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•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pasitikime XXI žiemos
olimpines žaidynes (p. 8)
•Atsiminimai (165) (p. 9)
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Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Strasbūras, vasario 11 d.
(ELTA) – Europos Komisijos skirtą
finansavimą Baltijos jūros strategijos
įgyvendinimui europarlamentaras
Vytautas Landsbergis laiko gera nau-
jiena ir mano, kad ateityje, nuo 2011
m., būsią galima tikėtis, ko praėjusią
kadenciją siekė intergrupė, – ir at-
skiros biudžeto eilutės.

Šią naujieną Strasbūre vykusia-
me Europos Parlamento ,,Europos
Baltijos” intergrupės posėdyje pra-
nešė europarlamentaras iš Suomijos
Karl Haglund.

,,Prastesnė žinia, kad finansavi-
mas skiriamas ne strategijai apskri-
tai, o tik projektams, bendriems su
‘trečiosiomis šalimis’, t. y. Rusija”, –
pažymėjo V. Landsbergis.

Vilnius, vasario 11 d. (ELTA) –
Naujasis užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis teigia, jog Lietu-
vos santykiai su Rusija turi keistis į
gera, tačiau, pasak jo, to siekti turi
abi pusės.

,,Mes turime sulaukti adekvačių
žingsnių iš Rusijos. Lietuva visada
siekė turėti gerus santykius, o kad
dabar judama iš abiejų pusių, manau,
tai yra sveikintina”, – teigė A. Ažu-
balis po priesaikos Seime.

Užsienio reikalų ministras sakė
teigiamai vertinantis Lietuvos prezi-
dentės ir Rusijos premjero susitikimą.

,,Manau, svarbiausias dalykas
politikoje kalbėti atvirai, aiškiai, be
užuolankų”, – dėstė A. Ažubalis.

Lietuvos diplomatijos vadovas
taip pat teigė ketinantis kelti okupa-
cinės žalos atlyginimo klausimo
sprendimą Vyriausybėje.

,,Šis klausimas nėra tik formalus
dalykas. Turime kai ką nuveikti ir
patys”, – teigė A. Ažubalis.

Naujasis diplomatijos vadovas
taip pat pažadėjo, kad Lietuva nenu-
sisuks nuo Ukrainos, Gruzijos, Balta-
rusijos.

,,Labai keistai atrodytų Lietuva,
jei nusisuktume nuo Ukrainos, Gru-
zijos, Baltarusijos, kai pati Europa,
ne be mūsų pastangų, priėmė Rytų
partnerystės planą ir programą”, –
sakė A. Ažubalis.

Naująjį užsienio reikalų ministrą
pasveikino ir NATO generalinis sek-
retorius Anders Fogh Rasmussen, ir
Europos Sąjungoje pirmininkaujan-
čios Ispanijos bei kaimyninių šalių
diplomatijos vadovai.

Su NATO vadovu A. Ažubalis te-
lefonu aptarė energetinio saugumo
klausimus, Lietuvos dalyvavimą Af-
ganistano valstybės atkūrime ir nau-
jos NATO Strateginės koncepcijos
rengimą ir sulaukė kvietimo arti-
miausiu metu apsilankyti organiza-
cijos būstinėje Briuselyje.

Lietuva, pasak ministro, toliau
visomis išgalėmis prisidės prie sau-
gumo užtikrinimo ir valstybės atkū-
rimo Afganistane bei vadovaus Goro
provincijos atkūrimo grupei.

A. Ažubalis pareiškė esąs pasi-
rengęs glaudžiai bendradarbiauti
rengiant NATO Strateginę koncepci-
ją.

Prezident∂ susitiko su
Rusijos premjeru

Užsienio reikal¨ komitetui pirmininkaus E.Zingeris
Vilnius, vasario 11 d. (BNS) –

Seimo Užsienio reikalų komiteto
(URK) nariai savo pirmininku išsi-
rinko konservatorių Emanuelį Zinge-
rį. Jo kandidatūrą palaikė visi balsa-
vusieji, Parlamente taip pat pritarta
E. Zingerio skyrimui į šias pareigas.
Už jo kandidatūrą balsavo 68 parla-
mentarai, vienas susilaikė.

E. Zingerio kandidatūrą į komi-
teto vadovus pasiūlė valdančioji Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų frakcija.

E. Zingeris šiose pareigose pakeis
užsienio reikalų ministru tapusį par-
tijos kolegą Audronių Ažubalį.

52 metų Lietuvos nepriklauso-
mybės akto signataras E. Zingeris

1990–1992 metais buvo Aukščiausios
Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputa-
tas, jis buvo pirmasis Užsienio reika-
lų komisijos, vėliau tapusios komite-
tu, pirmininkas. 1992–2000 metais E.
Zingeris buvo Seimo narys, vėliau –
Vilniaus Gaono žydų muziejaus di-
rektorius, per pastaruosius dvejus rin-
kimus jis vėl buvo išrinktas į Seimą.

Užsienio reikalų ministras A. Ažuba-
lis prisiekia Seime. Eltos nuotr.
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Baltijos j∆ros strategija
gaus finansavimâHelsinkis, vasario 10 d. (ELTA)

– Suomijos sostinėje vykusiame pir-
majame Lietuvos prezidentės Dalios
Grybauskaitės ir Rusijos premjero Vla-
dimir Putin susitikime daugiausia
kalbėta apie ekonominio bendradar-
biavimo plėtrą, pabrėžti energetiniai

klausimai. Prezidentė su Rusijos prem-
jeru aptarė dvišalius santykius, bend-
radarbiavimo galimybes ir sutarė plė-
toti konstruktyvų dialogą.

Šis dvišalis susitikimas įvyko V.
Putin prašymu.

Nukelta į 6 psl.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Rusijos premjeru Vladimir Putin.
Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.

Seime prisiekè naujasis diplomatijos vadovas
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Redakcijos žodis

ÕALFASS praneõa
Ar LR prezidentė D. Grybaus-

kaitė peršoko Rusijos premjero
V. Putin iškeltą kartelę susitiki-
mo vasario 10 d. Helsinkyje me-
tu, ar ne, ir atvirkščiai? Tai, kad
susitikimo metu Putin nepakvie-
tė Grybauskaitės dalyvauti ge-
gužės 9-osios renginiuose Mask-
voje, bet tą padarė tame pačia-
me forume dalyvavusiam Latvi-
jos prezidentui, gal ir galėtų būti
ženklas, kad greičiausiai ne. Nors
lietuviškai žiniasklaidai po Putin
ir Grybauskaitės susitikimo kal-
bėję prezidentės patarėjai ir
teigė, jog 40 minučių trukęs su-
sitikimas buvo dalykinis, bent ke-
liose vietose Grybauskaitė griež-
tai išsakė savo nuomonę, kaip
antai, Putin įkalbinėjant Lietuvai
drauge su Rusija statyti naują
atominę elektrinę Kaliningra-
de, ar Grybauskaitei priminus,
jog siekiant pagerinti ekonominį
bendradarbiavimą, „namų dar-
bų nepadarė nė viena pusė”.

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė

Kviečiame šių metų žiemos se-
zono pabaigai smagiame tautiečių
būryje sudalyvauti kasmetinėse
ŠALFASS bei Amerikos lietuvių gy-
dytojų sąjungos (ALGS) organizuo-
jamose slidinėjimo varžybose. 

Jau tapo tradicija, kad į šį renginį
atvyksta minėtos sporto šakos mėgė-
jai iš JAV, Kanados ir netgi Lietuvos.
Šiemet ŠALFASS/ALGS slidinėjimo
varžybos rengiamos kovo 20–27 d.
Vail miesto „Mountain Ski Resort”
komplekse, Colorado valstijoje.

Slidinėjimo mėgėjus kviečiame
aktyviai registruotis varžyboms. 

Apsistoti bus galima „Evergreen
Lodge” poilsio namuose (ten sutarta
dėl nuolaidų mūsų grupei). Prieš ke-
lerius metus jau esame apsistoję šia-
me komplekse ir daugelis žmonių juo
liko patenkinti. Ši vieta yra netoli sli-
dinėjimo takų, o taip pat vietinių par-
duotuvių, restoranų ir kavinių. Už-
sakydami viešbutį kreipkitės į Carol
Pasternak e. paštu: carol@ski.com
arba skambinkite tel.: (800) 525-2052
ext. 3319, taip pat (970) 925-9500 ext.
3319 ir paminėkite, kad atvykstate
kaip lietuvių slidinėjimo grupės dalis
(Lithuanian Ski Group). Taip pat
galite paprašyti Carol pagalbos įsigy-
jant leidimus naudotis pakilimo
takais su specialiomis nuolaidomis ir
kitus šios iškylos (pvz., skrydžiui lėk-
tuvui) bilietus. Tačiau svarbiausia iš
anksto užsisakyti viešbučio kambar-
ius.    

Numatomas tvarkaraštis 
(dėmesio pasikeitė varžybų

diena!): 

Kovo 20 d., šeštadienį, atvyks-
tame į Vail Mountain slidinėjimo ku-
rortą. 12 val. p. p. pakviesime pietau-
ti „Wildwood” restorane. 

Kovo 21 d., sekmadienį, galė-
site paslidinėti. 12 val. p. p. susitik-
sime pietų „Two Elk Lodge” resto-
rane, esančiame Vail kalno viršūnėje. 

Nuo 3 val. p. p. iki 5:30 val. p. p.
bendrausime „Red Lion” restorane, o
vakarieniauti siūlome 7 val. v. meksi-
kietiškame restorane „Los Amigos”. 

Kovo 22 d., pirmadienį, pietų
kviečiame vėl 12 val. p. p. „Eagle’s
Nest” restorane. Tie, kas neslidi-
nėsite, galite keltuvu pakilti į kalno
viršūnę pietums, o tuo pačiu pasi-
grožėsite vaizdais. Registracija varžy-

boms ir bendravimas vyks 3:30 val. p.
p. – 5:30 val. p. p. „Altitude Cafe”
,,Evergreen Lodge” poilsio namuose.
Tai – vienintelis laikas užsiregistruo-
ti varžyboms, nepraleiskite jo. Regis-
tracijos kaina vienam dalyviui 25 dol. 

Tą pačią dieną rinksime 45 dol.
nuo asmens iš norinčių sudalyvauti
apdovanojimų šventėje ir vakarienėje
trečiadienį ,,Lancelot” restorane. 

Vakarieniauti siūlome 7 val. v.
„Mezzaluna” restorane. 

Kovo 23 d., antradienį, pietau-
ti siūlome 12 val. p. p. „Two Elk Lod-
ge” restorane. Paslidinėjus nuo 3:30
val. p. p. iki 5:30 val. p. p. susitiksime
pabendrauti „Up The Creek” restora-
ne. 

Vakarieniauti kviečiame 7 val. v.
,,La Bottega” italų restorane. 

Kovo 24 d., trečiadienį, pra-
dėsime varžybas „Black Forest”
NASTAR slidinėjimo kelyje. Pradžia
9:45 val. r. Pranešame, kad net ir tie,
kas neslidinėsite, galėsite pakilti kel-
tuvu į kalno viršūnę pasigrožėti gam-
tovaizdžiu. 

Pietūs – 12 val. p. p. „Sarge’s
Shelter BBQ”. 

Nugalėtojų apdovanojimai ir
šventinė vakarienė vyks „Lancelot”
restorane nuo 5:30 val. p. p. (201 E.
Gore Creek Dr., Vail Village).  

Kovo 25 d., ketvirtadienį,
pietų pakviesime 12 val. p. p. „Eagle’s
Nest” restorane. 

Paslidinėjus nuo 3:30 val. p. p. iki
5:30 val. p. p. kviečiame pabendrauti
„Ore House” restorane. Vakarieniau-
ti siūlome 7 val. v. „Pazzo’s Pizzeria”. 

Kovo 26 d., penktadienio
rytą, vėl slidinėsime, kiti galėsite
užkilti keltuvu į Vail kalno viršūnę ir
pasigrožėti vaizdais. Pietūs – 12 val.
p. p. „Terrace” restorane. Po slidinė-
jimo 3:30 val. p. p. – 5:30 val. p. p.
bendrausime „Red Lion” restorane.
Siūlome vakarieniauti 7 val. v. „Ore
House” restorane. 

Kovo 27 d., šeštadienį – pas-
kutinė diena, kai galėsite pasigrožėti
ir pasidžiaugti nuostabiu Vail kalnų
peizažu. Visiems palinkėsime sėk-
mingos kelionės namo ir padėkosime
už dalyvavimą šioje nuostabioje slidi-
nėjimo iškyloje bei mūsų varžybose! 

Registraciją varžyboms vykdo ir
daugiau informacijos teikia Edvardas
Mickus el. paštu: edmickus1@aol.
com ir dr. Vytas Saulis el. paštu:
vsaulis@sbcglobal.net.

2010 M. LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO
VARŽYBOS COLORADO

FUTBOLAS

Dar dvi „Lituanicos” pergalės

„Lituanicos” futbolo komanda,
kuri žaidžia tarptautinėse salės fut-
bolo pirmenybėse „McCook Athletic
& Exposition” patalpose, Mc Cook,
IL, dar sugriebė dvi pergales – 10:3
ir 11:3. Iš šešių susitikimų lietuviai
šios lygos „Major” grupėje yra lai-
mėję visas pergales ir turi 45:19
įvarčių santykį.

Lyga, kurioje žaidžia lietuviai,
vadinasi Chicago Premier Soccer
League. Dviejų grupių nugalėtojai
turėtų gauti po 1,000 dol. premijas.

2012 m. Europos futbolo
pirmenybėse teks kovoti 

su Ispanija

Vasario 7 d. Varšuvoje buvo trau-
kiami burtai, kurių metu sužinota,
kokiose grupėse ir su kuriomis val-
stybėmis Lietuvos futbolininkams
teks kovoti. Iš viso komandos buvo
suskirstytos į 9 grupes. Šešiose iš jų
bus po 6 komandas, o trijose – po 5.

Lietuva pateko į I (raidė)grupę kar-
tu su dabartine Europos čempione
Ispanija, Čekija, Škotija ir Lichtenš-
teinu. Į baigiamąjį ratą iš 51 rinkti-
nės pateks 14 stipriausiųjų, prie ku-
rių šeimininkų teisėmis prisijungs
Lenkijos ir Ukrainos (kadangi tose
valstybėse turnyras vyks) rinktinės.

Automatiškai į baigiamąjį tur-
nyrą pateks visų 9 grupių nugalėto-
jos ir 1 geriausią rezultatą pasiekusi
antrą vietą užėmusi rinktinė. Kitos 8
antrose vietose likusios komandos
tarpusavyje dar turės žaisti dėl li-
kusių 4 kelialapių.

2012 metų baigiamojo turnyro
rungtynės bus žaidžiamos Varšuvoje,
Gdanske, Poznanėje ir Vroclave (Len-
kija) bei Kijeve, Lvove, Charkove ir
Donecke (Ukraina).

Traukiant burtus iš Lietuvos
dalyvavo LFF prezidentas Liutauras
Varanavičius, gen. direktorius Julius
Kvedaras, rinktinių direktorius Ro-
bertas Tautkus ir naujai patvirtintas
Lietuvos rinktinės vyr. treneris Rai-
mondas Žutautas.

Atskirų grupių turnyrų tvarka-
raštis turi būti suderintas iki kovo 9
d. Lietuvos rinktinės pasirengimą
planuoja pradėti dar šį pavasarį.

LFF prezidentas L. Varanavičius
labai pergyvena, kad Lietuvai teko
stipriausia  Europos komanda, kurią
įveikti nėra vilčių. O su kitomis ko-
mandomis galima kovoti ir tikėtis
surinkti taškų.

Lietuvis žais Belgijoje

30 metų amžiaus Gvidas Grigas,
ilgametis Marijampolės „Sūduvos”
žaidėjas, pasirašė sutartį su Belgijos
antros divizijos klubu „RFC Liege”.
Jis yra perėjęs nemažai komandų:
rungtyniavęs net Estijoje, taip pat
žaidęs trijose Kauno komandose bei
Kėdainių „Nevėžyje”.

Gvidas Juška nori 
rungtyniauti  Azijoje

Daugiausia įvarčių pelnęs Lietu-
voje praėjusių metų I lygos žaidėjas –
27 m. amžiaus futbolininkas Gvidas
Juška nori įsitvirtinti Azijoje. Jis ne-
seniai dalyvavo daugkartinio  Jorda-
nijos čempiono – Amano „Al Faisaly”
peržiūroje. Jis ten nepasiliko, tačiau
susilaukė kitų Azijos komandų pasiū-
lymų ir, atrodo, kad vienoje iš jų
rungtyniaus.

Edvardas Šulaitis
Nuotr. iš E. Mickaus asmeninio albumo – 2009 m. lietuvių slidinėjimo varžy-
bų dalyviai Lake Tahoe, NV.
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ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Gestų kalbos specialistai pataria
vengti nurodomųjų gestų. Pavyz-
džiui, atkištas ar iškeltas rodomasis
pirštas, jau nekalbant apie sugniauž-
tą kumštį, – tokie ženklai suprantami
kaip gąsdinimas, agresyvumas ir val-
dingumas. Psichologai mano, kad
tokie gestai rodo ne tik neigiamą po-
žiūrį į pašnekovą, bet ir sukelia su-
sierzinimą: juk žmogui susidaro įspū-
dis, kad jam nurodinėja ir net grasi-
na.

Tokių praktinių patarimų radau
australų gestų, bendravimo ir moty-
vacinės psichologijos specialisto, šiaip
jau kompozitoriaus Allan Pease kny-
goje „Kūno kalba”. Šį ir lietuvių
kalba 2003 m. išleistą leidinį susira-
dau todėl, kad akyse tebestovi susi-
tikime su žurnalistais Lietuvos Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės reikš-
mingai iškeltas pirštas. Ką jis reiškia
mūsų užsienio politikoje? Kaip į jį
reaguoja kaimyninės šalys? Pagaliau,
ko Lietuvai reikia labiau: naujo mi-
nistro ar naujos užsienio politikos?
Klausimai nelengvi dar ir todėl, kad
taip rizikuojama nuklysti į kai kurių
asmeninių ypatybių vertinimą.

Gali būti, kad tik laikas atsakys,
ar pragmatiškesnė ir racionalesnė
mūsų užsienio politika pasiteisins bei
duos geresnių rezultatų, negu san-
tūrus, inteligentiškas ir net pasyvus
jos kūrėjų požiūris. Bet viena aišku:
patekę į krizės akivarą, mūsų rinkė-
jai tikisi griežtesnės rankos visoje
Lietuvoje, neišskiriant nei vidaus, nei
užsienio reikalų. Jie tebemano, kad
anksčiau skambėjęs šūkis „Tvarka –
bus”, kuris ir teliko šūkiu, dabar ak-
tualus kaip niekad. Vadinasi, padary-
ti tvarką reikia ne tik šalies ūkyje,
bet ir visose jos užsienio politikos sri-
tyse – tiek į Rytus, tiek į Vakarus.

Apžvalgininkai pastebėjo, kad
Lietuvos vadovė rinkosi pragmatišką
ir suderintą šios politikos kryptį.
Vieni prisimena jos TV laidoje išsa-
kytą mintį, kad Prezidentė savyje
norėtų suderinti W. Churchill prag-
matizmą ir M. Gandhi idealizmą, kiti
gi jos veiksmuose įžvelgia autoritariz-
mo, „putinizmo” ženklų. Jeigu ver-
tintume pagal žinomą posakį, kad
„viskas suvokiama lyginant”, tai D.
Grybauskaitės ir Valdo Adamkaus
užsienio politikos stilius aiškiai ski-
riasi pirmosios šalies damos naudai.
Kitaip sakant, bet kokia politinė
veikla turi atitikti to meto dvasią, ir
D. Grybauskaitė tai puikiai atspindi.

Bet reiktų pritarti tiems, kurie
mano, jog visur būtinas saikas ir
blaivi galva. Užsienio politikos įgy-
vendinimo sėkmę daugiausiai lemia
tai, kaip kitos valstybės ar tarptau-
tinės organizacijos atidžiai seka visus
mūsų vadovų judesius, nors daug kas
teigia, kad tokiai Rusijai Lietuvos
elgesys – kaip skruzdės ropojimas
atogrąžų miške. Bet negalima savęs
ir nuvertinti, ypač žinant, kokius

interesus kaimyninės šalys puoselėja
Baltijos valstybėse, visame regione,
taip pat ir Lietuvoje, kad ir tai, kaip
čia veikia jų specialiosios tarnybos.

Antai, Rusijos žiniasklaida ypač
reagavo į Prezidentės ir užsienio
reikalų ministro Vygaudo Ušacko
priešpriešą, pasibaigusią, žinoma,
pastarojo pasitraukimu. Naujienų
agentūra „REGNUM Novosti” su-
skaičiavo ne tik visus ministro išsi-
šokimus (reikia suprasti, tai dėl jų V.
Ušackas buvo atstatydintas), bet ir
išnarstė kandidato į šį postą Aud-
roniaus Ažubalio įdomesnius pasisa-
kymus ir biografiją. Ir vienas, ir kitas
Maskvai – ne saldžios uogos. Kaip
įvykių seką dėsto „REGNUM”, Pre-
zidentė į Nepriklausomybės atkūri-
mo 20-metį pakvietė Rusijos ir Bal-
tarusijos vadovus, o ministras Mins-
kui įteikė notą, kad šis neišduoda
Sausio 13-osios įvykių kaltininko V.
Uschopčik. Baltarusija atsakė neigia-
mai. Paskui ir Lietuvos prokuratūros
parengtose išvadose teigiama, kad
,,Lietuva neturi teisinio pagrindo pa-
gal galiojančią dvišalę sutartį rei-
kalauti pono Uschopčik kaip Balta-
rusijos piliečio ekstradicijos.” ,,Jeigu
sutartis nenumato tokios galimybės,

tai ką darė prokuratūra 20 metų –
imitavo darbą, kad siuntinėja prašy-
mus, žinodama, kad pilietis pagal šią
sutartį nebus išduotas?”, – interviu
Lietuvos radijui ir televizijai pareiškė
D. Grybauskaitė. Šis priekaištas, pa-
sakytas iškelto piršto tonu, buvo
taikomas ir diplomatinės tarnybos
vadovui, kuris, kalbant žargonu, ne-
va „išdūrė” valstybės vadovę.  Šito ji
neatleidžia.

Suprantama, Maskvai ir Minskui
tokie ministrai ne prie širdies. Atro-
do, dar labiau kaimynai nemėgsta A.
Ažubalio. „REGNUM” interneto sve-
tainė priminė jo pasakymus per Lie-
tuvos įstojimo į NATO penktąsias
metines pernai kovą, kai jis pabrėžė
būtinumą išlaikyti principingumą
santykiuose su Maskva. Pasak jos,
derybose dėl bevizio susisiekimo su
Kaliningrado sritimi kandidatas esą
rodo nemotyvuotą atsargumą. Skan-
dale dėl slapto CŽV kalėjimo Lietu-
voje jau abiejų politikų nuomonės
skyrėsi nuo Prezidentės. Svetainė
primena ir A. Ažubalio nusivylimą
Washington, kuris pernai rugsėjį pa-
reiškė atsisakąs Rytų Europoje įkur-
dinti priešraketinio skydo elementus.
Nepatinka Maskvai ir tai, kad 52
metų kandidatas į ministrus 2008 m.
rugpjūtį vykusį Rusijos karą Gruzi-
joje pavadino „agresijos aktu”, apkal-
tino Maskvą karinės galios didinimu
konfliktų rajonuose ir kritikavo Ru-
sijos pasiūlytą Europos saugumo sis-
temos pertvarkymo projektą.

Žodžiu, kaimynų netenkina kri-
tiškas diplomatinis tonas jų adresu, ir
šitą nepasitenkinimą jie bando pa-
vaizduoti kaip politikų susidūrimą su
naujosios Lietuvos vadovės požiūriu.
Štai tuomet labai svarbu, kaip iš šio

KŪNO KALBA UŽSIENIO
POLITIKOJE

Ką žada įtempti Kinijos
ir JAV santykiai?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Pastarosiomis dienomis įsitempė Amerikos ir Kinijos santykiai, nes
Washington pritrūko kantrybės. Nutarta nepataikauti Beijing (Pe-
kinui), jam priminti, jog reikia su Amerika elgtis pagarbiai. Praeitą

savaitę Paryžiuje valstybės sekretorė Hillary Clinton pasakė, kad Kinija bus
diplomatiškai atskirta, jei ji nepritars JAV siūlomoms griežtoms sankcijoms
Iranui. Lig šiol buvo mėginama tyliai pakeisti Kinijos nuostatas.

Beveik tuo pačiu metu Jungtinės Valstijos paskelbė, kad parduos Tai-
vanui modernios ginkluotės už 6,5 mlrd. JAV dolerių, tarp jų – sraigtaspar-
nių, priešraketinės gynybos sistemų ir priešmininių tralerių. Ginklų tikslas
– sustiprinti Taivano gynybinius pajėgumus.

Kinija reagavo įnirtingai. Ji sustabdė karinį bendradarbiavimą ir sau-
gumo derybas su Washington, pagrasino įvesti sankcijas JAV bendrovėms,
kurios aprūpina Taivaną ginklais. Beijing perspėjo, jog ginklų pardavimas
rimtai pakenks Beijing ir Washington santykiams, reikalavo jį atšaukti.

Lyg to nebūtų gana, pranešta, jog JAV prezidentas Barack Obama keti-
na susitikti su Tibeto dvasiniu vadovu Dalai Lama, veikiausiai – šį mėnesį.
Kinija pabrėžė, kad susitikimas pakenks dvišaliams ryšiams.

Kai kurie senatoriai pagyrė internetinių paslaugų kompanijos „Google”
nutarimą nebesitaikstyti su Beijing pastangomis cenzūruoti paieškas kinų
kalba. Esą tuo „Google” priešinasi Beijing mėginimams riboti esmines žmo-
gaus teises. Hillary Clinton irgi kritikavo Kiniją dėl interneto cenzūros.
Vasario 2 d., antradienį, Obama pareiškė, kad Beijing dirbtinai nuvertina
savo valiutą, o tai apsunkina pastangas parduoti amerikietiškas prekes.

Jei dabar Washington pereina į diplomatinį puolimą, tai kurį laiką Bei-
jing stengėsi šokdinti Ameriką. Per Kopenhagos konferenciją dėl klimato
kaitos Kinijos premjeras Wen Jiabao du kartus pasiuntė pavaldinius į susi-
tikimus, kuriuose dalyvavo Obama. Amerikiečiai tai laikė sąmoningu mėgi-
nimu pažeminti prezidentą.

Obama kelionė į Kiniją nebuvo sėkminga, nors prieš kelionę jis nesusi-
tiko su Dalai Lama, nenorėdamas užrūstintų Beijing. Jis leido Kinijai nu-
statyti jo darbotvarkę, nesusitiko su vietiniais valdžios kritikais bei spaudos
laisvės šalininkais.

Obama kritikai nurodė, kad lankydamiesi Kinijoje jo pirmtakai, prezi-
dentai Bill Clinton ir George W. Bush, ypatingą dėmesį skyrė žmogaus tei-
sėms. Clinton televizijos laidoje paminėjo kruviną susidorojimą su taikiais
demonstrantais Tiananmen aikštėje 1989-aisias, o Bush kalbėjo apie laisvę,
teisinę valstybę ir tikėjimo svarbą. Savo nuolankumu Obama nieko nelai-
mėjo, gal tik padrąsino Kinijos vadovus dar mažiau jo paisyti.

Tarpusavio santykiai kurį laiką blogės. Kinijos vadovai laiko ginklų par-
davimą Taivanui kišimusi į jos vidaus reikalus, o dėl to Beijing yra itin jaut-
rus. Kinijos oficioze rašoma, kad Amerika nebeturėtų tikėtis Kinijos palai-
kymo, sprendžiant daugelį svarbių regioninių ir tarptautinių problemų.
„Jei Jums nerūpi mūsų interesai, kodėl mes turėtume paisyti Jūsų.” Kinijai
nesuprantami Amerikos reikalavimai nuvertinti savo valiutą, nes esą krizės
sąlygomis stabilumas yra didelė vertybė.

Savo ruožtu Amerika laiko Irano branduolinės programos sustabdymą
bene svarbiausiu strateginiu siekiu. Ir supranta, kad pastangos didinti
spaudimą Iranui nebus veiksmingos, jei Teheranas įsitikinęs, jog Kinija
vetuos atitinkamas Jungtinių Tautų rezoliucijas. Vieša Kinijos kritika rodo,
kad Washington neteko kantrybės.

Prekybos karas tarp dviejų ūkio galiūnų turėtų rimtas pasekmes pa-
saulio ūkiui. Bet, daugelio žinovų nuomone, Kinijos ir Amerikos ūkiai taip
priklauso vienas nuo kito, kad nė viena pusė nerizikuos rimtesniu susidū-
rimu. Clinton ir Bush prezidentavimo metais irgi būta nesusipratimų, bet
įtampos ilgainiui atslūgo. Bet istorija ne visada kartojasi.                 Lrt.lt

Galime sakyti, kad mums tas pats, kaip tai vertina
kaimyninėse šalyse. Betgi ne: dabar pasaulyje viskas su-
siję. Netgi pagalba nukentėjusiam Haičiui, misija Afga-
nistane, galimos JAV investicijos Lietuvoje – tai mūsų
užsienio politikos sudėtinės dalys. Juo labiau santykiai
su Rusija ar Baltarusija, parama demokratijos plėtrai
Ukrainoje, Gruzijoje ar Moldovoje (...).

susidūrimo suras išeitį mūsų dip-
lomatinis elitas. 84–asis Lietuvos
Konstitucijos straipsnis, kad šalies
Prezidentas „sprendžia pagrindinius
užsienio politikos klausimus ir kartu
su Vyriausybe vykdo užsienio poli-
tiką”, dar nenurodo, kaip jis vykdo-
mas. Vienaip, globėjiško susirūpini-
mo ir idealistinių tikslų skatinamas jį
vykdė V. Adamkus, kitaip savo vir-
šenybę užsienio politikos srityje įgy-
vendina energingoji D. Grybauskaitė.

Galime sakyti, kad mums tas
pats, kaip tai vertina kaimyninėse
šalyse. Betgi ne: dabar pasaulyje vis-
kas susiję. Netgi pagalba nukentėju-
siam Haičiui, misija Afganistane, ga-
limos JAV investicijos Lietuvoje – tai
mūsų užsienio politikos sudėtinės
dalys. Juo labiau santykiai su Rusija
ar Baltarusija, parama demokratijos

plėtrai Ukrainoje, Gruzijoje ar Mol-
dovoje, žydų ir lenkų būsena Lietu-
voje yra pirminės jos sritys. Galima
manipuliuoti ministrais, keisti šios
politikos svarbesnius veiksnius, bū-
dus jai įgyvendinti, tačiau nereikia
duoti dingsties menkinti Lietuvos
diplomatiją vien todėl, kad yra kai
kurių neprincipinių nesutarimų.

Mes jau apibrėžėme, ką bendra-
vime reiškia iškeltas parodomasis
pirštas. Atrodo, suvokiame, kad dar
geriau – į priekį atgręžti delnai, nes
šis gestas rodo mūsų atvirumą, gera-
noriškumą, o kartu ir stiprybę. Už-
sienio politikoje, kaip apskritai diplo-
matijoje, patartina negestikuliuoti,
nes tuomet iš šalies atrodo, jog Lie-
tuva – amžinas triukšmadarių ir
rietenų kraštas.

Iskauskas.lt, Balsas.lt
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Meilė – nežinoma, neištirta,
nesuprantama... 

Niekas nežino, iš kur ji ateina...

Šokoladas – viena iš dažniausiai
naudojamų sudėtinių dalių konditeri-
jos gaminiams, pagamintas iš fer-
mentuotų skrudintų kakavos pupe-
lių. Kakavmedžiai, iš kurių gauna-
mos kakavos pupelės, auga Lotynų
Amerikoje, vėliau dėl didelės paklau-
sos pradėti auginti Afrikoje. Jau prieš
2600 metų majai gėrė šokoladą, o į
Europą šokoladą atvežė Kristupas
Kolumbas.

Dabartinį šokoladą XIX amžiuje
sukūrė šveicaras Henri Nestle, pa-
gaminęs šokolado miltelius, ir Daniel
Peter, išradęs pienišką šokoladą. Ru-
dolf Lindt patobulino šokolado mai-
šymo procesą – to dėka buvo galima
gauti vientisą masę, iš kurios pradėti
gaminti šokoladiniai saldainiai. 1888
m. šokolado gamyba atkeliavo į Lie-
tuvą. Kaune pradėjo veikti pirmoji
šokolado ir cukrinės konditerijos
įmonė.

Sekmadienį, vasario 14 d., šven-
čiama Valentino – įsimylėjėlių – die-
na. Manoma, kad Šv. Valentinas buvo
Romos vyskupas, gyvenęs III a. Tuo-
metinis Romos imperatorius Klau-
dijus II buvo išleidęs įsakymą, drau-
džiantį tuoktis. Šitaip jis siekė, kad
kuo daugiau vyrų eitų kariauti ir gin-
tų imperiją nuo išorinės agresijos ir
vidinės netvarkos. Imperatorius ma-
nė, kad vedę vyrai yra emociškai la-
biau prisirišę prie savo šeimų, todėl
negali būti geri kariai. Vyskupas Va-
lentinas, matydamas jaunų žmonių
skausmą, juos sutuokdavo slapčia.
Klaudijus II, išgirdęs apie tokį vys-
kupo elgesį, jį suėmė ir uždarė į ka-
lėjimą, vasario 14 d. jis buvo nubaus-
tas mirtimi. Po kiek laiko Valentinas
buvo paskelbtas šventuoju.

Valentino dienos proga mokinu-
kai įteikinėja savo mamytėms bei
draugams atvirukus su širdelėmis,
suaugusieji savo išrinktiesiems –
rožes, kvepalus, brangenybes, kartais
net prašmatnesnes dovanas. Tačiau

labiausiai paplitusi tradicija yra
dovanoti gražiai supakuotas šokolado
dėžes. Rinkodaros specialistai spėja,
kad šiemet pralenksime pereitų metų
statistiką – manoma, kad bus par-
duota net 58 mln. svarų šokolado. 

Jei meilės deivės Mildos dienai
nelemta nurungti Valentino šventę
tarp Amerikos lietuvių, gal nors pa-
keiskime savas valentiniškas tradici-
jas – vietoj amerikietiško šokolado
dovanokime lietuviškus saldainius?
Juk daugelyje JAV didmiesčių lengvai
galima įsigyti iš Lietuvos atvežto
šokolado! Pagaliau, jo galima užsi-
sakyti ir internetu. O ar žinote, kad iš
Lietuvos atvežti saldainiai turi be-
veik 85 metų pardavimo tradicijas
Dėdės Semo pakrantėje?!

Lietuvos saldainiai randa
neabejotiną pareikalavimą 

Šiandien nėra tikslių duomenų,
kada į JAV pradėti vežti lietuviški
saldainiai, tačiau galima spėti, kad
tai buvo maždaug 1926 metais. Apie
prekybą lietuviškais saldainiais ne-
mažai sužinome iš ,,Amerikos lietu-
vių ekonominio centro leidinio nr. 2”,
išleisto Worcester 1932 m.: 

Lietuvos saldainiai Amerikoje
jau senas svečias. Saldainių importas
jau buvo pasiekęs žymaus kiekio, tik
1931 metais mūsų saldainių impor-
tui buvo suduotas skaudus smugis:
Sovietų firma New Yorke ,,Amtorg

LIETUVIŠKAS ŠOKOLADAS: 
VAKAR, ŠIANDIEN – VISADA!

Trading Co.” buvo užvertusi Ameri-
kos rinką savais pigiais saldainiais, –
taip sakant, padarė ,,dumping”. Lie-
tuvių importo bendrovė Bostone ,,Lit-
huanian Importing Co.” spėjama
bent dalinai buvo to dumpingo auka.
Sąryšy su tuo, teko nukentėti Lietuvos
saldainių gamintojams, ypač ,,Biru-
tės” saldainių fabrikui Šiauliuose.
Bet ,,Birutė” nenusimina ir toliau ža-
da varyti eksportą Amerikon dar su
didesne energija ir su didesniu paty-
rimu. Kitas saldainių fabrikas, ,,Ru-
ta”, taipgi randasi Šiauliuose. Sal-
dainių fabrikas ,,Tilka” Kaune, irgi
jau gerai žinomas Amerikoje. ,,Til-
kos” šokoladiniai saldainiai čia labai
mėgiami. Vienas Amerikos oficialis
raportas taip įvertina Lietuvos sal-
dainius: ,,Quality candy produced in
Lithuania compares favorably with
the better grades manufactured in the
United States”. Todel, nors Ame-
rikos muitas yra 40% ad valorem, bet-
gi ,,Birutės”, ,,Rutos” ir ,,Tilkos” sal-
dainiai, ačių kokybei, normaliose są-
lygose randa neabejotina pareikala-
vimą (demand) Amerikoje (...) (kalba
netaisyta – R.M.L.).

Smaguriams mieliausi –
,,Birutės” saldainiai

Populiariausi lietuviški saldai-
niai Amerikoje buvo ,,Birutės”. Šį
saldainių fabriką Šiauliuose 1911 m.
įsteigė Vladas Vaitkus. Dar caro lai-
kais ,,Birutės” saldainiai buvo apdo-
vanoti net šešiais medaliais. Po karo
1921 m. Lietuvos parodoje jie pelnė I
laipsnio pagyrimo diplomą, o 1922,
1923 ir 1924 metais – aukso meda-
lius. Pirmosios nepriklausomybės
metais metais ,,Birutės” saldainiai
buvo vežami ne tik į JAV, bet ir į Ang-
liją, Italiją bei kitas Europos šalis.
Kasdien fabrikas pagamindavo dau-
giau nei 6,000 svarų saldainių. 

,,Lithuanian Importing Co.” JAV
rinkai siūlė ypatingai didelį ,,Biru-
tės” pasirinkimą: saldainiai karame-
lės, prileistiniai (XX a. pradžioje var-
totas žodis; gal reiškia saldainiai su
įdaru? – R.M.L.) (,,Kunigaikščiai”),
neprileistiniai (,,Diušės”, ,,Mėtiniai”,
,,Lediniai”, ,,Citrininiai”, ,,Dul-dul-
dūdelės”), prileistiniai obuolių ir

uogų saldainiai (,,Karališkos”, ,,Ma-
žulėliai”, ,,Liaudies mišinys”, ,,Vaisi-
niai, mišinys”, ,,Žiema”), saldainiai
prileistiniai be popierėlių (,,Agras-
tai”, ,,Pagalvėliai vaisiniai”, ,,Obuo-
liukai”), neprileistiniai monposje be
popierėlių (,,Žemuogės”, ,,Migdolai”,
,,Gvazdikai”), įvairios naujos rūšys
(,,Čarli”, ,,Žibutė”, ,,Tulpė”, ,,Kar-
men”, ,,Kelionė”, ,,Agaras”, ,,Lipšnu-
tis”, ,,Birutė”, ,,Bitelė”, ,,Trečia paro-
da”, ,,Vilniaus svajonė”), šokoladiniai
su likeriu prileistiniai (,,Mergelių
liežuvėliai”, ,,Londono paroda”, ,,Fi-
garo”), šokoladiniai prileistiniai (,,Se-
novė”, ,,Ragelis”, ,,Jaunoji porelė”,
,,Zuikelis”, ,,Birutės žvaigždė”), šoko-
ladiniai neprileistiniai (,,Žąselė”,
,,Jūrininkas”, ,,Laumė”), prileistiniai
iš vaisių ir uogų (,,Grand-Doma”,
,,Čigonėlis”, ,,Ananasas”, ,,Slyvos
šokolode”), saldainiai iš pieno ne-
prileistiniai (,,Grietininis”, ,,Karve-
lė”, ,,Creme brulė”, ,,Iris”) bei prileis-
tiniai (,,Vėžių kakleliai”, ,,Boksas”,
,,Tenis”, ,,Džekis”). Pigiausiai tuo-
met kainavo ,,Karališkos” – tik JAV
56 centai už svarą, brangiausiai –
,,Lipšnutis”, ,,Birutė” ir ,,Bitelė” –
net 1,60 dol. už svarą.

Suvalgęs vieną kitą man 
vis geriau dainuojasi…

Įvairiais rinkodaros būdais buvo
bandoma eilinį pirkėją sudominti
lietuviškais gaminiais. Pavyzdžiui,
,,Lithuanian Importing Co.” pasi-
kvietė talkon JAV lietuvių mėgiamą
dainininką Juozą Babravičių, kuris
pasirodydavo šios bendrovės rekla-
mose: 

Tariu širdinga ačiu už man pri-
siųstą siuntinį su lietuviškais sal-
dainiais, salami ir palengvica. Turė-
jau progos persitikrinti ant kiek ge-
ras lietuviškas proviantas, – tai yra
maistas. Turėdamas repeticijas savo
koncerto, sueidavo daug amerikonų
pasiklausyti dainavimo mano, o aš
prie progos pavaišinau tuo ponus
,,Birutės” saldainiais ir teipgi su
lietuviškomis dešromis. O kaip jiems
patiko. Kaip jie gyrė Lietuvos produk-
tus. Jus nusistebėtumet tą išgirdę.
Žodžiu sakant, jiems taip patiko, kad
jie man beveik viską suvalgė, bet aš
nesigailėjau, ir vis prašiau valgyti
daugiau. Taip ir padarė. Suvalgė vis-
ką.                          Nukelta į 9 psl.

Šiaulių ,,Birutės” fabriko darbininkai prie Vytauto Didžiojo muziejaus šokoladinio modelio, pagaminto papuošti Vait-
kaus parduotuvės vitrinai Kalėdų proga, 1938 m.                                                              Iš R. M. Lapo archyvų.

,,Rūtos” saldainių fabriko atstovės
JAV, čikagietės Onos Aleliūnienės
(3251 South Union Ave.) reklaminis
lankstinukas, 1939 m.

,,Rūtos” saldainio popierėlis.
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Ne vienas, perskaitęs Lino Regio
laišką „Draugo” dienraštyje pavadi-
nimu ,,Meskite tas kvailystes, arba aš
mesiu ‘Draugą’” (2010 m. sausio 22
d.), stebėsis piktu laiško tonu. 

Gerbiamasis, „Draugas” tik Jums
praneša, kad prenumeratos laikas
baigiasi, ir kviečia likti tolimesniu jo
skaitytoju. Tą daro visi laikraščiai.
Jūs esate tas asmuo, kuris tą pra-
nešimą arba priima, arba atmeta,
niekas prievarta nesiūlo. „Draugas”,
kaip ir kitos visuomeninės organi-
zacijos, prašo aukų. Aukų dydis prik-
lauso tik nuo aukotojo: jis arba duo-
da, arba ne. Todėl L. Regiui nereikia
rūstintis dėl paprašytos aukos, viskas
yra jo valioje.

Kas dėl kainos, ją nustato dien-
raščio leidėjai, apskaičiavę visas laik-
raščio parengimo, išleidimo, siuntimo
paštu ir kitas išlaidas. Prenumeratos
kaina priklauso nuo prenumerato-
rių skaičiaus, reklamų ir skaitytojų
aukų. ,,Draugas” neturi tarnautojo,
kuris užsiimtų tik reklamų rinkimu.
Senoji dienraščio skaitytojų karta
išeina į Amžinybę, o jaunesnioji karta
juo nesidomi. Be to, šiuo metu turime
du veltui dalijamus laikraščius, kurie
pradėjo spausdinti daugiau įdomių
žinių, ne vien apkalbas. Neužtenka
laiko skaitymui.

Laikraščių įdomumas priklauso
tik nuo skaitytojų pageidavimų, juk
tiek nuomonių yra, kiek yra galvų.
Redakcija stengiasi skaitytojų pagei-
davimus patenkinti. Atkreipkite dė-

mesį į redaktorių prašymus, siūlykite
temas, patys rašykite. Jeigu „Drau-
gas” išsilaikė net 100 metų, matyt,
nėra toks blogas, kaip Jūs sakote.

Gerb. L. Regi, esate gimęs ir
augęs Amerikoje. Gal Jums nerūpi
žinios iš Lietuvos, bet yra skaitytojų,
kuriems šios žinios yra labai reikalin-
gos ir mielai laukiamos. Daugelis mū-
sų Lietuvoje yra palikę savo tėvus,
brolius, seseris ir daug artimų asme-
nų, todėl domisi, kas ten vyksta. 

Gal redakcija turėtų labiau pa-
trumpinti ilgus politinius straipsnius
ir daugiau spausdinti apie lietuvių
išeivių gyvenimą ir jų pasiekimus.
Norint tą pasiekti, reikia rasti dau-
giau rašančių. Jums atrodo, kad skel-
biami aprašymai yra kvailystė, bet
kiti skaitytojai palaikys Jūsų mintis
kvailomis, bet „Draugo” prenumera-
tos nenutrauks.

„Draugo” redaktorės stengiasi
nevartoti barbarizmų, bet, nepaisant
jų pastangų, svetimžodžių įsibrauna.
Skaitytojui yra lengviau juos paste-
bėti, nes jis to tik ir ieško. Dienraščio
korektorė turi perskaityti kiekvieną
sakinį, jos akys nuo ilgo žiūrėjimo
atbunka, neleistini žodžiai praslysta.

Gerb. L. Regi, „Draugas” yra pa-
sitaisęs į gerąją pusę ir vertas skaity-
mo. Kaip minėjau anksčiau, visų pa-
tenkinti neįmanoma, visada atsiras
nuskriaustųjų.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

VISÛ PATENKINTI NEÎMANOMA, 
VISADA ATSIRAS NUSKRIAUSTÛJÛ

Praeito šimtmečio pradžioje ar
XIX a. gale, tobulinant bendrinę lie-
tuvių kalbą, vietoj slaviškų savaitės
dienų vardų buvo įvesti nauji lietu-
viški, pagal savaitės dienų eilę: pir-
madienis, antradienis, trečiadienis...
Bet kalbininkai suklydo – pirmąją
savaitės dieną pavadino sekmadie-
niu. Įdomu, kad panašią klaidą pa-
darė ir mūsų broliai latviai: lietu-
višką pirmadienį taip pat pavadino
pirmdiena, antradienį – otrdiena, bet
sekmadienį – svētdiena, atseit šventa-
dieniu.

Krikščionys švenčia pirmąją sa-
vaitės dieną, nes, kaip liudija visos
keturios evangelijos, tą dieną prisi-
kėlė Kristus (Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8;
Lk 24, 1-12 ir Jn 20, 1). ,,Pirmąją
savaitės dieną, labai anksti, dar ne-

išaušus, Marija Magdalietė atėjo pas
kapą ir pamatė, kad akmuo nuvers-
tas nuo rūsio angos.” (Jn 20, 1). Bet,
žinoma, žydai ir toliau švenčia šabą,
septintąją savaitės dieną, kurią mes
vadiname šeštadieniu. 

Dėl šio lietuvių kalbos netikslu-
mo savaitės dienų tvarka kalendoriu-
je keistai atrodo, todėl suprantama,
kad gerb. Leonas Venckus dėl jos pa-
peikė šių metų ,,Draugo” kalendorių
(,,’Draugo’ kalendorius – negirk die-
nos be vakaro”, ,,Draugas” 2010 m.
sausio 14 d.). Bet kalendoriaus dienų
eilė teisinga  – savaitė prasideda sek-
madieniu, pirmąja savaitės diena, ir
baigiasi paskutine, šeštadieniu, sep-
tintąja.

Algimantas Gureckas
Germantown, MD 

SEKMADIENIS – PIRMOJI SAVAITÈS DIENA

Keli neseniai „Drauge” išspaus-
dinti straipsniai apie lietuviškas pa-
vardes man priminė pirmąją mano
dieną Amerikos kariuomenėje. Nese-
niai atvažiavęs dar nebuvau savo pa-
vardės sutrumpinęs.

Atvežtus naujokus greit sustatė į
nelabai lygias eiles, ir viršila tvirtu

balsu, žiūrėdamas į sąrašą, pradėjo
šaukti naujokų pavardes: Abbot!
Adams! ir sustojo, lūpos čiaupsoja, bal-
so nėra. Bet greit atgavo savo formą
ir pašaukė mano pavardę: Alphabet!

Arvydas Algminas-
Algminavičius

Riverside, IL

ALPHABET!

Ačiū Arvydui Barzdukui už
įdomų anekdotą (,,Draugas”, 2010 m.
vasario 3 d.) su šmaikščia poteks-

te.
Zenonas V. Rekašius

Glenview, IL

ANEKDOTAS SU POTEKSTE

Perskaičiusi porą laiškų ,,Drau-
ge”, kuriuose pasisakoma prieš Kūčių
rengimą anksčiau negu gruodžio 24
d., norisi ir man išsakyti savo nuo-
monę. 

Gyvename Amerikoje, ne Lietu-
voje, todėl daug ką turėjome pakeisti,
prisitaikyti prie dabartinių sąlygų.
Lietuvoje buvome apsupti daugelio
giminių, čia gal to nėra. Kūčias ne vi-
si gali pasigaminti, nes senesni ar vie-
niši negi ruoš tuos 12 patiekalų vien
tik sau, vien tik todėl, kad neturi su
kuo Kūčias praleisti?

Tradiciniai Kūčių valgiai menki-
nami, rašant, kiek mišrainių, kiek
silkių galima suvalgyti. Tie patie-
kalai yra tradiciniai, pasnikiški, svei-

ki, lietuviški, kilę iš kaimo, kur buvo
patiekiama tai, kas turėta. Kūčiose
atsilanko gal niekada Kūčių nevalgę
lietuviai ar nelietuviai, jiems ne taip
svarbu Kūčių data. Jie nori susi-
pažinti su lietuviškomis tradicijomis,
žmonėmis. Kūčios – tai ne vien tik
maistas, bet ir bendras suėjimas,
maldos, giedojimas, plotkelių daliji-
masis, Lietuvos prisiminimas.

O kai rašoma, kad kai kurie valgo
net keturias Kūčias (turbūt Chica-
goje), tai kyla mintis, kam jie eina į
visas tas keturias ar kelias Kūčias,
nebent iš smalsumo, nuobodulio, o
gal – kad turėtų apie ką kalbėti?

Danutė Grajauskienė
Glastonbury, CT

KÙÇIOS: GYVENAME NE LIETUVOJE, O JAV 

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir telefono
numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Vasario 21 dieną su vaišėmis ir šampanu  
Bostone švęsime 92-ąsias

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines!

Šventimas prasidės 10:30 val. ryto iškilmingomis
Mišiomis Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, So Bostone. 

1:30 val. po pietų šventė tęsis Lietuvių Piliečių 
draugijos klubo salėje So Bostone. 

Prelegentė – JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė
Birutė Bublienė. Ji apibūdins Lietuvos išeivijos studentų sta-
žuočių programą (LISS)  2010 vasaros metu. Įspūdžiais dalinsis
bostoniškė Aista Kazlauskaitė.  

B. Bublienė pasiliks po minėjimo susitikti su jaunimu ir jų
tėvais, kurie norės daugiau informacijos bei padės norintiems
užsiregistruoti. Daugiau informacijos galima gauti tinklalapyje:
http://www.stazuote.com

Programoje:
Bostono Lituanistinės mokyklos mokiniai.
Žymūs atlikėjai iš Lietuvos: Primabalerina Eglė Špokaitė,
žinomas smuikininkas, Fulbright stipendininkas BU Marty- 
nas Švėgžda von Bekker, baleto šokėjas Martynas Ri-
meikis.
Bostonietė pianistė Gintė Bistras.

Gerbiamieji, kviečiame Jus dalyvauti iškilmingose pamaldose ir minė-
jime, ir, susėdus prie stalų kartu su kitais bostoniškiais, pasidžiaugti
programa, pasivaišinti ir pakelti šampano taurę už Laisvą Lietuvą!  

Minėjimo metu bus renkamos aukos JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybai, JAV LB Bostono apylinkei ir Amerikos Lietuvių Ta-
rybai (ALT) lietuvybės ir lietuviškos veiklos išlaikymui išeivijoje, o taip
pat paramai Lietuvos reikalams. Švęskime Nepriklausomybės jubilie-
jų kartu ir tuo pačiu padėkime mūsų Tautai!

Rengėjai: Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyrius, JAV LB Bostono
apylinkė, Tautinės Sąjungos Bostono skyrius, Šv. Petro lietuvių parapija.
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Vilnius, vasario 11 d. (BNS) – Vil-
niaus apygardos administracinis teis-
mas (VAAT) panaikino Liustracijos ko-
misijos sprendimą, kuriuo ekspremjerė
Kazimira Prunskienė buvo pripažinta
slapta bendradarbiavusi su KGB.

Priimant sprendimą atsižvelgta į
tai, kad Vilniaus apygardos teismas dar
2003 m. priėmė politikei palankų
sprendimą, o Liustracijos komisija va-
dovavosi negaliojančiu 1992 m. Aukš-
čiausiojo Teismo sprendimu.

Naujai steigiamos partijos vadovė
K. Prunskienė teismui skundė pernai
rugsėjį Asmenų, slapta bendradarbia-
vusių su buvusios SSRS specialiosiomis
tarnybomis, veiklos vertinimo tarpži-
nybinės komisijos, kitaip vadinamos
Liustracijos komisija, nutarimą. Jame
komisija vienbalsiai pripažino K.
Prunskienę bendradarbiavus su KGB,
vykdžius žvalgybos, kontržvalgybos ir
ideologinės žvalgybos užduotis.

VAAT sprendimas per 14 dienų gali
būti skundžiamas apeliaciniu skun-du

Lietuvos vyriausiajam administra-
ciniam teismui.

Po sprendimo paskelbimo K.
Prunskienė sakė mananti, kad teismo
sprendimas yra adekvatus bylai ir joje
esančiai medžiagai. Ekspremjerės nuo-
mone, procesas dėl jos galimo bendra-
darbiavimo su KGB tęsis ir toliau.

,,Tai yra politikavimas, politinis
persekiojimas, kuris ilgai trunka ir su-
randa naujų vykdytojų. Žinant, kas sto-
vi už nugaros ‘urmonams’ ir pana-
šiems, aš nemanau, kad jie jau nuleido
rankas”, – tvirtino ekspremjerė.

Liustracijos komisijos pirmininkas
Algimantas Urmonas teigė nežinantis,
ar komisija skųs VAAT nutartį aukš-
tesnės instancijos teismui. A. Urmonas
teigė, kad pas juos ateina žmonių, liu-
dijančių neva apie ekspremjerės bend-
radarbiavimą su KGB, tačiau iškėlė
abejonių, ar liustracijos procesas aps-
kritai šiuo metu reikalingas, ar jis ką
nors pasieks.

Tikintieji Haiçiui surinko 50,000 litû�

Laikin¨jû vadovû gretos pleçiasi

Vilnius, vasario 11 d. (ELTA) –
Pertvarkius Lietuvos ekonominės
plėtros agentūrą (LEPA) ir atskyrus
eksporto skatinimo ir investicijų pri-
traukimo darbus, įkurtos dvi viešo-
sios įstaigos  – ,,Eksportuojančioji
Lietuva” ir ,,Investuok Lietuvoje”.
Vasario 11 d. oficialiai LEPA pagrin-
du pradeda veikti ,,Investuok Lietu-
voje”.

,,Galėsime sutelkti pastangas sie-
kiant pagrindinio tikslo – pritraukti
investicijas, sukuriančias kuo dides-
nę pridėtinę vertę. Konkurencija mū-
sų regione didžiulė, turėsime dar ak-
tyviau dirbti siekiant užsibrėžtų tiks-
lų”, – sako ,,Investuok Lietuvoje” ge-

neralinis direktorius Mantas Nocius.
,,Investuok Lietuvoje” sieks pri-

traukti tiesiogines užsienio investici-
jas: teiks informaciją ir patarinės in-
vestuotojams, dirbs su Lietuvoje jau
investavusiomis įmonėmis, skleis in-
formaciją apie Lietuvos verslo aplin-
ką, dalyvaus Lietuvos ekonomiką pri-
statančiuose renginiuose.

Dalis buvusios LEPA darbuotojų
pereis į įstaigą ,,Eksportuojančioji
Lietuva”. Šios įstaigos generalinio di-
rektoriaus Pauliaus Lukausko teigi-
mu, naujoji įstaiga atliks du pagrin-
dinius darbus: skatins eksportą ir
rems smulkųjį bei vidutinį verslą.

Vilnius, vasario 11 d. (Delfi.lt) –
Šiuo metu apie 10 svarbių valstybės
institucijų dirba be nuolatinių vado-
vų. Juos paskirti turintys politikai
neskuba apsispręsti dėl esą objekty-
vių priežasčių.

Prezidentei Daliai Grybauskai-
tei, Seimui ir Vyriausybei teks ieškoti
kandidatų į generalinio prokuroro,
Valstybės saugumo departamento
(VSD) vadovo, Vyriausiosios tarnybi-
nės etikos komisijos (VTEK) pirmi-
ninko, Statistikos departamento va-
dovo pareigas.

Atsilaisvina generalinio proku-
roro kėdė. Prezidentė tikino, kad ras-
ti pamainą A. Valantinui bus sudė-
tinga. Valstybės vadovė turėtų apsi-
spręsti ir dėl VSD generalinio direk-
toriaus. Naujojo saugumo vadovo
kandidatūrą Seimui D. Grybauskaitė
žada teikti kovą.

Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė turės palaužyti galvą, ką skirti į
atsilaisvinusias VTEK pirmininko ir

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
vietas. Be nuolatinių vadovų jau kurį
laiką dirba ir Vyriausybei ar atski-
roms ministerijoms pavaldžios įstai-
gos. Viešųjų pirkimų tarnybai laiki-
nai vadovauja Daivis Zabulionis.
Valstybės turto fondo direktoriaus
pareigas laikinai eina Jonas Niaura.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijai pavaldi ,,Sodra” bei Darbo
birža taip pat dirba be nuolatinių vir-
šininkų. Darbo biržos direktoriaus
konkursą prieš mėnesį laimėjo Kau-
no apskrities viršininko pavaduotojas
Mindaugas Petras Balašaitis. Tačiau
vadovauti įstaigai jis dar nepaskirtas,
nes jo patikimumą tebetikrina spe-
cialiosios tarnybos.

,,Sodra” be direktoriaus liko, kai
gruodį iš pareigų pasitraukė Mindau-
gas Mikaila. Nuo tada fondo valdybai
laikinai vadovauja jo pavaduotoja
Česlava Zabulėnienė. Kada bus skel-
biamas konkursas ,,Sodros” vadovo
pareigoms eiti, neaišku.

Prezident∂ susitiko su Rusijos premjeru 

K. Prunskienè laim∂jo bylâ prieš
Liustracijos komisijâ�

Nauja îstaiga rùpinsis užsienio investicijomis�
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Vilnius, vasario 11 d. (Delfi.lt) –
Lietuvos ,,Caritas” nukentėjusiems
Haityje jau surinko beveik 50,000 litų
aukų. Paprastai žmonės į sąskaitą
perveda nedideles sumas – dažniau-
siai po 10–50 litų. Tačiau yra ir tokių,
kurie nukentėjusiesiems nuo žemės
drebėjimo aukoja po kelis šimtus litų.
Daugiausiai lėšų surenkama Šv. Mi-
šių metu. Didžiausia paaukota suma
– 6,000 litų, kurią pervedė Vilniaus
Šv. Jono Bosko parapija.

7 balų stiprumo žemės drebėji-
mas Haičio salą užklupo sausio 12
dienos popietę. Epicentras, esantis
vos 25 km nuo Haičio sostinės Port o
Prenso, smarkiai apgriovė ne tik Hai-
čio sostinę, bet ir du jo priemiesčius.

Žemės drebėjimo pasekmės pa-
lietė daugiau nei 3 mln. žmonių. Pra-
ėjus kelioms savaitėms po nelaimės
buvo suskaičiuota 170,000 aukų, dau-
giau nei 30,000 kūnų vis dar nerasta
po griuvėsiais. Žemės drebėjimas su-
griovė daugiau nei 20,000 komercinių
ir 225,000 gyvenamųjų namų, 800,000

žmonių liko be pastogės, 340,000 žmo-
nių iš viso paliko sostinę Port o Prens.

Sugriautos ar smarkiai apga-
dintos liko šalies ligoninės, mokyklos,
vyriausybės būstinės, Jungtinių Tau-
tų pastatas. Žmonės liko be elektros,
geriamo vandens, ryšių, sugriauti sa-
los keliai, bažnyčios, oro ir jūrų uostai.

Haitis dar prieš žemės drebėjimą
buvo viena skurdžiausių pasaulio ša-
lių. Čia beveik 80 proc. gyventojų ver-
tėsi su mažiau nei 2 JAV dolerių per
dieną. Daugiau nei pusė gyventojų
neišgalėjo naudotis medicininėmis
paslaugomis. Penktadalis vaikų te-
bėra nusilpę dėl itin prastos mitybos.
Port o Prensas taip pat yra vienas di-
džiausių miestų pagal nusikalsta-
mumą visoje Lotynų Amerikoje.

,,Caritas” atstovai ir vietiniai
haitiečiai tikisi, jog žiniasklaidos dė-
mesys šiam skurdžiam kraštui padės
sulaukti turtingesnių šalių dėmesio.
Nors įvairios humanitarinės pagalbos
jau buvo suteikta už 60 mln. JAV do-
lerių, ,,Caritas” tikisi surinkti dar 45
milijonus, kad galėtų padėti 200,000

Filharmonijoje koncertavo garsus vyrų vokalinis ansamblis iš San Francisco. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
,,Buvo kalbėta bendrais bruožais

apie tarpusavio santykius, politines
problemas, nebuvo kalbėta ir apie
kvietimus atvykti į Gegužės 9-osios
ar Kovo 11-osios minėjimus, tiesiog
pirmajame susitikime buvo didžiau-
sias dėmesys skiriamas ekonominio
bendradarbiavimo plėtrai, – teigė
prezidentės atstovas spaudai Linas
Balsys.

Prezidentės atstovas pokalbį api-
būdino kaip pažintinį, skirtą apsi-
keisti informacija, kuriame abi pusės
išdėstė savo nuostatas, klausimus ir
teigė, kad svarstys viena kitos siūly-
mus ir problemas.

,,Pokalbio pradžioje Rusijos prem-
jeras, ilgai nelaukdamas, pabrėžė,
kad Rusija suinteresuota plėtoti kon-
struktyvų dialogą. Lietuvos preziden-
tė pabrėžė, kad ir Lietuvos interesas
yra tą dialogą palaikyti tiek, kiek abi
pusės randa bendrą kalbą”, – sakė L.
Balsys.

Pasak prezidentės atstovo, per
pokalbį D. Grybauskaitė Rusijos prem-
jerui išsakė norą, kad Lietuvos verslo
sąlygos Rusijoje būtų nediskrimina-
cinio pobūdžio.

,,Lietuvos pusė paragino pasira-
šyti dvišalį susitarimą dėl metrologi-
jos ir standartizacijos – tai apimtų ir
vienodų reikalavimų taikymą maisto
produktams, kuriuos Lietuva gabena
į Rusiją. V. Putin pažymėjo, jog jam
yra žinoma, kad iš Lietuvos pusės
maisto eksportas sudaro svarbią Lie-
tuvos maisto eksporto dalį visoje Lie-
tuvos eksporto rinkoje. Prezidentė
pažymėjo, kad Lietuvos produktai
yra kokybiški ir apimtys galėtų augti,

ypač jei būtų sudarytos palankesnės
sąlygos”, – teigė L. Balsys.

Pasak šalies vadovės atstovo, per
pokalbį su Rusijos premjeru buvo ap-
tarti ir energetiniai klausimai, kalbė-
ta apie dujų kainas.

,,Dėl dujų diskutuojama, kad kai-
nos galėtų būti lankstesnės, kad dau-
geliui Europos partnerių, kuriems
Rusija tiekia dujas, taikomos mažes-
nės kainos nei Baltijos šalims. Buvo
keliamas klausimas, kodėl negalima
jų sulyginti. Rusijos premjeras jį iš-
girdo ir ateityje pamatysime, ar bus
rezultatų”, – sakė L. Balsys.

Prezidentės atstovo teigimu, D.
Grybauskaitė susitikimo metu kėlė ir
klausimą dėl tarpininkų prekiaujant
dujomis. ,,V. Putin pažadėjo tuo pasi-
domėti, jam tai pasirodė įdomi infor-
macija”, – sakė L. Balsys.

Pasak Lietuvos valstybės vado-
vės atstovo, buvo aptartos energeti-
nio saugumo temos – prezidentė
informavo Rusijos pusę apie rimtą
Lietuvos pasiryžimą nuosekliai vyk-
dyti jau pradėtą Visagino atominės
elektrinės projektą ir buvo pabrėžta,
kad Lietuva nesirengia dalyvauti Ka-
liningrado elektrinės statyboje, kurią
ketina pradėti Rusija.

L. Balsys sakė, jog Rusijos prem-
jeras patvirtino, kad vyksta jų dery-
bos su lenkais dėl ,,Mažeikių naftos”.
,,Prezidentė pasakė, kad viskas turi
vykti laikantis Lietuvos įstatymų ir
Europos Sąjungos teisės aktų”, –
sakė L. Balsys. Anot D. Grybaus-
kaitės, nuo šių derybų sėkmės pri-
klausys, ar Rusija atnaujins naftos
tiekimą naftos perdirbimo bendrovei.



sąlygomis viename Šveicarijos kalnų
kurorte.

VARŠUVA
Į Baltarusiją sugrįžo Lenkijos

ambasadorius Henrik Litvin, kuris
buvo iškviestas į Varšuvą pasitari-
mui. Diplomatas buvo grąžintas į
Lenkiją dėl įvykių Baltarusijos Ive-
neco mieste, kur jėgos struktūrų pa-
reigūnai užėmė Lenkų namus, pri-
klausančius Baltarusijoje veikiančiai
Lenkų sąjungai. Milicijos pareigūnai
tada iš pastato išvijo Lenkų sąjungos
Baltarusijoje narius. Nuosavybės tei-
ses į pastatą visada reiškė Baltaru-
sijos valdžia. Lenkijos valdžia pareiš-
kė, kad Minsko elgesys su lenkais
primena represijas.

WASHINGTON, DC
Jungtinėse Valstijose būdamas

76 metų mirė buvęs kongreso narys
Charlie Wilson, kuris devintajame
dešimtmetyje gynė finansinės pagal-
bos suteikimą Afganistano mudžahe-
dams, kariavusiems su SSRS kariuo-
mene. Ch. Wilson, kuris buvo De-
mokratų partijos narys iš Texas, mi-
rė ištikus širdies smūgiui. Nuo 1973
iki 1997 m. jis be pakeitimo atsto-
vavo JAV Kongreso žemuosiuose
rūmuose Texas valstijai. 

* * *
JAV finansų ministerija įvedė

apribojimus Irano Revoliucinės gvar-
dijos korpuso statybos padalinio va-
dovui ir keturioms dukterinėms
bendrovėms. Šis JAV vyriausybės
sprendimas papildo anksčiau pas-
kelbtas priemones prieš Irano Re-
voliucinės gvardijos korpusą ir jo
valdomą bendrovę ,,Khatam al-
Anbiya”. Šiuo sprendimu draudžiami
verslo sandoriai tarp minėtų firmų ir
amerikiečių bendrovių.

* * *
Baltieji rūmai perspėjo, kad Di-

džiosios Britanijos teismo sprendi-
mas paviešinti buvusius įslaptintus
duomenis apie žiaurius įtariamų
teroristų tardymus gali neigiamai
paveikti JAV ir britų bendradarbia-
vimui žvalgybos srityje. Britų teis-
mas nurodė paviešinti vienos atas-
kaitos septynių pastraipų santrauką,
kurioje JAV pareigūnų vykdytas bu-
vusio Guantanamo kalinio tardymas
vadinamas ,,mažų mažiausiai labai
žiauriu, nežmonišku ir žeminan-
čiu”. 

BRIUSELIS
Europos vadovai susitarė dėl

pagalbos Graikijai suteikimo, paskel-
bė Europos Sąjungos (ES) preziden-
tas Herman Van Rompuy. Susitari-
mas buvo pasiektas H. Van Rompuy,
Europos Komisijos pirmininko Jose
Manuel Barroso, Prancūzijos prezi-
dento Nicolas Sarkozy, Vokietijos
kanclerės Angela Merkel, Europos
centrinio banko vadovo Jean Claude
Trichet ir Graikijos ministro pirmi-
ninko George Papandreou derybų
metu.

STRASBŪRAS
Pasinaudojęs Lisabonos sutar-

ties jam suteiktomis naujomis galio-
mis Europos Parlamentas (EP) nuta-
rė atmesti laikinąjį ES ir Jungtinių
Valstijų susitarimą dėl SWIFT sis-
temoje laikomų bankinių duomenų
perdavimo. Europarlamentarai siūlo
derėtis dėl tobulesnio susitarimo,
kuriame būtų geriau užtikrintos pi-
liečių teisės ir asmens duomenų ap-
sauga.

KIJEVAS
Ukrainos ministrė pirmininkė ir

buvusi kandidatė į prezidento pa-
reigas Julija Tymošenko surengė
ministrų kabineto posėdį, tokiu būdu
nepaisydama prezidento rinkimus
laimėjusio opozicijos kandidato Vik-
tor Janukovyč raginimus atsistaty-
dinti. J. Tymošenko stovykla teigia,
kad jie ginčys prezidento rinkimų
antrojo turo rezultatus teisme, ir
sieks, jog tam tikrose rinkimų apy-
linkėse balsai būtų perskaičiuoti. J.
Tymošenko ir jos šalinininkai įtaria,
kad prezidento rinkimų rezultatai
buvo suklastoti.

BERLYNAS
Berlyno kino festivalyje, kuriam

šiemet sukanka 60 metų, per atei-
nančias 10 dienų pasirodys daug Hol-
lywood žvaigždžių. Tačiau tarp jų
nebus režisieriaus Roman Polanski,
nors šiame festivalyje įvyks jo nau-
jausio filmo ,,Vaiduoklis” (The Ghost
Writer) pasaulinė premjera: šiuo me-
tu režisierius laikomas namų arešto

EUROPA

Irane minimas islamo revoliucijos
metines lydi neramumai

Vilnius, vasario 11 d. (Delfi.lt) –
Europos Sąjungos specialistai per-
davė Rusijos valdžios atstovams pro-
gramos „Partnerystė modernizacijai”
projektą, praneša lenta.ru. Europos
Komisijos (EK) atstovų nuomone,
Rusija pirmiausiai turi užtikrinti sa-
vo teritorijoje teisės viršenybę, o
paskui palaipsniui pritaikyti ekono-
miką Europos reikalavimams.

Anot šaltinių ES atstovybėje
Maskvoje ir Rusijos atstovybės  Briu-
selyje, nauja partnerystės programa
aktyviai sudarinėjama nuo 2009 m.
rudens. Lapkritį Stokholme (Švedija)
vykusiame aukščiausio lygio susi-
tikime EK pirmininkas Jose Manuel

Barroso pritarė prezidento Dmitrij
Medvedev straipsniui „Rusija, pir-
myn” ir pasiūlė Rusijai pagalbą, tai-
kant modernizaciją.

Prezidento atstovo ES Dmitrij
Čižov teigimu, Rusijos vadovams no-
rėtųsi, kad partneriai Europoje dau-
giau dėmesio skirtų ekonominiam ir
techniniam šalies vystymuisi, o ne
teisinės valstybės temai.

D. Čižov teigimu, programa tu-
rėtų būti taikoma be pasvarstymų
apie europietiškų vertybių privalu-
mus. „Mes suprantame programą
kaip apsikeitimą technologijomis
kartu su pažangiais ES projektais,
bendradarbiavimą mokslo srityje,
panaudojant šalių techninius privalu-
mus”, – pareiškė D. Čižov. Be to, vals-
tybės pareigūnas pabrėžė, jog kalba-
ma ne apie tai, kad viena valstybė
modernizuos pagal savo modelį kitą,
o apie lygiateisę partnerystę.

Kol kas neskelbiama, per kiek
laiko turėtų būti įgyvendinta progra-
ma ir kas ją finansuos. Antrasis dery-
bų ratas greičiausiai vyks Rusijos ir
ES aukščiausio lygio susitikime, ku-
ris vyks 2010 m. Rostove prie Dono.
Iki to laiko šalys turėtų apsispręsti
dėl savo uždavinių ir paruošti pir-
muosius konkrečius pasiūlymus.
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Pasaulio naujienos

JAV

Vilnius, vasario 11 d. (BNS) –
Irane tūkstančiai vyriausybės šali-
ninkų dalyvavo 1979 m. islamo revo-
liucijos paminėjimo metinių demons-
tracijose, pranešė Irano valstybinė
televizija. Opozicija pažadėjo sureng-
ti atsakomąsias demonstracijas, ta-
čiau įvykių liudininkai pranešė, kad
šimtai policininkų buvo pasiųsti į
gatves Teherano centre prižiūrėti
tvarkos. Pranešama apie opozicijos
vadovų užpuolimus, jų aplinkos žmo-
nių suėmimus.

Po Irano prezidento Mahmoud
Ahmadinejad prieštaringai vertina-
mo perrinkimo opozicijos protestuo-
tojai ne vieną kartą buvo išėję į gat-
ves.

Tačiau vidaus neramumų krečia-
mas Iranas toliau erzina Vakarus. Ša-
lies prezidentas M. Ahmadinejad,
sakydamas kalbą per islamo revoliu-
cijos metinių minėjimo iškilmes, pa-
reiškė, kad artimiausiu laiku Irane
per dieną pagaminamo mažai priso-
drinto urano kiekis bus padidintas
trigubai.

Tuo tarpu Tarptautinės atomi-

nės energetikos agentūros (TATE-
NA) paskelbtame dokumente nuro-
doma, kad Iranas labiau prisodrinto
urano pirmąją partiją pasigamins
,,per kelias artimiausias dienas”,
tačiau kol kas jo išeiga yra nedidelė.

M. Ahmadinejad taip pat pagrasi-
no Izraeliui. Per pokalbį su Sirijos
vadovu pareiškė, kad jei Izraelis im-
sis karinių veiksmų regione, jis turės
būti atremtas ir sutriuškintas.

Be to, M. Ahmadinejad išpeikė
JAV prezidentą Barack Obama, saky-
damas, kad jis ,,neišnaudoja galimy-
bių” ir tenkina Izraelio interesus.
,,Deja, JAV politikos permainų viltis
šiuo metu sparčiai virsta neviltimi”,
– sakė daugybei žmonių, susirinkusių
vienoje centrinėje Teherano aikštėje
paminėti 31-ųjų islamo revoliucijos
metinių.

,,Jis eina keliu, kuris kertasi su jo
paties ir Amerikos žmonių interesais,
tačiau atitinka sionistų valią, – pri-
dūrė Irano vadovas. – Nenorime, kad
pasirodytų buvę teisūs tie, kurie sa-
kė, kad jis atėjo tik pataisyti Ame-
rikos įvaizdžio.”

ES pasiùlè Rusijos modernizavimo planâ

Teherane vykusioje manifestacijoje dalyvavo daugiau kaip 5 milijonai žmo-
nių.                                                                                     EPA nuotr.

EK pirmininkas Jose Manuel Barroso
pritarė prezidento Dmitrij Medvedev
straipsniui „Rusija, pirmyn”. 

Reuters/Scanpix nuotr.
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Lietuvos krepšinio federacija
(LKF) patvirtino, kad nuo 2010 metų
rugsėjo 1 d. keisis tritaškio metimo li-
nijos atstumas, baudos aikštelės for-
matas ir puolimo laiko skaičiavimo
sistema.

Visame pasaulyje ši naujovė įsi-
galios spalio 1 d. ,,FIBA Europe” tai-
syklių pakeitimus motyvavo noras
suvienodinti su NBA taisyklėmis.

Iki šiol tritaškiai yra metami iš
6,25 m atstumo, o nuo rugsėjo 1 die-
nos ji bus atitraukta į 6,75 m nuotolį.
Įdomu, jog keisis tik priekinė tritaš-
kio linijos dalis. Šonai liks 6,25 m.
NBA tritaškiai metami iš 7,24 m ats-
tumo.

Baudos aikštelė bus nebe trapeci-
jos, o stačiakampio formos, bet po
krepšiu išliks puslankis, kuriame

puolėjui įsirėžus į gynėją pražanga
neskiriama. Taip pat nuo šiol naujas
puolimui skirtas laikas bus skiriamas
ir kamuoliui atsitiktinai palietus lan-
ką. Jei besiginanti komanda prasi-
žengs, kai varžovų  puolimui bus likę
mažiau negu 14 sekundžių, po švilpu-
ko puolančioji komanda naujam puo-
limui turės ne 24 sek., o tik 14.

Jau dvejus metus nekreipiamas
dėmesys, jei žaidėjas, sugavęs kamuo-
lį, slysta grindimis. Pagal naujas tai-
sykles, žingsniai bus tada, kai krepši-
ninkas raitysis ir bandys atsistoti.

Vidurio linijos taisyklė nuo šiol
bus pažeista tik tada, kai žaidėjas
abiem kojom atsiduria kitoje linijos
pusėje. Jei į vieną aikštelės pusę jis
perkels vieną koją, krepšininkas gali
sugrįžti atgal.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Keisis krepšinio taisyklės

Praėjusią savaitę NBA rungty-
nėse tarp Los Angeles ,,Lakers” ir
Memphis ,,Grizzlies” buvo pagerin-
tas ,,Lakers” visų laikų daugiausiai
taškų pelniusio žaidėjo pasiekimas.

Laimėjimo savininku tapo dabar-
tinis  komandos žaidėjas 31-erių 198
cm ūgio gynėjas Kobe Bryant. Jis per
rungtynes su ,,Grizzlies” pelnė 44
taškus ir aplenkė iki tol daugiausiai
taškų pelniusį Jerry West, kuris per
savo karjerą įmetė 25 tūkst. 192 taš-
kus. 

Bryant šiuo metu turi daugiau
nei 25 tūkst. 250 taškų ir tikimasi,
jog jis po kelerių metų gali tapti dau-
giausia taškų pelniusiu visų laikų
NBA žaidėju. Šiuo metu šią vietą
užima Kareem Abdul-Jabbar, pelnęs
38 tūkst. 387 taškus. 

K. Bryant – daugiausia taškų pelnęs visų
laikų ,,Lakers” žaidėjas

Praėjusią savaitę ,,Formulės-1”
komisija patvirtino kelis taisyklių pa-
keitimus.

Komisija patvirtino taškų skyri-
mo sistemą, kuri buvo priimta vos
praėjusių metų pabaigoje. Pagal nau-
jąją sistemą, taškai bus skiriami pir-
miesiems dešimčiai liniją kirtusiems
lenktynininkams. Nugalėtojas gaus
25 taškus, antrosios vietos laimėtojas
– 18, trečiosios – 15, o likusieji – ati-
tinkamai 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 tašką.

Taip pat nutarta, kad į pirmąjį
dešimtuką kvalifikacijoje patekę
lenktynininkai lenktynes pradėtų su

tomis pačiomis padangomis, kurio-
mis pasiekė geriausią rezultatą pra-
džios vietas pozicijas lemiančiame va-
žiavime.

Komandoms lenktynių savaitgalį
bus skiriami 11 padangų komplektai,
o ne 14, kaip anksčiau.

Kaip anksčiau jau buvo pranešta,
šių metų sezone nebus leidžiama pa-
pildyti kuro atsargų, tačiau dalyviai
galės apsilankyti techninio aptarna-
vimo zonoje ir keisti padangas. Vie-
nas sustojimas bus privalomas, jis tu-
rės trukti ne trumpiau kaip 3 sekun-
des.

,,Formulėje-1” vėl naujos taisyklės

PASITINKAME XXI ŽIEMOS
OLIMPINES ŽAIDYNES

EDVARDAS ŠULAITIS

Kaimyninėje Kanadoje, Vancou-
ver mieste ir jo apylinkėse, šį penkta-
dienį, vasario 12 d., bus atidarytos
XXI žiemos olimpinės žaidynės – pats
di džiausias ir gausiausias sportinis
įvykis pasaulyje, jeigu neskaičiuo-
sime pasaulio futbolo pirmenybių
baigiamojo turnyro Pietų Afrikoje.

Tik viena didelė bėda – meldžia-
masi, kad šių žiemos olimpinių žai-
dynių metu nebūtų lietaus. Todėl žai-
dynių atidarymas vyks po stogu, kad
iš viso pasaulio susirinkę sportinin-
kai ir programos atlikėjai nesušlaptų.

Reikia pažymėti, kad Kanadoje,
Calgary mieste, jau vyko žiemos olim-
piada, bet tai buvo prieš 21 metus. 

JAV rinktinėje – net 
216 sportininkų

JAV į Vancouver siunčia pačią di-
džiausią komandą savo istorijoje.
Dėdės Samo kraštui atstovaus 123
vyrai ir 93 moterys. Kaip praneša įta-
kingiausias JAV sporto žurnalas
„Sports Illustrated’’, amerikiečiai šį
kartą tikisi iškovoti 27 medalius (7
aukso ir 10 sidabro bei bronzos) ir
lentelėje užimti trečią vietą. Prieš
ketvertą metų JAV atstovai su devy-
niais aukso ir tiek pat sidabro bei sep-
tyniais bronzos apdovanojimais me-
dalių lentelėje buvo antri. Pirmi
Turine buvo vokiečiai (11 aukso, 12
sidabro ir 6 bronzos medaliai). Ir
šiemet Vokietijai pranašaujama dau-
giausiai medalių (po 11 aukso ir si-
dabro bei 13 bronzos – iš viso 35).
Ketvirtoji vieta medalių lentelėje nu-
matoma Norvegijai – 22 medaliai (7
aukso, 10 sidabro ir 5 bronzos). Nor-
vegai Turine sugriebė 19 medalių
(6-a vieta). Pagal medalių skaičių, žur-
nalo duomenimis, šiemet valstybės
turėtų išsirikiuoti taip: 5. Austrija, 6.
Švedija, 7. Kinija, 8. P. Korėja, 9.
Rusija, 10. Prancūzija ir t. t.

Kanadiečiai daug medalių 
nesitiki

Šeimininkų komandoje bus 206

sportininkai, tačiau jie daug medalių
nesitiki. Kanadiečiai būtų laimingi,
jei jiems pavyktų laimėti ledo ritulio
turnyrą. Beje, čia minimas žurnalas
šioje sporto rungtyje olimpiados šei-
mininkams pranašauja pirmąją vietą,
antrąją – Rusijai, o trečią – Čekijos
Respublikos komandai. 

Moterų ledo ritulio turnyre ka-
nadietėms irgi turėtų atitekti pirmoji
vieta. Antra žadama amerikietėms, o
trečioji – Suomijos komandai.

Lietuvai vilčių nebėra

Lietuvai šioje olimpiadoje atsto-
vaus 6 sportininkai, tačiau apie me-
dalius mūsiškiai nekalba. Būtų gerai,
kad bent keli pakliūtų į trisdešimtu-
ką. 

Latviui Martins Dukars prana-
šaujamas aukso medalis rogučių
sporte (skelcton tipo rungtyje). Me-
dalį šioje sporto šakoje gali sugriebti
ir Martins brolis Tomas.

Lietuvos sportininkai atvyko į
Kanadą daugiau nei prieš savaitę ir
jau dalyvauja įvairiose rungtyse. Pa-
saulio slidinėjimo taurės varžybų
rato 1,4 km sprinto atrankos varžy-
bose Lietuvos atstovė I. Terentjeva
užėmė 57-ąją vietą, pralenkdama tik
6 varžoves ir nepatekusi į ketvirtfi-
nalį (pakliuvo 30 dalyvių). Tačiau 10
km lenktynėse laisvuoju stiliumi ši
Lietuvos olimpietė pranoko 12 var-
žovių ir užėmė 53-iąją vietą.

Geriau sekėsi V. Rumiancevui 
ir M. Stroliai

O štai lietuvių olimpietis Mantas
Strolia pasaulio slidinėjimo taurės
varžybų vyrų 1,7 km sprinto lenk-
tynėse pralenkė 32 varžovus ir užėmė
33-iąją vietą.

Dar geriau sekėsi Lietuvos kalnų
slidininkui Vitalijui Rumiancevui,
kuris tarptautinėse varžybose Vokie-
tijoje neseniai slalomo rungtyje tarp
87 sportininkų užėmė 17-ąją vietą.

Pagalbą žada Lietuvos 
ambasada Kanadoje

Kaip praneša LR ambasada Ka-
nadoje, Lietuvos piliečiai, atvykę į
olimpines žaidynes, atsitikus nelai-
mei arba prireikus svarbios konsuli-
nės pagalbos, ją galės gauti Lietuvos
ambasadoje Kanadoje. Ištikus nelai-
mei ar norint gauti skubią konsulinę
pagalbą, Lietuvos piliečiai turi kreip-
tis į Lietuvos ambasados Kanadoje
patarėją Viliją Jatkovienę (tel. +161-
356-75458, ext. 22) arba į Lietuvos
garbės konsulą Vancouver Chris-
topher Jur (mob. tel. +160-478-
62046). Vėliavą neš olimpiadų veteranė

Olimpinės kovos tęsis iki vasario
28 dienos. Kaip jau minėjome, jose
dalyvaus 6 Lietuvos atstovai: biatlo-
nininkė Diana Rasimovičiūtė, kalnų
slidininkas Vitalis Rumiancevas, sli-
dininkai Aleksejus Novoselskis, Man-
tas Strolia, Modestas Vaičiulis, Irina
Terentjeva. Irina, Lietuvai atstovau-
sianti jau trečią kartą, žaidynių atida-
rymo iškilmėse neš Lietuvos vėliavą.

Vasario 12 d. vyks tik iškilmingas
žaidynių atidarymas, o kitą dieną
varžybas pradės pirmoji iš Lietuvos
sportinės delegacijos narių biat-
lonininkė Diana Rasimovičiūtė, kuri
varžysis 7,5 km nuotolyje. Iš jos tiki-
masi geriausio rezultato, mat ji tu-
rėjo progą šioms olimpinėms žai-

dynėms profesionaliai ruoštis kartu
su Latvijos rinktine.

Kaip sakė LTOK žiemos sporto
šakų vyr. referentė, dviejų olimpinių
medalių laimėtoja V. Vencienė, „La-
bai džiaugiuosi, kad Lietuvos biat-
lono federacija sugebėjo rasti bendrą
kalbą su kaimynais ir geriausiai
mūsų biatlonininkei užtikrinti tokias
sąlygas.’’

Gaila, jog šių metų žaidynėse
negalės dalyvauti Lietuvos čiuožėjų
pora Deividas Stagniūnas ir Kathe-
rine Copely, kuriai Lietuvos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė nesuteikė Lie-
tuvos pilietybės, nors šokėjai ant ledo
pateko į olimpiadą.

Vienu ar kitu atveju lauksime
kuo geresnio lietuvių sportininkų pa-
sirodymo.

Lietuvos sportinės delegacijos Vancouver olimpiadoje dalis – slidininkai (iš k.)
A. Novoselskis, M. Strolia, I. Terentjeva ir  M. Vaičiulis.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. 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

Margumynai

Jungtinių Tautų generalinis sek-
retorius Ban Ki-Moon ir Generalinės
Asamblėjos pirmininkas Ali Abdel
Salam Al Treyki Vancouver žiemos
olimpinių žaidynių išvakarėse paragi-
no tarptautinę bendriją laikytis
olimpinių paliaubų.

Olimpinės žaidynės prasidės
penktadienį, vasario 12 dieną. Anti-
kos laikais šventa paliaubų tradicija
užtikrino saugumą ir taiką tiek atle-
tams, dalyvavusiems žaidynėse, tiek
ir jose esantiems žiūrovams.

,,Olimpinės paliaubos suteikia
vilties, kad bent jau laikinai liausis
smurtas ir ginkluoti konfliktai”, –
sakoma Ban Ki-Moon laiške. Jame
pabrėžiama, kad olimpinės paliaubos
grindžiamos bendrais Jungtinėms
Tautoms ir olimpiniam judėjimui ide-
alais: kad vyraus pasaulinė draugystė
ir harmonija, nebus smurto ir
diskriminacijos.

Savo ruožtu Generalinės Asamb-
lėjos pirmininkas pabrėžė, kad vals-
tybės turi neprarasti tikėjimo olim-
piados idealais, ir priminė 1993 metų
Asamblėjos rezoliuciją, kurioje sako-
ma, kad būtina atsisakyti smurto li-
kus septynioms dienoms iki žaidynių
pradžios, joms vykstant ir septynias

dienas joms pasibaigus.
A. Abdel Salam Al Treyki pa-

reiškė įsitikinimą, kad priemonės,
kurių ėmėsi Kanada, glaudžiai ben-
dradarbiaudama su tarptautine ben-
drija, leis surengti žaidynes saugiai ir
taikiai.

,,Aš raginu visas valstybes-nares
parodyti savo ištikimybę olimpinėms
paliauboms per 2010 metų Vancou-
ver olimpiadą ir per Parolimpines
žiemos žaidynes bei imtis konkrečių
veiksmų vietos, nacionalinius, regio-
niniu ir tarptautiniu lygiu stiprinant
taikos ir harmonijos kultūrą”, –
pabrėžė Asamblėjos pirmininkas.

BNS

JT primena, kad būtina laikytis tradicinių
olimpinių paliaubų

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 165

* * *
Tame pačiame barake, kur aš

miegodavau, tiesiai prieš mano apa-
tinius narus, gulėjo vienas jaunas,
kokių 25–27 metų amžiaus ,,blatnoj’’
– tikras vagis (,,vor v zakone”). Jo
vardas buvo, berods, Aleksėj. Kaip ir
dera Gulago privilegijuotųjų, t. y.
vagių luomui, jis į darbą su kitais
,,mužikais’’ neidavo. Vagis Aleksejus
buvo šviesiaplaukis, kaip ir aš. Todėl
ir ,,klička’’ (vagių pravardę) turėjo –
,,Lionka blondin’’. Mane lageriuose
slavų tautybės kaliniai taipogi kar-
tais vadindavo ,,Aleksėj” ar tiesiog
,,Lionka’’. Lietuviškas vardas Leonas
jiems buvo per sunkus ištarti, o dar
sunkesnis įsiminti. Tam, kad nekiltų
nereikalingos painiavos, kai buvo
kalbama apie ,,Lionka blondin’’, pas-
tarojo ,,kolegos’’, mane pradėjo va-
dinti ,,Lionka fašyst’’.

Taip ir gyvenome vienas priešais
kitą du truputį panašūs, bet tuo
pačiu ir visiškai skirtingi priešingų
luomų atstovai – ,,Lionka blondin’’ ir
,,Lionka fašyst’’. Aš į savo ,,bendra-
vardžio’’ kaimyno reikalus nesikišau,
o jis buvo abejingas mano darbui bei
poilsiui. Nuovargis, šaltis, nepasoti-
namas alkis bei nemaža sovietiniuose
lageriuose bei kalėjimuose praleistų
metų patirtis mus – okupuotų Euro-
pos šalių politkalinius, išmokė ne-
kreipti dėmesio į tai, kas mūsų tiesio-
giai neliečia, nebent tik tada, kai kas
nors neišvengiamai priverčia tai da-
ryti. Pavyzdžiui, kartą naktį kažku-
riame lageryje ar ,,peresilkoje’’ (da-
bar jau tikrai nepamenu) nubudau
nuo lašų, kurie iš viršaus smarkiai
tiško ant mano ,,bušlato’’, kuriuo bu-
vau užsiklojęs. Iš karto supykęs pa-
maniau, kad viršutinis kaimynas
šlapinasi miegodamas. Bet kai valy-
damasis ranka, perbraukiau ir pajau-
čiau, kad tai ne šlapimas, o kiek tirš-
tesnis skystis, apsiverčiau ant kito
šono ir prisislinkau, kiek galima ar-
čiau kito ,,narų’’ krašto, kur nelašėjo.
Privalėjau nuduoti, kad nieko nepas-
tebėjau, ir miegoti toliau. Ryte, kai
manęs paklausė, ar ką mačiau, ar gir-
dėjau, pasakiau, kad ne, nors puikiai
žinojau, kad visą naktį guliu po la-
vonu. Jeigu pamėginčiau nors ką už-
siminti, kitą naktį būčiau taip pat
tyliai užsibaigęs nuo peilio. Kai ,,blat-
nieji’’ aiškindavosi tarpusavio san-
tykius, mes, politiniai, likdavome
nuošaly.

,,Lionka blondin’’, kaip ir daugu-
ma jaunų žmonių iš jo kastos, buvo
pakankamai smalsus ir dažnai, prieš
užmiegant ant narų, manęs klausinė-
davo apie gyvenimą laisvoje Lietuvo-
je. Aš su malonumu sugrįždavau nors
prisiminimuose į savo laisvą tėvynę,
gimtąjį miestą, darbovietę... Rusui
būdavo įdomu sužinoti įvairių kas-
dieniško gyvenimo smulkmenų, ku-
rios žmogui gimusiam ir užaugusiam
normalioje Europos valstybėje buvo
savaime suprantami dalykai, o jam,
,,proletariato diktatūros’’ auginti-
niui, skambėjo, kaip kokios ,,pasa-
kos’’ ar ,,fašistinė propaganda’’.

Tik žymiai vėliau, jau grįžęs į
Lietuvą supratau, kad mes, represuo-
tieji baltiečiai, savo į Sibirą atsivež-
tais rūbais, daiktais bei nuoširdžiais
prisiminimais nejučia prisiviliojome
dar daugiau kolonistų – įvairiausio
sovietinio brudo. Šis komunistinis
gaivalas veržte veržėsi į pavergtas

Europos šalis, visokiais uniformuo-
tais ir civiliniais pavidalais, užim-
damas išnaikintų ir ištremtų žmonių
gyvenamas bei darbo vietas, papildy-
damas okupacinę kariuomenę bei
kitas represines, kompartines-krimi-
nalines struktūras. Dar vėliau jie bei
jų palikuonys, sudarydami gerai or-
ganizuotą ,,penktąją koloną’’ vardu
,,Jedinstvo’’, gudriai vadovaujamą iš
Maskvos, įnirtingai priešinsis mūsų
nepriklausomybės atkūrimo bei įtvir-
tinimo siekiams. Bet tai bus vėliau.
Dabar guliu savo naruose ir mėginu
įtikinti ,,Lionką blondin’’, kad eilinis
darbininkas ,,fašistinėje” Lietuvoje
galėjo laisvai nusipirkti parduotuvėje
ne tik sviesto, dešros, bet ir bananų...

Būdamas Čiukotkos lageryje,
kaip ir kiti kaliniai, aš galėjau laisvai
vaikščioti po zoną ir užeiti į barakus.
Vieną žiemos vakarą į darbo dienos
pabaigą aš kiek anksčiau parslinkau į
savo baraką. Kiti kaliniai dar nebuvo
grįžę iš šachtų. Barake, kaip įprasta
radau tik kelis tvarkinius – kalinius
dėl ligos ar senatvės negalinčius
dirbti fizinio darbo bei ,,blatnuosius”
– kriminalinius nusikaltėlius, kurių
jų ,,kolegos” – politkriminaliniai nu-
sikaltėliai (t. y. SSRS valdžia) – nie-
kaip nepriversdavo dirbti.

Besiruošiant poilsiui po eilinės
sekinančios darbo dienos aš staiga iš-
girdau keistą triukšmą. Greitai išvy-
dau po baraką besiblaškantį, labai
susinervavusį ir išbalusį kalinį. Jis
susijaudinusiu balsu keikdamasis ir
kažką neaiškaus vapėdamas, kaip
išprotėjęs, mėtėsi iš vieno barako galo
į kitą. Netrukus padriki šio nabago
judesiai įgavo pagreitį ir tikslą. Jis
įsibėgėjęs kiek galima iš toliau pri-
šokdavo prie savo narų ir iš visų jėgų
trenkdavo galvą į kietą medinį rėmą
švokšdamas: ,,Nievynovat ja, bliatj!”
(,,Aš nekaltas!”); ,,Za što oni menia
tak, bliatj?!” (,,Už ką jie mane..?!”).
Aš jau maniau, kad po tokių smarkių
trenksmų jis tikrai prasiskels galvą
ar praras sąmonę. Bet po šių smūgių
jis tik susvyruodavo, paskui kiek atsi-
tokėjęs, su nauju guzu kaktoje vėl da-
rė tą patį. Niekas iš kalinių net nesi-
ruošė jo sulaikyti nuo tokių bepro-
tiškų veiksmų. Jis buvo iš ,,blatnųjų”
(vagių kastos), todėl aš, kaip ir kiti
politkaliniai, galėjome tik stebėti,
kuo čia viskas baigsis. Kiti krimina-
liniai beveik nekreipė jokio dėmesio į
savo bendradalio kančias.

– Ar jis išprotėjo? Kodėl jis taip
elgiasi?, – sujaudintas tokio žiauraus
vaizdo, neiškentęs paklausiau savo
narų kaimyno iš priešais.

– Ne neišprotėjo. Jis tik ką suži-
nojo, kad šiandien vakare yra kviečia-
mas į ,,schodką” (blatnųjų pasitari-
mą), kur bus teisiamas, – paaiškino
Lionka blondin.

– Už ką jį teis? Ką jis tokio bai-
saus padarė?

– Pakentėk, greitai sužinosi, –
paslaptingai atkirto ,,urka”. Man ir
pačiam pasidarė nesaugu dėl to, kad
per daug lendu ne į savo reikalus.

– Kaip tai sužinosiu?, – neryžtin-
gai paklausiau.

– Ateisi vakare į ,,schodką” ir su-
žinosi, – šaltai paaiškino ,,Lionka
blondin”. Dabar aš jau kaip reikiant
sunerimau, nes artimiausia perspek-
tyva dalyvauti urkų tarpusavio riete-
nose manęs nė kiek nepradžiugino. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl.  Tai matote, kaip
įvertina svetimi musų lietuviškus
pagaminius. Aš labai džiaugiuosi,
kad Lietuva pagamina taip gardžias
saldainias ir dešras. Patariu lietu-
viams vartoti musų pagamintas sal-
dainias ir dešras kadangi yra ištikro
labai skanios. Eidamas ant repetici-
jos ar koncerto, aš vis su savim paimu
keleta ,,Birutės” saldainių. Suvalgęs
vieną kitą man vis geriau dainiuojasi
(...) (kalba netaisyta – R.M.L.)

Lietuviškus saldainius 
valgyti sveika

1930 m. gegužės 2 d. buvęs Bos-
ton miesto sveikatos departamento
štabo narys bei Boston mokyklų gy-
dytojas dr. J. Landžius-Seymour iš-

siuntė ,,Birutės” saldainių fabriko
vadovams tokio turinio pagyrimo
laišką: 

Tamstų atstovai Lithuanian
Importing Company įteikė man dė-
žutę Tamstų gamintų saldainių. Ži-
nodamas svarbą saldainių /cukraus/
reikalingumą kuno veikime, kaipo
energijos šaltinį, aš atydžiai pada-
riau tų saldainių chemikalę analyzą.
Radau, kad jos pagamintos iš grynai
sveikų vaisių, pieno, chokalado ir
cukraus. Jos yra gardžios, svei-kos ir
maistingos. Dėkuodamas Tamstoms
už įteiktas man saldainias ir linkė-
damas Tamstoms kuogeriausio pasi-
sekimo, lieku, Su tikra pagarba, J.
Landžius-Seymour, M.D. (kalba ne-
taisyta – R.M.L.).

LIETUVIŠKAS ŠOKOLADAS

PASLAUGOS

ALGIS LUNECKAS praneša, kad
pradės pildyti mokesčių formas nuo va-
sario 13 d. advokato V. Lietuvninko
įstaigoje priešais „Draugo” redakciją.
Skambinti 773-284-0100 dėl susi-
tarimo. 4536 W. 63rd St., Chicago.

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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PETRAS PETRUTIS

Man regis, kad kiekvieną naujai
pa sirodžiusią knygą ar šiaip kokį lei-
dinį derėtų paminėti laikraščių pus-
lapiuose. Lietuvių leidyklos, siųsda-
mos savo naujai išleistas knygas, daž-
niausiai teikiasi pridėti prierašą.
Būtent: „Prašome paminėti”.

Svetur, įskaitant ir JAV, knygų
leidyklos prideda lydraštį, kuriame
suglaustai aprašoma siunčiamo leidi -
nio turinys, leidinio kaina, leidyklos
ad resas ir t. t.

Atrodo, kad panašiai turėjo atsi-
tikti ir 1959 metais, kuomet Čikagoje
ispanų kalba buvo išleistas leidinys
„Saludos Amigos!” Deja, apie šį leidi-
nį laikraščiuose beveik nebuvo para-
šyta. Kodėl? Nagi, atvirai kalbant,
leidėjams pritrūko laiko. Dabar, pra -
bėgus daugiau nei 50 metų, šis leidi -
nys, tikriausiai mažai kam yra ir ži -
nomas.

„Saludos Amigos” buvo paruoš-
tas ir išleistas Šiaurės Amerikos lie -
tuvių krepšinio išvykos Pietų Ameri -
kon organizacinio komiteto dėka. Tai
didoko formato 32 puslapių (įskai-
tant viršelius) iliustruotas leidinys.

Jame yra aprašyta Lietuvos
krepšinio raida ir pasiekti laimėjimai.
Atskirai paminėtos Lietuvos pergalės
Europos krepšinio pirmenybėse. Tai-
pogi nėra praleistas lietuvių krepši-
ninkų įnašas Sovietų Sąjungos krep-
šinio rinktinėje bei aprašytas lietuvių
išeivijos sportinis veikimas.

Leidinyje yra gana išsamiai api -
bendrinta lietuvių tautos ir valstybės
istorija, pradedant geografiniais duo -
me nimis, kilme, kalba, kultūra, vals -
tybės kūrimu, nepriklausomu gyve -
nimu ir baigiant priverstine valsty-
bės okupacija. Taip pat gana plačiai
nušviesta Lietuvos, Latvijos ir Estijos
valstybėse esama padėtis ir laisvės
siekiai.

Šį leidinį netikėtai užtikau be-
tvarkant senus, atvirai kalbant, rei-
kalingus ir nebereikalingus popierius
ir popiergalius. Deja, leidinyje nėra
nei autorių, nei patarėjų pavardžių.
Ak, nelengva juos beprisiminti. Gai -
la! Tačiau nėra pamirštas kilęs su -

manymas supažindinti Pietų Ameri -
kos gyventojus su lietuvių tauta, esa -
ma padėtimi, veikimu ir pagrindi -
niais siekiais.

Leidinys buvo paruoštas lietuvių
kalba ir vėliau viskas išversta į anglų
kalbą. Anglų kalbon išverstas leidinio
turinys buvo patikėtas profesionaliai
vertimų įstaigai. Tenka pasakyti, kad
leidinys yra gana patrauklios išvaiz-
dos. Deja, vienur kitur pasitaikė rašy-
bos klaidų. Šio leidinio apie 500 vie -
ne tų buvo veltui išdalinta Pietų Ame -
rikos valstybėse.

Pamenu, lankantis vieno dien-
raščio redakcijoje, atsakingas redak-
cijos darbuotojas, vartydamas jam
įteiktą leidinį, ėmė ir pasakė, kad vis
dėlto nereikėjo maišyti sporto su poli-
tika. Atrodo, kad jam nelabai patiko
lietuvių krepšininkų pergalių ir Lie -
tu vos okupaciją aprašymų sugretini-
mas.

Į tai, mus lydėjęs tenykštis, gerai
ispaniškai kalbėjęs lietuvis, pusbalsiu
pasakė, jog gyvenime nėra taisyklių
be išimčių. Prisimenant šį įvykį,  bū-
ti na pasakyti, kad niekur kitur tokios
nuomonės neteko išgirsti. Visur, laik-
raščiuose ir kitose informacijos prie-
monėse, buvo skelbiami Lietuvai ir
lie tuviams palankūs atsiliepimai.

Mūsų leidinyje krepšinis buvo
vadinamas „Baloncesto”. Netrukus
paaiškėjo jos „Baloncesto” yra nauja-
daras, aiškiai pasakius, ne per seniai
Ispanijoje „išdygęs” terminas. Pietų
Amerikoje krepšinis buvo, yra ir tik-
riausiai ateityje bus vadinamas „Bas-
ketball”.

1959 m. Šiaurės Amerikos lietu-
vių krepšininkams buvo lemta atlikti
dvigubą vaidmenį. Teko artimai ben-
drauti su JAV ir tebeveikiančiomis
Lietuvos diplomatinėmis atstovy-
bėmis. Tiek amerikiečiai, tiek ir lietu-
viai nepriekaištaudami reiškė pri-
tarimą leidinio turiniui.

Atrodo, kad šiam leidiniui buvo
skirta tapti retenybe. Netikėtai radęs
jį savo nelabai tvarkingame archyve
čia rašantysis žada jį perkelti į Čika-
goje veikiančio Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro archyvų lentynas.

Prof. Algirdas Avižienis kalbės
Nepriklausomybės šventėje
Pasaulio lietuvių centro Fondo

sa lėje vasario 21 d. vyks JAV LB
Lemonto apylinkės ir Pasaulio lietu-
vių centro ruošiamas Nepriklauso my -
bės minėjimas, dalyvaujant LR ge ne -
raliniam konsulatui Čikagoje. Pag -
rin diniu kalbėtoju pak viestas pro fe so -
rius dr. Algirdas Antanas Avižienis,
buvęs pirmuoju atkurtojo VDU rekto-
riumi ir vadovavęs šiam universitetui
iki 1993 m.  Skaitytojams siūlome iš
arčiau susipažinti su šiuo įdomiu
žmogumi.

Vaikystė ir studijos

Algirdas Antanas Avižienis gimė
1932 m. liepos 8 dieną Kaune. Tėvai –
Lietuvos kariuomenės karininkas
Antanas Avižienis iš Anykščių ir
Stasė Grigaitytė-Avižienienė iš Bučių
kaimo, netoli Panevėžio.

1944 m. rudenį Avižienių šeima
pasitraukė į Vakarus ir iki 1950 m.
gyveno Vokietijoje, DP stovyklose.
Čia 1949 m. A. A. Avižienis baigė Ha-
nau lietuvių gimnaziją. 1950 m. Avi-
žienių šeima emigravo į JAV ir įsi kū-
rė Čikagoje.

A. A. Avižienis yra baigęs Illinois
valstybinį universitetą, o 1960 m. jis
ten pat įgijo daktaro mokslo laipsnį
informatikos mokslų srityje.

Visuomeninė veikla

A. A. Avižienis – aktyvus JAV
Lie tuvių Bendruomenės ir Lietuvių
skautų sąjungos narys. 1967 m. orga-
nizavo pirmąjį lietuvių Mokslo ir kū -
rybos simpoziumą, kuris vyko Čika -
goje. Jis aktyviai dalyvavo ir pats ren -
gė lietuvių sporto varžybas, buvo sta -
lo teniso komandos narys.

1995 m. A. A. Avižienis buvo vie-
nas iš Česlovo Milošo gimtinės fondo
steigėjų ir dabar yra šio Fondo direk-
torius. 2002 m. jis buvo išrinktas
Kau no miesto Savivaldybės tarybos
nariu ir buvo Kauno miesto plėtros ir
ekologijos komiteto pirmininku.

Nuo 2003 m. prof. A. A.  Avižie -
nis yra Tėvynės Sąjungos narys. Pro -
fesorius buvo šios partijos kandidatu
į Europos Parlamentą. A. A. Avižienis
buvo Kauno miesto mero patarėju.

Kompiuteris STAR

1960 metais JAV prezidentas D.
D. Eisenhower įsteigė aeronautikos ir
kosmoso tyrimų įstaigą NASA ir
įjungė į ją California Institute of Te -
ch nology (Pasadena mieste) admi nis-
truojamą tyrimų, laboratoriją JPL,
kuri iki tol vykdė JAV karinius už-
sakymus.

Laboratorijos darbuotojai plana-

vo kosmi nių laivų skrydžius į kitas
pla netas – pir miausiai Jupiterio,
Saturno, Urano ir Neptūno link.

Visą raketinio kosminio laivo val-
dymą ir ryšius su mokslininkais Že-
mėje turėjo atlikti tam tikslui sukur-
tas kompiuteris. Tačiau prieš tai rei-
kėjo išspręsti vieną uždavinį. 1960
metais geriausi kompiuteriai neges-
dami galėdavo veikti tik kelias savai-
tes, o kelionės kitų planetų link tęs-
tųsi nuo vienerių iki dešimties metų
ir net ilgiau. Numatyta kosminio lai-
vo „Didžioji kelionė” (Grand Tour)
turėjo tęstis 15 metų. 

Metus nagrinėjęs įvairias tokios
kelionės galimybes A. Avižienis NASA
vadovybei pasiūlė statyti kosminiame
laive savaime pasitaisantį  kompiute-
rį, kuris galėtų pats pasitikrinti savo
gedimus ir pakeisti sugedusias dalis
atsarginėmis. Kompiuteriui bu vo
parinktas vardas „STAR” („Self Tes-
ting And Repairing”).

1969 metais STAR laboratorinis
modelis pradėjo veikti ir buvo paro -
dytas spaudos atstovams. Šį įvykį
aprašė didieji JAV dienraščiai, o sa-
vaitraštis „Time” skyrė jam beveik
vi są puslapį, paminėdamas A. Avižie-
nio lietuvišką kilmę.

Už  šį darbą  A. Avižienis gavo
gana daug įvairių apdova no jimų, tarp
jų JAV vyriausybės NASA medalį „Už
ypatingus nuopelnus”. 

1972 metais University of Cali -
fornia Los Angeles mieste (UCLA)
su  teikė A. Avižieniui profesoriaus
var dą ir pavedė jam įsteigti Patikimų
sistemų laboratoriją.

Įvairūs JPL sukurti kosminiai
laivai iki šių dienų naudoja kompiu-
terius, pagrįstus STAR.

Akademinė veikla

A. A. Avižienis 1962 m. pradėjo
dėstyti UCLA, ten jis vadovavo tyri-
mų laboratorijoms ir informatikos
fakultetui. 1972 m. jam buvo suteik-
tas profesoriaus vardas. 1994 m. jis
tapo profesoriumi-emeritu.

A. A. Avižienis jau daugiau negu
30 metų dirba Tarptautinėje infor -
ma tikos federacijoje (IFIP), kuriai
priklauso apie 50 labiausiai išsivys-
čiusių valstybių (Lietuva į ją įstojo
prieš trejus metus). 1980 m. jis įs -
teigė IFIP Patikimo skaičiavimo eks -
pertų sekciją ir šešerius metus jai va -
do vavo.

1989 m. balandžio 28 d. A. A.
Avižienis pirmininkavo Lietuvos ir
išeivijos mokslininkų konferencijai
„Tautinė aukštosios mokyklos kon-
cepcija ir Kauno universitetas”, ku-
rioje buvo paskelbtas VDU atkūrimo
aktas. 1990 m. jis buvo išrinktas pir-
muoju atkurtojo VDU rektoriumi ir
vadovavo šiam universitetui iki 1993
m. Šiuo metu A. A. Avižienis yra VDU
Senato ir Tarybos narys, jam  suteik-
tas VDU Garbės profesoriaus vardas.

A. A. Avižienis buvo pirmosiosios
Lietuvos Mokslo tarybos narys ir da-
lyvavo darbo grupėje, 1990–1991 m.
parengusioje Lietuvos Respublikos
Mokslo ir studijų įstatymo projektą.

Nuo 2002 m. A. A. Avižienis at-
stovauja VDU Europos mokslininkų-
informatikų darbo grupėje, rengian-
čioje projektus ES informacinės infra-
struktūros patikimumui užtik rinti.
Čia jis dirba kartu su kolegomis iš
Prancūzijos, Italijos, Didžiosios Brita-
nijos, Švedijos, Vokietijos ir Aus trijos.

JAV LB Lemonto apylinkės info

„Saludos Amigos!”

Algirdas Antanas Avižienis



Paukščiai plunksnas naudoja
lytėjimui taip, kaip katės naudoja
ūsus, ir todėl geriau gaudosi aplinko-
je, rašo BBC. Tyrinėjant alkeles,
paukščius, kurių galvas puošia atsi-
kišusios plunksnos, nustatyta, kad
jos gali atlikti ir kitas funkcijas, apie
kurias iki šiol nežinota. Pastebėta,
kad paukščiai su didesniais kuodais
rečiau kur nors atsitrenkia.

Platesnis tyrimas leidžia tvirtin-
ti, jog ir kitiems paukščiams – papū-
goms, pingvinams, fazanams, kolib-
riams – plunksnos padeda geriau
susigaudyti. Tyrimo rezultatai skel-
biami žurnale „Animal Behaviour”.

Daugelis paukščių rūšių puikuo-
jasi ilgomis plunksnomis, kurios
puošia galvas, žandenas ar uodegas.
Manoma, kad daugelis jų atlieką ly-
tinę funkciją, būsimiems partneriams
rodydamos paukščio pranašumą.  Ta-
čiau Kanados mokslininkai Sampath
Seneviratne ir Ian Jones įtaria, kad
šios plunksnos atlieka ir lytėjimo
funkciją. Keletas Aethia genties
paukščių turi skirtingų formų plunks-
nas, jomis pasipuošę ir patinėliai, ir
patelės. Mokslininkai aukleles įleido į
tamsų labirintą, panašų į gamtoje
randamus plyšius, ir stebėjo, kaip daž-
nai paukščiai kur nors atsitrenkia.

Nustatyta, kad paukščiai galvo-
mis kur nors atsitrenkdavo 2,5 karto
dažniau, jei ant jų galvų esančios
plunksnos būdavo dirbtinai priplo-
jamos. 

Anot jų, tokios plunksnos atlieka
tokią pačią funkciją kaip katės ūsai
ar neregio lazda. Jos teikia juslinę
informaciją apie aplinką, o tai ypač
praverčia tamsoje ar tankiai gyvena-
mose vietovėse gyvenantiems paukš-
čiams. Tokios ant galvos esančios
plunksnos gali padėti paukščiui neat-
sitrenkti į urvo lubas, medžių šakas
ar atžalas.                                Lrt.lt

KUN. ROBERTAS PUKENIS

Šie kunigai išlaiko lietuvybės
židinius, tik jų dėka dar aukojamos
šv. Mišios lietuviškai bažnyčiose
Amerikos žemyne.

* * *
Ir taip rinkau deimančiukus,

norėdamas parodyti, kokia gera yra
tauta, pasididžiuoti, kiek mes turime
gerų žmonių, pasiaukojusių, įveiku-
sių istorijos kryžkeles, bet nepakly-
dusių pusiaukelėje. Reikėtų dar dau-
giau pajudinti domėjimąsi išeivijos
veikla, atlikti tyrimus, stiprinti ben-
dravimo ryšius įvairiomis formomis. 

Kai tai paminėjau, tuojau gerb.
Salomėja pradėjo dovanoti knygas
apie išeivijos veiklą. Penki JAV LB
dešimtmečiai (,,JAV Lietuvių Bend-
ruomenės penki dešimtmečiai’’) – tai
visa lietuvių susitikimų, posėdžių,
protestų, kovos, organizavimo pagal-
bos kenčiančiai Lietuvai istorija.
Galima būtų kuriame laikraštyje
įvesti pastovų skyrelį apie išeivijos
kultūrinę, politinę ir tautinę veiklą.

* * *
O smagiausia buvo susitikti su

panevėžiečių klubo nariais. Pasijutau
kaip žuvis vandenyje. Čia viena mo-
teris sakė: jūs mano vaikus prileidote
prie šv. Komunijos; kita: aš jus prisi-
menu iš „Trejybės laikų’’. Buvo gera
klausytis ir pačiam išsilieti tarp sa-
vųjų. Nustebino mane moterų do-
mėjimasis politika. Visi patenkinti
klubo pirmininke Irena Preidiene,
kuri žada sugrįžti į Lietuvą. Lauksi-
me jūsų ir visų kitų. Kiekvienas žmo-
gus yra brangus.

* * *
Nepaisant konfesinių skirtumų,

pirmiausia mes esame lietuviai. Su
tokia nuostata bendravau su liute-
ronais, evangelikais reformatais. Ir
tikrai, buvo gera juos sutikti, nėra
jokio tarp mūsų priešiškumo, įtaru-
mo. Evangelikų reformatų bažnyčios
diakonė Erika D. Brooks sako: „Kiek
tie žmonės vardan to Dievo sukuria
barjerų, kliūčių, kad tik apsunkintų
gyvenimą vienas kitam. Argi čia yra
Kristaus meilės dėsnis?’’

Kaip nuoširdžiai Aldona Bunti-
naitė, liuteronų bažnyčios sekretorė,
vartė žymaus dailininko Juozo Mie-
liulio kūrybą, eskizus, krovė man sto-
ras jo monografijos knygas, kad tik
pasiektų Lietuvą. O menininkas Algi-
mantas Kezys jau padovanojo pir-
muosius savo kūrinius būsimos baž-
nyčios muziejui. Visi pritarė Santar-
vės rūmų sumanymui. Nors specia-
liai aukų ir nerinkau, bet iš viso pa-
aukota 2,100 dol., kurie buvo panau-
doti rūpintojėliams Lietuvos Tūks-
tantmečio parkui prie Jono Pauliaus

II bažnyčios Panevėžyje.

* * *
Ir tarsi atsisveikinant vienuolis

kunigas Kazimieras Kulbė pakvietė
visai dienai pasivaikščioti po Čikagą,
o po pietų Millennium Park pasi-
klausyti Beethoveno IX simfonijos.
Koncerto klausėsi apie 15,000 žmo-
nių. Vaizdas fantastiškas. Virš galvų
– dangoraižiai, aplinkui medžiai, gir-
dėti ežero ošimas. Nors kapitalizmas
linkęs tik parduoti, tačiau padaro ir
gero savo valstybės žmonėms. Kaip
gera, kada gali atsiremti į kilnaus
žmogaus petį. Tiek metų išbuvęs sve-
tur, keliolika metų vienuolyno vir-
šininku, turėdamas doktoratą, man,
nepažįstamam svečiui, parodė tiek
daug dėmesio, išlaikė jautrumą, nes
turi gilų, nuoširdų tikėjimą. Tai jis
padėjo doc. Vytautui Skuodžiui išvyk-
ti iš tuometinės Sovietų Sąjungos,
prižiūrėjo jis ir jo šeimą pirmomis
naujakūrystės dienomis.

* * *
Tad ačiū jums visiems, kad pabu-

vome drauge, kad parodėte nuosta-
bias bažnyčias ir Čikagos miestą iš
pačio aukščiausio dangoraižio. Datos
išblėsta, bet vaizdai pavirsta į viziją,
kad ir liepos 12 dienos vakaronę, kai
pirmą kartą susipažinau su tautie-
čiais gražioje sodyboje, tiesiog miške.
Paliko žavesys ir ilgesys sugrįžti.
Jaučiu, kaip vėjas pučia ir debesys
sustoję glamonėja žemę. O žiedas
kužda maldą. Tik paukščiai skrisda-
mi sudrumsčia tylą. Prigludau prie
pievos ir girdžiu žemės šauksmą: ,,O,
žmonės, nebeišduokite meilės, su-
grįžkite į Viešpaties namus. Ji lauks
manęs ir tavęs, kai niekas nebelau-
kia. Aš ieškau Tavo veido tarp dango-
raižių, apsigaubusių melsvais skliau-
tais ir parkų nuostabių. Lėktuvai
burzda virš galvų. O vakare miestas
nusidažo šviesų spalvom – tiesiog mi-
ražas. Žmonės sugrįžta į namus,
paskęsta nuovargio tyloj arba prie
televizoriaus triukšme. O mano lan-
gas atsiveria į šventovę. Ir girdžiu,
kaip žmonės meldžiasi: ‘Tėve mūsų’,
o šalia maža ispanų mergytė atkarto-
ja angelo balsu ‘Padre nuestro’, Tea-
teinie tavo karalystė.’’ 

* * *
Išsikirpau prisiminimams iš

bažnyčios biuletenio (2009 m. rugpjū-
čio 23 d.) trumpą parapijiečių pa-
linkėjimą: „Kunigui dr. Robertui Pu-
keniui, linkime geros kelionės į Tė-
vynę Lietuvą ir sėkmės darbų Baž-
nyčios ir žmonių gerovei bei Dievo
garbei. Dieve, laimink.’’ 

Dėkoju. Linkėjimai ir jums vi-
siems iš Kauno pilies.

Pabaiga.
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PADĖKA
A † A

JURGIS BUBNYS

Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis iškeliavo į Dievo amžinus
namus 2009 m. rugpjūčio 9 d., sulaukęs 92 metų.

Ačiū visiems, atsilankiusiems laidojimo namuose, bažnyčioje ir
palydėjusiems į amžino poilsio vietą – Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nes. Dėkojame visiems už užuojautą žodžiu, laiškais, atsiuntusiems
gėles ir paaukojusiems šv. Mišioms.

Ačiū Rev. Emeritus John A. Kuzinskui už apsilankymą laidoji-
mo namuose, kunigui A. Gražuliui, S.J. už paaukotas šv. Mišias už
velionio sielą, diakonui Vitui G. Paškauskui už maldas ir pagalbą šv.
Mišių metu Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir religines
apeigas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Dėkojame Algimantui Barniškiui už giedojimą per šv. Mišias,
Jūratei Lukminienei už vargonavimą.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams Vytui Lekeckui, Antanui Vala-
vičiui, Ričardui Bendoraičiui, Robertui Riverai, Algiui Bubniui ir
Edvardui Bubniui.

Ačiū Edvardui ir Daliai Gudaičiams už auką labdaringai organi-
zacijai ,,Vaiko vartai į mokslą”, prisimenant a. a. Jurgį Bubnį. Dėko-
jame Elenai Bubnienei už tai, kad prisimenant velionį pasiuntė pini-
ginę auką našlaičiams Lietuvoje.

Esame dėkingi Petkaus laidojimo namų darbuotojams už rūpes-
tingą ir nuoširdų patarnavimą.

Liūdinti žmona Veronika, sūnūs Algis, Edvardas, marti
Dalė, vaikaitė Adelė

Mylimai mamai
A † A

MARIJAI BENDINSKIENEI

palikus šį pasaulį, reiškiame gilią užuojautą Jaunimo
centro valdybos pirmininkei MILDAI ŠATIENEI, jos vy-
rui VIKTORUI, anūkams TOMUI ir DALIAI Čikagoje,
broliui GEDIMINUI, seseriai DANGUOLEI su šeimomis
ir kitiems giminėms Lietuvoje.

Jaunimo centro taryba ir valdyba

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Prisiminimų dienoraštis 
be datų 

Tęsinys iš vasario 11 d. 

Margumynai

Paukščiams plunksnos padeda lytėti
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�Mieliems skaitytojams prane -
ša me, kad vasario 15 d. (Prezidentų
diena), pirmadienį, ,,Draugo” redak -
ci ja nedirbs, nes tą dieną paštas ne -
priima siuntų. Nebus išleistas antra-
dienio, vasario 16 d., dienraščio nu -
me ris.

�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. 

�Lietuvių es tra dos atlikėjas, bu -
vęs grupės ,,Naktinės personos” so -
listas Alanas Chošnau vasario  13 d.,
šeš ta dienį, 9 val. v. koncertuos ,,Bun -
keryje”, 8900 S. Archer Rd., Willow
Springs, IL. Daugiau informacijos
gauti ir vietas užsisakyti galite tel.:
630-464-5000. Pakvietimus užsisa -
kyti galite tel.: 708-839-1000.

�Pagrindinis Lietuvos Nepri  k -
lau somybės 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
Čikagoje ir yra tradicinis bendras lie -
tuvių organizacijų ruošiamas ren gi -
nys. Pagrindiniu kalbėtoju bus lietu-
vių kultūros komentatorius, žurnal-
istas Stasys Goštautas iš Boston. Me -
ninę programą atliks Lietuvių Ope -
ros Čikagoje choras. Po minėjimo visi
kviečiami pabendravimui į kavinę.
Bus cepelinai ir kavutė. Minėjimą
koordinuoja ir visus kviečia Amerikos
Lietuvių Taryba ir ją suda rančios
organizacijos.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia vasario 17 d.,
trečiadienį, 1 val.  p. p.atvykti į filmų
popietę. Bus ro doma  doku men tinio
fil mo ,,Liš kiava” iš ciklo ,,Mūsų mies -
teliai” II dalis. Vasario 24 d. matysite
dok. filmą ,,Saulėlydis Lietuvoje” (apie
Lietuvos žydus Antrojo pasaulinio
karo metu). Filmai ro domi PLC skai -
tykloje, šalia Bočių menės.

�Vasario 17-ąją, Pelenų dieną, ti -
kintieji paženklinami Gavėnios pele-
nais.  Šv. Mišios Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje bus aukojamos  8
val. r. ir Dievo žodžio liturgija bei
Pelenų apeigos vyks 7 val. v. Pagal
katalikišką tradiciją, Pelenė ir Didy -
sis penktadienis yra pasninko dienos. 

�Vasario 21 d. ir 28 d. Čikagos
arkivyskupijos parapijose skaičiuoja-
mi visi šv. Mišių dalyviai, įskaitant ir
vaikus. Kviečiame gausiai dalyvauti
visose lietuviškose parapijų baž ny čio -
se aukojamose šv. Mišiose.

�Kun. Gin taras Jonikas iš Det -
roit atvyksta vesti Susikaupimo šeš-
tadienį, vasario 27 d., Atei tininkų na -
muose, 1380 Castlewood Dr., Le -
mont, IL. Pradžia – 9 val. r. Renginį
globoja Akade mi nis skautų sąjūdis ir
Atei tininkų na mų valdyba. Regist -
ruotis prašome pas Vi dą Maleiškienę

tel.: 630-257-8087 arba el. paštu:
vidajonas@sbcglobal.net

�Monsinjoras Alfonsas Svarins -
kas, politinis kalinys, Sibiro trem ti -
nys, dabartinis Lietuvos partizanų
kapelionas lankysis Čikagoje. Susiti -
kimas su gerbiamu svečiu vyks š. m.
vasario 28 d. 2 val. p. p. Jaunimo cen-
tre. Kviečia ,,Draugas”. 

��Ateitininkų Šalpos fondo meti -
nis suvažiavimas ir vakarienė įvyks
kovo 13 d. Ateitininkų namuose. Su -
važiavimo pradžia 4 val. p. p. Vaka -
rienė 6 val. v. Vietas vakarienei  pra -
šo me užsisakyti tel.: 708-246-0049.

�JAV Lietuvių Bendruomenės
Det roit apylinkė kartu su Michigan
apygarda, vasario 14 d. rengia iškil -
mingą Vasario 16-osios šventę Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijoje ir Kul -
tūros centre. Pagrindinę kalbą sakys
Pasaulio Lietuvių Bendruome nės
pirmininkė Regina Narušienė. Ji kal -
bės apie Lietuvos politinę padėtį ir
mums rūpimu Lietuvos Respublikos
pilietybės išlaikymo klausimu. Me ni  -
nę programą atliks Rimo Kaspučio
vadovaujamas ,,Aido” choras, kuris
įtemptai rengiasi būsimai Dainų
šventei Toronte. Šventės programą
ves Virga Šimaitytė. Šv. Mišių pra -
džia – 11 val. r., minėjimas  didžiojoje
sa lėje prasidės 1 val. p. p.

�St. Petersburg, FL, Lietu vių
klubas š. m. vasario mėn. 21 d. minės
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo dieną. Pagrindinis kalbėtojas – vi -
suomenininkas Juozas Gaila. Pa mal -
dos už Lietuvą vyks Šv. Vardo baž -
nyčioje 1:15 val. p. p. Į Lie tuvių klubo
patalpas rinksimės 2:30 val. p. p., kur
bus pietūs. Po pietų – mi nė ji mas.

�Lietuvos Nepriklausomybės
šventės minėjimas Lietuvių namuose
(Lithuanian Music Hall, 2715 E. Al -
legheny Ave., Philadelphia, PA) vyks
vasario 14 d., sekmadie nį. Me ninę
programą atliks žinomi Lietuvos at -
likėjai. 

�Lietuvos Nepriklausomybės
šventės minėjimas, kurį organizuoja
su  sigiminiavusių miestų Madison-
Vil nius komitetas vyks  vasario 16 d.,
antradienį, Concourse Hotel (1 West
Dayton Street, Madison, WI 53703) 6
val. v.  Pagrindinis kalbėtojas Uni ver -
sity of Wisconsin–Madison prof. eme -
ri tus Alfred E.Senn. Meninę prog ra -
mą atliks Shumi styginis kvartetas,
kuris grieš ir keletą lietuvių kompo -
zitorių kūrinių. Daugiau informacijos
– tel.: 708-224-6240 (Milda) arba al.
paštu aksa.milda@gmail.com.

�Nepriklausomybės dienos mi -
nė jimas ir Boston apygardos suva žia -
vimas vyks Providence, RI  vasario 28
d. Minėjimas prasidės 10 val. r. šv. Mi -
šiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje (350
Smith st. Providence, RI 0202908)
Pagrindinis kalbėtojas – bendruo me -
ni  ninkas Gintaras Čepas. 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).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Valentino dienos proga vietoje gė-
lių, pasveikinkime savo mylimus asme-
nis, įamžindami juos Draugo fonde.

Draugo fondas remia dienraštį
,,Draugą”, kuriame atsispindi visas
mūsų išeivijos gyvenimas.

DF aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių. Čekius rašyti Draugas
Foundation ir siųsti 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.

Norime surasti giminaičius, gy -
venančius JAV. 2010 m. rugpjūtį pla -
nuojame Piaulokų giminės susiti ki -
mą, kuris vyks Klaipėdos rajone, Lie -
tuvoje. 

Mano se nelės Pau linos Piau lo -
kai tės-Lengvi nienės (1915–2005) bro-
 lis Stanislovas Piau lokas (Stanley
Piawlock) prieš An trąjį pasaulinį ka -
rą išvyko iš Lietuvos į JAV. Sovietams
okupavus Lietuvą ryšiai nutrūko, to -
dėl šiandien nepa žįstame ir neturi me
ga limybės bend rauti su toli nuo tė vy -
nės gy venančiais gimi nai  čiais. 

Dėdė S. Piaulokas gi mė 1912 m.
JAV, mano prosenelių Juozo Piauloko
(1878–1954) ir Karolinos Skuo daitės-
Piaulokienės (1988–1942) šeimoje. 

Pro seneliai apie 1912–1913 me -
tus su mažuoju Stanislovu grįžo į Lie  -
tuvą. Lie tuvoje susituokė, gimė dau  -
giau vai kų: Vaclovas Piaulokas (1913
m.), Pau lina Piaulokaitė-Leng vi nienė
(1915 m.), Valerija Piaulo kaitė-Sa mu -
lienė (1918 m.), Steponas Piaulokas
(1923 m.), Povilas Piaulo kas (1925
m.). Sukurta šeima ir pra sidėjęs Pir -
masis pasaulinis karas su trukdė pro -
senelių planams grįžti į JAV. Su lau -

kęs pilnametystės S. Piaulokas apie
1930–1932 me tus išvyko į JAV iš Vai -
telių kaimo, Kre tingos valsčiaus (da -
bar Klaipėdos raj.). Mano senelė ir jos
brolis Steponas iki sovietų okupacijos
susirašinėjo su Stanislo vu. Paskuti -
nis laiškas buvo gautas 1940 metais
nuo Mr. Stanley Piaw lock, 152 Fuller
Str., Dorchester, MA, USA.

Mano senelė, jos sesuo Va lerija bei
brolis Steponas 1948 m. buvo ištrem -
ti į Sibirą, Krasnojarsko kraštą. Į Lie -
tu vą grįžo 1958 m. Su bro liu, gyve-
nančiu JAV, ne  buvo gali mybės ben-
drauti. Iš kalbų ži nome, kad S. Piau -
lokas su situokė su amerikiete. Neži -
no me, ar jis gyvas ar mi ręs. Neturime
jokių duo menų apie jo vaikus ir vai -
kaičius, gyvenančius JAV. 

Prašome Jūsų pagalbos, ieškant
S. (Stanley Piaw lock) vaikų ir vai kai -
čių, gyvenančių JAV. 

Pažįstančius šią šeimą ir ką nors
apie ją žinančius, prašome parašyti:
Do natas Lengvinas, Gribžiniai, Dau -
pa rų – Kvietinių seniūnija, LT-96174
Klai  pėdos rajonas, Lietuva. Mob. tel.:
+370-698-71747. 

Do natas Lengvinas

Ieško giminių

Cicero LB apylinkės valdyba Vasario 16-osios minėjimą pradės vėliavos
pa kėlimu vasario 16 d., antradienį, 11 val. r. Cicero miesto „Community
Cen ter” patalpose (2250 S. 49th Ave.). Vėliavą pakels Jū ros šauliai, vadovau-
jant Juozui Mi kuliui. Svečiai galės apžiūrėti Cicero apylinkės ir LR genera-
linio konsulato suruoštą parodą ,,Lietuvos vardo tūkstantmetis 1009–2009”. 

Šventėje dalyvaus miesto prezidentas Larry Dominick, Šv. Antano para-
pijos klebonas Sergio Solis, LR generalinė kon sulė Skaistė Aniulienė. Iškilmes
ves buvęs miesto mokesčių specialistas, geras lietuvių bičiulis John Kociolko.

LR generalinio kon sulato Čikagoje darbuotoja Agnė Vertelkaitė ir JAV LB Ci-
cero apylinkės pirmininkas Mindaugas Baukus ruošia parodą.

Edvardo Šulaičio nuotr.

Ciceriečiai iškilmingai paminės Vasario 16-ąją

Kapelionas Antanas Saulaitis, SJ vasario
18–27 dienomis lankysis Lietuvoje bei dalyvaus
Vilniaus knygų mugėje, kur bus pristatoma knygelė
„Kaip atrodo dvasios? ir kiti didieji mažųjų klausimai,
į kuriuos at sakė kun. Antanas Saulaitis, SJ”. 

Knygelę išleido leidykla ,,Tyto Alba”.

Tai puikus leidinėlis mažiesiems katalikams lietu-
vių kalba. Knygelių bus parvežta ir į misijos knygy-
nėlį.


