena prasme – tai
žmogaus nemirtingumas jo darbuose,
idėjose, kūryboje. Menas, sąžiningas
darbas žmogų įamžina. O sakoma:
,,Sustojo laikas, kai žmogaus širdis
sustingsta’’. Tada žmogui viskas sus-
toja ir jo siela patiria amžinybės būvį.
O mums lekiantį laiką vaizdžiai paro-
do gamtos paveikslai: pavasario, va-
saros, dienos šviesa ir nakties tamsa. 

* * *
O man vasara Čikagoje prabėgo

labai greitai. Žalia šiame mieste, kaip
ir Lietuvoje. Tik gal karščiau, o žiemą
– šalčiau. Ir sodybos, kurias mačiau,
atrodo kaip Lietuvoje. Čia mūsų kai
kurie tautiečiai pasistato pilaites,
nuostabias sodybas ir gyvena labai
gražiai. Tiesa, kiekviena valstybė turi
savitą grožį, ir net skirtingą gamtą. 

Amerika yra didelė ir paslaptinga
šalis, kurioje prisiglaudė apie 500
tautų. Ne visi čia surado laimę, bet
kurgi dėsies? Visų tautų žmonės susi-
jungia į vieną tautą, šiandien turinčią
306 mln. gyventojų. 

Ar sugebės JAV ir ateityje būti
demokratijos gynėja ir laisvės nešėja
pasauliui, sunku pasakyti. Kas svar-
biausia, nors čia žmonės yra labai
skirtingi, bet religijos laisvė ir tole-
rancija apsaugo visuomenę nuo įtam-
pos, visus pajungia darbui ir gerovės
kūrimui. Kiekvienas turi savo tikėji-
mo šventoves. 

Labai patiko bahajų šventovė,
esanti Čikagoje, su septynių religijų
ženklais. Jie skelbia, kad visos religi-
jos yra lygios, kad reikia užbaigti
lenktyniavimą tarp savęs, nes gali
ištikti neįsivaizduojamos pasekmės.
Nenorėčiau, kad Lietuvoje taip būtų.
Jau Vytautas Didysis numatė, kad
labiausiai mažą tautą jungia viena
religija, todėl jis pats, gavęs popie-
žiaus Martyno V pritarimą, taikiu
būdu vienijo stačiatikius su kata-
likais savo valdomose žemėse. 

* * *
Ieškojau požymių, kiek tarpu-

savy bendradarbiauja pabaltiečiai
emigrantai. Gal ir nedaug, bet visgi
yra šiokių tokių formų. Geriausiai tai
atskleidžia ,,JBANC Chronicle’’ biu-
letenis, kuriame rašoma apie atliktus
darbus, ryšius, problemas, politikų
viešnages iš Estijos, Latvijos ir
Lietuvos. 

Mums kuo daugiau reikia vienas
kitą pažinti, pamilti ir susidraugauti,

kad Amžinasis Baltijos kelias būtų
visada gyvas ir veiksmingas, ypač iš-
kilus pavojams.

*  * * 
Pastebėjau, kad tie, kurie pasi-

traukė po sovietų okupacijos, yra
labai „susistygavę’’, vieningesni, dau-
giau atsidavę lietuviškai veiklai. Dau-
gumos jų net anūkai bando kalbėti
lietuviškai. Iš tikrųjų mažiesiems yra
labai sunku tokioje aplinkoje išsau-
goti tėvų kalbą. Tam veikia stovyklos,
į kurias tėvai mielai veža vaikus.

Liūdna, kad „trečiabanginin-
kams’’ lietuvybė ne tokia aktuali. O
gal per daug yra nusivylę, kad mažai
kas jiems rūpi? „Visi vienodi – de-
šinieji ir kairieji.” Tai tada reikia vėl
kviesti rusus, kad valdytų mus, o ten
tai viskas pavyzdingiausiai. Blogiau-
sia prarasti viltį, turėti nevertumo
kompleksą, tada tauta ilgai bus ne-
viltyje ir gyvens tik dėl buities. O gal
jie pavargę nuo įtempto darbo, todėl
daugiau bendrauja tarpusavy, rečiau
lanko bažnyčias? Sakau mažiau, bet
negaliu pasakyti kiek. Per šv. Velykas
bažnyčia nesutalpino žmonių. Vadi-
nasi, lietuvių Čikagoje yra labai daug.
Atrodo, kad dalį panevėžiečių suti-
kau. (Žiūriu, per Mišias Šv. Rašto iš-
trauką skaito aktorė A. Steponavi-
čienė, iš Lietuvos išvykusi prieš 20
metų.)

* * * 
Visus lietuvius Amerikoje su-

kviesti į masinius renginius yra gana
sunku, dažniausiai kiekvienas nori
dalyvauti kuo arčiau savo namų. To-
dėl lietuvių renginiai retai būna
masinio pobūdžio. O tautiečiai mėgs-
ta dažnai sueiti, pasisvečiuoti, reika-
lus aptarti. 

Man atrodo, kad iškovojus ne-
priklausomybę ir tai kartai, kuri pa-
liko tėvynę, išsisėmus, lietuviška
veikla prigeso. Nebėra entuziazmo. O
be to, ir savi rūpesčiai slegia kiek-
vieno namus. Jeigu seniau tautiečiai
gyveno kolonijomis, sukurdami ma-
žas lietuviškas salas, vaikams užau-
gus, vedus ar dėl darbo jie ėmė skirs-
tytis po plačią šalį. 

* * * 
Užsukome pasižiūrėti, kaip gyve-

na tautietis Gintaras Karaitis, besi-
verčiantis poilsio verslu. Turi apie ke-
liolika poilsio namelių ant Mičigano
ežero kranto. Karaitį pažinoję api-
būdino jį kaip kilniaširdį, kuris rū-
pinasi atvykusiais tautiečiais, jiems
padeda. Kai Gintaro Karaičio tėveliai
buvo gyvi, poilsiautojams šv. Mišias
paaukoti atvažiuodavo ir kunigas. O
grožis, o medžių senumas, miškas
tarsi susilieja su ežeru!

* * * 
Visa pagrindinė labdara guli ant

senųjų pečių. Mūsų tautiečiai yra geri
ir dosnūs. Kai pasidarė sunku išlai-
kyti radijo laidą ,,Margutis II’’, tuoj
pat parėmė. Čikagiečiai mielai klau-
sosi šitų laidų. Ir aš pamėgau, kaip
vienintelę lietuvišką radijo laidą.
Daug kur pastebėjau jų gerumą, sa-
vumą. Štai studijos vedančioji Dalia
Sokienė simpatišku, maloniu balsu
sakė: „Ačiū, kad nepasididžiavote ir
atėjote’’. Kaip gi aš galiu didžiuotis?
O laidų vedėjas Vytas Beleška, čia gi-
męs, bet puikiai kalbantis lietuviškai,
gyvai sukuria laidas. Išlydėdamas
mane pažadėjo aplankyti Lietuvoje.

Bus daugiau.

Prisiminimų dienoraštis 
be datų 

(2009.06.25–08.25)
Pirmąją ,,Prisiminimų dienoraščio be datų” dalį skaitykite 

2009 m. rugsėjo 2 d.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 162

KANJON
(1953.04>?–1954.09>?)

Po poros mėnesių, kai atsisveiki-
nome su naujuoju Kolymos lagerių
priežiūros prokuroru Diadia Fedia,
visus Suksukano kalinius kartu su
kai kuriais prižiūrėtojais perkėlė į
kitą vietą. Lagerio mantą sukrovėme
ant didelių medinių rogių, kurias
traukė galingi buldozeriai-traktoriai.
Lydimi negausios, perpus mažesnės
šauktinių čekistų palydos, mes ra-
miai žingsniavome paskui šią vilksti-
nę. Jau beeidami pajutome kažkokią
sąlyginę laisvę, nes jauni, nematyti
sargybiniai mus lydėjo be jokių gin-
klų. Jie elgėsi labai santūriai, o kai
kurie net ir draugiškai kalbino savo
tautiečius, dalijosi rūkalais bei val-
giu.

Po tokios, palyginti nesunkios
kelionės pėsčiomis, už maždaug 20
kilometrų nuo Suksukano vakare
mes pasiekėme kitą lagerį. Jis gero-
kai skyrėsi nuo ankstesnių. Kanjono
lageris buvo nedideliame slėnyje, iš
abiejų pusių apsuptas kalnų virtinės.
Civilių gyvenvietė buvo išsidėsčiusi
vieno didelio kalno papėdėje ir buvo
visai arti lagerio. Slėnyje maži (kokie
aštuoni) nameliai – barakai buvo iš-
mėtyti be jokios tvarkos ar simetrijos.
Jie buvo visiškai tušti. Nesimatė
didelių spygliuotų tvorų, ir buvo likę
tik du sargybos bokšteliai (,,vyški’’).
Atvykę čia pasijautėme, lyg būtume
laisvai samdomi civiliai ar kokie
aukso ieškotojai. Po pavergtųjų tautų
budelio mirties mes staiga patyrėme
reikšmingą posūkį Gulago kalinių
gyvenime.

Su gera nuotaika ir viltimi ki-
bome prie įsikūrimo darbų, kurie
užtruko iki gilios nakties. Iškrovėme
roges ir viską sunešiojome į lagerį.
Čekistai paguodė, kad ir likę du sar-
gybos bokšteliai bus nugriauti, nes
jau tokios griežtos sargybos nebebus.
O ,,vachtoje’’ įsikurs darbų skirstyto-
jas (iš kalinių) bei kontrolierius – vie-
nas iš enkavėdistų tvarkai palaikyti.

Iš ryto iki 10 valandos visi links-
mais veidais džiaugėmės šia netikėta
laisve. Vėliau atėjo civiliais rūbais
apsirengęs apie 40 metų vyras, kuris
mums prisistatė kaip darbų vykdyto-
jas. 

Kto iz vaz nariadčik lageria?
(Kas iš jūsų yra lagerio darbų skirsty-
tojas?), – paklausė šis gan malonaus
veido civilis.

Eugenijui Petrovui priėjus ar-
čiau, darbų vykdytojas įteikė jam bū-

tinų atlikti darbų sąrašą, o pats pa-
sišalino. Tai buvo kažkas neįtikėtino
– kaliniai patys turi spręsti, kur, ką ir
kaip turės dirbti!

Iš kalinių patys išsirinkome savi-
valdą – kalinių tarybą, kuri laisva-
noriškais pagrindais, bet atsižvel-
giant į sugebėjimus, paskirstė įvai-
rius darbus.

Vėliau po kokių poros dienų
atvyko ir civiliai darbų vykdytojai,
kurie vėliau vadovavo darbams.

* * *
Petrovo dėka Kanjone aš buvau

,,paaukštintas”. Skirstydamas į dar-
bus bei pareigas, Eugenijus man
pasiūlė garbingą ,,Kanjono arklidžių
vedėjo” (,,Zavedujuščij po koniušne”)
postą. Aš su džiaugsmu priėmiau šį
pasiūlymą, nes nuo mažens mėgau
gyvūnus, o ypač šiuos keturkojus
žmonių draugus. Į lagerį buvo atga-
benti keturi žemaūgiai, jakutiški ark-
liukai. Panašūs į žemaitukus, bet pat-
varūs atšiauriose sąlygose ir tinkami
laipioti po kalnus. Jiems laikyti jau
anksčiau buvo pastatytos arklidės.
Mano atsakomybei bei valdžiai dar
buvo priskirti keturi vežikai bei veži-
mai, rogės ir kiti padargai. Visi keturi
vežikai buvo politkaliniai iš Vakarų
Ukrainos, buvę ūkininkai. Vienas iš
jų buvo arklininkas – prižiūrėtojas.
Lietuviai kažkodėl šio darbo neno-
rėjo.

Subūrus tokią puikią komandą
visi patraukėme į savo naują darbą –
arklides, esančias kalnų slėnio apa-
čioje, apie 700 metrų toliau nuo gy-
venvietės. Neaukštame pastate, vie-
name gale, buvo nedidelė patalpėlė –
kontora. Toje kontoroje mes visi
penki ir gyvenome. Kitame gale buvo
gardai keturiems arkliukams bei
vieta pašarui laikyti. Mūsų puikūs
,,ristūnai’’ čia jau stovėjo.

Arklidžių darbas prasidėdavo
anksti ryte, apie 5-tą valandą. Vežikai
su medinėmis statinėmis vežėčiose
privalėjo išvežioti vandenį į virtuvę,
po lagerio barakus bei aprūpinti juo
aplinkinių gyventojų namus. Tais
pačiais arkliukais vežiojome maistą į
kasyklas bei lagerį bei įvairius kitus
reikmenis. Vandenį vežikai kibirais
semdavo iš giliame upelyje iškastos
duobės. Siauroje tarpukalnėje esantis
natūralus gėlo vandens telkinys pri-
sipildydavo iš tirpstančio sniego,
tekančio nuo kalnų. Žiemą rogėmis
vežiodavome sniegą, supjaustytą ga-
balais. Tad vandens niekados netrū-
ko.

Beveik visą dieną mūsų nenuil-
stantys arkliukai į gana aukštą pa-
pėdę tampydavo pilnas vandens sta-
tines. Dažnai tekdavo subarti veži-
kus, kurie, tingėdami eiti, atsisėsda-
vo ant statinių.

Mano pareigos buvo pašarais
aprūpinti arklius, paskirstyti trans-
portą po objektus bei aprūpinti
vežikus pakinktais bei kitais padar-
gais.        Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
– Kokia yra prezidento rinki-

mų kampanija Ukrainoje? Kaip
ją galima įvertinti?

– Šios rinkimų kampanijos šūkis
galėtų būti: „Visos priemonės geros”.
Laimikis – didelis, todėl galima pa-
sisamdyti ir gerų žinovų, ir specialis-
tų. Kampanija populistinė, žadama
tai, ko tikrai nebus įmanoma įgy-
vendinti. Šalies laukia labai sunkus
laikotarpis, bet kandidatai į prezi-
dentus dalija rožinius pažadus.
Technologiškai naudojama viskas,
kas naujausia, brangiausia, dirba
aukšto lygio specialistai. Tiesa, tu-
rinys visai nekoks, mėtomasi nepa-
matuotais pažadais.

Kita vertus, rinkėjai irgi nori pa-
žadų, nes visuomenė – pavargusi.
Formaliai žiūrint tai – vakarietiška
rinkimų kampanija, bet turinio – nė-
ra. Apie užsienio politiką beveik
nekalbama, bet tai – natūralu. Pa-
reiškimai apie „kovotojus”, neva at-
vykstančius iš Lietuvos ar Gruzijos
padėti vienam ar kitam kandidatui
taip pat yra rinkimų kampanijos
dalis.

– Kokie politikai yra kandi-
datai į Ukrainos prezidento pos-
tą?

– J. Tymošenko – valingas ir už-
sispyręs žmogus, ji turi vidinį „mo-
torą”. Ji linkusi vadovauti, todėl kai
kurie sociologai mano, kad net atsi-
likdama nuo V. Janukovyč gali lai-
mėti šiuos rinkimus. Ir ji, ir V. Janu-
kovyč kaip, beje, ir daugelis Rytų
Europos politikų, turi tam tikrų savi-

vokos problemų. Kartais atrodo, kad
turtingi politikai nežino, kur gyvena.
Susidaro įspūdis, jog jie gyvena „kita-
me matavime” nei visa tauta. Nesu-
vokiama, kad svarbu jausti visuome-
nės pulsą. Nėra socialinių saitų. Po-
litikai į parlamentą atvažiuodami
prabangiais automobiliais nežino,
kaip gyvena paprasti žmonės. Tai –
bendra Rytų Europos politikų proble-
ma. Tai kelia nepasitikėjimą, daug
žmonių nemato perspektyvos, neran-
da savo kandidato, matyt, bus nema-
žas procentas tokių, kurie išvis neis
balsuoti.

– Kaip pasikeis Ukrainos už-
sienio politika išrinkus naują
prezidentą? Ar Lietuva dar bus
artima Ukrainos sąjungininkė?

– Užsienio politika, santykiai su
Vakarais ir Lietuva, matyt, keisis. Jie
taps santūresni. Ir viena, ir kita pusė
suprato, kad tarptautiniai santykiai
turi savo logiką. Dramatiškų pokyčių
nereikėtų laukti, bet, matyt, į viską
bus imta žiūrėti pragmatiškiau.
Kiekvienas pradės realiau vertinti sa-
vo galimybes, o svajonių padaryti
Ukrainą demokratijos pioniere ple-
čiant ją (demokratiją) į rytus, manau,
teks atsisakyti. NATO retorika pri-
blės, bet tai – natūralu. Nemanau,
kad tai buvo prioritetinė sritis, tai
buvo skubinama. Geri santykiai su
kaimynais išliks.

Sutrumpinta

Kalbino Jūratė Važgauskaitė
Bernardinai.lt

RINKIMAI UKRAINOJE – „VISOS
PRIEMONĖS YRA TEISINGOS”

Povilas Karosas, gyvenantis New Britain, CT, skaitys „Draugą”
dar vienerius metus. Skaitytojas dienraščio leidybai paremti paaukojo 50
dol. auką. Labai ačiū.
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,,Draugo” knygynèlyje

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

EDVARDAS ŠULAITIS

V.  Zalatorius kalbėjo apie
Lietuvą

Ilgesnį laiką Lietuvoje praleidęs
ilgametis cicerietis Vytautas Zalato -
rius, dabar gyvenantis kaimyniniame
Berwyn (IL) miestelyje, paskutinį
2010 m. sausio 31 d. sekmadienį buvo
pagrindinis pranešėjas Cicero lie tu -
vių susibūrime, kuris vyko po kun.
dr. Kęstučio Trimako laikytų lietu-
viškų pamaldų Šv. Antano parapijos
bažnyčioje.

Gana šaltą paskutinės sausio
dienos  rytą „kavinės” patalpas užpil -
dę mūsų tautiečiai pradžioje šildėsi
kas karšta kava, kas arbata, skanau-
dami pyra gą, o po to išklausė visą eilę
prane ši mų.

Dažnai Lietuvoje besilankantis
(jis anksčiau Vilniuje dirbo „Sod ros”
įstaigoje) ir vos prieš porą dienų iš
ten sugrįžęs V. Zalatorius paminėjo,
kad Lietuva yra 22-oje vietoje tarp
keletos šimtų valstybių. Pasirodo, šio
skirstymo pagrindinis vertinimas –
patrauklumas gy venti krašte. Nema -
žai kitų punktų sako, kad Lietuva
daugelyje sričių atsilieka nuo kitų
šalių, tad ši  aukšta pozicija yra klai -
di nanti.

Apie tai kalbėjo ir kiti pasisakiu -
sieji, pabrėžę juodąsias Lietuvos gy -
ve nimo puses, dėl kurių lietuviai bė -
ga iš tėvynės. O jų – gana daug, ir
apie tai užsiminė pranešėjui repli -
kavę Marius Prapuolenis, Genutė Sa -
liga, Birutė Mikalonytė (neatvykus
nuolatinei vargonininkei, ji sek ma -
die nį ėjo vargonininkės parei gas),
Ma rija Remienė, Liuba Šniurevičie-
nė, Bi rutė Zalatorienė, Min dau gas
Biels kus bei kiti.

Kalba pakrypo ir Lietuvos prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės pusėn,
kuri atleido užsienio reikalų minis t -
rą, čia gyvenantiems gerai pažįstamą
Vygaudą Ušacką.

Teigta, kad į Seimą išrinktieji,
gau nantys dideles algas, nesiskaito

su eiliniais žmonėmis, kurie turi susi-
taikyti su žemu pragyvenimo lygiu.
Minčių būta įvairių ir bent dalį jų čia
surašyti reikėtų daug vietos.

Mirė buvęs cicerietis 
Vytautas Menčinskas

V.  Zalatorius pranešė, kad prieš
V. Menčinsko mirtį (amžinybėn iške-
liavo sausio 28 d.) būnant Vilniuje jis
dar aplankė buvusį cicerietį. Cicero V.
Menčinskas gyveno su savo antrąja
žmona Irena Leo na vičiūte (buvusia
Bratkaus kiene). Rei kia pažymėti,
kad Čikagos „Vai di lu tės” teatre ji
režisavo vieną pasta tymą, o vėliau
kartu su savo vyru grįžo į Lie tu vą.

V. Menčinskas gimė 1916 m. kovo
15 d., per Antrąjį pasaulinį karą
pabėgo į Vokietiją, o iš ten atvykęs
dirbo ir gyveno Cicero, kur vedė bei
susilaukė palikuonių.

Už mirusįjį buvo pasimelsta.

Iš Cicero lietuvių padangės

Vytautas Zalatorius kalba Cicero lie-
tuvių susibūrime sausio 31 d. 

Diskusijose dalyvavo ir Cicero lietuvių bažnytinio choro narė Birutė Mika lo ny -
tė (dešinėje) bei choro vadovė Genutė Saliga. 

Edvardo Šulaičio nuotraukos

Audronė Girdzijauskaitė. ,,At -
min ties salos”, Vilnius: Lietuvos ra -
šytojų sąjungos leidykla, 2008.

,,Memuarai – viena seniausių pa -
sakojimo formų – Lietuvoje pradėti
ra šyti XVI–XVII a. lenkų ir gudų kal -
bomis. XX a. prisiminimus imta už -
ra šinėti jau ir lietuviškai. Žinoma,
ne galima „apeiti” ir dabartinių me -
muarų bei juos rašančiųjų – memua-
rų skaičius ne mažėja, o auga tarsi
ant mielių.

Kad ir kaip būtų, iškalbingi fak-
tai patvirtina, kad prisiminimai –
vie nas iš tų unikalių žanrų, kuris
nie kada neatsibosta, nes kiekvieni
memuarai individualūs, kaip indivi -
dualus juos pasakojantis asmuo, savi -
tai matantis ir suvokiantis pasaulį. 

2008 m. metais skaitytojus pasie -
kusi Audronės Girdzijauskaitės vai -
kystės prisiminimų knyga „Atmin -
ties salos” sėkmingai tęsia istorinių
memuarų tradiciją: pateikiamos nuo-
traukos, faktai, detalės iš pokario gy -
venimo Lietuvoje. Informatyvus pa -
sa kojimas skatina pasidžiaugti auto -
rės atminties imlumu, gebėjimu vaiz -
džiai ir įtikinamai perteikti, rodos,
taip seniai patirtus įspūdžius, gels -
vuo se knygos puslapiuose prikelti
naujam gyvenimui Anapilin pasi -
traukusius žmones. 

Paėmus knygą į rankas, skaityti
norisi pradėti ne iš karto. Ne todėl,

kad knyga neįdomi. Anaiptol. Dėmesį
visų pirma prikausto nespalvotos,
neretai – apiblukusios karo ir po ka -
rio metus primenančios nuotraukos. 

Skaitytojo negali nežavėti ypa -
tingai jautrus, švelnus autorės pasa -
kojimas, tolerancija visiems aprašo -
miems žmonėms, šiukštu nė vieno
ne įžeidžiant, o atvirkščiai – stengian -
tis pamatyti gerąsias savybes, pa -
maloninti, pagirti. Skaitai ir jauti,
kad iš kiekvieno ištarto ir užrašyto
žodžio dvelkia šiluma ir kartu begali-
nis ilgesys praėjusiam laikui. ‘At -
minties salos atsiveria skaudžiai ir
netikėtai, kaip ir viskas, kas susiję su
praeitimi. (...) Nieko nebegali pak-
lausti, patikslinti, išpainioti; nebegali
išėjusiems pasakyti, kad ilgiesi jų
arba jauties prieš juos kaltas.’ (p.
149).” – taip šią knygą bernardi-
nai.lt (2009. 06.17) pristato Angelė
Rimkutė.

Knygos autorė, žinoma teat -
rologė, prisimena vaikystės dienas,
prabėgusias Kaune, Permėje, Mask -
voje, pokario Vilniuje, pasakojimą
paįvairindama ekskursais į vėlesnius
laikus. Šiltai piešiami ne tik artimieji
– tėvas profesorius Vytautas Gir -
dzijauskas, mama ar senelis Izido -
rius. Perteikiama nepakartojama se -
nosios kartos inteligentų gyvenimo ir
buities atmosfera, tradicijos, kultū -
ros paveldas. Esu įsitikinusi, kad tie,
kurie mėgsta tokias knygas, su malo-
numu ją perskaitys.

Knygą galite įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 20 dol. Ją gali-
ma įsi gy ti paštu, pridedant 10.25
proc. mo kestį, užsisakant IL valstijo-
je. Per siuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek vie -
ną papildomą knygą – 2.5 dol. mokes -
tis. Prieš perkant prašome paskam-
binti administracijai tel.: 773-585-
9500.

Paruošė L. A.

,,Atminties salos”

Apie Nepriklausomybės
minėjimą Jaunimo centre

ALT’o pirmininkas advokatas
Saulius Kuprys priminė, kad šiemet
ateitininkų rengiamas Nepriklauso -
my bės minėjimas vyks ne Marijos
auk  štesniosios mokyklos salėje, o
Jaunimo centre vasario 14 d. Pag rin -
diniu kalbėtoju pakviestas žurnalis-
tas iš Boston apylinkės Stasys Goš -
tautas, kuris kalbės tema „Išeivija
dar gyva”.

S. Kuprys taip pat  kvietė susido -
mėti seniausia lietuvių organizacija –
Su sivienijimu Lietuvių Amerikoje
(SLA), kurios raštinė yra netoli „Me -
dison Square Garden” rūmų New
York. Šiame pastate įsi kūręs ir Lie -
tuvos Respublikos generalinis kon su -
latas New York mieste. SLA ki tados
(ji įsteigta 1886 m.) buvo pag rin dinė
lietuvių organizacija Ameri koje, tad
kalbėtojas kvietė neleisti jai pražūti.

Du minėjimai Cicero

Cicero vyks net du Nepriklau so -
mybės šventės minėjimai. Pirmąjį

rengia amerikiečiai. Vasario 16 d. 11
val. r. prie miesto rotušės bus pa kelta
Lietuvos trispalvė, o netoli esan čio
„The Community Center” pa talpose
(2250 S. 49 Ave., Chicago, IL) vyks
šven tinė programa. Jai va dovaus
amerikietis John S. Ko ciol ko, buvęs
Cicero miesto valdybos na rys, geras
lietuvių draugas ir lietuviškų reikalų
žinovas.

Be kitų asmenų, kalbės ir Lietu -
vos generalinė konsulė Čikagoje
Skais tė Aniulienė. Minėjimo rengi -
mui daug dėmesio skiria Cicero mies  -
to prezidentas Larry Dominick. Apie
šį minėjimą visą puslapį užimančią
reklamą įdėjo Cicero miesto valdybos
leidžiamas žurnalas.

Kitas minėjimas lietuviams bus
surengtas vasario 21 d., parapijos sa -
lėje tuoj po lietuviškų šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje. Kalbės gerai čika -
giečiams pažįstamas Ernestas Luko -
še vičius, bus parodytas filmas apie
Lie tuvos partizanus. Minėjimo orga-
nizavimu rūpinasi JAV LB Cicero
sky riaus valdyba su pirmininku Min -
daugu Baukumi priešakyje.

Algis Strimaitis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė prenumeratą ir
kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Grace B. Austin, gyvenanti Short Hills, NJ, paaukojo „Draugo” lei-
dybai paremti 69 dol. Labai ačiū, kad mus remiate.



DRAUGAS, 2010 m. vasario 9 d., antradienis                        11

GRAŽIAUSI 
EUROPOS TILTAI (I)

1. Millau viadukas (Le Viaduc 
de Millau), Prancūzija

Manoma, jog šis tiltas, jungiantis
Tarno upės krantus pietų Prancū-
zijoje, yra aukščiausias pasaulyje –
aukščiausias jo atramos taškas yra
343 metrų aukštyje, t.y. tik 38 met-
rais žemiau nei Empire State Buil-
ding apžvalgos aikštelė. Tiltas buvo

atidarytas 2004-aisiais, praėjus tik
trejiems metams po statybų pradžios.
Trijų metrų aukščio apsauginė tvora
padaryta iš itin plono metalo, tad ga-
lima džiaugtis puikiu tilto, atrodo be-
sitęsiančio į amžinybę, vaizdu.

2. Rialto tiltas (Ponte di Rialto),
Venecija, Italija

Rialto tiltas yra be jokios abe-
jonės labiausiai fotografuojamas ir
vienas iš seniausių visoje Venecijoje.
1255-aisiais čia pastatytas medinis
tiltas sudegė 1310-aisiais. „Naujasis”
tiltas stovėjo beveik porą šimtų metų,
kuomet sugriuvo didelei miniai susi-
rinkus stebėti laivų parado. Akmeni-
nis tiltas jo vietoje iškilo 1591-aisiais.

Nepaisant jo grožio, nereikėtų pa-
miršti, jog čia – pati brangiausia vieta
pirkti suvenyrus visoje Venecijoje.

3. Karolio tiltas, Praha, 
Čekijos Respublika

Pirmasis senamiestį ir Malu ra-
joną sujungęs akmeninis tiltas čia
pradėtas statyti 1357-aisiais, o baig-
tas XV a. pradžioje.  Šiandien – tai
vienas unikaliausių viduramžiškų
tiltų. Tarp 30 jį puošiančių statulų, ir
Šv. Jono Nepmuko statula, tiesiog
nublizginta nuo tūkstančių rankų

žmonių, tikinčių, jog prisilietimas
prie jos neša laimę. Geriausia vaizdu
grožėtis leidžiantis saulei, kuomet
senamiesčio bokštų šešėliai nutįsta
virš upės vandenų.

4. Tower tiltas (Tower Bridge),
Londonas, Anglija

Towerio tiltas, vardą gavęs nuo
žymiojo Londono Towerio, yra suda-
rytas iš stabilaus ir pakeliamo tiltų,
esančių skirtinguose aukščiuose.
Kartais susipainioję keliautojai jį
pavadina Londono tiltu, kuris, tiesą
pasakius, yra greta keliaujant aukš-
tyn upe. Pradėtą statyti 1886-aisiais
tiltą jau po 8 metų iškilmingai ati-
darė Welso princas Edwardas. Pės-
čiųjų linija, pastatyta tam, jog žmo-
nės upę kirsti galėtų nepaisant to, ar

tiltas pakeltas, ar ne, greitai virto
idealiai vieta kišenvagiams ir prosti-
tutėms. Dėl to po 25 metų valdžia ją
uždarė. Žmonėms čia leista vaikščioti
tik 1982-aisiais – jau pavertus kori-
dorių muziejumi ir apžvalgos aikš-
tele.

5. Grandinės tiltas (Széchenyi
lánchíd), Budapeštas, Vengrija

Budapešto gyventojai ši miesto
simbolių tapusį tiltą neretai vadina
„senąja ponia”. Ir 1849-aisiais pasta-
tytas tiltas tikrai nusipelnė šio titulo.
Antrojo pasaulinio karo metu tiltą
susprogdino vokiečių kariškiai ir iš

naujo juo pradėta naudotis tik 1949-
aisiais, švenčiant jo šimtąjį gimta-
dienį. Sakoma, jog jei tarp dviejų tiltą
puošiančių liūtų statulų atsistojęs
vyriškis bent sykį buvo neištikimas
savo žmonai, statulos pradės riaumo-
ti. Iki šiol jos tylėjo...

6. Ponte Vecchio, Florencija,
Italija

Pagrindinis Florencijos traukos
objektas pastatytas tokiu pat stiliu-
mi, kaip ir Venecijoje esantis Rialto
tiltas. Panaši ir jų istorija – Veccio
tiltas egzistavo nuo pat romėnų lai-
kų, tačiau 1117-aisiais jis sugriuvo, o
1333-iaisiais labai nukentėjo nuo pot-
vynių. Kadaise ant tilto savo prekys-

Prenumeruokime ,,Draugâ”!
,,Draugâ” atminkime savo 

testamente!

Ilgamečiui Lituanistikos tyrimo ir studijų centro bi-
čiuliui ir LTSC tarybos nariui

A † A
dr. VACLOVUI ŠAULIUI

mirus, nuoširdi užuojauta reiškiama žmonai dr. AUGUS-
TAI, dukrai dr. AUGUSTAI, sūnums DOVUI ir MORKUI
bei giminėms ir artimiesiems.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro valdyba
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro taryba

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Gyvenimas lyg paukštis,
Tik palingavo ant šakos ir nulėkė..
O liko tik
Eilėraščių čiulbėjimas.

Kazys Bradūnas

A † A
POETUI KAZIUI BRADŪNUI

jau metai esant amžinybėje, visus jį pažinusius prašom prisi-
minti atodūsiu ir maldoje.

Liūdinti Kazimiera Bradūnienė, dukros Elena ir Lionė
su savo šeimomis ir mirusio sūnaus Jurgio šeima

Vienintelio, mylimo sūnaus
A † A

RAIMUNDO ČIURLIONIO

netekus, mielai BIRUTEI ČIURLIONIENEI VAR-
NIENEI reiškiame didžiausią užuojautą.

Edas ir Dalia Bekai su šeima

Mylimam  broliui
A † A

dr. VACLOVUI ŠAULIUI

palikus šį pasaulį, reiškiame gilią užuojautą ANTA-
NUI ŠAULIUI ir ALEKSANDRAI SABALIAUSKIE-
NEI bei jų šeimoms ir kartu liūdime.

Lilija Jasaitė
Birutė ir Leo Bujalski

talius rentė mėsininkai, tačiau dabar
čia parduodami suvenyrai. Sakoma,
kad iš čia kilo ir žodis bankrotas. Jei
kuri prekybininkas nesusimokėdavo
savo skolų, skolintojas ateidavo pas jį
ir sulaužydavo jo prekystalį. Veiks-
mas vadinosi bancorotto – sulūžęs
prekystalis.

Balsas.lt

Nepaisant to, kad tiltai statomi tam, jog kuo greičiau iš taško A būtų ga-
lima pasiekti tašką B ir nesušlapti kojų,  kai kurie jų tampa neatskiriama
kraštovaizdžio dalimi. Kartais – dėl senovinės auros, kartais – dėl įspūdingų
techninių sprendimų.
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte vasario 10 d., trečiadienį, 1
val.  p. p. (atkreipiame dėmesį – pasi -
keitė filmų rodymo laikas) kviečia į
filmų popietę. Bus ro doma  doku men -
tinio filmo ,,Liš kiava” iš ciklo ,,Mū-
sų mies teliai” I dalis. Filmai ro do-
mi PLC skaitykloje, šalia Bočių me-
nės.

�Vasario 12 d., penktadienį,
Čiur lionio galerijoje Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) vyks keramikės Sonatos Ka-
zimieraitienės ir tekstilininkės Rai-
mondos Daras jungtinės parodos
,,Prieglobstis” atidarymas. Dalyvaus
autorės. Pradžia – 7:30 val. v. 

�Mažosios Lietuvos Lietuvių
drau gija kviečia į tradicinį ,,Šiupinio”
pokylį, kuris įvyks šeštadienį, vasario
13 d., Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejaus (6500 S. Pulaski Rd., Chic ago,
IL 60629) Gin taro salėje. Pra džia 6
val. v. Programą atliks solistė Nida
Grigalavičiūtė, akompanuos Man i -
girdas Motekaitis. Vaka rienė, šokiai,
gros Algimantas Bar niš kis. Už sa ky -
mus priima Ramūnas Bun tinas tel.:
630-969-1316. Kaina – 35 dol. (užsi -
sakius vietas iš anksto). Perkant bi -
lie tus prie įėjimo durų – 40 dol. 

�Vasario 17 d. kvie čiame į Kęs tu-
čio Nako mo nospektaklį ,,Remem b -
ran ce of Things Pontiac” Prop The at -
re, 3502 N. Els ton. Dau giau in for -
macijos gauti ir bilietus įsi gy ti galite
interne tinėje svetainėje:

www.rhino fest.com

�Cicero LB apylinkės valdyba
Vasario 16-osios minėjimą pradės vė-
liavos pakėlimu vasario 16 d., antra-
dienį, 11 val. r. Cicero miesto „Com-
munity Center” patalpose (2250 S.
49th  Ave.). Vėliavą pakels Jū ros šau-
liai, vadovaujant Juozui Mikuliui. Vė -
liavos pakėlimo šventėje dalyvaus
miesto prezidentas Larry Dominick
ir kiti miesto pareigūnai, Šv. Antano
parapijos klebonas Sergio Solis, LR
generalinė kon sulė Skaistė Aniu -
lienė. Iškilmes ves geras lietuvių bi-
čiulis John Kociolko. 

�Lietuvos meno meistrų koncer -
tas Lietuvos Nepriklausomybės die -
nai paminėti vyks vasario 20 d., šešta-
dienį, 7 val. v. Jaunimo cent ro didžio -
jo je salėje (5620 S. Cla re mont Ave.,
Chicago, IL 60636). Koncerte dalyvaus
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro žvaigždės – balerina Eglė Špo -
kaitė ir jos partneris Martynas Ri -
meikis, smui  kininkas Martynas
Švėg ž da von Bekker ir pianistė Gintė
Čepinskaitė-Bistras. Bilietus bus gali-
ma įsigyti šeštadieniais nuo 9 val. r. iki
1 val. p. p. Jaunimo centro vestibiulyje
ir sekmadieniais  nuo 9 val. r. iki 1 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro (Lemont)
vestibiulyje, ,,Seklyčioje”, o taip pat
prieš koncertą Jaunimo centre. Bilieto
kaina suaugu siems – 30 dol., jaunimui
iki 16 m. ir stu dentams – 15 dol. Iš
Lemont į koncertą bus galima nuva-
žiuoti autobusu. Nuo PLC autobusas
išvyks 5:30 val. p. p. Dau giau infor -
maci jos tel.: 708-691-9674.

�JAV LB Lemonto apylinkė kar -
tu su Pasaulio lietuvių centru (PLC),
dalyvaujant LR generaliniam kon-
sulatui vasario 21 d., sekmadienį,

kviečia į Lietuvos Neprik lauso  mybės
paskelbimo minėjimą, PLC Fondo
salėje. Pagrindinis kalbėtojas – prof.
dr. Al girdas Avižienis. Meninę prog -
ramą atliks Lietuvių Operos choras ir
solistė Nida Grigalavičiūtė. Visus pa -
sitiks pučiamųjų instrumentų an -
sam blis ,,Gintaras”. 

�Lietuvos Neprik lauso  mybės
paskelbimo minėjimas įvyks vasario
21 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne -
kaltojo Prasidėjimo  parapijos  bažny -
čioje. Po Mišių renkamės į parapijos
salę (4420 S. Fairfield Ave., Chicago).
Daugiau informacijos tel.: 773-847-
4855 (Salomėja Daulienė). 

�Kviečiame į Vasario 16-osios
Lie tuvos Nepriklausomybės šventę,
kuri įvyks vasario 14 d., sekmadienį.
Šventė prasidės 10:45 val. r. šv. Mi -
šiomis St. Paul of the Cross bažnyčio-
je (10970 A1A, North Palm Beach).
Lietuvos Respublikos vėliavos pakėli-
mas – 1 val. p. p. Juno Beach miesto
sa vivaldybės aikštėje (340 Ocean Dr.,
Juno Beach, Fl 33408); 2:30 val. p. p.
Lietuvos Ne priklausomybės minėji-
mas. Svečias – garbės konsulas St.
Petersburge Al gimantas Karna vi čius.
Pasirodys lituanistinės mokyklėlės
mokinukai ir ansamlis ,,Dainelė”. Po
koncerto bus vaišės, skambės muzi-
ka. Šventė vyks Lietuvos Respublikos
gar bės konsulato patalpose (44 Co co -
a nut Row T10, Palm Beach, FL).
Daugiau informacijos rasite tin-
klalapyje www. lietuviucentras. com

�Tsai Performance Center (685
Commonwealth Avenue Boston, MA
02215) salėje vasario 17 d. 7 val. v.
vyks vakaras-koncertas, skirtas Lie -
tu vos vardo paminėjimo tūkstant-
me čiui ir Nepriklausomybės šventei
paminėti. Dalyvauja LR ambasado-
rius Aud rius Brūzga ir New York Ge -
ne ra linio konsulato generalinis kon -
su las ambasadorius Jonas Pas laus -
kas. 

�Vasario 21 d. 1:30 val. p. p.  Bos-
ton Lietuvių piliečių klube vyks
Lie tuvos Nepriklausomybės minėji-
mas. 

�St. Petersburg (Florida) Lietu -
vių klubas š. m. vasario mėn. 21 d.
minės Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną. Pagrindinis kalbėto-
jas – visuomenininkas Juozas Gaila.
Pa maldos už Lietuvą vyks Šv. Vardo
bažnyčioje 1:15 val. p. p. Į Lie tuvių
klubo patalpas rinksimės 2:30  val. p.
p., kur bus pietūs. Po pietų – mi nė -
jimas.

�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. 1 val. p. p.
pra sidės Boston apygardos suvažiavi-
mas. Dalyvauja apylinkių valdybos ir
JAV KV vicepirmininkė Sigita Šim -
ku vienė-Rosen. Daugiau informaci-
jos tel.: 401-831-4270 (Aldona Kairie-
nė).

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE ,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs

šimtmečio. Aukokime Drau go fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių ir kt.
– progo mis. Įamžinkime savo artimuosius Drau-
go fonde.  

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

PAGRINDINIS LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

PASKELBIMO MINĖJIMAS
įvyks sekmadienį, 

vasario 14 d. 2 val. p. p. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 

5620 S. Cla remont Ave., 
Chicago,  IL 60636 

Šis minėjimas yra seniausias Čikago-
je ir yra tradicinis bendras lietuvių organi-
zacijų ruošiamas renginys. Pagrindiniu
kalbėtoju bus lietuvių kultūros komenta-
torius, žurnalistas Stasys Goštautas iš
Boston. Meninę programą atliks Lietuvių
Operos Čikagoje choras. Pa rodykime
savo tautinį solidarumą ir dalyvaukime
šiame minėjime. Minėjimą koordinuoja ir
visus kviečia Amerikos Lietuvių Taryba ir
ją suda rančios organizacijos.

Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje  penktadienį, vasario 5 d.,
atidaryta fotografijos paroda ,,Žmogus”, kuri veiks iki kovo 20 d.

Penki fo tografai – Aleksandras Macijauskas (Kaunas), Romualdas Požers-
kis (Kaunas), Romualdas Rakauskas (Kaunas), Stasys Padalevičius (Kėdainiai),
Vydas Bečelis (Kėdainiai) – ,,kalba” viena tema – žmogus. Kiekvieno suvoki-
mas laiko ir vietos atžvilgiu kitoks. Žmogaus gyvenimo būdas, jo charakteris,
būsenos, santykis su aplinka, nuolat mums rūpimos temos. Gilinimasis ir
bandymas suvokti kitą žmogų padeda atskleisti mūsų pačių esmę. Kiekvienas
fotografas išbando ir tarsi patikrina save šiame žanre.

Daugiau apie parodą sužinoti galite www.jmm-muziejus.com

Puikiai papuoštoje Jaunimo salėje Pasaulio lietuvių centre, Lemont, vasario 6
d. svečiai šventė ,,Viduramžių puotą”. Jie ne tik puotavo, bet ir klausėsi kon-
certo, dalyvavo loterijoje. Gražią rankų darbo skrynią tyliajam aukcionui
padarė Egidijus Želvys, o ją išdažė Lidija Ringienė, kuriuos ir matome nuo-
traukoje.                                                        Indrės Tijūnėlienės nuotr. 


