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Sveikiname Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos proga!

Gerbiami tautiečiai, mieli viso pasaulio lietuviai!

Vasario 16-oji – visų mūsų širdžiai brangi šventė, vienijanti ir jungianti
viso pasaulio lietuvius, nepamirštančius savo tėvynės. Ši ypatinga diena pri-
mena mums 1918 m. pasirašyto Lietuvos Nepriklausomybės Akto reikšmę,
sutelkiant mūsų tautą valstybės atkūrimui. Jis paliudijo mūsų kaimynams ir
pasauliui mūsų gyvastį ir laisvės troškimą.

Su dideliu dėkingumu prisimename Nepriklausomybės Akto signatarus ir
visus iškilius Lietuvos žmones, be kurių pasiaukojančio darbo, pastangų,
išsaugotos vilties kovoje už tėvynės nepriklausomybę ir ištikimybės laisvės
idealams neįsivaizduojame šiuolaikinės, modernios, atviros pasauliui ir nau-
jovėms Lietuvos. Vasario 16-osios aktas ir šiandien telkia visus pasaulio lietu-
vius patriotiškumui ir lietuvybės – savo tėvų ir protėvių palikimo – išsaugo-
jimui.

Linkiu Jums visiems, brangūs tautiečiai, vienybės ir stiprybės. Dėkoju
Jums už Jūsų pastangas lietuvybei remti ir puoselėti. Išlaikykime drauge
mūsų laisvės dokumento dvasią, brangindami savo lietuvišką tapatybę, susie-
tą istorijos, kalbos ir kultūros saitais, nacionalinę savigarbą, paveldą ir papro-
čius. Tvirtinkime meilę tėvynei kasdieniniais savo darbais.

Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos prezidentė

Vilnius, vasario 12 d. (Presi-
dent.lt) – Lietuvos užsienio reikalų
ministras Audronius Ažubalis vasa-
rio 11 dieną vakare telefonu kalbėjosi
su JAV valstybės sekretore Hillary
Clinton, kuri perdavė sveikinimą Lie-
tuvos žmonėms su artėjančiu Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo dvi-
dešimtmečiu.

Per pokalbį su H. Clinton minist-
ras pabrėžė, kad Lietuva sieks toliau

palaikyti ypatingą ryšį su JAV ir ver-
tina šios šalies suteiktą paramą Lie-
tuvos nepriklausomybei ir integraci-
jai į NATO.

A. Ažubalis patikino, kad Lietuva
toliau aktyviai prisidės prie NATO
operacijos Afganistane. Pasak jo, sau-
gumo sustiprinimas ir valstybės at-
kūrimas Afganistane yra bendra or-
ganizacijos užduotis, todėl Lietuva
tęs karinę ir civilinę veiklą šioje šalyje.

A. Ažubalis ir H. Clinton taip pat
aptarė Lietuvos pirmininkavimo Eu-
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo
Organizacijai 2011 m. uždavinius ir
bendrą veiklą Demokratijų Bendrijo-
je, kuriai Lietuva pirmininkaus iki
2011 m. vidurio.

JAV valstybės sekretorė pakvietė
naująjį Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistrą apsilankyti Washington, DC.

JAV valstyb∂s sekretor∂ pasveikino Lietuvâ
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Prezidentė D. Grybauskaitė.
Eltos nuotr.

Vilnius, vasario 12 d. (ELTA) – Vasario 16-ąją renginiais Vilniuje tradiciškai bus
prisimenami prieš 92 metus Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašę signa-tarai,
pagerbiami mūsų šaliai nusipelnę šių laikų žmonės. Vasario 16-osios rytą aukšči-
ausi šalies politikai vyks į Rasų kapines pagerbti Nepriklausomybės Akto signatarų
atminimo, padėti gėlių ant dr. Jono Basanavičiaus kapo. Vėliau prezidentė D.
Grybauskaitė įteiks valstybės apdovanojimus Lietuvai nusipelniusiems mūsų šalies
ir užsienio valstybių piliečiams. Vidurdienį Simono Daukanto aikštėje vyks Baltijos
valstybių vėliavų pakėlimo iškilmės, kalbą sakys valstybės vadovė D. Gry-bauskaitė.
Vėliau Vilniaus arkikatedroje bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Pre-zidentūro-
je bus apdovanojami 2009 m. Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai –
šeši Lietuvai nusipelnę kūrėjai. Parodų galerijoje atidaryta paroda ,,Vasario 16-
osios minėjimai 1989–1990 metais”. Eltos nuotr.

Vilnius, vasario 12 d. (Delfi.lt) –
Į Seimą vėl grįžta diskusijos dėl dvigu-
bos pilietybės. Teisės ir teisėtvarkos ko-
miteto pirmininkas Stasys Šedbaras
siūlo vadovautis Lenkijos pavyzdžiu ir
šio reiškinio neskatinti, bet jei Lietuvos
pilietis gautų kitos valstybės pasą, to
tarytum nepastebėti. Jo manymu, per
kitąmet vyksiančius savivaldybių tary-
bų rinkimus būtų galima surengti re-
ferendumą dėl Konstitucijos keitimo ir
apibrėžti galimybes turėti dvigubą pi-
lietybę.

Konservatoriai yra pasiūlę, kad
Lietuvos pilietybė būtų suteikiama ir
Europos Sąjungos ar NATO narės pasą
gavusiems šių laikų išeiviams ir greti-
mose šalyse pasienyje gyvenantiems
lietuviams. Prezidentūra savo ruožtu
siūlo leisti dvigubą pilietybę tik tiems
žmonėms, kurie pasitraukė iš Lietuvos
iki Nepriklausomybės atkūrimo, ir jų
palikuonims, taip pat vėlesnių išeivių
vaikams.

„Man patiktų, kad mūsų valstybė
naudotųsi Lenkijos principu. Kiekvie-
nas žinome, kad esame Lietuvos pilietis
ir turbūt ne iš gero gyvenimo kitos vals-
tybės pilietybę įgyjame”, – spaudos
konferencijoje sakė S. Šedbaras.

Jo žodžiais, Lenkija „toleruoja dvi-
gubą pilietybę įdomiu būdu”: tarytum
leidžiama turėti tik Lenkijos pilietybę,
bet jei žmogus gauna ir kitos šalies pa-
są, valstybė „nutylėjimo būdu toleruoja
ir nedaro didelės problemos, negirdi ar
apsimeta, kad nežino”.

Parlamentaras siūlė neatimti pasų
iš žmonių, kurie yra Lietuvos patriotai
ir nori būti piliečiais. „Esu už liberales-
nę tvarką. Esame didi tauta, kiekvienas
žmogus brangus ir turi būti glaudžia-
mas Nukelta į 6 psl.
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Romantikai visame pasauly-
je ruošiasi sutikti nemarios mei-
lės šventę – šv. Valentino dieną.
Manoma, kad šv. Valentinas bu-
vo senovės Romos kunigas, ku-
ris trečiame amžiuje buvo nu-
baustas mirtimi, nes tuokdavo
tuo metu persekiotų krikščionių
poras. Jis buvo palaidotas Ro-
moje. Ši diena bus ypatinga vie-
nai Dublino bažnyčiai, saugan-
čiai šio įsimylėjėlių globėjo re-
likvijas.

1835 m. airių karmelitas ku-
nigas John Spratt įgijo didelę
popiežiaus Grigaliaus XVI malo-
nę, todėl jam buvo leista per-
kelti šv.Valentino palaikus į savo
parapijos bažnyčią. Šiuo metu
Dubline esanti bažnyčia ruošiasi
vasario 14 d. minimai įsimylėjė-
lių dienai, tačiau pageidauja,
kad jų globėjas būtų prisimena-
mas ne kartą per metus, o įsi-
mylėjėlių globėjo dienos ne-
temdytų atgrasus vertelgišku-
mas. Taigi telydi Jus meilės dva-
sia nuolat, kiekvieną akimirką.

Redaktorė Loreta Timukienė

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

MIELI ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKAI,

Ateitininkų organizacija šiais metais švenčia 100 metų įsikūrimo jubiliejų. Ši data yra svarbi ne tik
ateitininkijai, bet ir visai lietuvių visuomenei. Ateitininkai paliko gilų pėdsaką Lietuvos ir
išeivijos visuomeniniame, kultūriniame, politiniame gyvenime. Ypač reikšmingas ateitininkų

indėlis į mūsų tautos laisvės ir nepriklausomybės atgavimą, išsaugojimą ir sutvirtinimą. Ateitininkų
organizacija subrandino didelį būrį mūsų tautos iškiliausių asmenybių, be kurių šiandien būtų sunkiai
įsivaizduojama mūsų tautos kultūros raida ir pažanga. Todėl kviečiame visus kartu iškilmingai,
prasmingai ir džiaugsmingai švęsti šį jubiliejų.

Ateitininkijos 100-mečio šventimą Lietuvoje vainikuos Jubiliejinių metų XVI-asis Ateitininkų
federacijos kongresas, vyksiantis rugpjūčio 6–8 dienomis Vilniuje. Nuoširdžiai kviečiame visus
išeivijoje gyvenančius sen drau -
gius, studentus, mokslei vius ir
jaunučius ateitininkus atvykti į
Lietuvą dalyvauti ju biliejinių
metų kongrese ir Ateitininkų
šimtmečio sto vyk loje Ber -
čiū nuose, kuri vyks prieš pat
kongresą rug pjūčio 2–5 dienomis. Tebūnie ateitininkijos 100-mečio šventimas viso pasaulio ateiti-
ninkų vienybės ir idealų gyvybingumo liudijimas.

Ateitininkų šimtmečio stovyklos Berčiūnuose programa

Ateitininkų šimtmečio stovykloje Berčiūnuose rugpjūčio 2–5 dienomis kviečiami dalyvauti visų
sąjungų nariai. Dauguma užsiėmimų vyks darbo grupėse ir sekcijose pagal amžių ar domėjimosi sritį.
Taip pat kas dieną planuojama plenarinė paskaita bei bendras stovyklos vakaras. Bus laiko ir laisva -
laikiui bei asmeniniam pabendravimui. Dalyvauti stovykloje kviečiame visus norinčius atei ti ninkus iš
Lietuvos ir išeivijos. Stovykla bus ne tik puiki proga geriau pasirengti kongresui, bet ir galimybė su-
sipažinti, susidraugauti ir sutvirtinti Lietuvos ir išeivijos ateitininkų ryšius.

Jubiliejinių metų XVI-ojo Ateitininkų federacijos kongreso programa

Ateitininkų federacijos kongreso, vyksiančio rugpjūčio 6–8 dienomis Vilniuje Nacionalinės fil har -
monijos rūmuose, programa nukreipta į tris temas: ateitininkijos indėlį į Lietuvos kultūrą bei raidą, da-
barties iššūkius katalikams pasauliečiams ir ateitininkų organizacijos ateities perspektyvą bei veiklos
gaires. Tikimės, kad kongresas taps įspūdinga ir įsimintina ateitininkų švente, kurioje susijungs gar-
binga praeitis, gyvybinga dabartis ir viltinga ateitis.

Atstovavimas ir balsavimas kongrese

Ateitininkų federacijos kongresas yra atviras renginys organizacijos nariams ir visuomenei. Atei-
tininkų federacijos įstatai nustato, kad visi, davę įžodį ir susimokėję metinį nario mokestį (mokestį bus
galima susimokėti ir atvykus į kongresą) ateitininkai turi balso teisę. Todėl visi iš kitų šalių atvykę atei-
tininkai sendraugiai, studentai ir moksleiviai galės su balso teise dalyvauti kongrese. Jaunučiai galės
dalyvauti kongrese be balso teisės. Jiems bus atskira, jų amžiui pritaikyta programa. Atstovų skaičius
iš išeivijos nėra ribojamas. Laukiame ir tikimės kuo gausesnio išeivijos ateitininkų dalyvavimo. Ypač
kviestume kongrese dalyvauti Šiaurės Amerikos ateitininkų valdybos, tarybos bei sąjungų valdybų
narius. Nuoširdžiai džiaugsimės kiekvienu atvykusiu ateitininku.

Registracija

Siekiant užtikrinti visų Ateitininkų šimtmečio stovyklos ir kongreso dalyvių priėmimą, apgyven-
dinimą ir maitinimą, svarbu, kad dalyviai užsiregistruotų iš anksto. 

Registracija vyks kovo 15–birželio 15 d. Registruotis bus galima interneto svetainėje www.ateitis.
lt. Taip pat šioje svetainėje artimiausiu metu bus paskelbta informacija dėl apgy ven di nimo, dalyvio
registracijos mokesčio ir kita reikalinga informacija. Pasiteirauti klausimais, susijusiais su dalyvavimu
kongrese ir šimtmečio stovykloje Berčiūnuose, taip pat galima: el. paštu kongresas@ateitis.lt arba
telefonu: +370 37 324025 (skambinti darbo valandomis).

Nuoširdžiai laukiame atvykstant į kongresą ir šimtmečio stovyklą!
Esame pasirengę visus šiltai ir svetingai priimti.

GARBĖ KRISTUI!
Vygantas Malinauskas,

Ateitininkų federacijos pirmininkas

Kviečiame

Tebūnie ateitininkijos 100-mečio šventimas
viso pasaulio ateitininkų vienybės ir idealų

gyvybingumo liudijimas.
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Emigracijos rykštė
DALIA CIDZIKAITÈ

Vos prieš keletą savaičių lietuviškoje žiniasklaidoje pasklidusi žinia
apie praėjusiais metais iš Lietuvos emigravusių lietuvių skaičių,
kuris prilygsta beveik visų Šilutės gyventojų skaičiui, neginčija-

mai rodo, jog Lietuvą vis skaudžiau čaižo emigracijos rykštė. Keliomis
dienomis vėliau, norėdama įspūdį sustiprinti ir, kaip šiomis dienomis daž-
nai pasitaiko, vaikydamasi dar vieno ,,skanaus kąsnio”, ta pati žiniasklai-
da pranešė, jog į JAV ruošiasi emigruoti net ir Algirdo Brazausko posūnis.
Jau pirmame sakinyje padaryta išvada rėžia iš peties: ,,Kristinos Bra-
zauskienės sūnus iš pirmosios santuokos (...) spjovė į patriotizmą.” 

Palikus nuošaly šį ir, net neabejoju, dar ne vieną ateityje pasirody-
siantį ,,spjovimą į patriotizmą”, pažiūrėkime į bendrą emigracijos iš Lie-
tuvos vaizdą. Nesu didelė statistikos gerbėja, bet šiuo atveju skaičiai iš-
kalbingesni už žodžius. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis,
2009 m. per 11 mėnesių išvykimą deklaravo 19,988 gyventojai. 2008 m.
per tą patį laikotarpį tokių buvo 15,400. Pastarąjį dešimtmetį šis skaičius
augo kone kasmet: 2002 m. išvyko 7,086 asmenys (2 žmonės 1,000 gyven-
tojų), 2003 m. – 11,032 (3,2 žmonės 1,000 gyventojų), 2004 m. – 15,165
(4,4 žmonės 1,000 gyventojų), 2005 m. – 15,571 (4,6 žmonės 1,000 gyven-
tojų), 2006 m. – 12,602 (3,7 žmonės 1,000 gyventojų), 2007 m. – 13,853
(4,1 žmonės 1,000 gyventojų), 2008 m. – 17,015 (5,1 žmonės 1,000 gyven-
tojų). Praėjusiais metais savo išvykimą deklaravo bemaž 22,200 emi-
grantų – beveik penkiskart daugiau nei ankstesniais metais. 

Statistikos departamento atstovė Dalia Ambrozaitienė pastebėjo, kad
Lietuva iš kitų Europos Sąjungos šalių išsiskiria kaip emigrantų šalis.
Pasak jos, jau keletą metų duomenys tikslinami nieko nekeičiant, išskyrus
skaičius. Tad bent jau kol kas Lietuvos laukia ne tik sodybų, bet ir ištisų
kaimų, ir miestelių tuštėjimo metas. O dėl jau kuris laikas įstrigusio dvi-
gubos pilietybės įstatymo toks tuštėjimas greičiausiai bus nesugrąžina-
mas – Lietuva praranda ne tik savo gyventojus, bet ir piliečius.

Daugiau kaip pusė praėjusiais metais emigravusiųjų pasuko į Jung-
tinę Karalystę, Airiją, JAV ir Vokietiją. Politikas Aloyzas Sakalas tvirtina,
jog ši emigracija iš Lietuvos yra išskirtinė, tokios dar nebuvo per visą Lie-
tuvos istoriją. Jo nuomone, šiandien emigruojama ne dėl politinio perse-
kiojimo ar žodžio laisvės stokos, bet dėl to, kad neberandama Lietuvoje
pragyvenimo šaltinio, nebetikima Lietuvos valstybe ir jos politikų pa-
žadais, kad sunkmetis baigsis ryt poryt. 

Europos Parlamento atstovas nuo Lietuvos prof. Leonidas Donskis
taip pat sutinka, jog masišką Lietuvos gyventojų emigraciją lemia nusivy-
limas savo valstybe, teisingumo stoka, biurokratijos abejingumas. „Žmo-
gaus individualumas ir orumas nėra tuščias garsas: valstybė, kuri jo ne-
gerbia ir jį žemina, daro kažką iš esmės neteisingo. Ir vargas tai politinei
klasei, kuri nusišalina protingųjų piliečių”, – užsiminė profesorius. 

Jis taip pat pastebėjo, jog jei anksčiau šalies ir kultūros pakeitimas
būdavo žymimas dideliu dramatizmo ženklu, kuris atrodė panašus į lem-
tingą ir fatališką moralinį pasirinkimą, šiandien migruoti reiškia beveik
tą patį, kaip šalies viduje pakeisti darbo vietą.

Remiantis statistika, iš Lietuvos emigruoja ne pensininkai ir ne tie,
kurie neturi jokios specialybės. Emigruoja universitetų diplomais apsi-
rūpinęs jaunimas ir jau savo pasirinktoje darbo srityje patirties turintys
specialistai. Taip pat – darbo jėga. Tad prie jau nemažą vagą šalies gyveni-
me įrėžusio protų nutekėjimo prisideda ir pastarosios jėgos praradimas. Iš
viso 2005–2008 m. iš Lietuvos išvažiavo 51,500 jaunimo (40,8 proc. visų
emigrantų). Pagal 2008 m. atliktą jaunimo apklausą, apie 44 proc. šiuo
metu Lietuvoje gyvenančių jaunuolių norėtų išvykti dirbti į užsienį. 

Kol Lietuva bandys atsakyti į klausimus, ar tokia emigracija yra ,,nu-
kraujavimas ar išsigelbėjimas”, kol svarstys, kokie turėtų būti sugrįžti
skatinančios – grįžtamosios migracijos žingsniai, svetur ilgesnį ar trum-
pesnį laiką gyvenantys lietuviai, lietuviškos orgnanizacijos jau dabar turi
pagalvoti, kaip sutikti naują emigrantą(ę). 

Nėra abejonių, jog nauja banga kitokia, nei „trečiabangiais” pakrikš-
tyti mano bangos atstovai: galbūt ne tokia gausi, bet gerokai jaunesnė,
turinti aukštąjį išsilavinimą, darbo patirtį, didesnė jos dalis nesukūrusi
šeimos. Ar apsiribosime dar vieno naujadaro – ,,ketvirtabangiai” sukū-
rimu ar labiau įžeidžiančiu ,,tarybukai” prikergimu? O gal, pasimokę iš ne
tokios senos patirties, imsimės žingsnių ir naują bangą JAV sutiksime ki-
taip? Jei nenorime jos prarasti ir išeivijoje, turime ne tik pripažinti jos
egzistavimą, ne tik sutikę kokiame nors renginyje ,,nurašyti kaip ekono-
minę”, bet padėti jai tapti mūsų margo ir veiklaus JAV lietuvių gyvenimo
dalimi.

Jeigu tikime tuo, ką patys sakome, jog šių dienų Lietuvai trūksta
svaresnio plačios išeivijos indėlio ir dėmesio, turime ieškoti atsinaujinimo
pačiuose savyje, savo organizacijose, draugijose ir kituose formaliuose ir
neformaliuose susibūrimuose, apjungiant visas bangas. Tebūnie tai šios
Vasario 16-osios tema pamąstymams.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  
POPIEŽIAUS ŽINIA GAVĖNIAI:
KUR GLŪDI NETEISINGUMO

PRIEŽASTYS?

Šiemetinė gavėnia prasidės vasario
17 dieną. Gavėnios proga skelbiamoje
žinioje Benediktas XVI kalba apie tei-
singumą, remdamasis šv. Pauliaus
Laiško romiečiams žodžiais: „Pasireiš-
kė Dievo teisumas... tikėjimu į Jėzų
Kristų” (Rom 3,21-22).

Teisingumo samprata

Paprastai teisingumą mes suvokia-
me kaip pareigą kiekvienam duoti tai,
kas jam priklauso, pagal garsiąją trečio-
jo amžiaus Romos teisėjo Ulpiano for-
mulę „dare cuique suum”. Tačiau ši
klasikinė formulė tiksliai nepasako, kas
yra tas „suum”, nepatikslina, kas yra ta
kiekvienam žmogui priklausanti dalis.
Ir iš tiesų, jokia teisė nesugeba užtik-
rinti žmogui to, ko jis labiausiai trokšta.

Idant žmogus galėtų džiaugtis gy-
venimo pilnatve, jam reikia tų esminių
dalykų, kurių jam negali užtikrinti joks
įstatymas. Juos galima tik už dyką gau-
ti. Gyvenimo pilnatvę žmogui gali su-
teikti tik meilė, kurią jam gali padova-
noti tik Dievas, sukūręs jį pagal savo
paveikslą į save panašų. Žinoma, – rašo
popiežius, – reikalingos ir materialinės
gėrybės. Juk ir Jėzus gydė ligonius,
maitino minias. Jėzus smerkia ir da-
bartinį neteisingumą, dėl kurio milijo-
nai žmonių miršta nuo bado ir ligų.
Tačiau net jei ir įstengtume teisingai
paskirstyti visas žemės gėrybes, vien to
nepakaktų, kad žmogus jaustųsi tikrai
gavęs viską ko trokšta.

Neteisingumo priežastys – vidinės

Iš kur imasi neteisingumas? Atsa-
kydamas į šį klausimą, popiežius pri-
mena evangelisto Morkaus užrašytus
Kristaus žodžius: „Nėra nieko, kas, iš
lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti.
Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus
išeina (...). Iš vidaus, iš žmonių širdies,
išeina pikti sumanymai” (Mk 15,10.21-
22).

Daugelis šiuolaikinių ideologijų

vadovaujasi priešinga prielaida ir dėl to
mano, kad neteisingumo priežastys
glūdi išorėje, jog siekiant teisingumo
gana pašalinti išorines kliūtis. Toks
mąstymas, įspėja Jėzus, yra trumpare-
gis ir naivus. Neteisingumo šaknų rei-
kia ieškoti ne išorėje, bet viduje. Jos
glūdi žmogaus širdyje, paslaptingame
suokalbyje su piktuoju.

Kaip įmanomas teisingumas?

Kaip išvaduoti žmogų iš jo egois-
tiškų polinkių? Kaip atverti jo širdį
meilei? Atsakydamas į šį klausimą savo
žinioje, skirtoje šių metų gavėniai,
popiežius pirmiausia primena, ką apie
tai sako Senojo Testamento tradicija.
Joje svarbiausia įstatymo laikymasis,
kuris, savo ruožtu, yra neatsiejamas
nuo tikėjimo.

Krikščionybė šias sąsajas suvokia
kitaip. Pasak Kristaus mokymo, teisin-
gumas pirmiausia yra malonė. Tai ne
žmogus savo pastangomis gali pašalinti
pasaulio neteisybę, bet Kristaus krau-
jas, pralietas kaip permaldavimo auka.
Dievo Sūnus sumokėjo išpirką už mus
visus; jis savo kančia ir mirtimi mus
išvadavo iš slėgusios neteisybės. Atsi-
vertimas į Kristų reiškia išsivadavimą
iš savarankiškumo iliuzijos.

Kristus mums gali suteikti aukš-
tesnį ir kilnesnį teisingumą – meilės
teisingumą, kurio neįmanoma pelnyti
žmogaus pastangomis, bet jis suteikia-
mas visiškai už dyką, kaip dovana ir
malonė.

Krikščionis, patyręs tokį teisingu-
mą, tai yra gavęs gerokai daugiau, negu
pats buvo nusipelnęs, šią teisingumo
sampratą yra pašauktas diegti ir pa-
saulyje.

Pašaukimas liudyti Kristų pasauly-
je mus įpareigoja ir rūpintis tuo, kas
kiekvienam žmogui priklauso, kas jam
užtikrinta jau dėl pačios jo žmogiško-
sios prigimties, bet taip pat neatlygina-
mai dalintis meile.

,,Vatikano radijas”

Mieli ir brangūs tautiečiai,

Pasitinkame Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienos – vienos svarbiausių datų mūsų ilgaam-
žėje istorijoje, 92-ąsias metines. Vasario 16-oji
įkūnija mūsų Tautos tvirtybę, laisvės, tiesos ir
vienybės siekius.

Šie siekiai vedė mūsų atgimusią valstybę
patriotizmo ir pilietiškumo keliu, lydėjo laisvės
kovų dalyvius, neleido pasiduoti priespaudai ir

galiausiai atvedė į 1990 m. – Nepriklausomybės atkūrimą.

Tvirtai tikiu, kad diplomatinės tarnybos ir lietuvių organizacijų
bendradarbiavimą grįsime tarpusavio pagarba, nuoširdumu ir atvi-
rumu, savo ryžtą, žinias ir patirtį skirsime Lietuvos gerovei kurti.

Nepaisydami kylančių sunkumų, išlikime solidarūs ir stiprinkime
lietuvišką pasaulėjautą – savo kalbą, kultūrą, papročius, lituanistinėse
mokyklose ir šeimose ugdykime mūsų jaunąją kartą meilės ir pagarbos
Tėvynei Lietuvai ir pilietiškumo dvasia, kasdieniu darbu puoselėkime
bendruomeniškumą.

Nuoširdžiai sveikindamas Jus su Vasario 16-ąja, linkiu, kad mūsų
bendri laimėjimai suteiktų mums stiprybės toliau kartu kurti Mūsų
Lietuvą. Kad ir kurioje pasaulio vietoje gyventume – esame Viena
Bendruomenė, Viena Tauta, Viena Lietuva!

Nuoširdžiai Jūsų,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis

Vasario 4 d. ketvirtadienio rytą buvo paskelbta 
popiežiaus žinia šių metų gavėniai 
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DALIA CIDZIKAITÈ

Vasario 11 d. baigėsi Lietuvos ka-
riuomenės vado generolo majoro Ar-
vydo Pociaus penkių dienų darbo ke-
lionė Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Tai pirmasis gen. mjr. A. Pociaus ap-
silankymas JAV, jam tapus kariuo-
menės vadu.

Pagrindinis Lietuvos kariuo-
menės vado tikslas JAV buvo aptarti
misiją Afganistane ir bendras tarp-
tautines pratybas, JAV paramą Lie-
tuvos gynybos pajėgumų stiprinimui.
Vasario 8 d. gen. mjr. Pocius susitiko
su JAV karine vadovybe: JAV kariuo-
menės vadu, Jungtinio komiteto pir-
mininku admirolu Mike G. Mullen,
JAV gynybos sekretoriaus padėjėju
tarptautinio saugumo klausimais
Alexander Vershbow. 

Susitikimuose su JAV karine
vadovybe buvo aptartas Lietuvos ka-
riuomenės dalyvavimas NATO tarp-
tautinių saugumo paramos pajėgų
(International Security Assistance
Force, ISAF) operacijoje Afganistane,
kur Lietuva vadovauja Goro provinci-
jos atkūrimo grupei (PAG), o Specia-
liųjų operacijų pajėgų eskadronas
„Aitvaras” Pietų Afganistane – anti-
teroristinėse operacijose. Tai pat bu-
vo aptarti tarptautinės Londono kon-
ferencijos Afganistano tema rezul-
tatai, bendros su JAV pratybos Bal-
tijos šalyse, nekarinių krovinių,
skirtų NATO operacijai Afganistane
aprūpinti, keliavimo per Lietuvą ga-
limybės.

Lietuvos kariuomenės vadas
padėkojo JAV už dalyvavimą NATO
oro policijos misijoje bei nuolatinę
paramą Lietuvos kariuomenei per
JAV užsienio karinės pagalbos (Fo-
reign Military Financing) ir Tarptau-
tinę karinio švietimo ir mokymo
(International Military Education
and Training) programas, padedan-
čias stiprinti Lietuvos kariuomenės

perkeliamas pajėgas.

Vasario 9 d. gen. mjr. Pocius lan-
kėsi JAV karinio laivyno akademijoje
(US Naval Academy) Annapolis mies-
te, Maryland, kur susipažino su aka-
demijos mokymo programomis ir ug-
dymo specifika, su akademijos vado-
vybe aptarė tolesnį Lietuvos ir JAV
bendradarbiavimą rengiant šioje mo-
kymo įstaigoje Lietuvos jūrų karinin-
kus. Vėliau gen. mjr. A. Pocius susi-
tiko su trimis akademijoje studijuo-
jančiais lietuviais kadetais – būsimais
Lietuvos karinių jūrų pajėgų kari-
ninkais.

Vasario 10 d. suplanuotas susi-
tikimas su Pennsylvania valstijos
Nacionalinės gvardijos vade generole
majore Jessica Wright dėl blogų oro
sąlygų vyko nuotoliniu vaizdo konfe-
rencijos būdu. Generolai majorai ap-
tarė Lietuvos kariuomenės ir Penn-
sylvania nacionalinės gvardijos ligšio-
linį bendradarbiavimą ir tolesnio
bendradarbiavimo galimybes daly-
vaujant NATO vadovaujamoje tarp-
tautinių saugumo paramos pajėgų

Gen. mjr. Pocius: JAV lietuvių pagalba
labai reikalinga

operacijoje Afganistane.

Lietuvos kariuomenės vadas pa-
kvietė Pennsylvania nacionalinės
gvardijos karius dalyvauti 2011
metais Lietuvoje planuojamose tarp-
tautinėse pratybose „Gintarinė vil-
tis”.

Savo darbo kelionės JAV pradžio-
je gen. mjr. Pocius mielai sutiko
atsakyti į keletą „Draugo” klausimų. 

– Tai Jūsų pirmasis, kaip Lie-
tuvos kariuomenės vado, apsi-
lankymas JAV. Kokie šios kelio-

nės tikslai?
– Kai tik tapau kariuomenės

vadu, per pirmus mėnesius susidėlio-
jau savo pirmenybes, ir viena jų buvo
susitikti su strateginiais partneriais,
kariuomenių vadais, pasikalbėti apie
bendradarbiavimą. Tad ši kelionė
buvo seniai suplanuota. Su JAV
turime daug bendrų reikalų, dalyvau-
jame ISAF misijoje ir, manau, kad
susitikimas, kuris įvyko vakar su JAV
kariuomenės vadu admirolu Mike G.

Mullen, tikrai buvo sėkmingas. Bū-
tent to susitikimo metu aptarėme
vieną iš klausimų, kuris jau yra ir ofi-
cialiai įvardintas. Tai policijos apmo-
kymo misijos – Police Operational
Mentoring Liaison Team (POMLT)
Goro provincijoje, kur Lietuva turi
vadovaujančią poziciją, steigimas.
Žiūrint į ateitį, reikia galvoti, kad
afganistaniečiams turime padėti pa-
rengti ne tik kariuomenę, bet ir poli-
ciją. Bet tai darysime tik su ameri-
kiečių pagalba, nes dabartinėmis
sunkiomis ekonominėmis sąlygomis
toks krūvis vienai Lietuvai būtų per
didelis. Susitikimų metu kalbėta, kad
ši darbo grupė, kuri vadinsis POMT,
susidėtų iš abiejų šalių karių. Tam
buvo pritarta.

– Ar Lietuva šiame projekte
dalyvauti įsipareigojo ir finan-
siškai?

– Mes finansinių įsipareigojimų
negalime daryti. Įsipareigojome pa-
dėti mūsų žmonėmis, mūsų kariais.
Vykdydami šią naują misiją bandy-
sime ieškoti vidinių išteklių, neski-
riant papildomų. Bandysime surasti
pinigų iš to, kas yra skirta PRT
funkcijai. Kreipėmės į amerikiečius,
kad jie pasirūpintų šios užduoties
technine dalimi. 

– Kokie dar susitikimai Jūsų
laukia, ko iš jų tikitės?

– Susitikęs su JAV kariuomenės
vadu, Jungtinio komiteto pirmininku
admirolu Mullen, padėkojau už gali-
mybę mūsų karininkams mokytis
JAV, tai pat už amerikiečių palaikymą
vykdant oro NATO policijos misiją
Baltijos šalyse – amerikiečiai jau du
kartus vykdė šią misiją ir šį pavasarį
vėl dalyvaus. Ir toliau vyks bendra-
darbiavimas tarp mūsų šalių pajėgų.
Šiandien lankėmės JAV karinio lai-
vyno akademijoje, kur susitikome su
komendantu ir trimis lietuviais ka-
riūnais, kurie čia studijuoja. Buvo
įdomu pabendrauti, išgirsti lietuvių
lūkesčius ir,             Nukelta į 12 psl.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius.

Mielieji,

Minime kertinę mūsų tautos istorinę datą – Lietuvos Valstybės atkūrimo šventę.

Vasario 16-oji buvo, yra ir, esu tikras, liks amžinu mūsų tautos stiprybės ir vilties simboliu, ta
vienijančia nacionaline idėja, kuri niekada neleis atsisakyti ar išsižadėti laisvės, savo nepriklau-
somos valstybės.

Žinau, daugeliui šiandieninė Lietuvos padėtis atnešė naujų rūpesčių ir problemų. Bet kaip
žiemą keičia pavasaris, taip ir sunkmetį pakeis gerovės ir augimo metas. Sudygusios sėklos
neabejotinai duos vaisių.

Matau, kad žmonės norėtų išgirsti labai paprastų atsakymų: kad, tarsi mostelėjus burtų
lazdele, sumažinsime valdininkų atlyginimus ir jų skaičių, kad per dieną išgaudysime visus vagis
ir valstybės turto grobstytojus, kad be jokių pastangų susikurs šimtai tūkstančių naujų darbo
vietų ir visi gaus tik tūkstantines algas ir pensijas... Bet negaliu meluoti. Juolab, netikiu melo politikoje sėkme. Todėl dirbame. Atkakliai, kryptingai,
užsispyrusiai. Pradėjome esminius mūsų valstybės modernizavimo darbus. Nuosekliai žengiame kitokios Lietuvos keliu. Klupdami, kartais nusivildami
arba nuvildami, bet nepavargdami.

Sutarimui vardan pažangos, vardan modernios Lietuvos yra reikalinga mūsų telkianti ir atvira lyderystė. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų partijos žmonės turi būti tokios lyderystės priekyje. Mes visi turime jaustis įsipareigoję Lietuvos sėkmei. Nes sėkmė – tai bendras reikalas. 

Šaknimis į žemę, mintimis į dangų – taip sakoma apie žmogų, kurio moralinis stuburas tvirtas, kurį saugo per amžius šioje žemėje susiformavusios
tradicijos, pamatinės krikščioniškos ir demokratinės vertybės. Nepamirškime šito. Ir nebijokime vėl ir vėl skelbti savo vertybes. Ir telkimės jų įgyven-
dinimui realybėje.

Brangieji, švęskime šią Lietuvos valstybės gimimo dieną džiaugsmingai ir kilniai, dėkodami už laisvės ir valstybingumo dovaną mūsų tautai, už tai,
kad Vasario 16-osios idėja vis dar gyva ir įkvepia mus kovai ir pergalėms.

Su gilia pagarba, Andrius Kubilius, premjeras
2010 m. vasario 16 d.
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Š. m. sausio 30 d. šeštadieninia-
me priede skaitėme apie redaktorės
Renatos Šerelytės novelę „Pabučiavi-
mas”. Atkreipiant dėmesį į skaitytojų
atsiliepimus, pasirodo, prireikė tikrai
nekasdieniško, savotiškai įdomaus
kun. Kęstučio Trimako ir net pačios
autorės aiškinimo apie menui bei
eilinio skaitytojo kultūrai reikalingus
bruožus. 

Jie priminė mūsų literatūrinėje

arbatoje subangavusią kontroversiją
dėl Icchoko Mero romano „Stripti-
zas”, irgi privedusio prie leidėjo
aiškinimosi „Drauge”. Tiesa, tie ar
ne 1976 m. kai kam siaubą kėlę kūry-
biniai vaizdai buvo kitokios rūšies nei
dabartiniai.

Esmėje reikalas dabar sukasi
apie meną, t.y. kas eina meno vardu
ir kaip visa tai pateisinama ar bent
aiškinama. Savo pasisakyme R. Šere-
lytė teigia: „Tai skaitytojo priedermė.
Skaitytojas pats įžvelgia teksto pas-
laptis, analizuoja jį, spėja jo mintis.” 

Naudojuosi minėto svarstymo
akstinu ir siūlau pažvelgti į skulp-
tūrą National Gallery of Iceland
muziejuje, Reikjavike, Islandijoje. Tai
vienas iš 1955 m. gimusio Birgir And-
resson darbų, tame muziejuje 2006
m. buvo rodomas 6 mėnesius... Ko-
kios mintys kyla? Ar tai menas? Skai-
tytojus skatinu pasisakyti (nuomo-
nes siunčiant redakcijai).

Antanas Dundzila
Port Orange, FL 

MENAS PABUÇIAVIME

2010 m. sausio 9 d. ,,Drauge” iš-
spausdinta Renatos Šerelytės novelė
sukėlė diskusijas, pasibaisėjimą, net
keltas klausimas, ar tokia kūryba tin-
ka kultūros priedui. Todėl  2010 m.
sausio 30 d. numeryje autorė paaiški-
na savo kūrybą: ką ji norėjo pasakyti,
atvaizduoti (Kęstutis A. Trimakas
,,Smurtas ir pabučiavimas R. Šere-
lytės novelėje”). 

Ten surašyti punktai man nu-
skambėjo lyg apologetika, pasiteisini-
mas, bandymas save suprasti. Lyg
pateisindama smurtą savo kūryboje,
autorė teigia, kad pasakose visur yra
daug smurto. „Baisūs dalykai pasa-
kose reikalingi tam, kad vaikas su-
voktų, jog pasaulis nėra toks jau mie-
las (...), kad vaikas galėtų priešintis
blogiui, kad mokėtų kovoti (...)”
Nesutinku su šiuo teiginiu. Daug pa-
sakų esu skaičiusi apie raganas, slibi-
nus, burtus, žiaurų elgesį su vaikais
ir tikrai ne ten sužinojau, kad pa-
saulis nėra mielas. To kasdieninis gy-
venimas pamokė ir niekad nesupai-
niojau  pasakų su tikru gyvenimu. O
Šerelytės novelėje vaizduojama moti-
na/žmogėdra. Tai ką čia vaikas turi
išmokti? Bijoti savo motinos? O gal
pati motina jam/jai šia novelę skaito?
Tai ir pasirinkimas! 

Šerelytė aiškina „turime baisią
pasaką, kurios misija – išmokti pasi-
priešinti smurtui, o jam priešinamasi
ne saldžias pasakėles sekant, o
susiduriant su juo akis į akį.” Na, o
kai taip „mokomi” vaikai bijo užmigti
ar per sapnus iš baimės klykia? Ši
metodika man yra visiškai nepriimti-
na. Jei tikrai yra noras vaiką pamo-
kinti per pasakas, tai turi būti pa-
teikiama vaikui suprantama kalba. 

J. K. Rowling tai puikiai atlieka
per savo knygų herojų, kuris patiria
diskriminaciją, neapykantą, nuož-
mumą ir su tai tvarkosi. Tai vaikams

padeda suprasti, kad ne viskas yra
,,teisybė”, gyvenime yra  atvejų, kur
reikia priimti, nukentėti ir toliau
žengti. Tačiau Šerelytės novelėje jau-
čiama pradžioje baimė, vėliau vaiko
,,džiaugsmas”, kad mama mirė. Tai
bent pamoka! 

Perskaičius Šerelytės pasiteisini-
mą prisiminė sekantis atsitikimas.
Anais gerais laikais apsipirkimo cen-
truose buvo kinų teatrai, kur motinos
vienus vaikus palikdavo kelias valan-
das filmą žiūrėti, kol pačios apsipirk-
davo. Filmų būdavo įvairių, kai kurie
– apie pabaisas. Pereito šimtmečio
šešto dešimtmečio pabaigoje buvo
susuktas filmas „The Night of the
Living Dead”, kuris buvo aprašytas
kaip šedevras, iki naujo lygio iškėlęs
siaubingus filmus (horror movies).
Skaičiau vienos žurnalistės pasipik-
tinimą, kad vaikai, kurie patys vieni,
be suaugusių, tą  filmą žiurėjo, išėjo
apsiblausę, verkdami, nes filmo pa-
baigoje net ir geri žmonės, pasislėpę
nuo pabaisų, buvo nušauti. Pati šio
filmo nesu mačiusi, bet Šerelytės
novelė panašias emocijas sukėlė. 

Kunigas K. Trimakas teigia, kad
autorė „pati patyrė daug smurto iš
patėvio (...), savo kūryboje smurtą
traktuoja rimtai”. Bet ar tai suteikia
jai teisę dabar vaikus gąsdinti? Ar ši
novelė netiktų kokiai profesinei
spaudai, kur profesionalai galėtų
tirti, su kokiomis psichozėmis autorė
bando susidoroti? Šiomis dienomis,
kai pasaulyje vyksta karai, žemės
drebėjimai, badas ir kitokie žiauru-
mai, būtų atgaiva ,,Draugo” kultūros
priede skaityti grožinę literatūrą, o
ne redaktorės bandymą naudojant
žiaurumą dorotis su savo nepritek-
liais. 

Gražina Kriaučiūnienė
Lansing, MI

ÑMOGÈDROS PABUÇIAVIMAS
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Lietuvių Fondas sveikina visus tautiečius 
Lietuvos Nepriklausomybės – Vasario 16-osios 

dienos proga.

Prisiminkime tuos, kurie krito už Lietuvos laisvę, 
dėka kurių šiandieną džiaugiamės laisva Lietuva. 

Laisvė neįkainojama, neapribojama ir ypatingai trapi.
Saugokime ją visur ir visada.

Kartu su Jumis, Lietuvių Fondas rūpinasi, kad mūsų 
protėvių žygdarbiai bei patriotiškumas nebūtų užmiršti. 

Branginkim tai ir perduokim 
ateinančioms kartoms!

LIETUVIŲ FONDAS  LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911 127th Street - Lemont, IL 60439 USA -�Tel:  630-257-1616

Fax: 630-257-1647 - www.lithuanianfoundation.org - E-mail: admin@lithfund.org

Mieli tautiečiai, 

sveikinu jus Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo
proga ir kviečiu deramai paminėti šią vieną svarbiausių mūsų vals-
tybės istorinių datų. 

Švęsdami prisiminkime, kad esame viena tauta ir kad mūsų
susitelkime bei vienybėje slypi mūsų jėga. Būkime geranoriški vieni
kitiems, dalinkimės džiaugsmais ir rūpesčiais, o svarbiausia, nesto-
kokime optimizmo ir visuomet turėkime vilties. Tegul kasdieniniai
rūpesčiai neužgožia mokėjimo džiaugtis ir didžiuotis savo Tėvyne. 

Lietuvos valstybė atkurta pasiaukojančiu žmonių darbu, ben-
dromis visos tautos jėgomis. Susimąstykime ir šiandien, ką
kiekvienas galime duoti Lietuvai, kokiais darbais prisidėti prie jos
gerovės kūrimo. 

Gražios Jums Vasario 16-osios! 

Nuoširdžiai Jūsų, 
Generalinė konsulė Skaistė Aniulienė

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Brangieji,

Nuoširdžiai sveikinu visus Jus Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienos
proga.

Lietuva nuėjo ilgą istorinį kelią, kuriame mūsų valstybei ne kartą
buvo kilusi mirtina grėsmė, o tauta pasmerkta išnykti, išsižadėti tėvų ir
protėvių vertybių, gimtosios kalbos, savo kultūros, savo tikėjimo.

Tačiau visais laikais žmonės savyje atrasdavo dvasinių jėgų atsities-
ti. Atsirasdavo viltis, neleidžianti palūžti dvasiai, ir atsirasdavo dvasinio
bei fizinio tautos bendrumo jausmas, paverčiantis tą viltį tikrove. Todėl
į Lietuvos istoriją šiandien įrašyti ne tik skaudūs ir tragiški puslapiai,
bet ir atgimimas po juodžiausių istorinių katastrofų, garbingiausi bei
drąsiausi įvykiai, iškiliausios datos, garbingiausi vardai, liudijantys gyvą
Lietuvą.

Vasario 16-oji ir Nepriklausomybės Aktą pasirašiusiųjų pavardės
1918-aisiais pasauliui dar kartą liudijo gyvą Lietuvą. Laisvą, drąsią, kū-
rybingą, savarankišką, subrendusią oriam ir garbingam tautos ir valsty-
bės gyvenimui.

Tuo Vasario 16-oji buvo ir visada bus aktuali mums – Tėvynėje ir vi-
suose pasaulio kampeliuose gyvenantiems Lietuvos žmonėms. Ši data
jau beveik šimtą metų yra tautą telkianti ir drąsinanti jėga – tegu ji
išlieka tokia ir ateityje: padedanti įveikti rūpesčius, stiprinanti kiekvie-
ną iš mūsų, kurianti mus kaip žmones ir kaip tautą.

Dar kartą sveikinu visus su Vasario 16-ąja, su Lietuvos Valstybės at-
kūrimo diena.

Nuoširdžiai Jūsų,
Irena Degutienė

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė

B. Andresson, kartonas, 2006 m.
Reikjaviko muziejuje.    
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Vilnius, vasario 12 d. (BNS) –
Lenkijos naftos susivienijimo ,,PKN
Orlen” valdomos Lietuvos naftos
bendrovės ,,Orlen Lietuva” vadovas
neigia, kad vyksta derybos dėl bend-
rovės pardavimo.

Tai po susitikimo su Seimo pir-
mininke Irena Degutiene žurnalis-
tams tvirtino įmonės generalinis di-
rektorius Krystian Pater.

Paprašytas pakomentuoti Ru-
sijos premjero Vladimir Putin prane-
šimą, kad dėl ,,Orlen Lietuvos” par-
davimo deramasi, K. Pater sakė ne-
norįs komentuoti politikų pasisaky-
mų: ,,Mes komentuojame tik faktus,
o faktai tokie, kad derybų nėra.”

K. Pater nekomentavo, ar būtų
ieškoma įmonės pirkėjo, jeigu su Lie-

tuvos valdžia nepavyktų išspręsti lo-
gistikos problemų.

,,Kalbant rasime sprendimus. Ne
tam ‘PKN Orlen’ 2006 metais atėjo į
Lietuvą, kad taip greitai ir taip leng-
vai pasiduotų”, – sakė Mažeikių įmo-
nės vadovas.

,,PKN Orlen” siekia perimti vals-
tybės valdomą ,,Klaipėdos naftą” ar-
ba įsigyti dalį jos akcijų. Jeigu Lietu-
va tokiems lenkų norams pritartų ir
perleistų akcijų, pasak Lenkijos naf-
tininkų, išaugtų ne tik ,,Orlen Lietu-
vos”, kuri gautų papildomų pajamų iš
naftos produktų krovimo ir galėtų
naftos produktais prekiauti tiesiai iš
Klaipėdos terminalo, bet ir viso
,,PKN Orlen”  vertė. 

Vancouver prasid∂jo žiemos
olimpin∂s žaidyn∂s

Grîžta diskusijos dèl dvigubos pilietybès

Tarp Lietuvos aukštûjû mokyklû�
pirmauja KTU

Vancouver, vasario 12 d.
(ELTA) – Vakar, vasario 12 d., Van-
couver prasidėjo XXI žiemos olimpi-
nės žaidynės. Organizatoriai paruošė
įspūdingas atidarymo iškilmes, ku-
riose atsispindėjo 12,000 Kanados is-
torijos metų. Ypatingas dėmesys joje
buvo skirtas aborigenų laikmečiui.
Atidarymo iškilmės vyko ,,BC Place”
arenoje, kurioje telpa 60,000 žiūrovų.

Žiemos olimpinių žaidynių ati-
darymo iškilmės po stogu vyko pirmą
kartą.

,,Baltoji olimpiada” Kanadoje
rengiama antrą kartą. Pirmą kartą ji
vyko 1988 metais Calgary mieste.
Teisė rengti žiemos olimpines žaidy-
nes Vancouver buvo suteikta 2003
metų liepos 2 dieną.

Olimpinėse žaidynėse dalyvauja

apie 2,700 sportininkų iš 82 šalių.
Tarp dalyvių yra ir šeši Lietuvos atle-
tai. Atidarymo eisenoje Lietuvos vė-
liavą nešė slidininkė Irina Terentjeva.

Vancouver ir Whistler vyks 86-
ios 15-os sporto šakų rungtys.

Po 104 dienas trukusios kelionės
po Kanadą Vancouver jau pasiekė
olimpinis deglas. Daugiau kaip
12,000 žmonių nešė jį per 1,036 Ka-
nados apygardas. Olimpinė ugnis
įveikė 45,000 km atstumą – tai buvo
ilgiausia estafetė šalies viduje olim-
piados istorijoje.

Olimpinis deglas keliavo sausu-
ma, vandeniu ir oru. Kanados šiaurė-
je jis keletą kartų netgi buvo užgesęs.
Laimei, organizatoriai buvo pasirū-
pinę ,,atsargine ugnimi”.

Vilnius, vasario 12 d. (BNS) –
Vilniuje susitikę Lietuvos ir Latvijos
gynybos ministrai pabrėžė NATO in-
vesticijų Baltijos šalių oro bazių in-
frastruktūros atnaujinimui svarbą.

Tokią nuostatą abiejų šalių gy-
nybos ministerijų vadovai išsakė dar-
bo vakarienės metu aptarę vasario
pradžioje Stambule vykusio NATO
gynybos ministrų susitikimo rezul-
tatus.

Ministrai taip pat teigė esą pa-
tenkinti NATO Generalinio sekreto-
riaus susitikime pateikta ir patvir-
tinta ataskaita, kurioje siūlomos prie-
monės, galinčios padėti sumažinti or-
ganizacijos lėšų trūkumą.

Kalbėdami NATO matomumo re-
gione klausimu ministrai įvardijo ka-
rines pratybas regione ir aktyvų Bal-
tijos valstybių bendradarbiavimą
stiprinant priimančiosios šalies pajė-
gumus, derinant savo pasirengimą su
kitomis regiono valstybėmis, pir-

miausia Lenkija.
Lietuvos krašto apsaugos minis-

trė Rasa Juknevičienė pabrėžė, kad
Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinis
bendradarbiavimas galėtų būti šalių
bendradarbiavimo ir kitose srityse
pavyzdys.

R. Juknevičienė ir Latvijos gyny-
bos ministras Imants Liegis Karinių
oro pajėgų Aviacijos bazėje susitiko
su šiuo metu NATO oro policijos mi-
siją Baltijos šalyse vykdančiais Pran-
cūzijos kariais, apžiūrėjo prancūzų
naikintuvus ,,Mirage 2000”.

,,Latvija yra labai dėkinga Lietu-
vai kaip šaliai, priimančiai NATO oro
policijos misiją Baltijos šalyse”, –
sakė I. Liegis.

Tai buvo ne tik pirmasis I. Liegio
apsilankymas Lietuvoje, pradėjus eiti
gynybos ministro pareigas, bet ir pir-
ma dvišalė Latvijos gynybos minist-
ro viešnagė Lietuvoje nuo nepriklau-
somybės atkūrimo.

,,Orlen Lietuva” teigia, kad jie d∂l
îmonès pardavimo nesidera 

Aptarta NATO investicij¨ Baltijos
šalyse svarba�

Vilnius, vasario 12 d. (BNS) –
BNS) – Naujausiame pasaulio uni-
versitetų vertinime Kauno technolo-
gijos universitetas (KTU) užima 787-
ąją vietą. Tai aukščiausiai įvertinta
Lietuvos aukštoji mokykla, pranešė
KTU. Iš viso vertinimo lentelėje yra
8,000 pasaulio aukštųjų mokyklų. Jo-
je KTU pakilo iš 847-osios į 787-ąją
vietą, tuo metu Vilniaus Gedimino
technikos universitetas pablogino re-
zultatus – iš 861-osios nukrito į 941-
ąją vietą, o Vilniaus universitetas iš
853-iosios pakilo į 843-iąją vietą.

Šį pasaulio universitetų vertini-
mą sudarė ir paskelbė Ispanijos vi-
suomeninių mokslų organizacijos
Nacionalinė mokslinių tyrimų taryba
(Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas – CSIC).

KTU rektoriaus prof. Raimundo
Šiaučiūno teigimu, Lietuvos univer-
sitetai labai dažnai kaltinami dėl
prastos studijų kokybės, tačiau nau-
jausiame vertinime užimamos vietos,

anot pranešimo, rodo priešingai.
,,Kai universitetas (šiuo atveju

KTU) papuola į pirmus 6 proc., gali-
ma drąsiai teigti, kad Lietuvos, kaip
ir pasaulio, aukštosiose mokyklose
galima įgyti kokybišką išsilavinimą”,
– sako rektorius.

Ispanijos visuomeninių mokslų
organizacijos Nacionalinės mokslinių
tyrimų tarybos įkurta Kibermetrikos
laboratorija kartą per pusmetį  –
sausio ir liepos mėnesiais – skelbia
geriausių pasaulio universitetų ir
mokslinių tyrimų institucijų vertini-
mus. Universitetu tyrėjai vadina vi-
sas aukštojo mokslo įstaigas.

Vertinta daugiau nei 13,000 uni-
versitetų: 5,022 – Amerikos, 3,456 –
Azijos, 3,988 – Europos, 512 – Afri-
kos, 96 – Okeanijos universitetai.

Pirmąsias 26 vietas užima JAV
universitetai: pirmas yra Harvard
University, antras – Massachusetts
Institute of Technology, trečias –
Stanford University.

Naujasis ministras pradeda darbâ

Atkelta iš 1 psl.                po val-
stybės sparnu, turi sulaukti paramos
čia ar ki-tur”, – kalbėjo S. Šedbaras ir
citavo  Šveicarijos Lietuvių
Bendruomenės pir-mininkę: esą jei šioje
šalyje gyvenantys išeiviai negalės pre-
tenduoti į dvigubą pilietybę, šiemetė
kalėdinė dovana iš jų bus paskutinė.

Anot komiteto vadovo, Europos
valstybėse šiuo klausimu taikoma įvairi
praktika. Dalis valstybių dvigubą pilie-
tybę draudžia su retomis išimtimis. To-
kios nuostatos galioja ne tik Lietuvoje,
bet ir Austrijoje, Čekijoje, Danijoje, Es-
tijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje.

Latvijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje
ir Vokietijoje dviguba pilietybė iš esmės
leidžiama, bet ji nėra dažnas dalykas.
Tuo metu Malta, Suomija, Šveicarija
leidžia turėti du pasus su retais apribo-
jimais.

Parlamentaro žodžiais, dėl dvigu-
bos pilietybės reikia politinio apsispren-
dimo. Seime vykusios diskusijos daly-
viai kėlė klausimus, ar pilietybė gali bū-
ti prigimtinis dalykas, ar gali būti leng-
vai atimama gavus kitos šalies pasą,
kaip traktuoti pilietybės nulemtą ryšį
su valstybe, pavyzdžiui, karinę tarnybą.

„Referendumas būtų įmanomas,
jei dabar pradėtume jam rengtis”, – pa-
žymėjo S. Šedbaras. Jis priminė, kad ki-
tąmet vyks savivaldybių rinkimai, –
kartu su jais būtų galima surengti refe-

rendumą. „Žmonėms aktualu ir refe-
rendumas įvyktų. Yra daug šeimų,
kurios susidūrė ar susiduria su emigra-
cija. Joms būtų aktualu pareikšti valią”,
– svarstė parlamentaras.

Pagal Konstitucijos 12 straipsnį,
„išskyrus įstatymo numatytus atskirus
atvejus, niekas negali būti kartu Lietu-
vos Respublikos ir kitos valstybės pilie-
tis”. Diskusijos dėl dvigubos pilietybės
kilo Konstituciniam Teismui išaiškinus,
kad nuostata „atskiri atvejai” reiškia,
jog įstatymu gali būti nustatyti tik labai
reti, išimtiniai atvejai, kai įgyjant kitos
valstybės pilietybę išsaugoma ir Lietu-
vos pilietybė.

Pernai rudenį Seimo nariai Paulius
Saudargas ir Gintaras Songaila pasiūlė
įteisinti dvigubą pilietybę lietuvių kil-
mės emigrantams, jau po Nepriklauso-
mybės atkūrimo išvykusiems į ES ar
NATO šalį, taip pat tiems, kurie gyvena
Lietuvos kaimynėse. Bet sovietmečiu
emigravusiems žmonėms parlamenta-
rai siūlo palikti lietuvišką pasą, tik jei jie
yra lietuvių kilmės. Tokias pataisas jie
pasiūlė prezidento Valdo Adamkaus pa-
teiktam Pilietybės įstatymo projektui.

Kadangi neaišku, ar dvigubos pilie-
tybės įteisinimas nesikirstų su Konsti-
tucija, komitetas žada kartu su pakeis-
tu projektu teikti ir Seimo nutarimo
projektą dėl kreipimosi į Konstitucinį
Teismą.

Vilnius, vasario 12 d. (BNS) –
Naujasis užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis  pristatė pirmuo-
sius savo komandos narius – tai buvę
Seimo užsienio reikalų komiteto
(URK), kuriam A. Ažubalis pirmi-
ninkavo, biuro darbuotojai.

,,Esu apsisprendęs, kad buvęs
URK biuro vedėjas Deividas Stanke-
vičius bus mano biuro vadovas, o bu-
vusi URK patarėja Mantė Meškelevi-
čiūtė bus viena iš mano patarėjų”, –
sakė A. Ažubalis.

,,Aš neskubu, po truputį renku
komandą, ir tai nėra taip lengva ži-
nant, kad darbas politinio pasitikėji-
mo pareigose būna ne tik kad nedė-
kingas, bet ir trumpalaikis. Todėl nė-
ra taip lengva gauti norimų žmonių”,
– teigė ministras.

Jis pridūrė besikalbantis ir su vi-
ceministrais, tačiau neatskleidė, ku-
rie iš jų liks užimamose pareigose.
Šiuo metu viceministrais dirba Asta
Skaisgirytė-Liauškienė, Evaldas Ig-
natavičius, Šarūnas Adomavičius.
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Tuo tarpu perpumpuojant dujas
tiesiogiai iš laivo susiduriama su ne-
mažomis sąnaudomis už laivo pra-
stovą, nes laive LNG dujofikavimas
pareikalauja kur kas daugiau laiko.
Pasak Cove Point vadovo, vien laivo
prastova kainuoja apie 50,000 JAV
dolerių kiekvieną dieną. O neturint
krante talpyklų, galinčių greitai pri-
imti persiunčiamus didžiulius dujų
kiekius, iškrovimas gali užtrukti visą
mėnesį ir net ilgiau. Norint to iš-
vengti, reikalingos nemažo tūrio su-
spaustų dujų taupyklos, kurios galėtų
be jokio pasipriešinimo priimti iš lai-
vo siunčiamas dujas. Neturint tokių
talpyklų, susiduriama dar ir su kita
problema: kaip tęsti dujų tiekimą
vartotojams iškrovus laivą, nebent
tuo pačiu metu gali prisijungti kitas
atplaukęs laivas. 

* * *

Lietuva pagal turimus duomenis
kas metai sunaudoja daugiau kaip 3
mlrd. m3 (m3 = kubinis metras) dujų
arba vidutiniškai kiekvieną dieną
bent 8,30 mln. m3. Šiuo metu vyrauja
dviejų dydžių LNG pervežantys lai-
vai: vieni yra 146,000 m3 LNG tal-
pos, kiti – 267,000 m3. Dujų atveju tai

prilygtų apie 90 mln. m3 tūriui,
atvežtų mažesniais laivais ir apie 160
mln. m3 – didesniais laivais. Jeigu
reikėtų iškrauti laivus dujofikuojant
skystas dujas pačiame laive, pagal
Lietuvos poreikius, mažesnis laivas
turėtų prastovėti maždaug 11 dienų,
didesnis – apie 17 dienų. Pagal tai nu-
matoma, kad prastovos, laivuose du-
jofikuojant LNG, gali kainuoti me-
tams apie 18 mln. dolerių. Šios išlai-
dos galėtų būti žymiai mažesnės pa-
stačius krante didelio tūrio dujų tal-
pyklas. LNG Cove Point direktoriaus
teigimu, trumpalaikiams tikslams
yra pigiau dujas pirkti jas dujofikuo-
jant atplaukiančiuose laivuose, bet
ilgalaikiams tikslams – pigiau pasta-
tyti LNG talpyklas krante. 

Ar verta Lietuvai svarstyti apie
dujų atsivežimą LNG būdu? Dabarti-
nė Lietuvos priklausomybė nuo Rusi-
jos energetinių žaliavų tiekimo atveju
yra labai rizikinga. Rusijai nutraukus
dujų tiekimą arba pakėlus kainas iki
nekonkurencinės ribos, Lietuvos eko-
nominis gyvastingumas gali sužlugti
bet kurią akimirką. Kad dujų tiekimo
padėtis Lietuvoje yra nenormali,
daug pasako Lietuvos pramonininkų
asociacijos prezidento Bronislovo Lu-
bio pareiškimas Delfi.lt š. m. sausio
12 d. straipsnyje ,,B. Lubys: Europa
gali pirkti dujas po 150 JAV dol., o
Lietuva moka daugiau nei 300 JAV
dol.” B. Lubys sako: „Šiandien Lie-
tuvoje jūs nenusipirksite pigių dujų,
tuo tarpu, jeigu gyventumėte Vokie-
tijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Olan-
dijoje, jūs tą galimybę turėtumėte.
Mes esame tik ant vieno vamzdžio ir
neturime galimybių dujų atsigaben-
ti jūra.” Toliau jis postringauja:
„Šiandien dominuojanti dujų kaina
Europoje yra 150, 170 JAV dolerių
(357,405 Lt), o kaina ant Lietuvos
sienos yra 320 JAV dolerių (per 762
Lt). Į klausimą, kodėl yra tokia pa-
dėtis, gavau atsakymą rusiškai: ‘Mes
Baltijos šalyse tokiomis kainomis
neprekiaujame’.” 

Kiek Lietuvos vartotojai ma-
žiausiai permoka už iš Rusijos gauna-
mas dujas? Skaičiuojant, kad permo-
kos kaina yra 160 dol. tūkstančiui ku-
binių metrų dujų, Lietuvos pridėtinės
išlaidos perkant dujas iš Rusijos 2009
m. buvo                 Nukelta į  9 psl.

Dr. Stasys Baçkaitis

Ignalinos atominė elektrinė
(IAE) buvo uždaryta 2009 m. gruo-
džio 31 d. Jos elektros gamyba, pa-
tenkinusi daugiau nei 70 proc. visos
Lietuvos poreikių, nutrūko. Žinia-
sklaidoje išsakyta baimė, kad elekt-
ros pritrūks ir reikės grįžti į balanos
ir žvakių amžių, nepasitvirtino. Ru-
sijos tiekiamų dujų dėka, elektros ga-
mybą tęsia kitos Lietuvos elektrinės.
Papildomai elektra perkama iš Lat-
vijos ir Rusijos. 

Gyvenimas tekėtų ta pačia vaga,
kaip ir anksčiau, išskyrus tik tai, kad
Lietuvos gyventojams elektros kaina
pakilo 10 centų už kiekvieną sunau-
dotą elektros energijos kilovatą ir da-
bar siekia jau 45 centus. Lietuvos gy-
ventojų butams šildyti ir buitiniams
reikalams naudojamos Rusijos dujos,
už kurias gyventojai moka dvigubai
didesnę kainą nei Vakarų Europa. Pa-
žymėtina, kad Vakarų Europoje Ru-
sija yra vienintelis dujų tiekėjas Lie-
tuvai ir kitoms Baltijos valstybėms,
todėl ji gali diktuoti tiek kainą, tiek
dujų pristatymo sąlygas. 

Paskutinio dešimtmečio patirtis
dujų tiekimo atveju parodė, kad Ru-
sija yra nepatikima tiekėja, nes ji tie-
kimą naudoja ne tik kaip didelio už-
darbio šaltinį, bet ir kaip politinį
įrankį, priverčiant valstybes paklusti
jos geopolitiniams tikslams. Tai paro-
dė Ukrainos ir Gruzijos pavyzdžiai,
bandymas kontroliuoti Lietuvos naf-
tos priklausomybę uždarius ,,Druž-
bos” naftos vamzdyną ir sustabdžius
naftos tiekimą Latvijos Ventspilio
persiuntimo stočiai. 

Norėdama apsisaugoti nuo aukš-
tų žaliavų kainų ir galimo tiekimo
šantažo, Lietuva ieško kitų būdų, ku-
rie užtikrintų tinkančią kainą ir pa-
kankamą energijos tiekimą gyvento-
jams bei pramonei. Vienas iš galimų
būdų yra suskystintų degamųjų dujų
(angl. LNG) importas, kaip pakaitalas
degamųjų dujų importui iš Rusijos. 

Iš esmės LNG vartotojai nejunta
jokio skirtumo nuo įprastų dujų, nes
jos juos pasiekia tokiu pačiu dujų
pavidalu ir turėdamos tas pačias de-
gimo savybes. Skirtumas tik toks,
kad LNG Lietuvą pasiektų suskys-
tintu pavidalu iš galimai daugybės
tiekėjų, o ne vamzdžiais, t. y. taip,
kaip dabar pasiekia dujos iš Rusijos.
Toks dujų atsigabenimo būdas ne tik
išlaisvintų Lietuvą nuo priklauso-
mybės Rusijai, bet ir apsaugotų ją
nuo aukštų energijos žaliavų kainų. 

* * *
Prieš mėnesį teko lankytis vie-

name iš didžiausių LNG terminalų
JAV, Cove Point, Maryland valstijoje,
ir išgirsti jos vedėjų apžvalgą apie
šios organizacijos veiklą ir patirtį im-
portuojant LNG skystu pavidalu ir
pateikiant ją paskirstytojams dujų
pavidalu. Kadangi apie skystų dujų
importą nedaug žinoma ir šis klausi-
mas yra labai aktualus Lietuvai, no-
riu supažindinti skaitytojus su šia
dar palyginti nauja technologija ir pa-
pasakoti, kaip ji galėtų padėti nors iš
dalies išspręsti Lietuvos energijos
problemas. 

Kas yra LNG? LNG (liquefied
natural gas) yra žemės uolienose ran-
damos dujos, daugiausiai kaip meta-
nas (CH4), kurios laikinai suskysti-
namos siekiant palengvinti jų perve-
žimą ir sandėliavimą. LNG suskys-
tintu pavidalu užima tik 1/600 dujų
tūrio. Jos yra bespalvės, nenuodingos

ir nesukelia korozijos. 
Tipiškas LNG procesas yra toks:

dujos išpumpuojamos iš žemės klodų
ir  persiunčiamos į iššvarinimo įmo-
nę, kur jos nusausinamos, tuo pačiu
metu išskiriant kitokio tipo teršian-
čias dujas. Po to per kelias pakopas
metano dujos palaipsniui atšaldomos.
Pasiekus –160 laipsnių Celsijaus tem-
peratūrą, jos pavirsta skysčiu. Skystu
pavidalu jos perpumpuojamos į ter-
moizoliuotus, hermetiškai uždarytus
talpintuvus arba į specialius, per-
siuntimui paruoštus kriogeninius lai-
vus. Į pirkėjo nurodytą terminalą at-
plaukęs laivas prisijungia prie per-
pumpavimo sistemos ir taip suskys-
tintos dujos patenka į krante esan-
čias talpyklas. Čia LNG, pagal parei-
kalavimą, dujofikuojamos ir kaip du-
jos persiunčiamos pirkėjams. Yra ir
kitokių, nors ir retesnių procesų, per

kuriuos LNG dujofikuojamos pačia-
me laive ir iš ten persiunčiamos tie-
siogiai kaip dujos paskirstymo vamz-
dynams.

Nors tarp įvairių eksportuojan-
čių firmų LNG dujų suskystinimo ir
pervežimo procesai yra beveik vieno-
di, dujų iškrovimas vyksta tik pagal
priimančio terminalo paskirtį. Ter-
minalai pagal paskirtį priima dujas
arba suskystintu pavidalu, arba dujų
pavidalu, bet ne abiejomis. 

Skysto kuro perpylimas į kranti-
nėje esančias skysto kuro talpyklas
trunka maždaug 12 valandų. Po to
laivas pradeda kelionę naujam LNG
pervežimui. Tačiau jeigu LNG dujofi-
kavimas vyksta atplaukusiame laive,
dujų perpumpavimas užtrunka nuo 5
iki 6 dienų su sąlyga, kad krante
esantis vamzdynas yra pajėgus pri-
imti iš laivo siunčiamus dujų kiekius.
O dujų priėmimo greitis priklauso nuo
tuolaikinių dujų vartotojų poreikių. 

Skystų dujų perpumpavimo atve-
ju reikalingos nemažos investicijos
pastatyti kriogenines talpyklas kran-
tinėje. Jos gali siekti nuo 200 iki 300
mln. JAV dolerių. Turint skystų dujų
talpyklas, nesusidaro nei perpumpa-
vimo, nei dujų tiekimo problemų var-
totojams, nes skystos dujos dujofi-
kuojamos iš LNG krante esančių tal-
pyklų tik pagal vartotojų pareikalau-
jamą kiekį. Tokiose kriogeninėse
LNG talpyklose dujų gali pakakti net
ir keliems mėnesiams, nebijant, jog
dujos išgaruos. 

Dabartinė Lietuvos priklausomybė nuo Rusijos
energetinių žaliavų tiekimo atveju yra labai rizikinga.
Rusijai nutraukus dujų tiekimą arba pakėlus kainas iki
nekonkurencinės ribos, Lietuvos ekonominis gyvastin-
gumas gali sužlugti bet kurią akimirką. 

Suskystintos dujos Lietuvai – bùdas išsivaduoti 
iš Rusijos energijos gniaužtû�
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

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

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

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo antradienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Cook County iždininkės Maria
Pappas pranešimu, šių metų pirmoji
nuosavybės mokesčio (,,property
tax”) įmoka (1st installment), kurią
privaloma sumokėti iki kovo 2-osios,
bus skaičiuojama pagal naują tvarką,
neseniai priimtą Illinois valstijos įs-
tatymų leidėjų. Tiek Cook County,
kurioje yra didžioji dalis Chicago did-
miesčio teritorijos (apie 1.7 mln. nuo-
savybės vienetų), tiek kitose valstijos
grafystėse asmenims įmoka sudarys
55 proc. praeitų metų mokesčio su-
mos (iki šiol ji sudarydavo ne daugiau
50 proc.), o laiku jos nesumokėju-
siems bus skaičiuojami delspinigiai.
Likusią nuosavybės mokesčio sumą
reikės sumokėti atėjus antrosios įmo-
kos (2nd Installment) datai. Ši data
bus nustatyta vėliau, kai valdžios ins-
titucijos susidoros su planuojamomis
maždaug puse milijono apeliacijų dėl
mokesčio sumos perskaičiavimo, ku-
rios tradiciškai kasmet užplūsta po
mokesčių sąskaitų išsiuntimo. Tikė-
tina, kad terminas antrajai įmokai
nusitęs iki šių metų pabaigos.

Visi Illinois valstijos gyventojai,
turintys apmokestinamą nuosavybę,
gali kreiptis dėl mokesčio perskaičia-
vimo bei norėdami pasitikslinti, kiek
iš tiesų yra skolingi, į savo grafystės
valdžios įstaigas. Daugelio grafysčių
gyventojai tai gali padaryti ir inter-
nete. Cook grafystės mokesčių mokė-
tojai turėtų apsilankyti grafystės iždo
adresu www.cookcountytreasurer.
com, kur bus galima ir sumokėti įmo-
ką elektroniniu būdu. Įmokos taip
pat priimamos telefonu 312-443-
5100, visuose ,,Chase” banko sky-
riuose ir pavedimu iš asmeninių sąs-
kaitų daugelyje vietinių bankų. 

Svarbu pabrėžti, jog, nepaisant
gandų bei nuogąstavimų, pirmosios
įmokos padidinimas nereiškia, jog pa-
didės pats nuosavybės mokestis – tie-
siog pačios įmokos bus paskirstytos
kiek kitaip nei pernai. Dėl praūžusios
ekonominės krizės tiek Illinois, tiek
kitos valstijos susidūrė su rimtais
finansiniais sunkumais. Todėl daugu-
ma ėmėsi priemonių, užtikrinančių
reikiamų lėšų surinkimą pačioje
metų pradžioje. Sumokėjus 55 proc.
mokesčio sumos, antroji įmoka bus
mažesnė (45 proc.). Tuo tarpu valsti-
ja, surinkusi daugiau pinigų metų
pradžioje, turės galimybę padengti
einamąsias išlaidas mokyklų, socia-
linės paramos programų bei kitoms
reikmėms. Valstijos įstatymų leidėjai,
pakeitę nuosavybės mokesčio įmokų
tvarką, pasižadėjo tuo pat metu siek-
ti ,,karpyti” išlaidas, atsisakant ne-
reikalingų tarnybų bei valdžios įstai-
gų funkcijų, stengtis sutvarkyti  vals-
tijos biudžetą, nesiimant tolesnių
drastiškų pakeitimų nuosavybės mo-

kesčių srityje (deja, tai neužtikrina,
kad nebus padidinti pajamų arba
prekybos mokesčiai). Taip pat numa-
toma sumažinti reikalavimus ir/arba
padidinti lengvatas ,,Circuit Brea-
ker” programos dalyviams bei išplėsti
vadinamąją ,,Senior Citizens Real
Estate Tax Deferral Program”, lei-
džiančią pagyvenusiems nuosavybės
mokesčių mokėtojams atidėti jų
mokėjimo  laiką (arba sumažinti mo-
kesčių naštą), tuo pačiu valstijai už-
statant tam tikrą dalį savo nuosavy-
bės vertės. 

Primename, jog nuosavybės mo-
kesčio dydis Illinois valstijoje (kaip ir
daugelyje kitų) priklauso ne tik nuo
jos vertės, bet ir nuo jos savininkui(-
ei) taikomų lengvatų. Nors grafystės
šiek tiek skiriasi pagal lengvatų su-
teikimo tvarką, daugelis iš žemiau
paminėtųjų yra prieinamos visiems
Illinois valstijos gyventojams: 

• General Homestead Exemp-
tion (GHE) – taikoma tik nuosavam
būstui, kuriame savininkas(-ė) nuo-
lat gyvena, arba, kai kuriais atvejais,
nuomojamam būstui, jei nuominin-
kas turi turtinių interesų bei moka
nuosavybės mokesčius valstijai. Di-
džiausia šios lengvatos suma 2009-ie-
siems metams (t.y. 2010-ųjų įmo-
koms) buvo padidinta nuo 5,000 iki
6,000 dolerių bei priklausys nuo būs-
to vertės. Ši lengvata galioja visų gra-
fysčių gyventojams, išskyrus Cook
County, kurios gyventojams taikoma
Alternative General Homestead
Exemption (AGHE), nustatanti di-
džiausią 7 proc. ribą nuosavybės ver-
tės („appraisal”) kasmetiniam pa-
didėjimui. Cook County taip pat
galioja vadinamoji Longtime Occu-
pant Homestead Exemption
(LOHE), taikoma būstui, kurio savi-
ninkas(-ė) yra išgyvenęs(-usi) jame
tam tikrą nustatytą laiką (paprastai
10 metų arba bent pastaruosius 5
metus, jei būstas buvo įsigytas pagal
atitinkančią reikalavimus valstybės
programą) ir kurio(-ios) metinės pa-
jamos neviršija 100,000 dol. Reikėtų
turėti omenyje, jog pasinaudoti viso-
mis išvardintomis lengvatomis tam
pačiam asmeniui nebus galima, todėl
dera atidžiai išstudijuoti visus reika-
lavimus, norint pasirinkti sau tin-
kamiausią lengvatą. 

• Homestead Improvement
Exemption – lengvata, apribota tam
tikra suma, kuria pernai (dėl įrengtų
pagerinimų arba restauracijos) padi-
dėjo būsto vertė.  Didžiausia lengva-
tos suma – 75,000 dol., jos panaudoji-
mo laikas – ketveri metai nuo tada,
kai pagerinimai ar restauracija buvo
iki galo  užbaigti. 

Nukelta į 9 psl.

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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�

PADIDĖS NUOSAVYBĖS
MOKESČIŲ PIRMOJI ĮMOKA

ILLINOIS GYVENTOJAMS 

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

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

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodñio Draugas Nr. 060 atsakymai

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org

Vertikaliai:
1. Darbas. 2. Išpirka. 3. „Žizel”. 4. Egoistė. 5. Klumpė. 7. Arbata. 8. Snai-

gė. 11. Demokratija. 13. Savaitgalis. 16. Kaminas. 17. Negerai. 18. Lieptas. 19.
Smarsas. 21. Idėja. 23. Lobis. 29. Varškė. 31. Elgeta. 33. Tepalas. 34. Aistros.
36. Stinta. 37. Bachas. 39. Grucė.

Horizontaliai:
6. Lakštingala. 9. Grybai. 10. Išmonė. 12. Ralis. 14. Medaus. 15. Ėdikas.

16. Kanklės. 20. Jogaila. 22. Molėtai. 24. Migrena. 25. Drevė. 26. Balta. 27.
Nerštas. 28. Atsvara. 30. Aisetas. 32. Stiksas. 35. Ajeras. 37. Biglis. 38. Pigus.
40. Akcija. 41. Tachta. 42. Atrakcionas.

Kryžiažodžio atsakymas: Ilga distancija.

Atkelta iš 8 psl.
• Įvairios lengvatos neįgalie-

siems (Disabled Persons’ Homes-
tead Exemption), karo veteranams
(Disabled Veterans’ Homestead
Exemption, Disabled Veterans’ Stan-
dard Homestead Exemption, Retur-
ning Veterans’ Homestead Exemp-
tion), pagyvenusiems būsto savi-
ninkams (Senior Citizens Assess-
ment Freeze Homestead Exemption
(SCAFHE), Senior Citizens Homes-
tead Exemption), taip pat  specialios
lengvatos religinio, šviečiamojo
pobūdžio arba labdaringoms or-
ganizacijoms – pastatų savinin-

kėms. 

Daugiau informacijos apie visas
išvardintas lengvatas galima gauti
kreipusis į vietinės valdžios įstaigas
arba internete, apsilankius Illinois
valstijos valdžios administruoja-
mame tinklalapyje, adresu: http://
tax.illinois.gov/localgovernment/
Propertytax/taxrelief.htm. 

Pagal Office of the Cook County
Treasurer, Illinois Department of

Revenue bei žiniasklaidos 
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

PADIDĖS NUOSAVYBĖS MOKESČIŲ
PIRMOJI ĮMOKA

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 059 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame spren dėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų
sprendimų ir toliau. Pri me name, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Drau-
gas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@drau-
gas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Atkelta iš 7 psl. mažiausiai 480
mln. dol. Bendrai paėmus, Lietuva
tais metais užmokėjo Rusijai apie 1
mlrd. JAV dolerių už iš Rusijos gau-
namas dujas prieš Ignalinos uždary-
mą. Po Ignalinos uždarymo išlaidos
už dujų importą 2010 m. padidės
maždaug iki 1 mlrd. 300 mln. JAV
dolerių dabartinėmis Rusijos diktuo-
jamomis kainomis.

Nenumačius jokių galimybių pri-
sijungti prie Vakarų Europos dujų
tinklo, net ir tolimoje ateityje, vie-
nintelis greitalaikis sprendimas būtų
LNG importas, kurį būtų galima
įgyvendinti maždaug per trejų metų
laikotarpį. Remiantis dabartinėmis
LNG kainomis pasaulinėje rinkoje,
Lietuva jas galėtų pirkti mokėdama
apie 180 JAV dol. už tūkstantį m3,
dar pridėjus jų pervežimo kainą.
Priimančios talpyklos statyba ir dujų
pervedimo iš laivo į krantinę įranga
gali siekti nuo 300 iki 500 mln. JAV
dolerių, priklausomai nuo iškrovimo
sistemos didumo ir uosto vietovės
parinkimo.

* * *
Ar būtų techninių kliūčių LNG

sistemai Lietuvoje įgyvendinti? Pa-
čios LNG sistemos statybai Baltijos
pajūryje kliūčių nenumatoma. Nors
kai kurie iškrovimo terminalai yra
pritaikyti laivams priplaukti prie
uosto krantinės, dėl saugos jie negali
būti statomi arti gyvenviečių. Taip
pat mažesniems laivams priplaukti
reikia mažiausiai 12 m vandens gylio,
o didesniems – 14 m. Kadangi Klai-
pėdos uostas nebūtų tinkamas
tokiems laivams priimti dėl saugumo,
iškrovimo vietą reikėtų įrengti toliau
nuo kranto Baltijos jūroje, kur yra
reikiamas vandens gylis, o šalia
esančioje krantinėje būtų užtektinai
negyvenamo ploto LNG arba dujų
vamzdžiams nuvesti į terminalo
talpyklas. Pati terminalo talpykla
gali būti ir toliau nuo jūros kranto.
Tokiu būdu būtų išsaugotas jūros
krantas žmonių poreikiams. 

Saugumo atžvilgiu suskystintos
dujos nesukelia pavojaus, nes jos
nedega. Pavojus gali iškilti tik tuo
atveju, jeigu išgaruojančios dujos
patenka į orą ir garų debesys – į už-
darą patalpą. Tokiu atveju, susida-
rius tam tikram dujų ir oro mišiniui
ir atsiradus kibirkščiai, gali įvykti
sprogimas. Nuo 1964 m. pasaulyje ži-
nomi tik trys tokie atsitikimai, kol
nebuvo suprastas dujomis prisotintas
uždaros patalpos pavojus. Todėl pa-
tariama nestatyti privačių ir ko-
mercinių pastatų arčiau nei pusės
kilometro atstumu nuo terminalo ir
suskystintų dujų vamzdyno. 

Didžiausia galima LNG panau-
dojimo problema yra LNG dujų
transportas ir paskirstymas varto-
tojams Lietuvoje esančiais dujų
vamzdynais. Kiek žinoma, visas Lie-
tuvoje esantis dujų vamzdynas buvo
dar ankstyvais nepriklausomybės

metais parduotas „GAZPROM”,
kuris yra dabartinis Rusijos dujų
tiekėjas Lietuvai. „GAZPROM” gali
visiškai teisėtai atsisakyti priimti
LNG dujas į esantį vamzdyną arba
pareikalauti tokio persiuntimo mo-
kesčio, kuris padidintų LNG dujų
kainą gal net aukščiau nei iš Rusijos
importuojamoms dujoms. Spren-
džiant šią painią padėtį galimi keli
variantai, pvz., dujotiekio nacionali-
zacija su nežinoma reakcija iš Ru-
sijos; bandymas vamzdynus draugiš-
kai išsinuomoti arba atpirkti; naujo
dujotiekio statyba.

* * *
Dujų pramonės žiniasklaida nu-

rodo, kad nauji žemės klodų gręžimo
ir dujų išgavimo būdai atidengė ne-
paprastai didelius dujų telkinius be-
veik visuose pasaulio žemynuose.
Pagal dabartinius spėjimus, dujų
išteklių pakankamumas numatomas
daugiau nei šimtui metų. Dažnai du-
jų telkiniai randami tolimose vieto-
vėse, kur nėra gyventojų ir pramoni-
nių centrų. Kadangi dujų tiekimas
vamzdynais iš tolimų žemynų yra ne-
įmanomas, jų pervežimas suskystinta
forma yra vienintelis ekonomiškai
atsiperkantis būdas šiuo metu jas
pristatyti vartotojams. Žiniasklaidos
nuomone, LNG pervežimas laivais
jau dabar sėkmingai varžosi su toli-
mų atstumų dujų persiuntimo vamz-
dynais. Dėl to numatomos ilgalaikės
žemos dujų kainos. 

Lietuvos energijos planuotojai iki
šiol kažkodėl nelabai domėjosi LNG
atsivežimo galimybėmis. Tačiau Bel-
gijos karaliui pasiūlius Belgijos įmo-
nių paslaugas, atsirado ir šioks toks
susidomėjimas Lietuvos valdančiuose
sluoksniuose, užsakant šiuo klausi-
mu užsienio įmonių studijas. Viena iš
jų turėtų būti baigta šią vasarą, o kita
– iki šių metų galo. Tai pageidautina,
bet labai pavėluota iniciatyva, kuri,
jeigu būtų buvus anksčiau įgyven-
dinta, Lietuvos vartotojams ir valsty-
bės ekonomikai būtų sutaupiusi ne
tik kelis milijardus litų, bet ir žymiai
padėjusi valstybės ekonominiam kon-
kurencingumui. 

Baigiant noriu pacituoti Lietuvos
prezidentės Dalios Grybauskaitės pa-
sisakymą šiuo klausimu po susitiki-
mo su Belgijos karaliumi: ,,Šio pro-
jekto įgyvendinimas priklausys nuo
politinės valios Lietuvoje. Aš vis dėlto
norėčiau greitesnių tempų. Turime
turėti didesnį pasirinkimą Lietuvoje,
iš kur pirkti, turime numušti kainas,
kurias kol kas mokame monopoli-
niam tiekėjui. Tai yra bendras Lietu-
vos interesas. Iki šiol interesų grupės
to nenorėjo, blokavo. Reikėtų labai
aiškiai įvardyti ir suprasti, jog Lie-
tuva, jos visas ūkis, vartotojai turi
būti suinteresuoti, kad galėtume įsi-
vežti įvairų kurą iš įvairių šalių su
pigiausiomis, naujausiomis, saugiau-
siomis technologijomis, kokias dabar
pasaulis turi.” 

Suskystintos dujos Lietuvai –
bùdas išsivaduoti...
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Vakaro metu vyko loterija.

,,Gabijos” muzikantai pasirėdė senovę primenančiais drabužiais.

LORETA TIMUKIENÈ

Renkant žodžius apibūdinti va-
sario 6 d. Pasaulio lietuvių centre
(PLC), Lemonte, vykusiai ,,Viduram-
žių puotai”, prisiminiau vienos iš
Jono Biliūno kūrinių veikėjų Juoza-
potos žodžius ,,Kiek daug ponų, kokie
visi gražūs”.  Iš tiesų, ko jau ko, bet
puošnumo ir grožio tą vakarą buvo
apsčiai. Į metinę PLC šventę pasi-
žmonėti ir tuo pačiu paremti Centrą
susirinko karaliai ir karalienės, ku-
nigaikščiai ir pažai, dvaro damos ir
riteriai, juodieji ir baltieji metraš-
tininkai, vienuoliai ir paprastos tar-
naitės. Juokdarys jų nepaliko ramy-
bėje ir vis klausė, iš kokios šalies jie
atkako. 

Paplušėta iš peties

Nors mintimis grįžti į viduram-

žius padėjo ne tik tą laiką prime-
nantys apdarai, bet ir salės puošyba,
kuriai išmonės ir originalumo netrū-
ko. ,,Viduramžių puota” – pagrindi-
nis Centro renginys, tad jam suruošti
buvo sudarytas ,,beveik moteriškas”
komitetas su pirmininke Lina Smil-
giene. Jai talkino Pranutė Domans-
kienė, Rasa Ibianskienė, Elzytė Lie-
tuvninkienė, Daiva Majauskienė,
Rita Maleiškienė, Rasa McCarthy,
Goda Misiūnienė, Žibutė Prancke-
vičienė,  Irena ir Romas Senkevičiai,
Daina Siliūnienė, Rūta Sušinskienė,
Nida Verachtert ir Renata Žilienė. 

Iš tiesų šie žmonės paplušėjo iš
peties – jiems reikėjo pasirūpinti
salės ir scenos papuošimu, vakaro
programa, vaišėmis. Sunku įsivaiz-
duoti, kiek teko įdėti išmonės ir
darbo, kad didžiulė sporto salė taptų
panaši į Viduramžių menę. Kaip sakė
vakaro šeimininkai, jie ne tik suko
galvas dėl stalų sustatymo, aukciono
organizavimo, bet ir patys pjaustė
šakas, karpė medžiagą, kabino deko-
racijas. Akis traukė originalūs dro-
biniai šviestuvai, keturių Lietuvos
regionų – Suvalkijos, Dzūkijos, Aukš-
taitijos ir Žemaitijos – vėliavos su
herbais. Pasirodo, specialiai šiam
vakarui buvo nupirkti net dubenys
sriubai, pasiūta apranga padavėjams,
išsiuvinėti suvenyriniai maišeliai,
kuriuos svečiai gavo dovanų kartu su
saldžiomis lauktuvėmis.    

Vakaro pradžioje – padėka

Vakaro pradžią paskelbė šauklys,
kviesdamas puotos svečius prie stalų.
Tačiau užsiplepėję puotautojai nepai-
sė kvieslio rago, tad teko įsikišti rim-
tesniems vyrams – PLC direktoriui
Artūrui Žiliui. Jis grėsmingai sušuko;
,,Tiems, kurie neatsisės už stalų, bus
nukirstos galvos!” Tuomet žodį tarė
PLC Tarybos pirmininkas Paulius
Majauskas. Jis ne tik padėkojo asme-
nims ir organizacijoms, kurios nuolat
savo veikla, parama ar savanorišku
darbu išlaiko Centrą, bet ir atskleidė
PLC  finansines galimybes. Tarybos
pirmininkas pristatė kelis projektus,
kuriems artimiausiu metu bus rei-
kalinga stambi finansinė parama.
,,Valio!”, – ne kartą šaukė salė, pa-
gerbdama žmones, ant kurių pečių
gula kasdieniniai Centro rūpesčiai.
Vakaro šeimininkus atvyko pasvei-
kinti Čikagos ir jos apylinkių lietuvių
„Rotary” klubo nariai,  pažadėję PLC
įsteigti biblioteką. 

Po kunigo Valdo Aušros palaimi-
nimo svečiams buvo pasiūlytos ,,Ku-
nigaikščių užeigos” vaišės. Pasistip-
rinę puotos dalyviai galėjo dalyvauti
loterijoje, kur prizai buvo suskirstyti
pagal keturis Lietuvos regionus. Sve-
čiams neleido nuobodžiauti  ,,Dance-
Duo” šokėjai, ,,Gabijos” muzikantai,
pasirėdę senovę primenančiais dra-
bužiais. Šokių aikštelėje puotos sve-
čius linksmino ,,Cigarai’’. Gaila, kad
prasta salės akustika neleido vakaro
svečiams suprasti visko, kas vyko
scenoje ar šalia jos. Kai kas prisi-
pažino tikėjęsi šioje puotoje išvysti
viduramžių šokius ir netgi pabandyti
jų pasimokyti.

,,Tyliajame” aukcione kautasi
riteriškai

Puotoje daugelis neužsisėdėjo
prie stalų – žmonės vis suko ir suko
ratus aplink aukcionui pristatytus

,,VIDURAMŽIŲ PUOTA” PLC – NE TIK KILMINGOMS
DAMOMS IR RITERIAMS

Šauklys skelbia puotos pradžią.

Renginio komiteto damos.
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laimikius. Taigi didžiausia riterių
kova vyko visai ne špagomis ar kar-
dais, o čekių knygelėmis ar grynai-
siais. Pamažu, tyliai (aukcionas ir
buvo pavadintas ,,tyliuoju”), nebent
pasitariant su šeimos galva, už
pasiūlytus daiktus kainos šoktelėjo
aukštyn. Jos kilo, kilo, kai kurios –
net keliolika kartų. Kaip čia nesusi-
gundysi puikutėle rankų darbo skry-
nia, išmarginta nuostabiais raštais! O
kada dar gali pasitaikyti proga pa-
sikviesti į svečius kunigą Antaną
Saulaitį? Ir dar tokiam rimtam ku-
linariniam reikalui – jis atvykęs į lai-
mėjusiojo namus žada pavaišinti savo
keptais skaniaisiais blynais. 

Ne vienas vyras turbūt pasijuto
esąs tikras viduramžių riteris, į
rankas paėmęs senovinį, įmantriau-
siais raštais išvinguriuotą kardą.  Čia
galėjai įsigyti ir Lietuvos kaimo ark-
lio žvangalą ar tikrų tikriausią dalgį.
Atkakliausių laukė puikūs meno
kūriniai, kuriuos aukcionui paaukojo
menininkai ar jo gerbėjai. Buvo ga-
lima laimėti ne tik vardinę automo-
bilio statymo vietą šalia PLC, bet ir
vietą pokyliui pačiame Centre. Tie,
kurie nepašykštėjo pasiūlyti didesnę
kainą, galės mėgautis savaite poilsio
Kanadoje, o keli laimingieji, vedami
kapitonų Tado Biručio ir Gintaro
Vaišnio, buriuos vasarą Michigan
ežere.

Smaližiai seilę varvino žiūrėdami
į gausybę keptų skanumynų, buvo
aukcione ir ,,ugninių gėrimų”, ir
papuošalų, ir net ,,tax deduction”,
kas ypač svarbu dabar, mokesčių
mokėjimo laiku.

Aukcionui baigiantis, pagavus
įkarščiui, kainos augo kaip ant mie-
lių. Vienetinė skrynia, močiučių va-
dinta kuparu, pagaminta Egidijaus
Želvio ir išpiešta Lidijos Ringienės,
pasiekė 500 dolerių aukštumą. At-
kakliai buvo kovojama ir dėl Son-
gailos ,,Wizards” marškinėlių su pa-
rašu, ir dėl bilietų į ,,Bulls” rung-
tynes United Center.

Įsitraukia ir jaunesnioji karta

Vakaro šeimininkai sakė, kad
buvo tikėtasi sulaukti daugiau puotos
svečių (jų buvo pustrečio šimto), bet
sunkmetis daro savo – jis suriša ran-
kas ne vienam norinčiam dalyvauti
tokiuose renginiuose. Rengėjams bu-
vo svarbu pritraukti neseniai atvy-
kusiuosius į JAV, todėl tradiciniam
renginiui buvo pasirinkta nauja
forma. Tai, kad vakare iš tiesų buvo
matyti nemažai vadinamų ,,trečia-
bangių”, leidžia galvoti, kad pamažu
ateina laikas, kai į lietuviškų židinių
rėmimą įsitraukia ir jaunesnioji
lietuvių karta.

O tiems lietuviams, kurie neda-
lyvauja rėmimo renginiuose ar kurių
nei vienas čekis ar šlamantis žaliukas
nepateko į PLC iždą, praverstų iš-
girsti Tarybos pirmininko P. Majaus-
ko žodžius: ,,Arba mes paremsim,
arba ne. Mes turime nutarti.”

Tad – spręsti mums visiems.

Meilė ar prieraišumas?
EUGENIJA BARŠKÈTIENÈ

Graži liepos mėnesio diena. Mu-
du su vyru grįžtame iš Rako stovyk-
los, kurioje stovyklauja mūsų trys
vaikai. Vaikai patenkinti stovykla ir
dėl to mūsų nuotaika puiki. Žiūrėda-
mas į tuštėjantį benzino rodiklį, vy-
ras nusprendžia prisipilti benzino
kur nors netoli esančioje degalinėje,
kad nereikėtų nervuotis kur nors pu-
siaukelėje beieškant artimiausios de-
galinės. Pastebėję užrašą – parduo-
damos vyšnios, susigundėme nusi-
pirkti ir mes. Suradę nurodytą sody-
bą buvome nustebę, kad reikia pa-
tiems prisiskinti, o po to užmokėti.
Čia vyšnių skynimas – tai ne tėvų so-
dyboje. Ten reikėdavo karstytis po
medžius, o čia padėtas stalas po
vyšnių medžiu, užlipai ir skinkis kiek
tik nori. Netrukus buvo pilnas ne tik
kibiras, bet ir pilvelis... Grįžtant
atgal į greitkelį, sustojome degalinė-
je. Kol vyras pylė benziną, susidomė-
jau moterimi, kuri kažin ką turėjo
garde. Kai priėjau arčiau, pamačiau
nedidelį šunelį, snaudžiantį ant ki-
limėlio. Užklausta moteris pasakė,
kad jų kalė atsivedė šešis šunyčius.
Vieni buvo juodi, kiti rudi, o šitas
pats mažiausias – dviejų  spalvų. Už-
klausta apie kainą atsakė, kad par-
davė po penkiasdešimt dolerių, o už
šitą užteks dvidešimt penkių. „Na,
bet vis tiek nepigu”, – kažin kodėl
burbtelėjau. „Duok dešimtkę ir vež-
kis”.

Tuo metu priėjo vyras. Paklau-
sęs, kodėl aš domiuosi tuo šuneliu,
juokais atsakiau, kad nusiderėjau iki
dešimtkės. „Jeigu nusiderėjai, tai ir
imk, o jeigu nenorėjai pirkti, tai ko
derėjai, kaip čigonė?”

Tai mane truputį užgavo. Kažin
kodėl vis stengiuosi derėtis, esu tam-
sių plaukų ir rudų akių, nors mano
abu tėvai brunetai. Mama pasakojo,
kad jos senelė buvo čigonė, per karą
pasimetusi nuo savo šeimos ir ište-
kėjusi už mano senelio. Ji labai mė-
gusi derėtis. Derėdavosi su siuvėja,
derėdavosi turguje, derėdavosi su
amatininku, ir net kartą teko derėtis
su policininku. Ir ji vis laimėdavusi.
Gal ir aš tą savybę paveldėjau, nors,
tiesą sakant, čia nėra kur derėtis. Ne-
siderėsi pirkdama maistą, nesiderėsi
nunešusi rūbus į valyklą. Bet puikiai
sekdavosi derėtis su amatininkais.
Kartą su žmogumi, kuris siūlėsi už-
dengti naujai namo stogą, nusiderė-
jau beveik trečdaliu. Vyras tada buvo
labai patenkintas, o ko dabar prikišo
man čigonišką charakterį?

Sumokėjau dešimtkę, pasiėmiau
tą šunėką ir sulanksčiusi rankšluostį
pasiguldžiau jį ant kelių. Miegojo visą
kelią. Svarstėme abu, kam jį galėtu-
me padovanoti. Tas turi šunį, tas au-
gina dvi kates, tas turi žiurkėną, anas
alergiškas ir t. t. Nusprendėm, kad
perduosime į gyvulių globos draugiją,
nes mes turime didelį, labradoro veis-

lės šunį, jau septyniasdešimties svarų
ir jis tikriausiai tuojau apkramtytų
šitą.

Netoli namų sustojome nupirkti
jaunam šuneliui skirto specialaus
maisto. Juk  nešersi maistu, kurį ėda
mūsų šuo, vardu Brisus.

Parvažiavus atsargiai nešu šu-
nelį į vidų, ir rodau Brisui. Tas pauos-
tęs nuėjo į savo gardą ir atsigulė. Mū-
sų nuostabai, truputį užėdęs naujas
gyventojas nutripseno pas Brisų ir,
padėjęs galvą ant Brisaus kaklo, ėmė
snausti. Su baime žiūrėjome, kaip
reaguos Brisus. Jis, atrodo, to tik lau-
kė, nes ir ryte radome taip jį miegan-
tį. Atrodo, Brisus net nepajudėjo.

Kadangi buvo mano atostogos,
nebuvo vargo prižiūrėti naują šunelį.
Nusprendėme palaukti, kol sugrįš
vaikai iš stovyklos ir jie tegul nu-
sprendžia, laikyti ar atiduoti šunelį į
globos namus. Per tą savaitę Brisus
labai prisirišo prie jo. Nepykdavo, kai
tas jam į ausį įkąsdavo, uodegą gau-
dydavo ar atimdavo graužiamą kaulą.
Vaikydavo vienas kitą po kiemą, ir
jeigu šunelis kur įstrigdavo krūmuo-
se, Brisus už sprando paėmęs iš-
traukdavo jį.

Sugrįžę vaikai net girdėti neno-
rėjo apie šunelio atidavimą kam nors.
Davė jai vardą – Bitė.

Išdykusi buvo Bitė, bet ir baili.
Jeigu lodavo, tai tik už Brisaus nu-
garos arba palindusi po jo pilvu. Pa-
mačiusi kiškį, bėgdavo prie Brisaus,
pamačiusi nuo medžio krentantį la-
pą, palįsdavo po Brisumi. Nepaisant
to, buvo labai meili su mūsų vaikais.
Jeigu vaikai žiūrėdavo filmą, tai ji
kuriam nors ant kelių užsilipusi
snausdavo, o jeigu ateidavo vaikų
draugai, tai palindusi po Brisumi
lodavo arba gulėdavo šalia jo.

Ėjo metai ir judviejų draugystė
tapo stipri. Jeigu vieną veždavai pas
veterinarą, būtinai turėdavai imti
abu. Abu kartu ir ant to paties stalo
būdavo tikrinami.

Ėjo metai ir Brisus ėmė silpti.
Dažniau ir dažniau snausdavo savo
guolyje. Bitė laižydavo jam akis,
ausis, atnešdavo kaulą pažaisti arba
šalia jo snausdavo drauge.

Vieną giedrą vasaros dieną Bri-
sus vargais negalais iššlubavo į lau-
ką. Nukrypavęs prie netoli esančio
krūmo atsigulė. Bitė irgi prie jo.  Stai-
ga Bitė ėmė loti, po to kaukti. Išbė-
gome į lauką, manydami, kad įkando
gyvatė (pas mus jų rasdavosi) ar koks
nors kitas gyvulys. Deja, Brisus buvo
jau sustingęs.

Užkasėme jį po netoliese esančiu
krūmu. Planavome Bitei ieškoti nau-
jo draugo, nes ji beveik neėdė ir daž-
nai kaukdavo, ypač naktimis. Skyrė-
me jai daug dėmesio, siūlydavome net
ir maisto nuo stalo, bet ji nesido-
mėjo. Po dviejų savaičių radome Bitę
sustingusią toje vietoje kur užkasė-
me Brisų. Kas sustingdė jos širdį –
meilė ar prieraišumas?

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ DARBO DIENÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Komiteto pirmininkė L. Smilgienė ir
PLC Tarybos pirmininkas P. Majaus-
kas.

Kvieslys ragino pradėti puotą.

Puotos šeimininkai kvietė svečius prie stalų.
L. Timukienės ir PLC nuotraukos
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Ir todėl aš taip myliu operą
RASA AVIŽIENIS

Opera – tai visų menų lydinys bei
viršūnė – vizualių menų, teatro ir
muzikos, kartais net ir šokio. Tai di-
dinga meno forma, reikalaujanti di-
dingo pastatymo. Scenoje verda di-
džiausios žmogiškos aistros: džiaugs-
mas ir, žinoma, meilė, pyktis, pavy-
das, kerštas, klasta… Tai klasikinė
meno forma, kuri iki šiol gana sėk-
mingai išliko ištikima tradicijai ir iš-
vengė įkyraus modernių srovių bei
technologijos smelkimosi. Tai ne ki-
nas, kur vis daugiau ir daugiau kom-
piuterio sukurtų kadrų. 

Kartais, jei bandoma pateikti
pernelyg modernų operos pastatymą,
publika gali net garsiai išreikšti savo
nepasitenkinimą. Taip įvyko New
Yorke naujo „Toska” („Tosca”) pasta-
tymo pabaigoje Metropolitan operoje
(The Metropolitan Opera), kai girdė-
josi nepasitenkinimas ir švilpimas
pastatymo kūrėjams, nors solistams
nepagailėta pelnytų plojimų. Gal to-
dėl, kad operos pagrindas ir esmė –
tai gražiausio instrumento – tyro
žmogaus balso – šventovė. 

,,Ir todėl aš taip myliu operą,” –
pagalvojau sau, kai nutilo plojimai
pasibaigus Džiakomo Pučinio (Gia-
como Puccini) operai ,,Toska” antra-
dienį, sausio 19 d., Čikagos Lyric ope-
roje (Lyric Opera of Chicago), kurioje
pagrindinį vaidmenį atliko taip labai
laukiama Violeta Urmana. Savo re-
cenzijoje John von Rein išgyrė sausio
mėnesio pastatymo dainininkų an-
samblį – ,,Toska sugrįžo geresnė į
Lyric” (,,Chicago Tribune”, 2010 m.
sausio 12 d.), rašydamas, kad būtent
šita sudėtis turėjo atidaryti operos
sezoną. (Operos sezono atidaryme ir
spalio mėnesio ,,Toskos” spektak-
liuose dainavo Debra Voight, Vladi-
mir Galouzine ir James Morris.) Von
Rein ypač negailėjo gražių žodžių V.
Urmanai: ,,graži ir žavinga, dėvinti
Marcel Escoffier sukurtus nuostabius
drabužius, kuriuos prieš 46 metus šio
‘Toska’ pastatymo premjeroje dėvėjo
Maria Callas. (…) niekas nesuabejojo,
kad į sceną įžengė Romos karaliau-
janti diva (…) Aria ‘Vissi d’arte’
sulaukė ilgų ir pelnytų plojimų. Po
tokio nuostabaus debiuto tikimės,
kad Lyric vadovybė turi tolimesnių
planų Urmanai.” 

Scena tikrai priklausė V. Urma-
nos Toskai tiek pirmame veiksme,
kai atėjusi į bažnyčią, kur jos myli-
masis dailininkas Cavaradossi tapo
Magdaleną, ji ima pavyduliauti, kad
nutapytoji per graži, tiek ypač ant-
rame veiksme, kai bjaurusis policijos
kapitonas Scarpia be pasigailėjimo
kankina Toskos mylimąjį ir rezga
pinkles jai pačiai. V. Urmanos vaidy-
ba puikiai perdavė vis didėjančią
įtampą, kol galiausiai ji, nebeišken-
tusi pažeminimo, nuduria savo
prievartautoją. Įspūdinga dar ir tai,
kad ji prie nudurtojo atneša žvakes.
Tenoras Marco Berti (Cavaradossi) ir
baritonas Lucio Gallo (Scarpia) atliko
savo vaidmenis be priekaištų. Įsi-
mintina buvo pirmojo veiksmo pas-
kutinė scena bažnyčioje, kuri atrodė

kaip nutapytas paveikslas, ir pasku-
tinio veiksmo Toskos ir Cavaradossi
duetas, kupinas meilės ir vilties apie
ateitį, nors žiūrovas intuityviai nu-
jaučia artėjančią tragišką pabaigą.

* * *
Laukdama draugų tą antradienio

vakarą, stebėjau skubančius į spek-
taklį žmones. Dažniausiai ir aš tik
nuskubu į savo vietą ir nelabai turiu
progos apžiūrėti, kas eina į operą.
Nors opera ypatinga tuo, kad visuo-
met galima rasti bendrą kalbą su ša-
lia sėdinčiais žiūrovais, nepažįsta-
mais. Tą vakarą pasidžiaugiau, kad
publika iš tikrųjų buvo labai įvairaus
amžiaus. Girdėjosi ir nemažai kal-
bančių lietuviškai. 

Apgailėtinas stereotipas apie ope-
rą yra tas, kad apkūnūs dainininkai
tik stovi scenoje ir gražiai (arba nela-
bai…) dainuoja. Dažnas pasijuoks,
kad ,,Niekas nebaigta, kol storoji ledi
nepadainuos...” Bet šiandienos opera
iš solistų reikalauja žymiai daugiau
nei balso. Reikalauja ir aktorinių su-
gebėjimų, ir judesio grakštumo. Ypač
kad dabar operos mėgėjai gali džiaug-
tis opera ir kine, kur scenos veiksmą
matome ne iš tolimo balkono, bet dar
arčiau nei iš pirmos eilės, nes kamera
vaizdą pritraukia kartais nenumaldo-
mai arti. New Yorko Metropolitan
Opera jau nuo 2006 m. gruodžio mė-
nesio kino teatruose rodo  šeštadienio
dieninį spektaklį, kurį paskui kartoja
po poros savaičių trečiadienio vakarą
ir vėliau per WTTW televizijos kana-
lą. Tai nuostabus sumanymas – pada-
ryti operą labiau prieinamą žmonėms
ir pritraukti daugiau žiūrovų. Pereitą
rudenį buvo rodoma epinė Verdžio
opera ,,Aida”, kurioje matėme, gir-
dėjome ir žavėjomės V. Urmana pag-
rindiniame vaidmenyje. Pertraukos
metu vyksta pasikalbėjimai su solis-
tais, dirigentais ir kitais operos kū-
rėjais. Spektakliai rodomi 700 kino
teatrų šiaurės Amerikoje ir 300 teat-

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

rų Europoje (tarp jų ir Lietuvoje) ir
Lotynų Amerikoje.

Kaip sporto sirgaliai džiaugiasi
lietuvių sportininkų pasiekimais, taip
ir operos mėgėjams ypatingai malo-
nu, kad pasaulio operos scenose dai-
nuoja ne tik V. Urmana, bet ir mezzo-
sopranas Liora Grodnikaitė, dainavu-
si Lyric Leoš Janačeko (Leos Jana-
cek) operoje ,,Katya Kabanova” šalia
iškilaus soprano suomės Karita Ma-
tilla. (Matilla šį sezoną New Yorke
dainavo Toskos vaidmenį anksčiau
minėtame pastatyme, kurį taip pat
buvo galima matyti kino teatre ir per
WTTW.) ,,Katya Kabanova”, kaip
„Toska”, parodo tragišką moters li-
kimą. L. Grodnikaitė jau atliko dau-
giau negu 15 vaidmenų Londono Co-
vent Garden. 

Dar maloniau nustebau, kai, nu-
ėjusi į kino teatrą žiūrėti „Karmen”
(„Carmen”) iš New Yorko, pamačiau
kaimyninės Latvijos mezzosopraną
Eliną Garancą, dainuojančią (bei pui-
kiai vaidinančią) aistringą čigonę
Karmen. Pagalvojus, kokios mažos
yra Pabaltijo šalys, yra tikrai nuosta-
bu, kad net trys solistės dainuoja pa-
saulinėse operos scenose. 

* * *
Vasaros gale Lyric Opera suruošė

Millenium Parke koncertą, siekiant
supažindinti Čikagos gyventojus su
2009–2010 metų sezonu. Gausiai su-
sirinko žmonės, vienas prie kito ant
užklotų sėdėjo ne tik garbaus am-
žiaus operos mylėtojai, bet ir jaunos
poros bei šeimos. Ir žiūrėti ,,Karmen”
(populiariausios operos pasaulyje)
kino teatre suėjo didžiausias žiūrovų
skaičius – 320,000, žiūrovų skaičiumi
pralenkęs 2009 m. Pučinio operą
,,Madam Butterfly”. Gal opera vis iš
naujo atranda savo auditoriją? 

Jei seniai bebuvote operoje arba
jei niekada nebuvote, tą galite dar pa-
daryti prieš vasarą. Lyric Operoje dar
galima pamatyti naują Hektoro Ber-
liozo (Hector Berlioz) ,,Fausto pas-
merkimas” (,,La damnation de
Faust”) pastatymą ir Mocarto (Mo-
zart) „Figaro vedybas” („Le nozze di
Figaro, ossia la folle giornata”). O
kino teatre dar bus galima pamatyti
net tris Metropolitan pastatymus:
Verdžio ,,Simon Boccanegra” su Pla-
čido Domingu (Placido Domingo),
Tomaso (Thomas) ,,Hamletą” su Si-
mon Keenlyside ir prancūze Natalie
Dessay ir Rosinio (Rossini) ,,Armidą”
su amerikiečių numylėta Renee
Fleming ir net šešiais tenorais. Ir
nepamirškime apsilankyti Lietuvių
Operos Čikagoje pastatymuose ir
aplankyti Operos ir baleto teatrą
Vilniuje. Nes opera – tai stebuklingas
reginys.

V. Urmana Lyric opera of Chicago vaidino Toską.                                  
Lyric Opera of Chicago fotografas Dan Rest.

Atkelta iš 4 psl. be abejonės, buvo
įdomu išgirsti, kaip komendatas ir jų
kurso vadovas pagyrė mūsų kari-
ninkus už gerus pažymius, gabumus.
Tai džiugina. 

– Ar šios kelionės metu bus
skiriamas dėmesys būsimam
NATO gynybos planui Baltijos
šalims?

– Šiek tiek apie tai buvo kalbėta
su admirolu, bet pokalbio detalių
nenorėčiau pasakoti.

– Susitikimo su JAV kariuo-
menės vadu, Jungtinio komiteto
pirmininku admirolu Mullen me-
tu kalbėta ir apie galimybę per
Lietuvos teritoriją gabenti neka-
rinius krovinius? Ar pavyko ką
nors pasiekti?

– Šį klausimą šiek tiek palietė-
me. Už šį dalyką yra atsakinga
Transportation Command, jie dirbo
su lietuvaičiais. Bet dėl kažkokių
priežasčių, kurių aš nežinau, didžiąją
dalį krovinių susitarta gabenti per
Latviją. Latviai, matyt, buvo gudres-
ni, apsukresni, kad jie sugebėjo įti-
kinti amerikiečius, kad šie naudotųsi
jų teritorija. Su JAV karine vadovybe
kalbėjome apie galimybę gabenti
krovinius per neužšąlantį Klaipėdos
uostą.

– Kilus CŽV skandalui Lietu-
voje, neteko girdėti jokių Jūsų
komentarų. Ar norėtumėte tai
pakomentuoti?

– Kadangi tuo metu tarna-
vau NATO strateginėje vadavietėje
(NATO Headquarters) Norfolk, tik-
rai į šią istoriją nesu įsivėlęs ir įsi-
gilinęs, ir, kiek žinau, kariuomenė
šiame reikale nedalyvavo. Tai buvo
Valstybės saugumo departamento
reikalas.

– Jau ne pirmus metus ypač
mažieji Amerikos lietuviai (Phi-
ladelphia V. Krėvės lit. m-kla, Los
Angeles Šv. Kazimiero m-klos
mokiniai, Washington, DC skau-
tai ir kt.) Kalėdų, Velykų proga
pradžiugina Afganistane tarnau-
jančius Lietuvos karius atviru-
kais, piešiniais, mažomis dovanė-
lėmis. Ko palinkėtumėte jiems?

– Visų pirma noriu padėkoti už
jautrumą, dėmesį, kuris yra labai rei-
kalingas. Noriu padėkoti ne tik mo-
kinukams, kurie daro šį gražų ir rei-
kalingą darbą, bet ir kitiems Ameri-
kos lietuviams. Žinau, kad Baltimore
Lietuvių Bendruomenė surinko vais-
tų labdarą Goro provincijos gyvento-
jams. Tokia pagalba labai reikalinga
ir nuoširdžiai už ją dėkoju. Tai gražus
supratimo ir užjautimo pavyzdys. 

Gen. mjr. Pocius: JAV lietuvių
pagalba labai reikalinga



* Pagyvenusi moteris ieško darbo.
Gali dirbti ir kitose valstijose. Tel. 630-
278-1921.

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

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

* 45 metų moteris ieško darbo su
gyvenimu nuo kovo pradžios. Gali būti

laikinas, galimi pakeitimai. Tel. 708-
257-8715.

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

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
rekomendacijas, vairuojantis automo-
bilį, ieško pagyvenusių žmonių priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Tel. 773-715-
5364.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS
FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

4536 W. 63rd St., Chicago.
(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,

priešais „Draugo” redakciją).

Orest Express, Inc is hiring
CDL drivers and owner

operators. Good, steady pay.
Phone: 708-223-8981.

PASLAUGOS
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IEŠKO DARBO

SENELIŲ NAMAI, įsikūrę 
Los Angeles, CA laukia Jūsų.

Namų atmosfera, puiki priežiūra,
lietuviškas maistas. Lic #197607449. 

Tel. (661) 702-1808 arba
guzauskiene@yahoo.com

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION
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MYLIU SAVO PROFESIJĄ, NIEKADA JA
NEBUVAU NUSIVYLUSI

Kaip žinia, koncertuoti į JAV
atvyksta lietuvių primabalerina Eglė
Špokaitė. Tai neeilinis koncertas. Šį
kartą ji savo talentą rodys išeivijai.
Pakalbinome Eglę ir ji maloniai su ti -
ko atsakyti į mūsų klausimus. 

– Koncertavote ne vienoje
gar sioje pasaulio teatro scenoje,
tarp jų ir JAV. Tačiau ši koncer -
tinė kelionė, drįstu teigti – ne -
eilinė. Pirmą kartą koncertuo -
site išskirtinai Amerikos lietu -
viams (išskyrus pasirodymą Bos -
ton University). Su kokiomis
nuotaikomis atvykstate į JAV?

– Taip, koncertuoti į JAV atvyks-
tu jau ne pirmą kartą. Prieš tai buvu-
sios kelionės ir pasirodymai išliko
mano atmintyje kaip svarbūs ir ryš -
kūs įvykiai. Pirmosios mano gast -
rolės JAV vyko būtent Čikagoje. Su
Lietuvos Nacionalinio operos ir bale-
to teatro (LNOBT) trupe dalyvavome
operos ,,Lietuviai” pastatyme, taip
pat koncerte. 

Vėliau koncertavau New York su
Majos Pliseckajos konkurso nugalėto-
jų šokėjų grupe. Dar vėliau, jau su
mūsų Operos ir baleto teatro trupe,
Wa shing ton, DC šokome ‚,Romeo ir
Džiul jeta”, diriguojant nepamiršta-
mam maestro, mūsų Lietuvos baleto
draugui Mstislavui Rostropovičiui. 

Kiekviena kelionė vilioja savo ne -
žinomybe, naujais įspūdžiais, patirti-
mi, draugais. Puikiai žinau, jog vieš-
nagė JAV Lietuvių Bendruomenėje
susijusi su žmogiška šiluma, entu -
ziazmu, naujomis pažintimis. Su
džiaugsmu laukiu pasirodymų, ku-
riuose atliksiu ištraukas iš baletų,
minia tiūras ir net specialiai kelionei
kurtus choreografinius numerius.
Šoksime kartu su Martynu Rimeikiu.
Pasta rai siais metais su šiuo jaunu,
talen tingu artistu sukūrėme nemažai
nau jų vaidmenų, šiuo metu dalyvau-
jame naujo baleto kūrime.

– Kaip kuriate vaidmenį? Ar
sunku šokio judesiu perteikti
herojės jausmus?

– Tai nėra lengvas klausimas, ir
tiesioginio atsakymo tiesiog nėra.
Kū rybos procesas apima daugybę
sričių – tai ir literatūros skaitymas, ir
muzikos klausymasis, ir... 

Žinoma, pagrindinis darbas vyks-
ta baleto salėje mokantis ir įvaldant

cho reografo pateiktas užduotis. Pasi -
telkdamas intelektą, bendrą pojūtį,
ar tistas suveda viską į vientisą vaid -
me nį. Vieniems tai pavyksta geriau,
ki tiems blogiau. Vertintojai esate jūs,
žiū rovai.

Ar sunku įsijausti? Įsijausti ne -
reikia. Šokant netampu kuo nors ki -
tu. Aš visada esu aš. O muzika – štai
stebuklas! Man atrodo, kad būtent
muzika kiekvieną spektaklį padaro

nepakartojamą ir naują. Ir dar  – aki -
mirkos laikinumas.

– Ar pamenate, kada gimė no -
ras šokti?

– Tėtis norėjo, kad mes – su sese-
rimi dainuotumėme, o mama kad
šok tu  me. Mes tėčio neklausėme (juo-
kia si) ir su se serimi Sol veiga pasirin -
kome šokį.

Šokti pradėjau anksti – puspenk-
tų metų, mat sesuo buvo vyresnė, o
aš ėjau jai „už kompaniją”. Sesuo
iškeitė baletą į kitokius šokius, o aš
baletu labai susidomėjau. Mano visi
ankstyvieji vaikystės prisiminimai
susiję su šokiu. Atrodo, kad visą gy -
venimą šokau. Buvau gana savaran -
kiška. Di džiuo davausi: visi miega pie -
tų miegą, o aš važiuoju į repeticijas. 

Džiugu, kad Lietuvoje po truputį
pradeda vyrauti nuomonė, kad mer-
gaitėms reikia šokti. Amerikoje bale-
to pamokas lanko beveik visos mer-
gaitės. Tai yra teisinga – baletas yra
grakštumas, sveikata ir gera muzika.

– Sakoma, kad balerinos min-
ta keliais salotos lapais per die-
ną? Ar tai tiesa? Ar sunku visą
laiką laikytis griežtų dietų, kas-
dien bėgti į repeticijas?

– Darbo režimas, rūpestis išvaiz-
da yra viena iš sudėtinių mano profe-
sijos dalių. Labai myliu savo profesi-
ją, niekada ja nebuvau nusivylusi. Ir
tai, kad reikia laikytis tam tikrų
taisyklių, manęs nevargina. 

– Kas Jums pačiai yra šokis?
– Šokis – tai mano gyvenimas ir

ma no darbas, tai, kuo ,,kvėpuoju” gy-
venime. Tai mano saviraiškos būdas.

– Koks primabalerinos šokia-
dienis? 

– Darbas teatre užima didžiąją
da lį dienos. Be to, jau metai, kai kar -
tu su partnere Kristina Sliesoraitiene
esa  me įkūrusios baleto mokyklą Vil-
niuje. Taigi, likusi dienos dalis skirta
mokyklai. Mokykla gausi mo ki nių

skaičiumi, bet mūsų tikslas nėra
ruošti profesionalius šokėjus baletui.
Jei kai kurie vaikai ims galvoti apie
baleto mokyklą, juos ruošime atski-
rai. Mū sų mokykla – tai puiki vieta
ba leto po puliarinimui, naujų gabių
vaikų at radimui, galų gale, čia auklė-
jame iš prususį žiūrovą.

– Kur – į užsienio kurortą,
prie ežero ar į kalnus – pabėga

ba lerina pasibaigus sezonui?
Kur ji geriausiai pailsi? 

– Negalėčiau išskirti vienos vie-
tos. Man nėra labai svarbus poilsio
būdas. Svarbiausia – vidinė ramybė,
nu siteikimas, nes jeigu viduje ramy-
bės nėra, pats geriausias poilsis taps
reikalų sumaištimi galvoje ar atosto-
gų pabaigos laukimu.

Vasarą su draugu (aktorius Po vi -
las Budrys) daug laiko praleidžiame
gam toje. Džiaugsmų atrandame ke -
liau dami po Lietuvą. Labai mėgstu
skaityti.

– Koks LNOBT baleto reper-
tuaras? Kokius naujus vaidmenis
ruošiate?

– Daugiausia pastatymų, atsira-
dusių repertuare paskutiniais metais,
yra klasikinio palikimo pastatymai –
,,Miegančioji gražuolė”, ,,Silfidė”,
,,Gulbių ežeras”, ,,Bajaderė”. Šių me-
tų repertuare yra tik du šiuolaikiniai
baleto pastatymai. Tai Mindaugo Ur -
baičio ,,Acid City” ir Anatolijaus Šen -
de rovo ,,Dezdemona”. Abu šiuos ba -
le tus žiūrovas mato retai – parodomi
vienas-du spektakliai per metus. Tai -
gi, diskutuotina šiuolaikinių pasta -
tymų problema. Posūkis į vakarie tiš -
ko baleto pusę – viena didžiausių Lie -
tuvos baleto artistų (ir ne tik artistų)
vilčių. 

Šiuo metu ruošiamės Leo Delibes
baleto „Coppelia” premjerai. Tai nau-
jas šio baleto sprendimas, sugrįžtant
prie Hoffmann ,,Smėlio žmogus” isto -
rijos, su nauja šiuolaikine šokio cho -
reografija. Statytojas – Kirilas Simo -
novas. Nepaisant rusiškos baletmeis-
terio pavardės, darbas įdomus, labai
šiuo laikiškas (sprendimai, choreo gra -
fija) ir labai sunkus. Su M. Rimeikiu
ruošiame pagrindinius Natanielio ir
Olimpijos vaidmenis.

Turiu sumanymų ir apmąstymų
LNOBT baleto repertuaro klausimu.
Bet šiandien neturiu jokios spren -
dimų ga lios, į mano nuomonę niekas
neįsiklauso. Dėl etikos negaliu nei
kriti kuoti, nei komentuoti dabartinių

va dovų sprendimų. Manau, jau ko -
mentuodama dabartinį repertuarą ir
kurdama mokyklą išreiškiau gana
aiš kią savo nuomonę šiais klausi-
mais.

– Esate viena iš nedaugelio,
kuri nesusiviliojote kitų pasaulio
scenų siūlomais darbais? Smal -
su, kodėl?

– Gyvenime ir profesijoje visada
rinkausi tai, kas atrodė vertingiausia.
Nesigailiu, kad likau Lietuvos sceno-
je. Galimybė šokti Vakaruose kuria-
mus choreografų spektaklius, dirbti
europietiškoje trupėje visada buvo
mano viltis. Bet gal tos vilties išsi -
pildymo išraiška yra mano buvime ir
darbuose Lietuvoje?

– Baleto šokėjo sceninis am -
žius trumpas. Kad ir kaip gaila,
ateina laikas atsisveikinti su
scena. Ar galvojate apie savo
ateitį? Ką veiksite nulipusi nuo
didžiosios scenos? 

– Pamąstau. Tai normalu. Ma -
nau, kad šokio pasaulyje liksiu.  Tiks-
liau įvardinti kol kas negaliu: gal tai
bus susiję su šokio atlikimu, gal su
pedagogine veikla, menotyra, o gal su
meno vadyba.

– Kartu su Povilu Budriu ir
kitais aktoriais dalyvavote Ei-
munto Nekrošiaus ,,Otele”, šoko-
te Martyno Švėgždos von Bekker
organizuojamuose projektuose,
ma tėme Jus ant madų pakylos.
Kas tai – noras išbandyti save,
naujovių ieš kojimas? 

– Projektas su mano dideliu drau-
gu Martynu Švėgžda von Bekker
Garg ž duose (tai buvo pro jektas, ku -
ria me pirmą kartą dalyvavome kar -
tu) buvo mano organizuotas! Taip
džiu giai sakau, nes tai ir buvo vienas
pirmųjų mano bandymų organizuoti.
Ir – vykęs bandymas. Manau, bū tent
šis projektas buvo postūmiu ir dabar-
tiniam atvykimui į JAV. 

Bandymų būti vienoje scenoje
buvo ir daugiau. Jie visada man at -
neš davo didelį pasitenkinimą. Marty -
nas – nuostabus menininkas ir drau-
gas. 

Visa, ką pasiūlo man gyvenimas,
priimu. Turbūt priėmiau visus meni-
nius pasiūlymus, išskyrus tuos, kurie
buvo pernelyg komerciniai arba įtar-
tini savo menine verte.

– Esate daugelio tarptautinių
baleto konkursų laureatė, bu vo -
te net du kartus apdovanota
,,Operos švyturiais”, taip pat
,,Auk siniu scenos kryžiumi”, Na -
cionaline premija. Maja Plisec -
kaja ir Rodionas Ščedrinas Jums
paskyrė savo fondo premiją už
kūrybinę veiklą ir nuopelnus
baleto menui. Kuo jums ypatingi
šie įvertinimai? Kurį ap dova -
nojimą vertinate labiausiai? 

– Labiausiai vertinu Nacionalinę
premiją. Manau, tai natūralu. Tai di-
džiausias mano įvertinimas, kokio
ga  lima sulaukti. Iš kitos pusės, pats
didžiausiai nematerialinis įvertini-
mas yra žiūrovų meilė ir dėmesys. Ir
čia tiesiog nėra ką bepridurti.

– Ačiū už pokalbį ir laukiame
Jūsų Čikagoje.

Kalbino Laima Apanavičienė

Eglė Špokaitė ir Povilas Budrys.                Irmanto Gelūno/15min.lt nuotr.  

Primabalerina Eglė Špokaitė – Dez-
demona.    

Michailo Raškovskio nuotr. 
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

Îvairenybès

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

Apie Lietuvą skaito 
5 milijonai prancūzų

Sausio mėnesį Prancūzijos žur-
nale „GEO”, kurio bendra auditorija
siekia 5 mln. skaitytojų, pasirodė 16
puslapių straipsnis apie Lietuvą.
Straipsnyje „Lietuva: ilgas kelias į
laisvę” pasakojama apie lietuvių
gyvenimą, istoriją, kultūrą ir gamtą. 

Šis straipsnis yra Paryžiuje vei-
kiančio Lietuvos turizmo informaci-
jos centro dvejų metų bendradarbia-
vimo su „GEO” žurnalistais rezulta-
tas. Straipsnio autorius šią publikaci-
ją ruošė trejus metus. 

Rašinys gausiai iliustruotas me-
ninėmis nuotraukomis iš Lietuvos.
„GEO” fotografas Lietuvoje lankėsi
kelis kartus skirtingais metų laikais.
Galiausiai buvo atrinkta dešimt nuo-
traukų, kuriose įamžinta Vilniaus ro-
tušė, Lietuvos gamtovaizdis, Užupis,
pajūris, Kryžių kalnas ir kiti objektai. 

Straipsnio autorius Lietuvoje
kalbino tris skirtingo likimo ir am-
žiaus moteris. Jos, pasakodamos savo
gyvenimo istorijas, atskleidė neleng-
vą Lietuvos ėjimą nepriklausomybės
link. Rašinio pabaigoje pateikiami
patarimai turistams, norintiems ap-
silankyti Lietuvoje. Autorius rašo,
kaip patogiausia atvykti į Lietuvą,
kur užkąsti, kokias turizmo vietas
verta aplankyti. 

Žurnalas „GEO” garsėja profe-
sionaliais straipsniais ir aukštos ko-
kybės fotografijomis. Žurnalas pradė-
tas leisti 1976 metais Vokietijoje.
Šiandien šis žurnalas leidžiamas dau-
giau nei 20 šalių. Leidinys dėl švie-
tėjiško turinio dažnai lyginamas su
„National Geographic” žurnalu.

Lrt.lt

Nes tu sakei: „Per žemę mes praeinam
Tik vienąsyk, tai būkime tvirti.
Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą,
Tas nesutirps mirty”.

Vytautas Mačernis. 1942

„Gajos” korporacijos buvusiam pirmininkui ir valdy-
bos nariui, „Gajos” korporacijos istorijos knygos vyriau-
siam redaktoriui, Ateitininkų Šalpos fondo ilgamečiui
vadovui, Ateitininkų Namų ir Dainavos stovyklos nuola-
tiniam rėmėjui ir daugelio lietuvių gydytojų brangiam
kolegai

A † A
dr. VACLOVUI ŠAULIUI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą žmonai dr. AUGUS-
TAI, dukrai dr. AUGUSTAI, sūnums DOVUI ir MOR-
KUI, jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems.

Ateitininkų medikų korporacija „Gaja”
„Gajus kūnas – budri dvasia!”

Tėvui ir uošviui 
A † A

DONALD O. DALLAS 

mirus, dr. JONUI PRUNSKIUI, LB Krašto valdybos Vi-
suomenės reikalų tarybos pirmininkui, jo žmonai dr.
TERRI ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuo-
jautą.  

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto  valdyba
pirmininkas Vytautas Maciūnas

A † A
Dr. VACLOVUI ŠAULIUI 

mirus, užjaučiame žmoną dr. AUGUSTĄ, dukrą dr.
AUGUSTĄ, sūnus DOVĄ ir MORKŲ.  

Plioplių šeima

„World Press Photo“ laimėjo 
italo nuotrauka iš Irano

Vienas laisvai samdomas italas
fotografas vasario 12 d. pelnė foto-
žurnalistikos organizacijos ,,World
Press Photo” konkurso pagrindinį
apdovanojimą už nuotrauką, kurioje
vaizduojama moteris, protestuojanti
Teherane dėl Irano prezidento ginči-
jamo perrinkimo.

Pasak vertintojų, nuotraukos
autoriui Pietro Masturzo puikiai
pavyko atskleisti tos akimirkos įtam-
pą ir jausmus protestų bangos apim-
toje Irano sostinėje. Šią nuotrauką
parodė Italijos televizija RAI ir išs-
pausdino žurnalas ,,Loop”.

Naujienų agentūra ,,Agence
France-Presse” susišlavė visus tris
apdovanojimus ,,Spot News Stories”
kategorijoje. Šios kategorijos pagrin-
dinis apdovanojimas antrus metus iš
eilės atiteko argentiniečiui fotografui
Walter Astrada šįkart – už smurto
vaizdų Madagaskare nuotrauką.

Daugiausiai apdovanojimų pelnė
naujienų agentūra ,,The Associated
Press” ir ,,Agence Vu”: abi pelnė po
tris apdovanojimus ir po vieną garbės
diplomą.

Vieno iš didžiausią vertinimą
turinčių fotožurnalistikos konkursų
vertintojai skyrė apdovanojimus 63
fotografams iš 23 šalių. Vertinimo
komisija per dvi savaites peržiūrėjo
101,960 nuotraukų, kurių autoriai –
5,847 fotografai iš 128 šalių. Šiame
konkurse tradiciškai vyravo vaizdai
iš konfliktų zonų.

Dienraščio ,,The New York Ti-
mes” fotografas Adam Ferguson pel-
nė pagrindinį apdovanojimą ,,Spot
News Singles” grupėje už nuotrauką,
kuriame matoma po mirtininko
sprogdintojo išpuolio Kabule bėganti
moteris.

BNS
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�Mieliems skaitytojams prane -
ša me, kad vasario 15 d. (Prezidentų
dieną), 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. 

�Cicero LB apylinkės valdyba
Vasario 16-osios minėjimą pradės vė-
liavos pakėlimu vasario 16 d., antra-
dienį, 11 val. r. Cicero miesto „Com-
munity Center” patalpose (2250 S.
49th  Ave.). Vėliavą pakels Jū ros šau-
liai, vadovaujant Juozui Mikuliui.
Vėliavos pakėlimo šventėje dalyvaus
miesto prezidentas Larry Dominick
ir kiti miesto pareigūnai, Šv. Antano
parapijos klebonas Sergio Solis, LR
generalinė kon sulė  Skaistė Aniulie -
nė. Iškilmes ves geras lietuvių bičiu-
lis John Kociolko. Svečiai galės
apžiūrėti Cicero apylinkės ir LR ge -
ne ralinio konsulato suruoštą parodą
,,Lietuvos vardo tūkstantmetis 1009
–2009”. Auto mo  bilius galima pa sta -
tyti nemokamai miesto ga raže (50th
Ave. ir 23 gatvės sankirtoje). Įvažiavi -
mas iš 50th Ave.

�Vasario 17 d. kvie čiame į Kęs -
tučio Nako mo nospektaklį ,,Remem -
brance of Things Pontiac” Prop The -
atre, 3502 N. Els ton, Chicago, IL.
Daugiau informacijos gauti ir bilietus
įsigyti galite internetinėje svetainėje
www.rhinofest.com.

�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. 

�Metinis Ateitininkų namų na -
rių susirinkimas Ateitininkų namuo -
se, 1380 Castlewood Dr.,  Lemont, IL,
įvyks vasario 20 d. 9:30 val. r. Tą patį
šeštadienį 8 val. r. ir sekmadienį, va-
sario 21 d., 9 val. r. bus atnašaujamos
šv. Mišios Palaimintojo J. Ma tulaičio
misijoje už gyvus ir mirusius narius.

�Vasario 21 d., sekmadienį, 9 val.
r. šv. Mišios Šv. Antano parapijos
bažnyčioje, Cicero (50th Ave. ir 15-os
gatvės san kirtoje). Po Mišių 10 val. r.
parapijos salėje vyks Vasario 16-osios
minėjimas. Pagrindinis kalbėtojas –
Er nes tas Lukoševičius. Bus rodomas
filmas apie Lietuvos partizanus. Vi -
sus kvie čiame gausiai dalyvauti ir sa -
vo auka paremti lietuvybės ugdymą
išeivijoje. Tel.: pasiteiravimui: 708-
863-9849 (Mindaugas Baukus). 

�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.

�Montessori mokykla  ,,Žiburė -
lis”, veikianti Pasaulio lietuvių cen-
tre, Le mont, IL, vasario 22 d., pirma-
dienį, nuo 9 val. r. iki 11 val. r.  rengia
Atvirų durų dieną. Daugiau informa-
cijos rasite tin kla lapyje: www.zibu-
relis.org arba  sužinosite paskam-
binę tel.: 630-257-8891.

�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.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

SU ŠIMTINE Į ANTRĄSU ŠIMTINE Į ANTRĄ
,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ!,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ!

Vasario mėnesio vidury – Lietuvos
Nepriklausomybės šventė. Šį mėnesį
prisiminkime mūsų tėvynės Lietuvos ir
išeivijos rūpesčius. 

Draugo fondas primena mums vienintelį dienraštį ,,Draugą”
išeivijoje, kuris sėkmingai atšventė šimto metų sukaktį. Vasario
mėn., šalia kitų aukų, skirkime savo auką ir Draugo fondui.

DF aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių.
Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd Street,

Chicago, IL 60629

Ilgąjį savaitgalį siūlome
apsilankyti Čikagoje vykstan-
čioje automobilių parodoje,
McCormick Place, 2301 S.
Lake Shore Drive, Chicago, IL
60616, kurią suruošė Chica-
go Automobile Trade Associa-
tion. Paroda atidaryta š. m.
vasario 12 d. ir tęsis iki vasa-
rio 21 d. 

Automobilių parodos Čika-
goje ruošiamos nuo 1901 me-
tų ir yra didžiausi tokio po-
būdžio renginiai Šiaurės Ame-
rikoje. Nuo 1971 m. parodos
rengia mos naujosiose McCor-
mick Place salėse. Parodoje ga-
lėsite pamatyti naujausius au-
tomobilius, sužinoti automobi-
lių pramonės naujienas. Įėji-
mas nuo 8 val. r. iki 11:30 val. v.

PAGRINDINIS LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO MINĖJIMAS
įvyks sekmadienį, vasario 14 d., 2 val. p. p. 

Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
5620 S. Cla remont Ave., Chicago,  IL 60636 

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

10:30 val. r. šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Po
šv. Mišių parapijos salėje  – pietūs, o 1:15 val. p. p. autobusas nuveš į minėjimą
Jaunimo centre.

Jadvyga Kliorienė, Cleveland, OH, atsi-
liepdama į Draugo fondo (DF) kvietimą prisi-
dėti prie ,,Draugo” antro šimtmečio, atsiuntė
DF 605 dol. Šia auka jos įnašas Draugo fonde
pasiekė 6,000 dol. J. Kliorienė sveikina ,,Drau-
gą” ir siunčia geriausius linkėjimus, kad dien-
raštis gyvuotų dar daug metų.

,,Saulutė”, Lietuvos vaikų
globos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Ge di -
minas ir Irma Deveikiai $50 Van dos
Gvildienės gimtadienio proga; Sidney
ir Karen Goldstein $50 Jono ir Ma ri -
jos Simonių 70 m. vedybų proga; Gra -

žina Mačiuikienė $360 tęsiant ber -
niuko metinę paramą. Labai ačiū,
„Saulutė” (Sunlight Orphan
Aid), 414 Freehauf St., Lemont,
IL 60439, tel. (630) 243-7275, el.
paštas: indretijunelis@sbcglo-
bal.net 

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.00 proc. vieneriems ir 2.5 proc.
dvejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000 Namams pirkti paskolos

duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Tel. pasiteiravimui:  630-495-2282. Daugiau apie  automobilių parodą
galite sužinoti tinklalapyje www. chicagoautoshow.com

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja už dosnią auką ir už linkėjimus. DF
primena ir kitiems dienraščio skaitytojams pasveikinti švenčių progomis
savo artimuosius per Draugo fondą.  Aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių.

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


