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•Telkiniuose. Los Ange-
les minėjo Kovo 11–osios
20–metį (p. 2, 10)
•Antroji Seimo–PLB ko-
misijos posėdžių diena
(p. 3, 11)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Legendinis Haiti viešbu-
tis (II) (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui (p. 8–9)
•V. Alantas (14) (p. 9)
•Metinis Jaunimo centro
narių ir rėmėjų susirinki-
mas (p. 10)

Prezident∂: kult∆ra be strategijos – podukros vietoje
Vilnius, balandžio 21 d. (ELTA)

– Prezidentė Dalia Grybauskaitė di-
džiausia kultūros problema regi es-
minės jos raidos strategijos ir krypčių
nebuvimą. ,,Kultūra yra savotiškai
podukros vietoje, finansuojami pa-
vieniai projektai, bet nėra visumos ir
perspektyvos”, – pažymėjo D. Gry-
bauskaitė per susitikimą su Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komite-
to nariais.

Prezidentės dekretu sudaryta
Lietuvos meno kūrėjų asociacijos,
kultūros ir meno, akademinės bend-
ruomenės ir Kultūros ministerijos at-
stovų grupė rengia Lietuvos kultūros
politikos gaires. Šalies vadovė su Sei-
mo komitetu aptarė galimybę Lietu-
vos kultūros politikos kaitos gaires iš-
samiai svarstyti Seime, į tai įtrau-
kiant ir visuomenę.

Tokios gairės galėtų būti tvirti-

namos Seimo nutarimu, numatant
pareigą Vyriausybei parengti jų įgy-
vendinimo planą, po susitikimo teigė
Švietimo mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkas Valentinas Stundys. Pa-
sak jo, taip pat yra svarstoma skėti-
nio kultūros srities įstatymo galimy-
bės. V. Stundys nėra linkęs suversti
visų problemų kultūros ministrui, o
bendradarbiavimą su Remigijumi
Vilkaičiu įvardina kaip dalykišką.

Ministerija prašo
papildom¨ l∂ß¨

A. Paleckis neîleistas î Estijâ

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministerija (URM)
prašo skirti iš Vyriausybės atsargų
fondo 233,000 litų leidiniui apie tau-
tinių mažumų padėtį, projektui ,,Mi-
sija Sibiras” ir grožio konkursui, nu-
kreiptam prieš smurtą ir prekybą
žmonėmis.

Didžiausia suma – 133,000 litų –
prašoma projektui ,,Mrs. Universe
2010. Pasaulio moterys – prieš smur-
tą ir prekybą žmonėmis” vykdyti.
URM taip pat norėtų 40,000 litų iš
atsargų atriekti leidiniui apie tauti-
nių mažumų padėtį Lietuvoje pa-
rengti, spausdinti ir išversti į užsie-
nio kalbas, o 60,000 litų atseikėti Lie-
tuvos jaunimo organizacijų tarybos
projekto ,,Misija Sibiras” išlaidoms
padengti.

,,Mrs. Universe 2010” renginiai
Lietuvoje vyks rugpjūčio 12–22 d.,
jame dalyvaus 25–30 valstybių atsto-
vės. Šįkart grožio konkursas rengia-
mas Lietuvoje, kadangi pernai Lat-
vijoje vykusį konkursą laimėjo Lietu-
vos atstovė Vaida Ragėnaitė ir Lietu-
vai teko, anot URM, prievolė rengti
konkursą šiemet.

,,Atsižvelgiant į tai, kad Lietu-
voje vyksiančio tarptautinio renginio
metu bus vykdoma keletas socialinių
projektų ir informacija apie juos bus
paskleista plačiai, manome, kad pro-
jektas yra tikslingas, o organizatorių
prašoma suma pagal vykdomų prie-
monių kiekį nedidelė. Atsisakymas
surengti tarptautinį renginį Lietu-
voje neigiamai atsilieptų šalies įvaiz-
džiui”, – aiškina URM.

Vakar¨ valstyb∂s ne iki galo supranta,
kod∂l siekiama okupacijos žalos atlyginimo
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Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) –
Kai kurios Vakarų valstybės vis dar
ne iki galo supranta, kodėl Lietuva
siekia sovietinės okupacijos žalos at-
lyginimo, sakė aukšto rango Lietuvos
diplomatas. Seimo ir Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės komisijos posėdy-
je Užsienio reikalų ministerijos
(URM) Rytų kaimynystės politikos
departamento direktorius Jonas Gri-
nevičius pabrėžė, kad stereotipai vis
dar yra giliai įsišakniję.

Diplomatas tvirtino, kad žalos at-
lyginimo klausimas yra politinis ir
,,skleidžiasi istorinės interpretacijos
kontekste”, dėl to esą tenka ,,kovoti
dviem frontais” – tiek Rytų, tiek Va-
karų. Pasak diplomato, stipraus Va-
karų pritarimo taip pat nesulaukia-
ma ir dėl to, kad Lietuva pati neiš-
sprendė klausimo dėl žalos atlygini-
mo Lietuvoje išnaikintai žydų bend-
ruomenei. URM atstovo teigimu, nors
Lietuvos reikalavimai atlyginti okupaci-
jos žalą yra teisėti ir teisingi, yra aki-
vaizdu, kad šis procesas yra ilgas.

,,Siekiame, kad Rusijoje didėtų
demokratiškai mąstančių žmonių,
bet suprantame, kad mūsų galimybės
daryti įtaką Rusijos vidaus politikai
yra mažos”, – sakė J. Grinevičius.

URM atstovas taip pat pažymėjo,
kad su Rusija nepavyksta susitarti
dėl stalinizmo traktuotės, o pati Ru-

sija esą mėgina pamiršti okupacijos
aktą. ,,Mūsų suvokimas yra toks, kad
mes turime stalinizmo padarytus nu-
sikaltimus lietuvių tautai ir ne tik jai,
mes turime juos išryškinti, aptarti ir
prilyginti nacizmo padarytiems nusi-
kaltimams”, – kalbėjo J. Grinevičius.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) –
Kraštutinių kairiųjų pažiūrų partijos
Socialistinio liaudies fronto vadovas,
buvęs parlamentaras Algirdas Palec-
kis buvo neįleistas į Estiją, kur jis ke-
tino dalyvauti protestuose prieš
NATO užsienio reikalų ministrų su-
sitikimą, pranešė Estijos policija ir
pats politikas.

Estijos policijos atstovas sakė,
kad Latvijos – Estijos pasienyje buvo
sustabdyti keturi asmenys iš Lietu-
vos ir nustatyta, kad trys iš jų įtrauk-
ti į juodąjį sąrašą. Prieštaringai verti-
namas politikas sakė buvęs sustabdy-
tas Latvijos – Estijos pasienyje, kur jo
automobilį esą 3 valandas krėtė pa-
reigūnai. A. Paleckis tvirtino, kad be
jo taip pat neįleisti partijos bičiuliai
Karlis Bilansas ir Antanas Zalieckas.
Kartu vykusiam ,,Fronto” atstovui
Rolandui Levinskui, pasak A. Palec-
kio, buvo leista tęsti kelionę, tačiau
nutarta, kad jis vienas nevažiuos, ir
visi keturi jie grįžta į Lietuvą.

A. Paleckis su kolegomis vyko da-
lyvauti visuomeninės organizacijos
,,Nakties sargybiniai” planuotuose

piketuose Taline prieš NATO politiką
Afganistane. Estijos policija atsisakė
išduoti leidimą šiems piketams, pla-
nuotiems per Estijos sostinėje rengia-
mą neoficialų NATO šalių užsienio
reikalų ministrų susitikimą. Pasak
piketo organizatorių, pagrindinis
renginio tikslas – atkreipti pasaulio
visuomenės dėmesį į smarkiai padi-
dėjusią neteisėtą narkotikų prekybą
iš Afganistano, kai ten pasirodė
NATO pajėgos.

URM atstovas taip pat pažymėjo, kad su Rusija nepavyksta susitarti dėl stali-
nizmo traktuotės, o pati Rusija esą mėgina pamiršti okupacijos aktą.

,,Neįleido, nes esame persona non
grata sąraše”, – teigė A. Paleckis.

ELTOS nuotr.
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Ir vėl belieka pagūžčioti pe-
čiais, pastebėjus, jog balandžio
7–13 d. Druskininkuose ir Vil-
niuje įvykęs World Individual
Debate and Public Speaking
Tournament per šiaip jau akylos
lietuviškos žiniasklaidos akis
praslydo nepastebėtas. Į išties
neeilinį renginį suvažiavo jauni-
mo atstovai iš 13 šalių: Austra-
lijos, Kanados, Kipro, Čekijos
Respublikos, Vokietijos, Hong
Kongo, Pakistano, Pietų Afrikos
ir Pietų Korėjos Respublikų,
Didžiosios Britanijos ir kaimy-
ninių Latvijos bei Estijos. Net 12
jaunuolių dalyvavo iš JAV. Vie-
nas jų – Bryna Cofrin-Shaw, ats-
tovavęs Stoneleigh-Burnham
mokyklai, internete pasidalijo
savo įspūdžiais. Į klausimą, kas
jam labiausiai patiko Lietuvoje,
amerikietis atsakė: ,,Viskas! Lie-
tuviai, lietuviškas maistas, lietu-
viški medžiai, lietuviški pastatai,
kitų mokinių iš viso pasaulio
sutikimas…” Tokių ambasadorių
Lietuvai tikrai trūksta.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Minėjome Kovo 11-tos dvidešimtmečio šventę
REGINA GASPARONIENÈ

Tą kovo mėnesio sekmadienį
mūsų Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
buvo pilna žmonių. Per iškilmingas
šv. Mišias prel. Albertas Kontautas
pasakė istorinės reikšmės pamokslą.
Jis kalbėjo, kad Dievas matė mūsų
tautos vargus ir padėjo tiems, kurie
priešinosi blogio imperijai. Priminė,
kad 22,5 tūkstančiai Lietuvos parti-
zanų neteko gyvybių, kovodami už
tautos laisvę. Po iškilmingų pamaldų,
Amerikos lietuvių tarybos (ALTas)
Los Angeles skyriaus kvietimu, sve-
čiai skubėjo į salę. Prasidėjo minėji-
mas. Iškilmingos dalies vedėja Daiva
Čekanauskaitė-Navarette pristatė
pagrindinę šventės kalbėtoją – Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo akto
signatarę Birutę Valionytę, dabar-
tiniu metu Lietuvos Seimo narių
klubo prezidentę. Birutė Valionytė
gimė 1956 metais Rokiškio krašte,
politinio kalinio šeimoje. Baigusi
Biržų vidurinę mokyklą, studijavo
Žemės ūkio akademijoje miškininkys-
tės specialybę. Ketverius metus dirbo
Biržų girininkijose miškų priežiūroje.
1988 metais įstojo į Lietuvos Žaliujų
judėjimą, po metų įsijungė į Lietuvos
persitvarkymo Sąjūdį. Išrinkta Biržų
krašto atstove į to meto Lietuvos
Aukščiausiąją Tarybą (AT), priklausė
jungtinei Sąjūdžio frakcijai, o nuo
1992 metų yra nuosaikiųjų frakcijos
narė. Dabar nepriklauso jokiai parti-
jai.

Pati B. Valionytė apie to meto
aštrius įvykius prisimena savo biog-
rafijoje, kai prasidėjus Atgimimui, ji
aktyviai įsijungė į Žaliųjų judėjimą.
1988 m. Biržuose buvo įkurtas Žalių-
jų klubas ,,Agaras”. Sąjūdžio iniciaty-
vinė grupė Biržuose įsikūrė likus tik
dviems savaitėms iki Lietuvos Per-
sitvarkymo Sąjūdžio I suvažiavimo.
Ji sutiko dalyvauti Sąjūdžio Biržų
skyriaus kandidatų rinkimuose į
LTSR AT nuo Žaliųjų judėjimo ir bu-
vo išrinkta. B. Valionytė taip kalbėjo
apie tas istorines dienas: „Kovo 10-tą
dieną buvau Vilniuje, Aukščiausioje
Taryboje. Joje virė darbas. Prisime-
nu, kaip Stasio Lozoraičio telegrama
mums įsakė: rytoj arba niekada, kai
reikėjo skubiai skelbti Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo aktą. Pa-
saulis visomis jėgomis laikėsi už
Gorbačiovo, kad tik jam nesutrukdy-
tų tų perestroikos planų. Po Sausio
įvykių ir Vasario 9-tos dienos 100

proc. plebiscito tik viena maža Islan-
dija pasauliui pasakė, kad pripažįs-
tanti Lietuvą. Prasidėjo teisinis įtvir-
tinimas, pasaulis suprato, kad mes
per Sausio 13-tą ir 14-kos žmonių au-
kas išsilaikėme. Prisimenu, kaip tuo
metu viena iš Rusijos demokratų va-
dovių, žurnalistė Starovoitova išvedė
Maskvoje minias į gatves ginti mus,
nes žinojo, jeigu mums pasiseks,
judės ir Rusija. Nepaprasta energija
siejo žmones Aukščiausioje Taryboje,
nors buvome labai skirtingi. Ta ener-
gija atkūrė valstybę de jure, įtvirtino
de facto, parengė Konstituciją ir refe-
rendumu ją patvirtino. Po beveik tre-
jų metų sugebėjo perduoti valdžią
Seimui. Prisimenu, kaip tuo metu sa-
vaitgaliais buvome su žmonėmis,
kaip su jais tarėmės; dabar matau ne-
suvokiamą ryšių su žmonėmis pra-
radimą. Tuometinis buvimas kartu
tada ir leidžia mums po dvidešimties
metų švęsti…

Okupacija mus nubloškė labai
toli: 1938-tų metų Lietuvos statistika
rodė, kad vidutinis lietuvis gyveno
geriau negu suomis. Praradome lai-
ką, pasikeitė pasaulis. Atsidūrę pa-
saulinėje globalizacijoje, šiuo metu
esame gilioje krizėje. Ir lietuvis ne-
patenkintas dejuoja, o kai kurie nau-
dojasi demonstracijomis, kartais ir
langų daužymu. Ar galima pamiršti,
kokioje blokadoje išgyvenome 1990-
tus, 1992-uosius: keitėsi pinigai, sti-
gome naftos, šilumos, maisto. Oku-
pacinė kariuomenė viduje ir už sienų.
Ir vis tik atsilaikėme. Neseniai vie-
name iš ,,Financial Times” straipsnių
radau statistinius duomenis, kad

praeitų metų IV ketvirtį Lietuvos vi-
daus produktas augo 0.6 proc., Es-
tijoje tik 0.2 proc. Bet lietuviai dejuo-
ja, nors tai buvo pats didžiausias
augimas Europoje. Mūsų spaudoje
gerą žinią gali atrasti tik paskuti-
niame puslapyje, o blogą – pirmame.
Lietuva pamažu išsibarsto. Šiuo la-
bai sunkiu ekonominiu laikotarpiu
Lietuvos valdžia priėmė nepopulia-
rius planus, bet jie veikia. Negaliu
nepaminėti jūsų visuomenės įnašo į
Lietuvos ūkį – Santariškių gydymo
centro statybą. Mes Lietuvoje žino-
me, kaip tikslingai veikia jūsų kol-
dūnų balių sukauptos lėšos.” Toliau
prelegentė kalbėjo: ,,Tačiau jau pas-
kutiniuosius dešimt metų kuriame
valstybę tokią, kokios nori valdanti
partija ar už jos nugaros stovinti fi-
nansinė grupuotė. Amžinųjų vertybių
skalė pakeičiama pinigais, o tarpusa-
vio santykiai grindžiami pataikavimu
ir papirkinėjimu. Meilė Tėvynei ir
gimtajai žemei, dora, sąžinė ir garbė
tapo nebereikalingi, nes jie trukdo
plėtotis konjunktūrinei aplinkai. Ne-
jau pamiršome, kad išliksime tik tuo-
met, kai vieningai ginsime tautos in-
teresus, vaikus auginsime šalies pa-
triotais, kai stiprinsime ūkį ir tvarką
šalies viduje, kai bus pasitikėjimas
tarp eilinio piliečio ir valdžios.”

B. Valionytė šventės metu kalbė-
jo ne tik apie netvarką valdžios viršū-
nėje, bet ir padarė labai malonią
staigmeną. Ji savo kalbos metu pris-
tatė gausiai iliustruotą dviejų dalių
knygą „Didžioji Lietuva” apie istori-
nes Lietuvos pilis, esančias už Lietu-
vos ribų. Ji papasakojo, kad dalyvavo
istorikų išvykose apžiūrint Baltgu-
dijos-Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos
kraštuose likusius Lietuvos karalių
pilis. Dauguma pilių yra atstatytos ir
dažniausiai yra naudojamos vienuo-
lynų nuožiūra. Ji tikino, kad reikia
nuvažiuoti ir pajusti, ką reiškia būti
lietuviu, kai vietiniai, išgirdę svetimą
šneką, susidomi ir pirmas klausimas
yra, ar nesame lenkai, o sužinoję, kad
lietuviai, priima kaip gerbiamus sve-
čius. Tada ne tik protas, bet ir stubu-
ras atsitiesia, vaizdžiai pasakojo kal-
bėtoja. Baigdama ji pasakė: ,,Mes esa-
me tos valstybės ainiai, turime per-
duoti vaikams, anūkams paveldą. Di-
džioji Lietuvos istorija moko, kaip
mylėti ateitį, rūpintis savo žeme, jos
kalba ir tarmėmis. Kol tas gabaliukas
žemės yra Lietuva, turime didžiuotis,
kur bebūtumėm, nes jo likimas mūsų
rankose. Valstybė esame mes visi. Te-
gul kalba Nukelta į 10 psl.

Kalba signatarė Birutė Valionytė.

Visi sustoję kartu dainavome. Matyti Angelė ir Algis Bliudžiai, Daiva Čeka-
nauskaitė-Navarette, Janina Čekanauskienė, Algimantas Žemaitaitis, už jo
matyti Birutė Valionytė ir kiti. Inos Petokienės nuotr.
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VIDA BAGDONAVIÇIENÈ
LISS programû pavaduotoja
Lietuvoje
Specialiai ,,Draugui“ iš Lietuvos

Apie Lietuvos ūkio padėtį

Ūkio viceministras Rimantas
Žilius pristatė Lietuvos ūkio poky-
čius, šalį ištikus ekonominei krizei.
Pasak jo, visi ekonominiai rodikliai
rodo, kad nuosmukis pasiekė 1998–
1999 m. lygį, o tai reiškia, kad Lietu-
vai nepavyko per tą laiką pakeisti
savo ekonomikos į kokybiškai naują
lygmenį. Nors pasikeitė eksporto
kryptys, bet gilesnių pokyčių neįvy-
ko. Eksporto geografija netapo mar-
gesnė, įvairesnė, todėl krizės metu
buvo prarastos rinkos. Ūkio vicemi-
nistras įsitikinęs, jog kliudė tai, kad
buvo skiriamas nepakankamas dėme-
sys aukštos pridėtinės vertės veiklai,
trūko rizikos kapitalo finansavimo,
vyravo nepalanki verslui aplinka bei
nelankstūs darbo santykiai. Tik Lie-
tuvos informacinės technologijos (IT)
yra pasaulinio lygio. ,,Mūsų tikslas
yra kurti sumanią ekonomiką (angl.
smart economy), kur didžiausias dė-
mesys turėtų būti skiriamas paslau-
gų sričiai”, – teigė R. Žilius. Pasak jo,
2010 m. tikslas būtų išsaugoti tai, kas
sukurta, 2015 m. tikslas – tapti Šiau-
rės Baltijos regiono paslaugų centru,
2020 m. tikslas – Lietuva kaip nau-
jovių centras. Šiuo metu Lietuva pa-
gal konkurencingumą užima 53 vietą
pasaulyje, R. Žiliaus teigimu, Lietuva
ateityje norėtų patekti į dešimtuką.
,,Būsime ne pigesni tarp pigių, o
pigesni tarp inovatyvių”, – sakė jis.

Ūkio viceministras paminėjo apie
konkrečių agentūrų, siekiant pri-
traukti į Lietuvą investicijas, skatinti
ekonominį augimą, sukūrimą. Savo
pranešimo pabaigoje R. Žilius pakvie-
tė pasaulio lietuvius jungtis prie Lie-
tuvos ekonomikos siekių.

Į JAV LB Krašto valdybos
pirmininko Vyto Maciūno klausi-
mą, kada ši viceministro pristatyta
ekonominė vizija buvo suformuota,
viceministras atsakė, jog tai yra pra-
eitų metų Ūkio ministerijos darbo
rezultatas. Taip pat pridūrė, jog kai
kurie pokyčiai jau vyksta viešųjų
pirkimų srityje, yra ir politinių po-
kyčių, siekiant pritraukti investicijas.
Tačiau perspėjo, kad laukia dar labai
daug derinimų tarp ministerijų, pa-
vyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje.

LR Seimo narė Asta Baukutė
domėjosi, kaip vyksta švietimo poli-
tikos įsiliejimas į ūkio tobulinimą,
kas už tai yra atsakingi. Viceminist-
ras R. Žilius sutiko, kad politikos dia-
logas su švietimu vyksta lėtai ir at-
sargiai. Šiuo metu kartu su Švietimo
ir mokslo ministerija kuriami planai
dėl kompetencijų ugdymo. Nors, sakė
viceministras, daug kas priklauso ir
nuo kiekvieno konkretaus atvejo, nuo
konkrečių specialistų paklausos.

Joana Kuraitė-Lasienė, Ka-
nados LB krašto valdybos pir-
mininkė, domėjosi, kaip pati Ūkio
ministerija mato pasaulio lietuvius
bendrame Lietuvos ūkio kontekste ir
kaip planuotų pasinaudoti užsienio
lietuviais.

,,ICC Lietuva” atstovė Dalia
Verslovaitė papasakojo apie sėk-
mingą 2009 m. vykusį Pasaulio lietu-

vių ekonomikos forumą (PLEF), kaip
erdvę, kur galima sužinoti apie kitus
lietuvių kilmės verslininkus pasauly-
je. Šiais metais PLEF vyks Didžiojoje
Britanijoje, Londone.

JAV LB atstovas dr. Jonas
Prunskis kėlė klausimą – kodėl rei-
kia investuoti į Lietuvą, juk, jo nuo-
mone, tai daryti sunku dėl biurokra-
tijos, mokesčių. J. Prunskio įsitiki-
nimu, euro įvedimas būtų teigiamas
veiksnys investuojant Lietuvoje.
Rūta Avulytė-Moreira kėlė klausi-
mus dėl pagalbos susisiekiant su
Lietuvos verslininkais, dėl skaidrumo
bei būtinumo keisti Lietuvos darbo
santykių kultūrą. Viceministras nuo-
širdžiai pripažino, kad yra būtina
pastarąją sritį modernizuoti ir keisti.
LR Seimo narys Paulius Saudar-
gas domėjosi, kodėl Lietuvos ūkio
vizijoje nepaminėtas žemės ūkis.

JAV ambasados Politikos ir
ekonomikos skyriaus vadovas
John Finkbeiner kalbėjo apie in-
vesticijų skatinimą Lietuvoje. Jo tei-
gimu, JAV ir Lietuva yra partnerės:
JAV administracija pradėjo skatinti
eksportą, o Lietuva – investicijas.
JAV ambasados atstovas priminė, jog
jo šalies ekonominiai ryšiai su Lietu-
va nėra stiprūs – Lietuvoje JAV pagal
gaunamų investicijų skaičių yra 11-
ta. ,,Nors Rusija yra pagrindinis Lie-
tuvos partneris, – teigė J. Finkbeiner,
– mes siektume pagerinti ir JAV pozi-
cijas.” Diplomato nuomone, pagrindi-
niai dalykai, kurie trukdo pradėti
verslą Lietuvoje, yra biurokratija, ko-
rupcija, mokesčiai ir atskirtumas.
Lietuva turėtų prisistatyti pasauliui
kaip jungtis su Ukraina ir kitomis
Rytų Europos valstybėmis – regionu,
į kurį JAV verslininkai domėtųsi
ateiti. Lietuvių išeivių bendruomenės
čia galėtų padėti. Per pastaruosius
keletą Lietuvos pastangos tapti IT
vieta sudaro naujas prielaidas ateiti
JAV investuotojams, sakė JAV diplo-
matas.

,,Kai kurie investuotojai prašo
‘vieno langelio’ principo pradėjus ver-
slą Lietuvoje, sutvarkytų mokesčių
sistemos, nes kitaip sunku prog-
nozuoti verslą”, – sakė J. Finkbeiner.
Jis pabrėžė lankstumo siekiant įdar-
binti žmones būtinumą. Įžvelgė ko-
rupciją viešai vykdomuose konkur-
suose. Norint tai įveikti, prelegento
nuomone, reikalingas dialogas tarp
Vyriausybės ir verslo. JAV ambasados
Politikos ir ekonomikos skyriaus va-
dovas įsitikinęs, jog galima sukurti
gerą bendradarbiavimą tarp Lietuvos
ir JAV, ir JAV ambasada yra pasiren-
gusi dirbti karu su visais Lietuvoje.

Nukelta į 11 psl.

ANTROJI SEIMO–PLB
KOMISIJOS POSĖDŽIŲ DIENA

Barbora Radvilaitė ir
Bona Sforza: abi –
Lenkijos karalienės

ALEKSAS VITKUS

Kai šeštajam Jogailaičių dinastijos Lenkijos karaliui Zigmantui, Jo-
gailos anūkui, suėjo beveik 50 metų, 1517 m. mirė jo pirmoji žmo-
na, jam nepalikusi įpėdinių. Antrosiomis savo vedybomis Zigman-

tas dinastijai viltį rado Italijoje. 1518 m. jis vedė Milano kunigaikščio duk-
terį Bona Sforza. 1520 m. jiems gimė sūnus Zigmantas Augustas (ZA). Pa-
vojus užgesti lietuviškai-lenkiškai Jogailaičių dinastijai, ko labai laukė vo-
kiečiai ir rusai, išnyko.

Zigmantui, kurį bajorai jau buvo pripratę vadinti Senuoju, rūpėjo iš-
laikyti sūnui sostą. Tuo dar labiau rūpinosi karalienė Bona, kurios pastan-
gomis ZA 1522 m. buvo pripažintas Lietuvos sosto paveldėtoju. Jau 1529
m. tėvams pavyko jų 9-metį sūnų paskelbti būsimu Lenkijos karaliumi.
Taip dvidešimčiai metų susiklostė keista padėtis, kai jungtinę valstybę tuo
pačiu metu valdė net du karaliai Zigmantai: Senasis – Krokuvoje, o jauna-
sis – Vilniuje.

O Bona darbavosi Krokuvoje. Ji per savo vyrą siekė pavesti pareigas
savo šalininkams. Jų pagalba ji netrukus išpirko didžiulius žemės plotus –
taip ilgainiui abipus Lietuvos-Lenkijos sienos susidarė asmeniškai Bonos
valdoma kunigaikštija, savo dydžiu pranokusi senąsias Mozūrijos valdas.
Griežtai prižiūrėdama savo seniūnus ir reikalaudama iš jų smulkių atas-
kaitų, išsimokslinusi, protinga, bet šykšti italė nesikišo į politiką, tačiau
sumaniai didino ir tvarkė savo įgytus turtus.

Bona auklėjo savo sūnų, apsupusi jį italais humanistais, kurių svar-
biausias buvo Jonas Amatas iš Sicilijos. Augdamas motinos dvare, ZA pri-
prato prie lengvo ir palaido gyvenimo. Užaugo jis nepaslankus, viską atidė-
liojąs ir dėl to net pramintas „Rytoj”. Nors ir gabus, darbštumo, priešingai
nei jo tėvui, jam trūko. Jaunuolis, Bonos ir Amato auklėjamas, pasinėrė į
pramogų sūkurį. Nerūpestingas dvaro gyvenimas jam leido turėti ne vieną
moterį. Vykdamas į Lietuvą, ZA santykiavo su Bonos atsivežtąja 40 metų
Diana di Kardona, išsaugojusia savo grožį ir itališką temperamentą. Bet ir
ji liko tik dar vienu jaunojo Jogailaičio „kolekcijos” daiktu.

1543 m. ZA vedė Habsburgų giminės Elžbietą, išrūpintą tiek daug iš
tos santuokos tikėjusio tėvo. Deja, žmona netrukus 1545 m. mirė. 1544 m.
ZA persikėlė į Vilnių, kur jis įkūrė puikų dvarą ir baigė statyti tėvo pra-
dėtus renesanso stiliaus Valdovų (dabar vėl atstatomus) rūmus.

Greta Valdovo rūmų gyveno jauna našlė Barbora Radvilaitė, sesuo
Mikalojaus, žinomo Radvilos Rudojo vardu. Ji 1538 m. buvo ištekėjusi už
Naugarduko vaivados Stanislovo Goštauto, kuris pasimirė 1542 m. Bar-
bora grįžo į Vilnių ir apsigyveno prie motinos, taip pat našlės. Radvilaitė iš
pradžių buvo lyg ir eilinė ZA meilužė. Bet taip atsitiko, kad eilinis jaunojo
našlio ZA „pasižmonėjimas” virto atsidavusios meilės ryšiu, panašiu į Šek-
spyro Romeo ir Džiuljetos istoriją. Jų tokią glaudžią draugystę pastebėjo
jos brolis Mikalojus Rudasis. Politiniu atžvilgiu jis tai draugystei pritarė, ir,
siekdamas išsaugoti Radvilų šeimos garbę, reikalavo, kad ZA Barborą
nedelsdamas vestų. Jungtuvės įvyko 1547 m. slaptai, atvykus tik kunigui.

Po du mėnesius trukusio medaus mėnesio ZA išsiuntė Barborą į Rad-
vilų dvarą Dubingiuose, o pats pradėjo rūpintis, kaip gauti šiai santuokai
savo tėvo ir Lietuvos bei Lenkijos ponų sutikimą. Jam buvo aišku, kad
niekam nepatiks toks valdovo susigiminiavimas su ponų šeima. Jo motina,
karalienė Bona į tą santuoką irgi labai nedraugiškai žiūrėjo.

Savo senatvėje Zigmantas Senasis, kankinamas sunkios ligos, vis la-
biau ėmė pasiduoti savo žmonos įtakai, kuri Lenkijoje jau turėjo įgijusi
didelę valdžią ir šeimininkavo savo vyro vardu. Panašiai kaip JAV prezi-
dento Woodrow Wilson žmona Edith, po jo 1919 m. rugsėjo 26 d. patirto
insulto daugiau kaip metus pati valdė Ameriką. Zigmantas mirė 1548 m.,
paliegęs, sulaukęs 81 metų amžiaus, nesužinojęs, kad jo sūnus jau buvo
vedęs Barborą Radvilaitę.

Sužinojęs apie tėvo mirtį, ZA tuojau įsakė Barborą atlydėti į Vilnių,
kur ji buvo iškilmingai sutikta ir pripažinta didžiąja kunigaikštiene. Ka-
ralienės Bona kurstomi lenkai, dar bijodami, kad per Barboros vedybas
neiškiltų įtakingoji Radvilų šeima, reikalavo, kad jungtuvės būtų panai-
kintos, bet tai vykdyti ZA griežtai atsisakė. Vengdama su marčia susitikti,
Bona su savo dukterimis išvyko į Mazoviją.

ZA, supratęs, kad Seimui veikiant, jis santuokai su Barbora sutikimo
nesulauks, Seimą paleido. Į reikalavimus išsiskirti, ZA atsakė, jog „esu
surištas visomis bažnytinėmis apeigomis ir neturiu tokios sąžinės, kad
galėčiau tą ryšį ardyti”. Ilgainiui paaiškėjo, kad lenkai klydo, manydami,
jog tos jungtuvės tarp užsienio valdovų reikš Lenkijos sosto pažeminimą.
Tad po dvejų metų Barbora buvo 1550 m. Krokuvoje iškilmingai karūnuo-
ta Lenkijos karaliene. Deja, sunkios nežinomos ligos pakirsta ji mirė jau
1551 m. Daug kas įtarė Boną ją nunuodijus.

Niekada nepripažinusi Barboros savo marčia, Bona 1556 m. slapta grį-
žo į Italiją, pagrobusi 430,000 dukatų ir brangenybes iš karališko iždo. Tą
jos „Atsisveikinimą” balandžio 18 d. Pasaulio lietuvių centro muziejuje
dramatiškai atskleidė Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė
„Draugo” surengtame spektaklyje. O man tai sukėlė norą prisiminti ir visą
Bonos sūnaus, Lenkijos karaliaus ZA antrosios žmonos Barboros Radvilai-
tės nelaimingos ir tragiškos meilės istoriją.

Mirdama Barbora pareiškė norą būti palaidota Lietuvoje. ZA, pildy-
damas jos norą, atlydėjo jos kūną į Vilnių, jodamas arba eidamas pėsčias.
Katedros rūmuose atgulė abi ZA žmonos – Elžbieta ir Barbora. ZA labai
išgyveno dėl Barboros mirties. Nors vedė dar kartą, bet vėliau išsiskyrė,
neradęs tolesnio gyvenimo prasmės.

Joana Kuraitė-Lasienė, Kanados LB
krašto valdybos pirmininkė.

Ray Vyšniausko nuotr.
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,,’Draugo’ lietuviukų” skaitytojai, 
redakcija laukia jūsų rašinėlių ir nuotraukų 

apie renginius mokyklose.

Šiandien mūsų puslapyje svečiuojasi vaikai iš Lietuvos. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga kartu su „Lithuanian Freedom Through Education
Fund, Inc.” (Švietimo Lietuvos laisvei fondas) ir švietimo savaitraščiu „Dialogas” organizavo rašinių ir eilėraščių konkursą „Teisės ir pareigos man ir mano
draugams”. Jis skirtas paminėti Tarptautinę vaiko teisių dieną, švenčiamą svarbiausiojo vaiko teises ginančio dokumento – Jungtinių Tautų Vaiko teisių kon-
vencijos – pasirašymo dieną. Konkurse galėjo dalyvauti visi norintys 9–14 metų vaikai, gyvenantys Lietuvoje. 2009 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos
Seime vyko vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos ir bendraminčių organizuoto rašinių konkurso ,,Teisės ir pareigos man ir mano draugams‘‘ laimėto-
jų apdovanojimas. Dovanas, kurias įsteigė „Lithuanian Freedom Through Education Fund, Inc.”, įsikūręs California” gavo ir mokinių mokytojai. Siūlome
jums paskaityti, ką mąsto apie teises ir pareigas Lietuvos moksleiviai.

Redaktorė

Buvusi Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė (septinta iš kairės) ir „Lithuanian Freedom Through
Education Fund, Inc.” pirmininkė Liuda Avižonienė (stovi aštunta iš dešinės) su rašinių konkurso laimėtojais ir jų moky-
tojais.                                                                          Nuotraukos iš asmeninio L. Avižonienės albumo

Globos namuose aš jau aštuone-
rius metus. Nesupratai, kur? Vaikų
globos namuose. Juose gyvena tie
vaikai, kurie negali gyventi savo tėvų
namuose. Neklausk, priežasčių daug,
kalbėt sunku.  Žinau tik tiek – reikia
gyventi ateitimi – šviesia, viltinga.

O šiandien aš džiaugiuosi dabar-
timi – linksma, padykusia, ne visada
įsipareigojančia, dažnai žeidžiančia.
Nieko nepadarysi – rinktis nėra iš ko.
Štai ir šiandien. Naujokas Modestas
iš niekur nieko ėmė mane ir iškeikė.
Nesupratau už ką, bet ir klausti ne-
drįsau. Nenorėdama, kad kas nors
matytų mano ašaras, išėjau  Spenglos
link. Miško vėsa gesino mano skaus-
mą, bet širdis daužyte daužėsi tarsi
sugautas paukštis. Maniau, įbrisiu į
ledinį upelio vandenį, bus lengviau.
Kur tau! Ašaros kaip pupos krito upe-
lio gelmėn ir nešėsi tolyn į miško
gilumą. Niekam aš nereikalinga. Net
ašaros ir tos bėga, rieda ir kažkur
dingsta.

Ilgai sėdėjau ant upelio kranto.
Prisiminiau tą dieną, kai atvykau į
Valkininkų vaikų globos namus. Bu-
vau nedrąsi, pasimetusi, bijojau, kad
nesuprasiu. Klydau. Grupės auklėto-
jos, vaikai greitai priėmė į savo gyve-
nimą.  Tapau sava, atviresnė,  rames-
nė. Nuo pirmos dienos stengiausi
būti gera auklėtine ir drauge. Pirmą
kartą sužinojau, kad negražu keiktis,
šiurkščiai elgtis ir kalbėti, gadinti
globos namų turtą, šiukšlinti, kur
pakliu vo. Juk čia dabar mano namai.
Mūsų namai. O visi viena, didelė šei-
ma... Jeigu šeima, tai kodėl Modestas
taip elgiasi? Auklėtoja, sužinojusi
mano širdgėlą, nuramino – berniukas
elgiasi taip, nes jaučiasi dar svetimas
ir bando pasislėpti po pikto, baisaus
vaiko kauke. Jam reikia padėti: su-

prasti, pažinti jį, pavadinti vardu ir
pasakyti, kad čia mes visi tokie, no-
rintys užgydyti gyvenimo padarytas
žaizdas, turintys teisę į laimingą
rytojų.

Tik ne visi vaikai supranta, kad
laimingas rytojus ne veltui. Kad ir
mums moka už gražius batelius,
drabužėlius, naujus baldus, knygas,
sąsiuvinius. Žiūrėk, jau kuris ir mak-
noja po balas naujutėlaičiais batais.
Arba apsimovė naujus džinsus – ir po
medžius karstosi. O knygos, sąsiuvi-
niai! Gaila žiūrėti į bet kur numestą
knygą, ištepliotą sąsiuvinį.  Atrodytų,
taip nesunku mokymo priemones
susidėti į lentynas, pasikabinti krepšį
ar susirinkti saldainių popierėlius.
Neiškenčiu – einu kartais ir sutvar-
kau. Bet nei ačiū nepasako, atrodo,
taip reikia. Įprasi tausoti ir tvarkytis
nuo mažens – visą gyvenimą brangin-
si ne tik daiktą, rūbą, bet ir žmogų.

Taip, tai tiesa. Tiesa ne vieną
kartą girdėta. Bet kaip norisi kartais
padūkti, nevalyti dulkių, neklausyti
auklėtojų. Bet ar supras suaugusieji?
Ar pateisins mus, kad išdaužėme
lango stiklą ar valgykloje mėtėmės
bandelėmis, kad pabėgom iš pamokų
ar išplūdome auklytę? Kažin, ar už-
teks kantrybės mano globėjai Nadiai?
Ar didelė jos išmintis, kad nuvestų
mane doros keliu? Noriu, tikiu, ti-
kiuosi, kad ir man nusišypsos laimė.
Suaugusieji siekia ir tiki, kad mes nu-
tiesime savo tiltus per ašarų, skaus-
mo bedugnę, tiltus, kuriais eisime
drąsiai, susikibę rankomis su arti-
mais žmonėmis.

P. S. Rašau, rašau, bet kada ir
kam išsiųsiu, nežinau.

Renata Nanartavičiūtė
Valkininkų vidurinė m-la, 8 kl.

Neišsiųstas laiškas

Būk drąsus, jei nori ko pasiekti
Toji diena buvo niūri. Nuskam-

bėjus skambučiui į pertrauką korido-
riuje prasidėjo šurmulys. Mums tu-
rėjo būti rusų kalbos pamoka. Drau-
gės ėjo priekyje. Nusileidau laiptais į
pirmą aukštą. Netoli rusų kalbos ka-
bineto pamačiau ratu stoviniuojančių
berniukų būrį. Viduje rato pamačiau
savo draugą. Jį vyresnieji kumščiavo.
Visi klasės draugai praėjo abejingai,
lyg niekur nieko. Aš nepajėgiau taip
praeiti. Juk mano pareiga – ginti, už-
stoti ir padėti draugui. Priėjusi ban-
džiau įlįsti į rato vidurį. Nepavyko...
Bandžiau berniukus pastumti, kad
galėčiau prieiti prie draugo. Ne-
pavyko... Tada sušukau: „Liaukitės!!!
Kodėl nestumdote jėga sau lygių
berniukų? Manote pasirodysite esą
‘ereliai’, nuskriaudę silpnesnįjį? Gal
ir padarysite įspūdį savimyloms, bet

tik ne man. Aš gerbiu tylius, ramius
ir gerai besimokinančius vaikinus.
Visai jokio įspūdžio man nedaro jūsų
jėga ir ‘kietumas’.”

Net pati nesitikėjau, kad tiek
turiu drąsos. Berniukai nutilo, suklu-
so. Iš jų žvilgsnių supratau, kad jie
susigėdo. Vienas sumykė: „Esi tikra
draugė, jei taip drastiškai gini savo
draugą...”

Jie nuėjo nuleidę galvas. Likome
stovėti tik mudu – draugai. Draugo
„ačiū” sušildė visą dieną.

O šis įvykis paskatino mane žiū-
rėti į žmones su meile. Žinau savo
teises, prisiminiau ir vieną pareigą:
užstok silpnesnį.

Urtė Baranauskytė
Šiaulių r. Bazilionų vidurinė 

m-la, 8 kl.

Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyk-
los mokytoja L. Bručkienė, nugalėto-
ja S. Stončiūtė ir buvusi Vaiko teisių
apsaugos kontrolierė R. Šalaševičiūtė
(viduryje). 

Prieš 20 metų – 1989 metų lap-
kričio 20 d. Jungtinių Tautų Gene-
ralinė Asamblėja priėmė Vaiko Teisių
konvenciją. Teisės yra tai, ką mes
gauname vos gimę ir kurios mums
priklauso vien todėl, kad esa me žmo-
nės. Apie šias, vaiko teises ir parei-
gas, aš ir kalbėjau rašinyje ,,Tei sės ir
pareigos man ir mano drau gams”. Aš
ir mano lietuvių kalbos mokytoja Č.
Mikužienė buvome pa kviestos į Lie-
tuvos Respublikos Sei mą pasiimti ap-
dovanojimų.

Šventinį renginį pradėjo Seimo
Žmogaus teisių komiteto pirmininkas
Arminas Lydeka. Turėjome išskirtinę
progą pamatyti Inesos Kurklietytės
dokumentinį filmą „Būti mylimam”.
Skaičiai byloja, kad kasmet Lietuvoje
našlaičiais ir be globos lieka 3,000
vaikų. Žiauru, tiesa?

Renginio dalyvius pasveikino
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė
Rimantė Šalaševičiūtė. Ji citavo ra -
šinėlių ištraukas, pasidžiaugė, kad
daug Lietuvoje kūrybingų vaikų. Iš

tūkstančio kūrybinių darbų I–III
vietomis įvertinti 18  devynerių – ke -
turiolikos metų mokiniai.

Pati linksmiausia dalis – apdova-
nojimai. Mano rašinys buvo įvertin-
tas II vieta. Apdovanojimą gavau iš
pačios Vaiko teisių apsaugos kon-
trolierės R. Šalaševičiūtės rankų. O ir
dovana man – labai vertinga. Pačioje
garbingiausioje vietoje pasikabinau
padėkos raštą, o skaitmeninis fotoa-
paratas – man netikėta staigmena ir
labai reikalingas.

Mokausi Ketvergių pagrindinėje
mokykloje. Čia labai miela – išties,
šau ni mokyklos bendruomenė. Mus
moko aukšto intelekto, aukštos kval-
ifikacijos mokytojai.

Ketvergiai man suteikė teisę pa-
siekti pačių geriausių pasiekimų ug-
dymosi srityje. Yra plačios galimybės
sportuoti, šokti, plėsti akiratį.

Greta Šmaižytė 
Ketvergių pagrindinė m-la    

8 kl. 

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

Gydytojos Onos Radzevičienės
straipsnelis „Apie lašinius” („Drau-
gas”, 2010 m. balandžio 16 d., p. 2)
suglaustai, įdomiai ir įtikinamai pri-
mena apie užmirštas (ar norimas
užmiršti) lašinių gerąsias ypatybes,
išryškindamas jų gydomąsias galias
ir maistingumą. Tai ypač svarbu šiais
laikais, kai žmonės yra gąsdinami jų
kenksmingumu sveikatai ir jų vengia
kaip velnias kryžiaus. Ta nepagrįsta
baimė glūdi ne pačiuose lašiniuose,
bet besaikiame (kaip ir kiekvieno
maisto) jų vartojime. Autorė tą ir pa-
brėžia.

Neįmanoma įsivaizduoti Lietu-
vos be lašinių – tų delno storumo,
gerai įsūdytų, kadugių dūmuose iki
auksiniai rudos spalvos išrūkytų
palčių. Lietuvoje lašiniai buvo nepa-
keičiamas darbymetės valgis. Jie ne-
gesdavo net ir vasarą pakabinti pa-
lėpėje be jokių šaldytuvų, nors nuo

karščio kartais imdavo tirpti ir lašėti.
Gal iš čia ir atsirado pats žodis „la-
šiniai”?

Karo nepriteklių laikais lašiniai
buvo pinigai, už kuriuos buvo galima
gauti visko. Apie jų gydomąsias galias
byloja ir daug Sibiran ištremtųjų laiš-
kų, kuriuose dėkojama už atsiųstą la-
šinių paltį ar tirpytų taukų kibirą – jų
gyvybės laidą. Teko ir lietuviškoje
spaudoje skaityti, kad lietuviai, vyk-
dami į popiežiaus Jono Pauliaus II
karūnavimo iškilmes Romoje, pasi-
ėmė ir lašinių su juoda duona. Atsi-
rėži bryzą lašinių, uždedi ant duonos
riekės, gal dar pipirų užberi, užkandi
svogūnu ir ko daugiau bereikia. Ir
skanu, ir maistinga, ir pigu, ir... pa-
togu! Kaip į juos bežvelgtum, lietu-
viai ir lašiniai – neatskiriami dvyniai.
Ačiū autorei už drąsą.

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

LIETUVIAI IR LAŠINIAI – NEATSKIRIAMI 
DVYNIAI

R. JOHN RAPŠYS

Dingęs be žinios

Mes su Aubelin buvom gerai su-
sidraugavę. Dažnai pasikeisdavom
laiškais. Žlugus Duvalier diktatūrai
1986 metais, valdantys generolai
padarė Aubelin turizmo direktoriu-
mi, o vėliau paaukštino į Informacijos
ministrus.

Po prezidento Aristide inaugu-
racijos 1991 metais, netikėtai pama-
čiau Aubelin vienoje TV žinių laidoje.
Ką jis mano apie naują valdžią,
klausė reporteris.

„Žmonės, kurie skaityti ir rašyti
nemoka, negali padaryti gerų spren-
dimų”, – jis atsakė, turėdamas ome-
nyje daugumą Haiti balsuotojų. Tai
paskutinis kartas, kai aš Aubelin
mačiau.

Iš pradžių grįždavo mano laiškai,
o paskui visiškai dingo. Matyt, Aube-
lin buvo pakliuvęs į kieno nors ne-
malonę ir, kaip Stalino gulaguose,
dingo be žinios. Visos pastangos per
daugelį metų bandant ką nors apie jį
sužinoti nuėjo niekais.

Margas „Oloffson” pasaulis

Aubelin buvo „Hotel Oloffson”
visuomeninio gyvenimo centras, apie
kurį sukosi įvairaus plauko žmonės:
konsulatų ir ambasadų tarnautojai,
visokie misionieriai ir biznieriai,
azartininkai ir sportininkai, dailinin-
kai ir jachtininkai, turtingi dykaduo-
niai, oro linijų personalas, aukštos
klasės prostitutės iš Paryžiaus ir
žemiausios klasės politikieriai (suk-
čiai) iš Amerikos. Net ir vienas iš
Rockefeller brolių buvo pastebėtas
besikalbąs su „rock” žvaigžde Mick
Jagger. Dauguma jų viešbutyje net ir
negyveno, bet ateidavo reguliariai
„pasižmonėti”.

Mane sudomino trys vyrukai,
kuriuos aš praminiau „Tom, Dick
and Harry”. Jie dėjosi privačiais
pilotais, bet iš tikro buvo „kokaino
lakūnai”, kurie pergabendavo nar-
kotikus. Ta trejukė skraidė tarp Ko-
lumbijos, Haiti, Bahamas salų ir
Amerikos. Truputį nugėrę, pradėda-
vo net viešai girtis apie savo žygdar-
bius. Bandė ir mane įtraukti į tą
biznį. Ir kas jiems ką sakys? Pati
valdžia narkotikais prekiavo.

Tarp daugelio atsimenu dar kelis
tipus. Vienas iš Atlanta vyrukas,

buvo „pasiskolinęs” iš savo bendro-
vės pinigų ir dabar čia gyveno su savo
mulate meiluže. Turėjo pasiutiškai
gerą baritoną. Vis dainuodavo „Some
Enchanted Evening” iš miuziklo
„South Pacific”.

Paskui buvo du broliai, iš Romos,
kurie pardavinėjo rožinius, kryžiu-
kus, statulėles ir panašius religinius
daiktus. Tik susipažinus prie „Hotel
Oloffson” baro, jų pirmas klausimas
man: „Kur čia galima merginų su-
rast?” Jiems sakau: „Prostitucija
Haityje legalizuota. Merginos pačios
jus suras.” Du broliukai – gerai, kad
ne kunigai.

Rūmai, ligoninė, viešbutis

„Hotel Oloffson” išvydo pasaulį
1897 metais kaip Haiti prezidento
sūnaus rūmai. Amerikos marinų il-
gos okupacijos metais (1915–1934) šis
pastatas tapo karine ligonine, per-
pildyta maliarijos ir geltondrugių
aukų. Tuo metu buvo pristatytas
keistas karo ligoninei priedas – gim-
dymo skyrius (marinų prieaugliui
priglausti?).

Norvegų jūrų kapitonas Sven
Oloffson nupirko šią buvusią ligoninę
1935 metais ir taip atsirado negirdė-
tas vardas tropikų saloje esančiam
viešbučiui.  Savo baseine mėgo laikyti
Lotynų Amerikos krokodilus, kaima-
nus (cayman). Svečiai, atrodo, turėjo
pasitenkinti vonia ar dušu. 1950 me-
tais prancūzų fotografas Roger Cos-
ter su savo gražuole haitiete žmona
Laura perėmė viešbutį, bet vardą
paliko.

Dešimt metų vėliau prasidėjo
kita gadynė. Al Seitz, aukšto ūgio,
sunkaus svorio amerikietis iš Con-
necticut valstijos nupirko „Hotel
Oloffson”, kuris greitai pasidarė
Port-au-Prince dėmesio centru. „Tai
bus prieglauda mano draugams”, pa-
reiškė Seitz, perėmęs viešbutį. Bet
pirmiausiai jis išsikvietė savo jauną,
žavingą žmoną Sue Laury iš Penn-
sylvania valstijos.

Nuolat cigarus rūkantis Seitz
mėgdavo pasakoti, kaip jis buvo žiedą
per savo vestuves pamiršęs. Bet grei-
tai susigaudė: nuėmė nuo cigaro po-
pierinį aukso spalvos markės žiedą ir
užmovė nuotakai ant piršto!

Nauja šluota

Naujieji savininkai perdekoravo
viešbutį haitietiškais motyvais, pa-
įvairino maistą, pasamdė prityrusių
patarnautojų. Al ir Sue Seitz su savo
nuoširdumu, atvirumu ir sumaniu
šeimininkavimu įsigijo daug draugų
tarp vietinių ir užsieniečių. Jie asme-
niškai pasitikdavo kiekvieną svečią,
nepaisant, kas jis būtų ar kaip trum-
pai svečiuotųsi. Malonus patarnavi-
mas, puikus maistas, unikalus Cesar
punšas, gyva muzika ir nepamaino-
ma atmosfera daug kas paliko ne-
išdildomą įspūdį.

Vyrui mirus 1982 metais, Sue
Seitz ir toliau sumaniai ir energingai
tvarkė viešbutį. Jų „Hotel Oloffson”
apėmė Haiti turizmo aukso amžių,
maždaug nuo 1971 iki 1985 metų.
Kitais metais, diktatoriui „Baby Doe”
Duvalier pabėgus iš Haiti, prasidėjo
beveik aštuonerių metų kruvinų
riaušių, įmonių plėšimo, susišaudy-
mų, perversmų ir mirtinų sąskaitų
suvedžiojimo laikotarpis.

Per vienerius metus Haiti turiz-

,,Hotel Oloffson” verandoje (iš k.): garsusis Aubelin Jolicoeur, dr. Yves St.
Marc, prancūzų konsulas  Jean-Jaques Girouard ir jo žmona Lisette, 1979 m.

Iš R. John Rapšio asmeninio albumo

LEGENDINIS HAITI VIEŠBUTIS

mas krito nuo maždaug 200,000 iki
50,000 svečių. „Hotel Oloffson” po 51
metų gražaus gyvavimo buvo privers-
tas uždaryti duris.

Viešbutis miršta, legenda lieka

Pats „Time” žurnalas apgailesta-
vo dėl šio legendinio viešbučio užda-
rymo. „A Grand Hotel Checks Out” –
skelbė antraštė vienoje 1986 metų
spalio mėnesio laidoje.  Visi baldai ir
kiti reikmenys buvo paleisti iš varžy-
tinių. Bet niekas neskubėjo pinigų
pakloti. Net ir elegantiškas raudon-
medžio baras, parduodamas už ab-
surdiškai mažą 250 dolerių kainą, ne-

rado pirkėjų.
Ar milžiniškas žemės drebėjimas,

sunaikinęs sostinę Port-au-Prince
pereitą sausio mėnesį, nugriovė ir bu-
vusį viešbutį, nežinau. Net ir nesitei-
ravau. Man ir kitiems, kurie buvo pa-
liesti jo magijos, „Hotel Oloffson” jau
seniai buvo miręs.

Be to, didžiulio meškino, savinin-
ko Al Seitz už baro, be jo žmonos Sue
saulėtos nuotaikos, be nepamainomo
linksmo elegantiško Aubelin Joli-
coeur ir be viso būrio atmintinų žmo-
nių toks viešbutis, nors ir išlikęs, bū-
tų tik prabėgusių šviesių dienų še-
šėlis.   

Pabaiga.

Viena iš viešbučio tarnaičių-kamba-
rinių.

Tęsinys iš balandžio 21 d.

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com
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Atkelta iš 1 psl.
Diplomatas teigiamu ženklu pa-

vadino praėjusį mėnesį įvykusį prem-
jero Andriaus Kubiliaus susitikimą
su Rusijos vyriausybės vadovu Vladi-
mir Putin ir siūlymą steigti dvišalio
pasitikėjimo forumą. Pasak J. Grine-
vičiaus, Rusijos pusė atsakė, kad tai
yra priimtina nuostata. 

URM atstovas taip pat atkreipė
dėmesį į Vyriausybėje svarstomą gali-
mybę įkurti Teisinės pagalbos fondą,
kuris padėtų Lietuvos piliečiams
teikti pavienius ieškinius dėl Sovietų
Sąjungos okupacijos padarytos žalos
atlyginimo. Premjero A. Kubiliaus
potvarkiu sudaryta darbo grupė turi
iki liepos mėnesio parengti ir pateik-

ti Vyriausybei pasiūlymus dėl juridi-
nio asmens, kuris patartų, padėtų at-
stovauti teismuose nukentėjusiems
nuo SSRS okupacijos asmenims dėl
žalos atlyginimo, steigimo ar parinki-
mo.

Iškart atkūrusi nepriklausomybę
1990 metais Lietuva iškėlė sovietinės
okupacijos padarytos žalos atlygini-
mo klausimą. Lietuvos piliečiai iš-
reiškė savo valią dėl žalos atlyginimo
surengtame gyventojų referendume.
2000 m. birželį Seimas priėmė įsta-
tymą ,,Dėl SSRS okupacijos žalos at-
lyginimo”, tačiau konkrečių žingsnių
vykdyti šį įstatymą nesiimta. Rusija
pastaraisiais metais neigia, kad Bal-
tijos šalys buvo okupuotos.

Vilnius, balandžio 21 d. (ELTA)
– Sunkių nusikaltimų padarymu įta-
riamam Drąsiui Kedžiui ir jo dukrelei
atstovaujantis byloje dėl galimo ma-
žametės prievartavimo advokatas Ai-
das Venckus patvirtino, jog įtariamo-
jo artimiesiems nekyla abejonių, kad
Šlienavoje (Kauno rajone) prie marių
rastas negyvo vyro kūnas yra D. Ke-
džio.

Trys D. Kedžio artimos giminai-
tės, tarp kurių buvo ir ieškomojo se-
suo Neringa Venckienė, atpažino, jog
tai – D. Kedys. Pareigūnų kvietimo
atpažinti rastą lavoną D. Kedžio ar-
timieji nebuvo gavę. ,,Kodėl taip nu-
tiko,  galima tik spėlioti. Tačiau neat-
metama tikimybė, kad to siekta. Ke-
lia abejonių ir delsimas tirti bei aiš-
kintis, kas tas negyvas žmogus”, –
stebėjosi advokatas A. Venckus.

Kauno apygardos vyriausiasis
prokuroras Kęstutis Betingis neigė
esant matomų išorinių smurto žymių
ant surasto lavono. Mirties priežastis
dar nenustatyta. Taip pat, vyriausio-
jo prokuroro teigimu, nėra galutinio
patvirtinimo, kad tai – dviejų žmonių
nužudymu įtariamojo D. Kedžio la-
vonas.

Generalinė prokuratūra nutarė
iš Kauno apygardos prokuratūros
perimti baudžiamąją bylą dėl D. Ke-
džio mirties aplinkybių tyrimo. Vals-
tybinėje teismo medicinos tarnyboje
atliekama ekspertizė dėl kūno atpa-
žinimo.

D. Kedžiui prokurorui už akių
buvo pateikę įtarimus dėl dviejų žmo-
nių nužudymo. Buvo paskelbta tarp-
tautinė jo paieška. 

Lietuvoje skrydžiams nèra jokiû kliùçiû

Vakar¨ valstyb∂s ne iki galo supranta, 
kod∂l siekiama okupacijos žalos atlyginimo 

Emigrantai gali b∆ti atleisti nuo mokesçio 

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) –
Nedirbantys, tačiau darbo biržoje ne-
užregistravę ir privalomojo sveikatos
draudimo (PSD) įmokų pernai valsty-
bei nesumokėję gyventojai gali tikėtis
nepriemoką sumokėti dalimis arba
atidėti ir už tai jiems nebus skaičiuo-
jamos palūkanos. 

Išvykimo iš šalies nedeklaravę
emigrantai nuo PSD įmokų mokėji-
mo gali būti atleisti, jeigu Valstybinei
mokesčių inspekcijai (VMI) pateiks
metines pajamų deklaracijas, kuriose
bus nurodyta išvykimo data – tai gali
būti einamieji metai arba penkeri
praėję metai. 

Tokius pasiūlymus dėl gyventojų
įsiskolinimo valstybei už 2009 metus
problemų sprendimo Vyriausybei pa-
teikė PSD klausimą nagrinėjusi dar-
bo grupė. 

Bedarbiai, kurie nebuvo užsire-
gistravę darbo biržoje, bet pernai pa-
tys mokėjo už jiems suteiktas medici-
nos paslaugas, kompensacijų tikriau-
siai nesulauks – darbo grupės išva-
dose tokia galimybė nenumatoma. 

Grupės siūlymais, tie emigrantai,
kurie nedeklaruos išvykimo iš Lietu-
vos, bet pateiks įrodymus, kad nėra
nuolat gyvenantys Lietuvoje, taip pat

galės nepriemoką sumokėti dalimis
arba atidėti. 

Tokias pačias nuostatas, kaip ir
emigrantams, siūloma taikyti ir ne
Europos Sąjungos šalyse studijuojan-
tiems Lietuvos gyventojams. 

Darbo grupė padarė išvadą, kad
dirbantiesiems, buvusiems nemoka-
mose atostogos, jų metu nėra pagrin-
do skaičiuoti PSD įmokų. 

Nepriemoką sumokėti dalimis
arba atidėti taip pat gali tikėtis asme-
nys, dirbantys pagal trumpalaikius
verslo liudijimus, ir individualių įmo-
nių savininkai, dėl vienokių ar kito-
kių priežasčių sustabdę įmonių veiklą. 

Darbo grupės duomenimis, vals-
tybės lėšomis PSD pernai buvo drau-
džiama 1,88 mln. gyventojų (56 proc.
visų gyventojų) – valstybės už juos
sumokėtų įmokų bendra suma siekė
1,08 mlrd. litų, vidutinis įmokos dy-
dis buvo 605 litai. 

1,2 mln. dirbančiųjų gyventojų
(36 proc.) už PSD pernai iš viso su-
mokėjo 2,19 mlrd. litų, jų vidutinis
įmokos dydis siekė 2,200 litų. Šiai gy-
ventojų grupei pernai teko didžioji –
60,7 proc. – visų sumokėtų PSD įmo-
kų dalis. 

Vilnius, balandžio 21 d. (Bernardinai.lt) – Kultūros paveldo departamen-
to laikinoji komisija nustatė, kad remontuojant Aušros vartus buvo sugadin-
tos išlikusios kultūros paminklo interjero autentiškos detalės. Atsižvelgiant į
komisijos išvadas, iš VŠĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos” bus rei-
kalaujama atlyginti Aušros vartų galerijai padarytą žalą ir atstatyti iki sužalo-
jimo buvusią būklę. Buvusios būklės atstatymo darbai, specialistų skaičiavi-
mais, turėtų kainuoti apie 22,000 Lt.  Aušros vartų galerijos į koplyčią remon-
tas buvo vykdomas pažeidžiant teisės aktus.                  Bernardinai.lt nuotr.

Edinburgas, balandžio 21 d.
(ELTA) – Trečią kartą Edinburge
(Jungtinė Karalystė) rengiamo festi-
valio (New Europe Film Festival)
programoje bus rodomas pilnametra-
žis režisieriaus Gyčio Lukšo filmas
,,Duburys”, sukurtas rašytojo Ro-
mualdo Granausko romano motyvais. 

Festivalis Edinburge kasmet pri-
stato naujausius filmus iš Rytų ir Vi-
durio Europos. Šįmet festivalio prog-
ramoje – 12 ilgo metražo vaidybinių
ir animacinių juostų iš Lenkijos, Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos, Rumunijos,
Vengrijos, Slovėnijos ir Kroatijos.
Gausiausiai atstovaujama Lenkijai,
pristatančiai net keturis vaidybinius
filmus.

,,Duburys” sėkmingai pristato-
mas įvairiuose pasaulio kino festiva-
liuose. Pasaulinė premjera įvyko

Monrealio pasaulio filmų festivalyje,
filmas buvo rodytas Indijoje, JAV, Vo-
kietijoje, Švedijoje, o Kairo tarptauti-
niame festivalyje Egipte buvo prista-
tytas pagrindiniam – Auksinės pira-
midės apdovanojimui. Talino tarp-
tautiniame festivalyje filmas apdova-
notas dviem pagrindiniais prizais už
geriausią Baltijos šalių vaidybinį fil-
mą ir geriausią operatoriaus darbą.
,,Duburys” taip pat buvo pristatytas
Rusijos ,,Nikos” prizui, taip pat Ame-
rikos kino akademijos ,,Oskarui” ge-
riausio filmo užsienio kalba kategori-
joje. 

Aktorė iš Ukrainos Oksana Bor-
bat už vaidmenį ,,Duburyje” apdova-
nota ,,Sidabrine gerve”, žinomi Lie-
tuvos aktoriai Jūratė Onaitytė ir Vla-
dimiras Jefremovas pelnė ,,Sidabrines
gerves”  už antraplanius vaidmenis.

Vatikanas, balandžio 21 d.
(BNS) – Popiežius Benediktas XVI
pareiškė, kad Katalikų Bažnyčia
imasi veiksmų prieš pedofilus dvasi-
ninkus, dėl kurių kilęs skandalas su-
krėtė Europą ir Jungtines Valstijas.

,,Aš dalinausi aukų skausmu ir
su jauduliu meldžiausi už jas, pati-
kindamas, kad Bažnyčia imasi veiks-
mų dėl šių nusikaltimų”, – sakė Be-
nediktas XVI, prisimindamas savo
sekmadienio susitikimą su vaikus iš-
naudojusių kunigų aukomis Maltoje. 

Kalbėdamas per savaitės visuoti-
nę audienciją popiežius sakė, jog jaus-
mingo susitikimo su aukomis Maltoje
metu jis ragino žmones ,,nebijoti gy-

venimo audrų ar net dūžtančių laivų,
nes Dievo meilė yra stipresnė už aud-
ras ar dūžtančius laivus”. Šis pareiš-
kimas buvo užuomina į Apaštalo Pau-
liaus prieš 1950 metų Maltoje sudu-
žusį laivą. Pontifiko apsilankymas
saloje taip pat buvo skirtas šiam įvy-
kiui paminėti. 

Popiežius Benediktas XVI, kuris
2008 m. buvo susitikęs su kunigų iš-
naudojimo aukomis Australijoje ir
Jungtinėse Valstijose, dabar išgirsta
vis daugiau kaltinimų, kad Vatikano
hierarchai, įskaitant ir Bažnyčios va-
dovą, dangstė pedofilija kaltintus
kunigus. 

D. Kedžio artimieji neabejoja, 
kad rastas b∆tent jo k∆nas

Bažnyçia imasi veiksmû
Vilnius, balandžio 21 d. (BNS) –

Lietuvoje padėtis skrydžiams yra pa-
lanki ir nelaukiama, kad galėtų pasi-
keisti, teigė oro susisiekimo paslau-
gas teikiančios įmonės ,,Oro navigaci-
ja” generalinis direktorius Algiman-
tas Raščius. 

,,Sinoptikai nenumato, kad ugni-
kalnio dulkės iš Islandijos galėtų
trukdyti skrydžiams. Juo labiau, kad
ir visoje Europoje jau liko tik kelios
tokios vietos – vis dar problematiška
Skandinavija, nors tikimės, kad ji oro
erdvę atidarys. Ugnikalnio dulkių yra
šalia Didžiosios Britanijos, Vokietijos,
tačiau jas galima aplenkti saugiu ats-
tumu”, – sakė jis. 

Anot jo, Lietuvos oro erdvei į
naudą išeis ir lietus, kuris turėtų nu-
plauti ir ugnikalnio dulkes, ir į orą
pakilusias druskas. ,,Vienintelė prob-
lema išlieka lėktuvų trūkumas”, –
sakė A. Raščius. Anot jo, dideliuose
užsienio oro uostuose skrydžiai turė-
tų atsinaujinti per 3–4 dienas, tuo
tarpu Lietuvoje skrydžiams atstatyti
gali prireikti iki savaitės laiko. Atgi-
jęs Islandijos ugnikalnis skrydžius

Europoje sutrikdė nuo praėjusio ket-
virtadienio. 

Dėl Islandijoje išsiveržusio ugni-
kalnio sukeltos oro susisiekimo kri-
zės įstrigusiems Lietuvos keliauto-
jams būtina informacija bus teikiama
visą parą veikiančia nemokama tele-
fono linija. Telefonu +37052628590
keliautojai gaus naujausią informaci-
ją apie skrydžius iš Vilniaus, Kauno
ir Palangos oro uostų, autobusų,
traukinių bei laivų kryptis, ambasa-
dų bei konsulinių skyrių telefonus,
pranešė Susisiekimo ministerija. 

,,Informacinės linijos keliaujan-
tiems tikslas – teikti naujausią infor-
maciją apie kelionės būdus į Lietuvą
ar iš Lietuvos, esant būtinybei nu-
kreipti Lietuvos piliečius ir svečius į
geležinkelių, kelių transporto, keltų
paslaugų teikėjus”, – sakė susisieki-
mo ministras Eligijus Masiulis. 

Ministerija teigia, jog informacija
bus atnaujinama kas valandą. Be to,
ji bus prieinama ir bendrovės ,,Lin-
tel” mokamu informacijos numeriu
118. 

,,Duburys” pristatomas Škotijoje
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agentūros vadovas. Rusija nori įsigyti
iš Prancūzijos vieną jau pastatytą
jūrų desanto puolimų laivą, dar tris
pasistatyti pati pagal leidimą.

BIŠKEKAS 
Nuverstas Kirgizijos prezidentas

Kurmanbek Bakijev, kuris šiuo metu
yra suradęs prieglobstį Baltarusijoje,
pareiškė nepripažįstąs savo atsistaty-
dinimo iš neramumų krečiamos
Centrinės Azijos šalies vadovo parei-
gų. K. Bakijev buvo nuverstas balan-
džio 7 d. per maištą, kuris Kirgizijos
sostinėje Biškeke nusinešė 85 žmo-
nių gyvybes. Nuverstas vadovas su
šeima persikėlė į Minską, kur jį pa-
kvietė Baltarusijos vadovas Alek-
sandr Lukašenka. 

WASHINGTON, DC
Pakistanas pasirašė sutartį su

Jungtinėmis Valstijomis dėl valdo-
mųjų raketų fregatos ,,USS McIner-
ney” pirkimo. Kol kas nenurodoma
tiksli sandėrio suma, tačiau kai kurie
Pakistano šaltiniai teigia, kad ji gali
siekti 65–78 mln. JAV dolerių.

* * *
Irako sukilėliai įsibrovė į Pen-

tagono žvalgybos ir ginklų sistemas,
patvirtino JAV žvalgybos atstovai.
Rusijos naujienų tinklalapis RT,
kuris remiasi dienraščiu „The Wall
Street Journal”, rašo, jog sukilėliai
naudojosi Rusijos programine įranga.
Pranešama, kad įsilaužus į JAV žval-
gybos sistemą, sukilėliai matė ir
tiesiogines vaizdo laidas iš kariškių
nuotolinu būdu valdomų lėktuvų.

* * *
Jungtinių Valstijų iždo departa-

mentas pristatė naują šimto JAV
dolerių banknotą. JAV administraci-
ja banknotų dizainą keičia siekdama
išvengti padirbinėjimo ir apginti
piliečius. Naujojo banknoto pristaty-
mas – tik pirmas žingsnis informuo-
jant visuomenę, kaip atskirti tikrus
ir padirbtus pinigus.

* * *
Bankams ir kitoms finansų tar-

nyboms gali tekti mokėti dar du mo-
kesčius, iš kurių gautomis pajamo-
mis ateityje jiems patiems bus pade-
dama. Remiantis fondo planais, visos
tarnybos turės mokėti banko moke-
stį, kuris iš pradžių visiems bus vie-
nodo dydžio, taip pat – papildomą
pelno ir atlyginimų mokestį.

Pasaulio naujienos

ATĖNAI
Graikijos sostinėje Atėnuose vėl

nuvilnijo streikų banga – darbą nu-
traukė keltų, ligoninių, ministerijų
bei kitų valstybinių įstaigų darbuoto-
jai. Jie protestuoja prieš algų maži-
nimą ir vyriausybės taupymo pro-
gramą. Ši radikaliomis priemonėmis
mėgina nuo bankroto išgelbėti dau-
giau kaip 300 mlrd. eurų skolų tu-
rinčią šalį.

VARŠUVA
Lenkijos prezidento pareigas

laikinai einantis Bronislaw Komo-
rowski paskyrė pirmalaikius prezi-
dento rinkimus birželio 20 dieną. B.
Komorowski, valdančiosios Piliečių
platformos partijos (PO) kandidatas
prezidento rinkimuose, dviejose vie-
šosios nuomonės apklausose gerokai
aplenkė savo galimus varžovus. 

BARSELONA
Mirė buvęs Tarptautinio olimpi-

nio komiteto prezidentas Juan Anto-
nio Samaranch, pranešė BBC. 89
metų J. A. Samaranch buvo atvežtas
į ligoninę Barselonoje, kur buvo gy-
domas dėl sutrikusios širdies veiklos.
Ispanai J. A. Samaranch laikė įta-
kingiausiu asmeniu sporto pasauly-
je, kai jis vadovavo IOC 1980–2001 m. 

MASKVA
Dūmai pateiktas pareiškimo pro-

jektas dėl Sovietų Sajungos ir Vo-
kietijos 1939 m. pasirašytos sutar-
ties, žinomos kaip Molotov-Ribbent-
rop paktas, pripažinimo istoriškai
svarbia. Deputatai – komunistai ma-
no, kad pareiškimą reikia priimti iki
Pergalės II pasauliniame kare 65-ųjų
metinių minėjimo, kad daliai Rytų ir
Vakarų Europos valstybių, teigian-
čių, kad dėl karo kilimo vienodai kal-
tos fašistinė Vokietija ir Sovietų Są-
junga, ,,sukliudytų klastoti istoriją”.

* * *
Rusija apsisprendė pirkti iš Pran-

cūzijos ,,Mistral” klasės karo laivą, o
tokią sutartį tikimasi pasirašyti iki
šių metų pabaigos, pranešė Rusi-
jos valstybinės ginkluotės prekybos

EUROPA

Strasbūras, balandžio 20 d.
(BNS) – Europos Parlamentas (EP)
aptarė padėtį, susiklosčiusią sutrikus
oro transportui po ugnikalnio išsi-
veržimo Islandijoje. Europarlamenta-
rai svarstė, ar Europos Sąjunga (ES)
neturėtų padėti skrydžių bendro-
vėms įveikti patirtus nuostolius, taip
pat ragino veiksmingiau plėtoti
Europos geležinkelių transportą.

Nors ES neturi formalių galių
tvarkyti oro erdvę, Sąjungos šalių at-
sakas į kilusią krizę buvo darnus ir
lankstus, teigė ES Tarybai pirminin-
kaujančios Ispanijos Europos reikalų
ministras Diego López Garrido. Jis
sakė, jog ES šalių transporto minis-
trai vaizdo konferencijoje pritarė
,,Eurocontrol” nutarimui iš dalies
atverti Europos oro erdvę, suskirstyti
ją į tris sritis pagal ugnikalnio dulkių
kiekį ir nuolat atnaujinti duomenis.
Valstybės taip pat imasi pastangų
skatinti gyventojus naudotis kitos
rūšies transportu, pridūrė ministras.

ES transporto komisaras Siim
Kallas sveikino sprendimą iš dalies
atverti Europos oro erdvę. Jis pa-
žymėjo poreikį atsižvelgti į padėtį
Europos mastu, tačiau pabrėžė, kad
Europos Komisijos galios šioje srityje
yra ribotos, o sprendimas uždaryti
oro erdvę buvo pasiūlytas nepriklau-
somų specialistų. Komisaro įsitikini-

mu, aviacijos sauga yra svarbiausias
uždavinys ir dėl jos negali būti daro-
ma išlygų. Jis sakė, jog Komisija ben-
dradarbiauja su ES šalių ministrais ir
,,Eurocontrol” siekdama atnaujinti
skrydžius. Savo ruožtu S. Kallas pa-
ragino valstybes veiksmingai įgyven-
dinti ,,bendro Europos dangaus” tei-
sės aktus, taip pat geriau užtikrinti
ES reglamente numatytas keleivių
teises.

Pranešama, kad ugnikalnio išsi-
veržimas Islandijoje Jungtinių Valsti-
jų ekonomikai padarė žalos už 650
mln. JAV dolerių, skelbia JAV turiz-
mo sąjunga. Tokia padėtis turėjo įta-
kos daugiau nei 6,000 žmonių darbui.

„Didžiuliai ekonominiai nuosto-
liai – vidutiniškai 130 mln. JAV do-
lerių per dieną – rodo, kaip daug šalių
yra priklausomos nuo turizmo ir
kokie gali būti rimti sprendimai dėl
oro erdvės uždarymo”, – sakė JAV
turizmo sąjungos prezidentas Roger
Dow.

Jo teigimu, oro bendrovės buvo
priverstos atšaukti 78 proc. skrydžių.
R. Dow taip pat sakė, kad bandomieji
skrydžiai parodė, jog sprendimas dėl
skrydžių virš Europos visiškas nu-
traukimas buvo skubotas. Tuo pačiu
R. Dow pridūrė, kad keleivių saugu-
mas visuomet turi būti svarbiausias
oro bendrovių uždavinys.

RUSIJA

AZIJA

Maskva, balandžio 21 d. (BNS) –
Rusija ir Ukraina turėtų stiprinti
dvišalius santykius, pareiškė Rusijos
prezidentas Dmitrij Medvedev per
susitikimą su Ukrainos prezidentu
Viktor Janukovič Charkov mieste. 

Abiejų šalių vadovai sutiko, kad
Rusijos ir Ukrainos santykiai buvo
atšiaurūs Kijevą valdant ankstes-
niam prezidentui Viktor Juščenka. D.
Medvedev pridūrė, kad dabar svar-
biausia ,,užpildyti spragas, kurios
atsirado per pastaruosius keletą
metų”. 

,,Mūsų šalių ekonomikos yra
labai susijusios ir mums reikia pasi-
naudoti šia galimybe siekti geresnių
ekonominių rezultatų. Ateityje keti-
name plėtoti ne tik ekonominius, bet
ir humanitarinius bei draugiškus
ryšius tarp ukrainiečių ir rusų”, –
teigė Ukrainos prezidentas V. Janu-

kovyč.
Po Charkov įvykusio Rusijos ir

Ukrainos prezidentų susitikimo Ru-
sijos dujų bendrovė ,,Gazprom” ir
Ukrainos valstybinė naftos ir dujų
bendrovė ,,Naftogaz Ukrainy” pasi-
rašė dešimties metų trukmės rusiškų
dujų tiekimo Ukrainai sutarties pa-
pildymą. 

D. Medvedev teigimu, Ukraina
gaus 100 JAV dolerių nuolaidą nuo
330 JAV dolerių kainos. Esant kito-
kiai kainai, nuolaida sieks 30 proc.

V. Janukovyč teigimu, Rusija
sutiko su beveik visais Ukrainos pa-
siūlymais dėl dujų. Be to, Ukrainos
prezidentas pranešė, kad Rusija į
Ukrainos dujų sektorių per atei-
nančius 10 metų investuos 40 mlrd.
JAV dolerių. V. Janukovyč pridūrė,
kad priimti sprendimai yra ,,ypatingo
pobūdžio”.

Rusija ir Ukraina ketina stiprinti
dvišalius santykius

JAV

Po Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimo pasirašytas rusiškų dujų tiekimo
Ukrainai sutarties papildymas. EPA nuotr.

Europos Parlamentas aptarè oro
transporto sutrikdymâ
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BAKLAŽANAI
(EGGPLANT)

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

Šeimininkės
patarimai

Iš daržovės istorijos

Baklažanas – bulvinių šeimos
augalas, giminingas pomidorams.
Baklažano tėvynė yra Pietryčių Azi-
jos šalys ir Indija. Vėliau jis, kaip vais-
tingas augalas, pateko į Kiniją bei
Japoniją, o po to ir į Mažąją Aziją bei
Egiptą. Jau tais laikais kai kurios
tautos baklažanus naudojo maistui.
Pavyzdžiui, egiptiečiai ir graikai bak-
lažanus išvirdavo vandenyje arba
sutrindavo, keletą dienų palaukdavo
ir valgydavo.

Šiandien baklažanai auginami
visoje Europoje. Lietuvoje baklaža-
nus galima auginti darže arba šiltna-
myje.

Vertingosios baklažanų savybės

Baklažanai pasižymi vertingomis
dietinėmis savybėmis ir puikiu sko-
niu. Tai nedidelio kaloringumo vita-
minų šaltinis. Baklažanai mažina
cholesterolio kiekį kraujyje, gerina
sergančiųjų ateroskleroze būklę.
Baklažanų minkštimas labai švelnus,
turi daug vandens. Jie turi bakteri-
cidinėmis savybėmis pasižyminčių
pektinų, vitaminų C, PP, daug beta
karotino, vitaminų B1, B2, B5, mine-
ralinių medžiagų. Baklažanuose
esantis kalis gerai veikia organizmo
skysčių apykaitą, gerina širdies rau-
mens darbą ir skatina šlakų pasiša-
linimą. Kadangi dauguma vertingų
maistingųjų medžiagų yra susitelku-
sios tamsiai violetinėje baklažano
odelėje, geriausiai šiuos vaisius ruošti
nekeptus. 

Vertinga baklažanų mineralinė
sudėtis. Dėl mangano, kurio bak-
lažanai turi daugiau negu daugelis
kitų daržovių, jie pasižymi lipotro-
piniu (mažina riebalų kaupimąsi)
poveikiu ir didina insulino aktyvumą.

Gydomosios savybės

Baklažanus patariama valgyti
sergant kepenų ligomis, anemija,
sutrikus mineralų apykaitai, užkie-
tėjus viduriams. Baklažanai skatina
šlapimo išsiskyrimą. Manoma, kad

reguliariai valgant šias daržoves, ga-
lima sumažinti cholesterolio kiekį
kraujyje.

Jie taip pat aktyvina galutinio
baltymų apykaitos produkto – šlapalo
(valgiaraščių dalis, ypač patariama
sergantiems širdies ir kraujagyslių
ligomis.

Baklažanuose yra daug kalio,
kalcio, magnio, geležies, fosforo,
mangano. Juose esančios kalio drus-
kos palankiai veikia širdį ir padeda iš
organizmo pasišalinti skysčiams, o
manganas labai palankiai veikia ke-
penis ir mažina cukraus kiekį kraujy-
je. Baklažanų eteriniai aliejai pageri-
na apetitą. Jų sultys tinka piktybines
ligas gydyti ir profilaktikai.

Baklažanais gydoma aterosklero-
zė, podagra, poliartritas, virškinimo
sutrikimai ir tulžies akmenligė, ma-
žakraujystė. 

Baklažanų sultys

Ką tik išspaustos baklažanų sul-
tys vartojamos po 1 valgomąjį šaukš-
tą 3–5 kartus per dieną. Jos dezin-
fekuoja visą organizmą ir stabdo pik-
tybinių ląstelių gamybą. Beje, perno-
kusių baklažanų sultys gydymui ne-
tinka.

Baklažanai liaudies medicinoje

Gydymui naudojami prinokę
baklažanų vaisiai ir birželio mėnesį
surinkti lapai.

Nuo aterosklerozės. Baklaža-
nai labai tinka sergant ateroskleroze
ir jos profilaktikai. Juose esančios
medžiagos bei cheminiai junginiai
reguliuoja virškinimą ir šalina iš
organizmo cholesterolį, todėl bakla-
žanai ypač patariami vyresnio am-
žiaus žmonėms bei sergantiesiems
širdies, kraujagyslių ar inkstų ligo-
mis.

Vaisių sultyse yra fitoncidų, todėl
jie laikomi natūraliu antibiotiku.

Baklažanų vaisiais nuo seno mal-
šinamas dantų skausmas, gydomas
landuonis, furunkulioze, artritas,
podagra, akmenlige.

Baklažanų vaisiuose esantys pek-

tinai bei ląsteliena padeda iš organiz-
mo pasišalinti sunkiųjų metalų drus-
koms, tarp jų ir radionuklidams. Jie
ypač naudingi žmonėms, gyvenan-
tiems užterštose teritorijose.

Baklažanai mūsų mityboje

Įtraukus šias daržoves į kraujo-
takos sistemos ligomis sergančių pa-
gyvenusių žmonių mitybą, pastebėtas
akivaizdus teigiamas poveikis dauge-
liui organizmo sistemų. Rytuose bak-
lažanai vadinami ilgaamžių valgiu,
nes aktyvina organizmo medžiagų
apykaitą, šalina iš jo cholesterolio
perteklių.

Baklažanai yra aukštos biologi-
nės vertės maisto produktas. Norint
patenkinti vitamino C paros poreikį,
pakanka per dieną suvalgyti nuo 8 oz
iki 16 oz šios daržovių.

Iš baklažanų galima pagaminti
įvairiausių patiekalų ir konservų. Jie
valgomi kepti ir virti, marinuojami,
rauginami, iš jų gaminami įvairūs
patiekalai. Geriausiu skoniu, švel-
niausiu minkštimu pasižymi ne vi-
siškai sunokę violetinės spalvos vai-
siai. Baklažanuose yra daug gliuko-
zės, krakmolo, maistinių skaidulų. Iš
organinių rūgščių juose daug citrinos
ir obuolių rūgšties.

Apkepti baklažanai

Žali baklažanai yra pernelyg
kartūs, todėl geriausia juos apdoroti
termiškai. Perpjovus baklažaną pu-
siau, pašalinamos sėklos, o jis pats 5

minutes pavirinamas. Į atvėsinto
baklažano vidų pridedama įdaro,
pagaminto iš kietai virtų kiaušinių,
sūrio bei žalumynų. Po to baklažanai
aptepami grietine ir apkepinami
orkaitėje. Vietoje padažo, galima nau-
doti pasukas, paskanintas sutrintais
česnakais.

Galima apkepinti atskirus bak-
lažano gabalėlius, apibarstytus sutar-
kuotu sūriu ir užpiltus išplaktu kiau-
šiniu su grietine.

Baklažanai su kitomis
daržovėmis

Orkaitėje iškepti baklažanai nu-
lupami, supjaustomi, sumaišomi su
žalumynais, česnakais ir aliejumi. Šis
patiekalas patiekiamas šaltas. Jis val-
gomas su pomidorais ir žalumynais.

Baklažanus galima pašutinti ga-
ruose drauge su saldžiaisiais pipirais
ir patiekti su pomidorais bei sūriu
arba aliejumi. Galima juos apkepinti
ant grotelių.

1,5 sv. baklažanų išverdama, nu-
lupama žievelė, sumalama mėsmale,
sumaišoma su puodeliu supjaustytų
pomidorų, įdedamos 3–4 trintos čes-
nako skiltelės, pasūdoma, įpilami 2
valgomieji šaukštai aliejaus. Varto-
jamas kaip prieskonis.

Perpjautą išilgai į keturias dalis
baklažaną apibarstykite iš abiejų pu-
sių druska ir palikite kokiam pusva-
landžiui. Paskui nuplaukite ir gerai
nusausinkite. Taip iš baklažano išim-
site visą jo kartumą ir galėsite valgyti
žalią, sumaišius su kitomis daržovėmis.

Kiti prieskoniniai žalumynai
Seniai pastebėta, kad priesko-

niniai augalai ne tik pagerina maisto
skonį, bet ir palankiai veikia žmo-
gaus organizmą, suteikia jam energi-
jos, padeda gydyti kai kurias ligas.
Nuolat skaninkite jais savo mėgsta-
mus patiekalus, jausitės žvalesni,
energingesni, sveikesni.

Kiekvienam prieskoniniam auga-
lui būdingos savos gydomosios savy-
bės. Tai žinant, galima atitinkamai
paveikti žmogaus organizmą ir iš-
vengti įvairiausių ligų. Pavyzdžiui,
paskaninus patiekalą čiobreliais, rau-
donėliais (origan) arba kalendromis,
galima suaktyvinti endorfinų gamybą
ir labai pagerinti nuotaiką, o nepa-
šykštėjus salierų, krapų arba rozma-
rinų – sužadinti aistrą ir romantiškus
jausmus. Nuo seno žinoma, kad bazi-
likas, pankolis (panašus į kmyną),
pastarnokas tonizuoja organizmą,
svogūnas, anyžius, mėta sulėtina
organizmo senėjimo procesus, mairū-
nas, melisa, čiobrelis gerai veikia lak-
taciją, o ajeras, raudonėlis ir krapas
gelbsti apsinuodijus. Prieskoninius
augalus derėtų rinktis ne vien pagal
skonį, bet ir pagal savijautą, nuo-
taiką, siekiamą tikslą.

Vieni prieskoniniai augalai la-
biau tinka paskaninti sriuboms, kiti –
antriesiems patiekalams, treti – de-
sertams. Tad norint pagerinti nuo-
taiką arba sveikatą, reikia rinktis ati-
tinkamus patiekalus.

Susilpnėjus nervų sistemai, pa-
blogėjus apetitui bei virškinimui,
kamuojant nemigai, padidėjus arteri-
niam spaudimui, sergant viršutinių
kvėpavimo takų ligomis, patariama
valgyti patiekalus, paskanintus pipir-
ne (hazelwort-asarum europaeum)
sriubas, užkandžius, mėsą, žuvį.

Pablogėjus virškinimui ir apeti-
tui, kamuojant šleikštuliui, labai tin-
ka mėtomis paskaninti patiekalai:
troškinti kopūstai, aviena, įvairūs
padažai, kisieliai, morsai.

Sutrikus kepenų arba tulžies

pūslės veiklai, medžiagų apykaitai,
sergant reumatu, ateroskleroze, po-
dagra, nutukus ar pervargus, labai
praverstų porai (leek), kuriais skani-
namos sriubos, salotos, užkandžiai,
garnyrai, mėsos ir žuvies patiekalai.

Sumažėjus arteriniam spaudi-
mui, išsekus organizmui, sergant ke-
penų, tulžies pūslės arba kraujagys-
lių sistemos ligomis, derėtų dažniau
valgyti rozmarino. Jo dedama į šaltus
užkandžius, ant sumuštinių, į sriu-
bas, rūkytas dešras, veršienos, paukš-
tienos, avienos bei grybų patiekalus,
kompotus, marinatus, įvairius gėri-
mus.

Sutrikus virškinimui, kosint,
karščiuojant, norint pagerinti lak-
taciją, labiausiai tiktų anyžiai, ku-
riais dažniausiai skaninami žuvies,
kruopų patiekalai, dedami į salotas,
aromatizuojami gėrimai.

Siekiant pagerinti tulžies nute-
kėjimą, atsikosėjimą, numalšinti
skausmą, reikia valgyti mėsos, žu-
vies, daržovių patiekalus su kalen-
dra.

Norint pagerinti virškinimą, ape-
titą, sustiprinti visą organizmą, rei-
kia dažniau vartoti baziliko: dėti į
mėsos, daržovių patiekalus, marina-
tus, sūdytus gaminius. Paprasčiau-
siai užsidėti šviežių baziliko lapelių
ant sumuštinių, ypač tinka su pomi-
dorais ir sūriu.

Petražolės

Petražolės visapusiškai naudin-
gos mūsų organizmui, tad jų var-
tokime kuo daugiau ir ne po šakelę,
bet daug jų dėkime į mišraines, api-
barstykime jomis koldūnus, sriubas,
dėkime ant sumuštinių, nes jos tinka
ne tik maistui, bet ir įvairių ligų
gydymui. Petražolės tonizuoja, geri-
na apetitą, palankiai veikia skrandį,
kepenis, blužnį, plečia kraujagysles,
stimuliuoja inkstų veiklą, padeda sut-
varkyti             Nukelta į 9 psl.



DRAUGAS,  2010 m. balandžio 22 d., ketvirtadienis                9

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

V. Alantas sužinojo, kad dedamos
pastangos „nuimti” premjerą – ko-
mediją Ragučio šaltinėlis, numatytą
lapkričio vienuoliktajai. Viliasi, kad
toji žinia nepasitvirtins.

*
O štai šitas įvykis netikėtai paro-

dė, kad tikrų priešų turi ir čia, užat-
lantėje. Rugsėjo dvidešimtąją savo
pašto dėžutėje V. Alantas rado ano-
niminį laišką ir priedą – laikraščio,
kurio pavadinimas nepažymėtas,
iškarpą.

Tas rašinėlis jam pasirodė be-
gėdiškas, tačiau neišmetė, pasiliko
prisiminimui. Vadinasi jis „Kom-
monarchistas”.

(…)
Porą sykių perskaitęs prisiminė,

kas galėjo duoti peno tokiai rašliavai:
besiginčydamas su Draugu, juokais
pasakė, jog Lietuvai geriausia tvarka
būtų monarchizmas. Vėliau Nadas
Rastenis savo laiške rašė, kad šitoks
pareiškimas susilaukė labai plačių
komentarų.

V. Alantas ne iš tų, kurie skuba
jaudintis. Darbas spaudoje užgrūdi-
no. Visaip yra buvęs pavadintas – ir
fašistu, ir vadizmo skelbėju, tik, va,
bolševiku dar niekada nevadino. Įdo-
mu, koks gi laikraštis tai sukurpė? Ban-
dys N. Rasteniui iškarpą nusiųsti.

*
Jau beveik trys mėnesiai, kai V.

Alantas – bedarbis. Jo „pajamos” –
vos dvidešimt devyni doleriai per
savaitę.

Vis dažniau atrodo, kad susirasti
darbą beviltiška. Štai ir vakarykštis
(lapkričio 8) apsilankymas į vaistų
fabriką padėjo tašką: kai iki tol kelis-
syk ten varstė duris, vis dar kažko
galėjo tikėtis, o dabar tiesiai pasakė:
„Priimame tik Amerikos piliečius”.
Tuomet kodėl taip ilgai mulkino?

Tiesa, viename iš Fordo fabrikų,
kuris arčiausiai nuo jų namų, priėmė
pareiškimą, pažadėjo pakviesti po
trijų savaičių.

Aišku, tokios „atostogos” leidžia
daug laiko skirti literatūriniam dar-
bui, tik kad už jį duonos nenusipirk-
si. Ir vis dėlto šiandien V. Alantas gali
pasidžiaugti: „Baigiau rašyti tragedi-
ją Mindaugas. Tučtuojau siunčiu į
Vokietiją Tremties leidyklai”.

*
Praėjus daugiau kaip pusei am-

žiaus, I. Alantienė papasakojo53,
kaip kartais prisieidavo rašytojui
trumpinti savo bedarbystę: 

„Fordo fabrikuose išdirbo devy-
niolika metų, tačiau labai dažnai bū-
davo paleistas (išskirta mano – L. P.-
K.). Tad pensiją gavo tik už šešiolikos
metų darbą. Vienu metu, gal 1950-
1952 metais buvo paleistas iš darbo
devyniems mėnesiams. Mums buvo
labai nelengva išgyventi. Jis pradėjo
ieškoti kokio nors kito darbo. Gavo
naktimis valyti karčiamą-barą. Jį ten
vieną užrakindavo per visą naktį.
Jam tai buvo neapsakomai skaudus
smūgis. Visa laimė, kad vėl pašaukė
atgal į fabriką. 

Aišku, fabrike buvo labai sunku
– blogas oras, vasarą labai karšta, bet
Alantas iškentėjo nedejuodamas”. 

Prisiminė I. Alantienė ir kaip jai
sekėsi sustiprinti šeimos materialinę
padėtį. Kai atvyko į Ameriką, pirmus
metus nedirbo, nes pirmagimis buvo

vos penkerių. Be to, V. Alantas vis
primindavo, kad jo žmona nedirbs.
Tačiau pragyventi iš vyro 45-50 do-
lerių per savaitę buvo labai sunku. Po
metų ji gavo darbą Fordo ligoninėje,
kaip slaugytojos padėjėja už 97 cen-
tus per valandą. Kadangi Vilniuje
buvo lankiusi gailestingųjų seserų
mokyklą, truputį turėjo mediciniškos
praktikos. Netrukus pradėjo dirbti
laboratorijų raštinėje. Nors alga šiek
tiek pakilo, vis vien pragyventi buvo
labai sunku. Irena pradėjo galvoti, ką
daryti. Vyras nebejaunas, netruks
išeiti į pensiją, o kas tada? Pasitarus
su vyriausiuoju laboratorijų viršinin-
ku, atsirado didesnė galimybė tapti
laborante. Privačiai pagilinusi savo
chemijos žinias, I. Alantienė išdrįso
laikyti valstybinius laborantų egza-
minus. „Turbūt padėjo Dievas”, – pra-
ėjus daugeliui metų, sakė moteris. Iš-
laikiusi egzaminus, tapo histologijos
laborante ir net dvidešimt penkerius
metus sėkmingai dirbo nervų patolo-
gijos mokslinėje tyrimų laboratorijo-
je. Šeimai tai buvo didelis pliusas.

*
Lapkričio vienuoliktąją V. Alan-

tui buvo šventė: Ukrainian National
Temple salėje įvyko keturių veiksmų
komedijos Ragučio šaltinėlis prem-
jera. Beveik septynis šimtus žiūrovų į
Lietuvoje, provincijos mieste vyks-
tantį veiksmą pakvietė dvylika ak-
torių. Į linksmas, nuotaikingas situa-
cijas komedijos autorius nukėlė Tau-
tos namų statytoją, miestelio bur-
mistrą, dukterį ir tarnaitę, bravoro
savininką, jo sekretorę, valdytoją ir
reikalų vedėją bei kitus herojus.

Nebuvusiam tame vakare di-
džiausia intriga – programėlėje įrašy-
tas sakinys: pradžia – 5 valandą po
pietų, pabaiga – 2 valandą nakties.
Ne, tai visai nereiškia, kad spektaklis
tęsėsi septynias valandas. Po vaidini-
mo dar vyko šokiai.

Atsiliepimai apie vaidinimą – kuo
geriausi. Juo liko patenkintas ir V.
Alantas. Ir jis, ir režisierius, ir akto-
riai buvo gausiai apdovanoti gėlėmis,
plojimais, nusileidus uždangai, kelis-
syk kviečiami į sceną. Lietuvių Ame-
rikos balso radijo klubas – šito vai-
dinimo iniciatorius vertas kuo ge-
riausių žodžių.

O autoriui svarbiausia – kad to
vaidinimo sukeltas vėjas išeitų į nau-
dą lietuviškajam reikalui. 

*
Kad gyvenimas įgautų nors kaž-

kiek šviesesnių spalvų, V. Alantas
sumanė surengti uždarą literatūros
vakarą. Jo minčiai ir iniciatyvai pri-
tarė ir poetė Marija Sims, iš kurios
daugiausia pagalbos ir tikėjosi. Tiesą
sakant, vakaro, kuris įvyko lapkričio
septynioliktąją, organizacine ir mate-
rialiąja dalimi ši garbinga ponia,
pažįstama dar iš senesnių laikų, pati
ir pasirūpino.

Tarp poros dešimčių svečių buvo
rašytojų, scenos ir spaudos darbuoto-
jų, muzikų.

V. Alantui atiteko svarbiausioji
pusė – jis skaitė savo naujausią kū-
rinį. Mindaugas susirinkusiems pa-
darė gerą įspūdį. Aptariant istorinę
tragediją buvo pažymėta, jog tai mo-
numentalus, sceniškas veikalas, au-
torius realistiškai traktuoja istorinę
medžiagą.                   Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 14

Atkelta iš 8 psl.      antinkščių ir
skydliaukės funkcijas, malšina du-
sulį, saugo nuo intoksikacijos, tuki-
mo, mažina vidurių pūtimą, gydo kai
kurias infekcines ir odos ligas, stipri-
na plaukus. Petražolės ypač naudin-
gos sergant mažakraujyste ar sulėtė-
jus fiziniam vystymuisi.

Salierai

Liaudies medicinos atstovai tvir-
tina, kad salierai – puiki šlapimo va-
rymo priemonė. Stiprina nervų sis-
temą, valo kraują, šalina šlakus; gydo
astmą, pleuritą; valo inkstus, kepe-
nis, šlapimo pūslę (tirpdo akmenis);
malšina artrito skausmus; padeda
sumažinti svorį ir mažinti cukrų dia-
betikams. Todėl saliero dėkime į
salotas, mišraines, gerkime jų sultis.
Jeigu į salotas, košę, sriubą įbersime
smulkintų salierų, druskos trūkumo
nepajus net prie jos pripratę žmonės.
Dėl didelio organinio natrio kiekio jis
net gali pakeisti valgomąją druską,
nes aprūpina organizmą reikalingu
natrio kiekiu bei apsaugo nuo nepa-
geidautinų pasekmių, kurios kyla

vartojant druskos sudėtyje esantį
neorganinį natrį.

Organinio natrio trūkumas orga-
nizme paskatina bronchų ir plaučių
ligų vystymąsi, ypač rūkančio žmo-
gaus organizme, pagreitina senėjimo
procesus. O salierų sultys saugo orga-
nizmą nuo visų minėtų blogybių.
Rytais nevalgius išgerta taurė salierų
sulčių padeda iš organizmo pasišalin-
ti angliarūgštės dujoms.

Pasinaudota ,,Daržovės liaudies
medicinoje” patarimais

Kiti prieskoniniai žalumynai

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Aldona Jesmantas, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Giedrė ir Thomas Gillespie, gyvenantys Chicago, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo ir 50 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame.

Jonas Miglinas, gyvenantis  Chicago, IL, pratęsė prenumeratą ir
kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Labai ačiū.



jų be jokio užmokesčio atliekamą pa -
siaukojantį darbą Jaunimo centro ge -
rovei. Be šio pasiaukojamo darbo
negalėtume išlaikyti šio lietuvybės ži -
dinio. Pirmininkas taip pat pa reiškė
padėką Tėvams jėzuitams už jų įdė-
tas pastangas įkuriant šią lietuvybės
salą, kurioje visada buvo ir yra daug
lietuviško jaunimo. Buvo pasidžiaug-
ta ir kasmet didėjančia lituanistine
mo kykla, jos vadovais, tėvų komiteto
veikla. Mokinių kasmet didėja, trūks-
ta patalpų. Patalpų trūksta, tad tarp
nuomininkų vyksta net „varžytinės”,
kas jas turi gauti.

Pagal Jaunimo centro nuostatus
kiekvienais metais yra renkami ar
per renkami tarybos nariai trejų metų
laikotarpiui. Rinkimų komisijos pir -
mininku buvo išrinktas Valdas Ke -
rulis. Į Tarybą buvo pasiūlyti kandi-
datai: V. Momkus, A. Paužuolis, Vik -
toras Jautokas, dr. Jonas Rač kaus -
kas, Jonas Tamulaitis, Neringa Alek -
sonis, Mindaugas Bielskus ir Aušrelė
Sakalaitė. JC nariai, susimokėję me -
ti nį mokestį, gavo balsavimo lapelius
ir juose turėjo įrašyti trijų kandidatų,

už kuriuos balsuoja, pavardes. Bal -
savimo komisijai suskaičiavus balsus
paaiškėjo, kad V. Momkus, A. Pau žuo -
lis ir V.  Jautokas gavo daugiausiai
bal sų ir buvo perrinkti į JC tarybą
būsimiems trejiems metams. Susirin -
kimo pirmininkas Vaclovas Momkus,
padėkojo kandidatams ir rinkėjams
už dalyvavimą rinkimuose ir kvietė
visus įsijungti į Jaunimo centro veik-
lą, o kitais metais vėl dalyvauti rin ki -
muose.

Buvo renkama ir Revizijos komi -
sija. Balsavimu vieneriems metams
vienbalsiai buvo perrinkti dabartiniai
šios komi sijos nariai:  A. Vala vi čius, F.
Lukaus kas ir J. Spurgis.

JC taryba pasilieka teisę skirti
val  dybos pirmininką. Aušrelei Saka -
laitei atsiėmus savo kandidatūrą, val -
dybos pirmininke buvo paskirta Ne -
ringa Aleksonis.

V. Momkus, padėkojęs visiems už
gausų dalyvavimą metiniame susirin -
kime, pakvietė sugiedoti „Lie tuva
brangi”. Susirinkimas baigėsi, JC na -
riai ir rėmėjai išsiskirs tė iki kitų
metų. 
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Atkelta iš 2 psl. jungia mus.
Galima ir nemokėti kalbos, bet lietu-
viu išlikti būtina. Branginkime tai,
ką moksliškai įrodinėjo Marija Gim-
butienė, apie ką eilėse su protėviais
kalbėjo Bernardas Brazdžionis – mes
turime kuo didžiuotis, mūsų istorija
yra didinga”, – savo kalbą užbaigė
prelegentė. 

Prelegentės kalba buvo sutikta
audringu pritarimu. Žmonės ilgai
kalbino B. Valionytę, norėdami dau-
giau sužinoti apie Lietuvos politiką iš
valstybę kūrusio asmens lūpų. Toliau
vyko meninė programa. Iškili meni-
ninkė iš Santa Barbara pianistė Eglė
Janulevičiūtė atliko Beethoveno ir
Šopeno kūrinius. Skambant L. van
Beethoven ,,Sonatai Apassionata”
muzikos garsai tarsi pakylėjo visus
nuo kasdienių rūpesčių. Gausiais plo-
jimais buvo palydėta puikiai atlikta

pasaulinio garso muzika. Pianistė
jau daug kartų yra koncertavusi mū-
sų visuomenei,  kiekvienas jos atvyki-
mas mums yra didelė šventė. 

Minėjimo pabaigoje ALT’o pirmi-
ninkas Algimantas Žemaitaitis padė-
kojo prelegentei už labai tikslų isto-
rinių įvykių įvertinimą ir ypač už da-
lyvavimą, renkant mūsų tautos is-
torijos gabaliukus. Pati prelegentė
sakė, kad dar bus išleistos kelios kny-
gos apie Lietuvos istoriją, dar daug
likę neaplankyta istorinių vietų už
Lietuvos ribų.  ALT’o vadovų Albino
Markevičiaus, Algimanto Žemaitai-
čio, Rolando Žukausko, Vytauto Mic-
kevičiaus rūpesčiu Kovo 11-tosios 20-
asis jubiliejus Los Angeles mieste
buvo paminėtas su didžiule pagarba
dabar jau istorija tapusioms toms
dienoms, kurias mes išgyvenome
kaip stebuklą. 

LOS ANGELES, CA

Minėjome Kovo 11-tos
dvidešimtmečio šventę

JAUNIMO CENTRO NARIŲ IR RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS
ANTANAS PAUŽUOLIS

Po šv. Mišių, kurias Tėvų jėzuitų
koplyčioje atnašavo kun. Antanas
Gražulis, SJ, Jaunimo centro (JC)
na  riai ir rėmėjai 2010 m. balandžio
11 d. rinkosi į Čiurlionio galeriją, į
savo me tinį susirinkimą.

Susirinkimą atidarė JC tarybos
pirmininkas Vaclovas Momkus, pa k -
vietęs visus susirinkusius atsistojimu
pagerbti mirusius tarybos, valdybos
narius, aukotojus ir visus mirusiuo-
sius.

Pasveikinęs susirinkusiuosius,
pa kvietė kun. A. Gražulį, SJ renginio
palaiminimui. Pirminin kas pristatė
su sirinkimo darbotvar kę, kuri buvo
priimta be pataisymų.

Pagal numatytą programą pasi -
sa kė asmenys: praėjusių metų (2009)
suvažiavimo protokolą perskaitė ta -
rybos sekretorius Antanas Pau žuolis,
kalbėjo kun. A. Gražulis, SJ, Tė vų jė -
zuitų vyresnysis, pranešimą skaitė
Jau nimo centro valdybos pir mininkė
Milda Šatienė, savo prane šime pa brė -
žusi, kad sun kiausiai buvo rasti kam-
barius Čikagos lituanistinei mokyk-
lai, nes Cen t re trūksta patal pų. Ta -
ryba ir valdyba deda visas pastangas,
kad pa tenkintų mokyklos prašy-
mus. 

Išdėsčiusi nuveiktus ir dar rei ka -
lingus atlikti darbus, M. Šatienė susi -
rinkusiems pranešė, kad po de šim -
ties metų vadovavimo Jaunimo cen-
trui, ji atsistatydina iš valdybos
pirmininkės pareigų ir įteikė atsista -

tydinimo raš tą JC tarybos pirmi nin -
kui V. Mom kui. 

JC Moterų klubo pirmininkė
Ane  lė Pocienė pasidžiaugė nuoširdžia
,,darbščiųjų bitelių” veikla. Nepai -
sant senkančių jėgų, jos savo laiką ir
išteklius au koja JC gerovei – ruošia
pietus, kepa skaniausius blynus ir pa -
de da visur, kur tik reikia. 

Reda Blekienė, einanti iždi nin -
kės pareigas, pateikė išsamią fi nan -
sinę atas kaitą, iš kurios matėsi, kad
JC yra gerai tvarkomas, kad didžiau-
sias iš lai  das sudaro darbuotojų algos,
šildymas, elektra ir pastatų pataisy-
mai.  Metinės JC išlaidos sudaro dau-
giau nei 120,000 dolerių. 

Iždininkė išreiškė padėką gau -
siems nariams, aukotojams, ypač as -
menims, aukojusiems po tūkstantį
dol., bei Lietuvių Fondui, be kurio
paramos būtų sunku verstis. ,,Esame
dėkingi ir svetimtaučiams, kurie nuo-
moja mūsų salę savo renginiams, ir
kviečiame lietuvių visuomenę naudo-
tis šių pastatų salėmis. Esant pagei-
davimui, parūpi na me apsaugą, pa -
gelbstim ir ruošiant puotas”, – sakė
R. Blekienė. 

Revizijos komisijos pirmininkas,
Antanas Valavičius ir komisijos na -
riai Feliksas Lukauskas ir Jonas
Spur gis, patikrinę dokumentus,
metinio susirinkimo dalyviams pra -
nešė, kad jie labai gerai vedami,
pastebėjo, kad darbas atliekamas pro-
fesionaliai.

Tarybos pirmininkas V.  Momkus
pagyrė tarybos ir valdybos narius už

JC metinio susirinkimo prezidiumas (iš kairės): Milda Šatienė,
Vaclovas Mom kus ir Antanas Paužuolis.

Zigmo Degučio nuotr.

JC narių ir rėmėjų metinio susirinkimo dalyviai.                    
Laimos Apanavičienės nuotr.

Jaunimo centro tarybos ir valdybos nariai (sėdi iš kairės): Anelė Pocienė, Vac -
lo vas Momkus (tarybos pirmininkas), Neringa Aleksonis (naujoji valdybos pir -
mininkė), Milda Šatienė, Antanas Paužuolis. Stovi iš kairės: Viktoras Jautokas,
Rūta Jautokienė, Valdas Kerulis, Jurgis Vidžiūnas, Reda Blekienė ir Algis Če -
pė nas.                                                                 Zigmo Degučio nuotr.

Linas Rimkus, gyvenantis Ellicott City, MD, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo ir 50 dol. auką. Esame Jums
labai dėkingi.

Aldona Simonaitis, gyvenanti Rockford, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką, taip pat atsidėkodama už
kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Carolyn A. ir V. J. Prikockis, gyvenantys Kirtland, OH, užsi-
prenumeravo „Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.
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SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Mylimas brolis ir dėdė

A † A
Prelatas 

dr. JUOZAS PRUNSKIS

1907.12.22–2003.04.26

Mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos šeš-
tadienį, balandžio 24 d. 8 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio
bažnyčioje, Lemont, IL ir šv. Mišios bus aukojamos
Lietuvoje, prelato tėviškės Žvilbučiai parapijos bažnyčio-
je, Daugailiuose. Šioje bažnyčioje jis buvo ir pakrikštytas.

Maloniai prašome prelatą prisiminti savo maldose. 
Amžiną Atilsį duok jam Viešpatie
Ir amžinoji šviesa tegul jam šviečia per amžius.

Liūdesyje sesuo Ona Garūnienė su dukromis
Rūta Sula  ir Dalia Sadauskiene su šeimomis

Atkelta iš 3 psl.

Lietuvos energetinio saugumo
klausimai

Energetikos viceministras
Romas Švedas aptarė Lietuvos
energetikos klausimus. Pasak jo, šie
metai bus esminių pokyčių metai.
Lietuvos kryptis yra Vakarai, ato-
minės energetikos skatinimas, alter-
natyvi energetika bei skaidrumas.
Strateginis tikslas – energijos varto-
tojų interesų užtikrinimas. Šiuo
metu vyksta elektros bei dujų srities
pertvarkymas. Lietuvai reikalingas
įsiliejimas į žemyninės Europos elek-
tros tinklą, nes energetika yra glau-
džiai susijusi su politika, geopolitika.
,,Energetikos kontekste Lietuva dar
nepriklauso ES žemyninei sistemai,
mes vis dar priklausome posovietinės
erdvės energetiniam tinklui, – sakė
viceministras. – Todėl turime mažin-
ti priklausomybę nuo vienintelio
išorinio energetikos tiekimo.” Būtent
tuo tikslu buvo įsteigtas Baltijos
energijos rinkos jungčių projektas,
patvirtintas planas, kurį remia
Europa finansiškai. Lietuvoje pradėjo
veikti elektros birža – BaltPool.
Pasak R. Švedo, tai yra didelis žings-
nis skaidrumui energetiniame sekto-
riuje skatinti, nes visa elektros
prekyba matoma internete. 

Kalbėdamas apie Visagino ato-
minės elektrinės plėtojimo projektą,
Energetikos viceministras sakė, jog
šiuo metu vykdoma strateginio inves-
tuotojo atranka. Lietuva siekia išlikti
branduolinės energetikos šalimi,
branduolinė energija būtų labai svar-
bi, siekiant būti energetiškai neprik-
lausomais. Šiuo metu 80 proc. Lietu-
vos energijos – dujų ir naftos – ateina
iš Rusijos, o tai, pastebėjo R. Švedas,
yra didelė problema. 

Požeminė dujų saugykla – tai dar
vienas energetinio saugumo veik-
snys. Pastačius tokią saugyklą, joje
tilptų 0,5 mlrd. kub. m dujų, o tai
būtų maždaug 2 mėnesių Lietuvos
atsargos. Šiuo metu vyksta geofizi-
niai tyrimai. 

Planuojama Lietuvos-Lenkijos
dujų jungtis būtų nauja, strategiškai
svarbi Baltijos šalių ir Lenkijos jung-
tis. Ją turint, Lietuva nebūtų taip
priklausoma nuo ,,Gazprom”. Galų
gale, viceministras apgailestavo dėl
Lietuvoje labai lėtai vykusios ir te-

bevykdomos atsinaujinančios ener-
getikos plėtros. O juk būtent atsinau-
jinantys energijos šaltiniai yra neiš-
naudotos galimybės ir iššūkis! Šiuo
metu, patikino R. Švedas, tai yra
vienas iš Lietuvos vyriausybės svar-
biausių tikslų.

Seimo Aplinkos apsaugos ko-
miteto pirmininkas Jonas Šimė-
nas kalbėjo apie atsinaujinančių
išteklių galimybes Lietuvoje. Yra
vandens ištekliai – upės, tiesa, didžio-
siose upėse jokių užtvarų statyti
negalima, o mažose upėse taip pat
galioja aplinkosauginis veiksnys. Ki-
tas energijos išteklius yra biomasė:
miškai, atliekiniai šiaudai. Didžiulės
galimybės slypi vėjo energijoje. J. Ši-
mėno nuomone, mažai panaudojamos
buitinės atliekos – Lietuva pirmauja
Europoje pagal sąvartynų skaičių.
Yra galimybės plėsti geoterminių
vandenų panaudojimą šildant pasta-
tus. Kas bus, kai pastatysime naują
atominę elektrinę, – klausė Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto pirmi-
ninkas. ,,Visi tikisi, kad bus pigesnės
kainos, tačiau ekonomikos strategai
mano, kad taip nebus. Manytina, kad
du atsinaujinantys šaltiniai yra svar-
biausi – biomasės ir vėjo ištekliai va-
karų Lietuvoje. Bet tam turima ma-
žai patirties, trūksta technologijų,
nesukurta nacionalinė mokestinė ir
kita skatinimo bazė”, – sakė J. Šimė-
nas. Šiuo metu jo vadovaujamas ko-
mitetas yra pateikęs Seimui ir Vy-
riausybei Atsinaujinančios energijos
naudojimo įstatymą, kuriuo būtų
siekiama tausoti iškastinius išteklius,
mažinti priklausomybę nuo energijos
išteklių eksporto. 

Iš JAV internetu prisijungęs
JAV LB atstovas dr. Stasys Bač-
kaitis domėjosi, kas pirks Lietuvoje
pagaminsimą atominę energiją; ar
kas yra paskaičiavęs, kaip ji varžysis
su Rusijos elektra, pagaminta naujai
statomoje elektrinėje prie Ragainės;
kokios skystų dujų atvežimo alter-
natyvos. Jis paragino būtinai siekti
kurti alternatyvius energijos šal-
tinius, taip pat galvoti ne apie pože-
mines dujų saugyklas, o apie talpyk-
las ant žemės. 

Santrauką apie pirmos dienos
Seimo-PLB komisijos posėdžius skai-
tykite balandžio 21 d. „Drauge“.

ANTROJI SEIMO–PLB
KOMISIJOS POSĖDŽIŲ DIENA

A † A
ANTANAS VAINA

Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. balandžio 19 d., sulaukęs 87 metų
amžiaus.

Gimė 1922 m. rugsėjo 21 d. Lietuvoje, Alytuje.
A. a. Antanas buvo vyras a. a.  Reginos.
Giliame liūdesyje liko: dukra Gražina ir vyras dr. Kastytis La-

toža, anūkė Ingrida Latožaitė; dukra Nijolė ir vyras adv. Gintaras
Čepėnas, anūkė dr. Lina su vyru Ryan Piech, anūkas dr. Andrius
Čepėnas.

A. a. Antanas Vaina palaidotas 2010 m. balandžio 20 d. Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinėse, Chicago, IL.

Laidotuvės buvo privačios.
Nuliūdę artimieji

A † A
JUOZO BAUŽIO

Mirties pranešime, buvo praleista liūdinčio Alfonso Pargaus-
ko ir šeimos pavardė.

Alfonsas ne tik a. a. Juozo svainis, bet buvo labai artimas
draugas ir bendramintis nuo jaunystės laikų.

Dalia Stankaitienė

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

LR Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai; kairėje – Užsienio lietuvių de-
partamento direktorius Arvydas Daunoravičius.

Ray Vyšniausko nuotr. 



12                   DRAUGAS, 2010 m. balandžio 22 d., ketvirtadienis

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys balandžio 25 d., sekmadienį,
2 val. p. p. maloniai kviečia visus at -
vykti į tradicinį seselių renginį ,,Ga -
me Party”, kuris vyks Maria gimnazi -
jos kavinėje. Bus lietuviško maisto,
vyks loterija. Įėjimas nuo 1 val. p. p.
Lau kiame visų. 

�Registracija naujiems 2010–
2011 m. m. Gedimino  lituanistinėje
mokykloje (GLM), 10 South Lake St.,
Mun de lein, IL 60060, vyks iki ge -
gužės 16 die nos. Naujieji moki nukai
registracijai kviečiami atvykti šeš  ta -
die niais nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p.
Kvie čia me registruotis iš anksto, nes
vietų skai čius ribotas. Tel. informaci-
jai: 847-244-4943 (Violeta) arba tel.:
847-668-1731 (Beata).

�Čikagos Ateitininkų sendrau -
gių metinis su  si rinkimas vyks penk-
tadienį, ba landžio 30 d., 7 val. v. Atei -
ti  ninkų na muose. Ziono liu teronų
evangelikų parapijos (Oak Lawn) kle -
bo nas kun. Valdas Auš ra skai tys
pra nešimą ,,Ateik, Viešpatie Jė zau.
Rytų ortodoksų antropologi nės kris -
tolo gi jos siūlymas šių laikų teo lo -
gijai”. Po paskaitos susipažinsite
su  Pranutės Lauckaitės-Domanskie -
nės savo tėvų archyvuose surinkta
me džiaga apie  Ateitininkijos pradžią
Lietuvoje.  

�ALRK Moterų sąjungos 3 kuopos
pirmasis šiais metais susirinkimas
įvyks gegužės 8 d. 2:30 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos sa -
lėje. Prašome visas nares gausiai daly-
vauti, bus aptariami svarbūs klau simai.

�Š. m. gegužės 15 d. 2 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Bočių menė-
je Lietuvių studentų asociacija UIC
ren gia Aukštojo mokslo forumą. Kvie-
čiame tėvelius ir būsimus ar esa mus
studentus, norinčius geriau su si pa -
žinti su JAV aukštojo mokslo siste -
ma: su galimybėmis gauti moks lo pa -
skolas ar stipendijas, būdais, kaip su -
mažinti studijų kainą, susi renkant

rei kiamus kreditus mokykloje ir kt.
Dau giau informacijos apie ren ginį ga -
lite gauti el. paštu: info @ lsauic.org
arba internetinėje svetai nėje: www.
lsauic.org.

�Kviečiame į spektaklį Justino
Marcinkevičiaus dviejų dalių poetinę
dramą „Mindaugas” Šv. Kazimiero
pa rapijos (Los Angeles) viršutinėje
sa lėje balandžio 24 d. 7:30 val. v. ir
balandžio 25 d. 12:30 val. p.p. Re -
žisierė Olita Dau tar taitė, dailininkas
– Si gi tas Šniras, kostiumų kūrėjos
Aušra Kriaučiūnaitė ir Laima Vaitke -
vičienė. Vaidina „Just millin’ around”
teatro trupės aktoriai ir šo kių  grupės
„Retro” šokėjai.

�Maironio lituanistinė mokykla
(New York) tuoj po lietuviškų šv. Mi-
šių Apreiškimo parapijoje kviečia vi-
sus dalyvauti Motinos dienos minė-
jime, ku ris įvyks gegužės  2 d. 11:30
val. r.  Mount Carmel parapijos salėje
(Have meyer St. ir North 8th St.  san-
kryža, Brooklyn, NY). Mokiniai atliks
šventinę programėlę, veiks loterija,
galėsite skaniai pasivaišinti, maloniai
pabendrauti. Dau giau informacijos
tel.: 718-239-1117 arba el. paštu:

director@nymaironiomokykla.org

�Lietuvos piliečių priėmimas
kon suliniais klausimais Lietuvių klu -
be, St. Petersburg, FL, vyks gegužės
mėn. 6–7 dienomis. Norint atvykti
bū tina užsiregistruoti tel.: 727-895-
4811 arba el. paštu LTConsulL@ bay
printonline.com 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

JAV LB New York apygarda ir apylinkės kartu su Švč. Mergelės Ma-
rijos Apsireiškimo parapijos (259 North 5th Street, Brooklyn, New York,
11211) komitetu balandžio 25 d. po 10 val. r. šv. Mišių maloniai kviečia į LR
generalinio konsulo New York, ambasadoriaus Jono Paslausko atsisveiki-
nimo pietus (kaina – 12 dol.) ir koncertą diplomatinės tarnybos New York
pabaigos proga. Koncerto pradžia – 1:30 val. p. p. Dalyvauja jaunimo choras
,,Vėjas” (vadovė Birutė Mockienė).

Norinčius dalyvauti prašome pranešti rengėjams: tel.: 516-353-1229 arba
el. paštu ramutezukas@hotmail.com (Ramutė Žukaitė); tel.: 212-982-1335
arba el. paštu ljhood @verizon.net (Laima Šileikytė-Hood); el. paštu
sid@aol.com (Pat Sidas).

Tėviškės parapijos jauniausieji parapijiečiai Velykų šventėje. Sekmadieniais jie lanko prie parapijos įsteigtą sekmadieninę mokyklėlę, kurioje mokosi suprasti,
kas yra Jėzus. Kartu su mokytoja ir padėjėjomis, susirinkę į pilną  klausimų ir atsakymų pamokėlę, patiria džiaugsmą, kaupia žinias, švenčia svarbias šventes.
Ilgainiui jie supras, kad, anot kunigo Liudo Miliausko, – ,,Kai žmogui yra blogai, jis neina rinkti Velykinių margučių ir nekviečia, kad ateitų Kalėdų senelis, jis
šaukiasi Jėzaus.”                                                                                                                                                                                Lena Maksimavičienė

Nedidelė Lietuvių dailės muzie-
jaus galerijos salė Pasaulio lietuvių
cen tre sekmadienį, balandžio 18 d.,
vos sutalpino visus atvykusius į kul -
tūrinę popietę. Pirmoje dalyje žiū ro -
vai matė monospektaklį ,,Bo na Sfor -
ca. Atsi svei kinimas” (pjesės autorė
Liu cija Armonaitė, reži sie rius Gytis
Padegimas), kurį mums parodė ak to -
rė Olita Dau tar  taitė.

Tai pjesė apie iškilią Renesanso
epochos moterį, tragiško likimo as -
menybę – Lietuvos didžiąją kuni-
gaikštienę ir Lenkijos karalienę Boną
Sforcą (1494–1557). Italė, kilusi iš
gar sios ir galingos kunigaikščių Me -
dičių giminės – Lietuvos didžiojo ku -
nigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygi-
manto Senojo žmona, Žygimanto Au -
gusto motina – daug nusipelnė Lie tu -
vai, stiprindama ir garsin da ma Jo -

gailaičių dinastiją, skleisdama Lietu -
voje Renesanso kultūrą, meną, moks -
lą. 

Žiūrovus jaudino O. Dautartaitės
vaidinama Bona ne tik kaip su mani,
ryžtinga politikė. Susirinkusieji
pamatė ir tragiško likimo asmenybę
bei sūnaus meilės laukiančią moti-
ną. 

Antroje popietės dalyje buvo p a-
gerbta poetė Liū nė Sute ma. Pri sta -
čiusi kom pak  tinę plok š telę ,,Tebū -
nie”, kurioje įrašyti L. Sutemos ei -
lėraščiai, ir keletą jų perskaičiusi ak -
to rė O. Dau tartaitė pakvietė poetę į
sce ną. Graudi akimirka – gėlės poe-
tei, ašaros jos akyse, padėka aktorei,
klausytojų plojimai.

Popietę organizavo dienraštis
,,Draugas”.

,,Draugo” info

Rengėja Marija Remienė, poetė Liūnė Sutema ir aktorė Olita Dautartaitė po -
pietei pasibaigus.                                                          Jono Kuprio nuotr.

,,Draugas” pakvietė į kultūrinę popietę


