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Vyriausybè svarsto, kaip baigti Valdovû rùmû statybas
Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) –

Vyriausybėje sprendžiama, ar Valdo-
vų rūmus pripažinimas svarbiu kul-
tūriniu objektu taptų postūmiu grei-
čiau užbaigti šį projektą. Toks klausi-
mas į Vyriausybės posėdį buvo įt-
rauktas trečiadienį, bet sprendimas
dėl jo atidėtas. Ar pripažinti Valdovų
rūmus svarbiu kultūriniu objektu,
bus svarstoma Vyriausybės pasitari-
me kitą savaitę.

Premjeras Andrius Kubilius po
posėdžio pakartojo iš pradžių buvęs
šių statybų skeptikas, tačiau dabar,
kai jos vyksta, jas reikėtų kuo grei-
čiau užbaigti. ,,Tie trūkumai, kurie
jau yra paviešinti iš ankstesnio staty-
bos laikotarpio, turi būti šalinami, ir
turime rasti tinkamus sprendimus”,
– sakė A. Kubilius.

Ar šio projekto pripažinimas
svarbiu ką nors gali iš tiesų pakeisti,

kol kas supranta ne visi ministrai.
,,Nelabai suprantu, kuo jų pripažini-
mas valstybei svarbiu projektu keičia
kitas aplinkybes. Tas sprendimas ne-
panaikina nei viešųjų pirkimų pažei-
dimų, jeigu jie buvo, nei apskritai
problemos”, – sakė finansų ministrė
Ingrida Šimonytė. Ūkio ministras
Dainius Kreivys aiškino, kad Valdovų
rūmų pripažinimas svarbiu objektu
leistų sudaryti naują sutartį su staty-

toju – Panevėžio statybos trestu. Kul-
tūros ministras Arūnas Gelūnas
klausė, ar yra norima, kad šis pasta-
tas būtų baigtas iki Lietuvos pirmi-
ninkavimo Europos Sąjungai, 2013
metų. ,,Mūsų nuostata būtų pabaigti
to pastato pirmąjį etapą, nestabdyti,
tam Vyriausybė numačiusi lėšas, nes
manau, kad tai tik viešojo intereso
pralaimėjimas, jeigu mes stabdome
šitą projektą”, – sakė A. Gelūnas.

Washington, DC, sausio 26 d.
(BNS) – Skaitydamas metinį prane-
šimą JAV Kongrese prezidentas
Barack Obama paragino šalies parti-
jas dirbti kartu ir suvienyti susiskal-
džiusį Kongresą. JAV prezidentas
taip pat pakvietė imtis veiksmų maži-
nant valstybės biudžeto deficitą ir

priimant pagrindinių varžovių – Ki-
nijos ir Indijos – metamus iššūkius.

B. Obama sakė, kad šiuo metu,
po ,,baisiausios kada nors patirtos re-
cesijos”, JAV vėl ,,pasiruošusios pa-
žangai”. Specialistai pastebi, kad
klausydamiesi B. Obama kalbos dau-
guma priešiškai vieni kitų atžvilgiu

nusiteikusių demokratų ir respubli-
konų sėdėjo kartu, o ne atskirai, kaip
būdavo anksčiau. Manoma, kad tai
buvo skirta parodyti šalies politikų
vienybę po tragiškų įvykių Arizona
valstijoje, kai per pasikėsinimą buvo
sunkiai sužeista Kongreso narė Gab-
rielle Giffords. Kalbą B. Obama pra-
dėjo išreikšdamas pagarbą G. Gif-
fords. Prezidentas teigė, kad įvykis
Arizona valstijoje priminė JAV visuo-
menei, jog ją ,,vienija bendros viltys
ir pažiūros”.

Po lapkritį vykusių vidurio ka-
dencijos rinkimų abi partijos turi pri-
siimti atsakomybę už šalies valdymą,
amerikiečiai nori, kad jos dirbtų iš-
vien, sakė B. Obama. Anot JAV prezi-
dento, technikos pasiekimai, Kinijos
ir Indijos pakilimas ir darbo vietų
skaičiaus mažėjimas reiškia, kad dau-
gumai Amerikos gyventojų išgyveni-
mo ,,taisyklės pasikeitė” ir dabar la-
bai svarbu paskatinti ,,inovacijas Ame-
rikoje”, kurios padėtų užtikrinti ir iš-
saugoti darbo vietas. Nukelta į 7 psl.

Metiniame pranešime B. Obama
paragino partijas bendradarbiauti
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,,Raginu pataisyti tai, kas pataisoma, ir judėti pirmyn”, – sakė prezidentas.
EPA nuotr.

Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) –
2010 metų Santarvės premijos lau-
reatu vienbalsiai išrinktas žurnalis-
tas, ilgametis žurnalo ,,Santara” re-
daktorius Romualdas Norkus. Tra-
diciškai jam bus įteiktas ordinas
,,Pro augenda concordia”. ,,Santar-
vės fondas” kasmet renka laureatus,
kurie apdovanojami už viso gyveni-
mo nuopelnus puoselėjant santarvę.

R. Norkus savo iniciatyva kultū-
ros žurnalą ,,Santara” pradėjo ruošti,
redaguoti ir leisti prieš 20 metų.
Šiandien šis žurnalas pasirodo kelis
kartus per metus, o prieš kelis mėne-
sius buvo išleistas ir rusų kalba.

,,Didžiuojuosi, kad su ’Santara’
nuo pirmųjų leidybos metų bendra-
darbiavo poetas Justinas Marcinke-
vičius, literatūrologė Viktorija Dau-
jotytė, rašytojas Vytautas Martin-
kus, publicistas Laimonas Tapinas ir
daugelis kitų iškilių Lietuvos kultū-
ros pasaulio asmenybių”, – įsiminti-
niausias profesinio kelio akimirkas
prisiminė ,,Santaros” žurnalo redak-
torius R. Norkus.

Santarvès premija –
Romualdui Norkui

Î Vilni¨ atvyksta JAV senatorius

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) –
Pakeliui į Miuncheno saugumo kon-
ferenciją kitą savaitę Vilniuje pla-
nuoja trumpam apsilankyti JAV res-
publikonas senatorius John McCain.
Vasario 4 d. jis ir grupė Kongreso na-
rių Vilniuje susitiks su prezidente
Dalia Grybauskaite aptarti padėtį
Baltarusijoje ir Miuncheno saugumo

konferencijos temas.
Iš Vilniaus prezidentė D. Gry-

bauskaitė ir senatoriai bei Kongreso
nariai išvyks dalyvauti tradicinėje
Miuncheno saugumo konferencijoje.
Prezidentūros duomenimis, be J.
McCain pas prezidentę taip pat turė-
tų apsilankyti senatoriai Joseph Lie-
berman ir Susan Collins ir bent ke-
turi Atstovų Rūmų nariai.

J. McCain su delegacija Seime
planuoja susitikti su Europos huma-
nitarinio universiteto (EHU) stu-
dentais aptarti porinkiminės padėties
Baltarusijoje.

J. McCain 2008 m. buvo Respub-
likonų kandidatas prezidento rinki-
muose, bet juose pralaimėjo demo-
kratui Barack Obama.

Tarptautinė bendruomenė pa-
smerkė įvykius Baltarusijoje, kai
gruodžio 19 dieną pasibaigus balsa-
vimui prezidento rinkimuose jėgos
struktūros išvaikė protesto akciją.
Tuomet sumušti ir suimti šimtai pro-
testuotojų, tarp jų – ir rinkimuose
nugalėjusio autoritarinio Baltarusi-
jos prezidento Aleksandr Lukašenka
varžovai prezidento rinkimuose.

JAV respublikonas senatorius John
McCain. SCANPIX nuotr.
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Redakcijos žodis
Savo meti-

niame prane-
šime JAV prezi-
dentas Barack
Obama prisimi-
nė netolimą is-
toriją – JAV ir
Sovietų Sąjun-

gos varžybas kosmose, kai 1957
metais Maskva aplenkė Wa-
shington, pirmoji į orbitą palei-
dusi palydovą. ,,Tai mūsų kartos
‘Sputniko’ paleidimo laikas”, –
teigė Obama, ragindamas sau-
sio 25 dieną, prie televizoriaus
ar radijo imtuvų susirinkusius
amerikiečius prisitaikyti prie
„pasikeitusių žaidimo taisyklių”
ir drąsiai pasitikti naujus iššūkius.
O jų išties daug – partijų kaita
Kongrese, politinis susiskaldy-
mas, šalies įsiskolinimas, lėšų
trūkumas, per pastaruosius ke-
letą metų ypač išaugęs nedar-
bas, prasta švietimo padėtis,
karas Afganistane, galvą kelian-
čios Kinija ir Indija. Atskirai pre-
zidentas paminėjo ir nelegalios
imigracijos problemą, kuri, pa-
sak jo, ,,turi būti išspręsta kartą
ir visiems laikams”. Tačiau pri-
minė, jog šaliai reikia išmokti
vertinti nelegalių imigrantų
vaikus, kurie gali suvaidinti la-
bai svarbų vaidmenį ekonomi-
koje.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

DR. MIRGA GIRNIUVIENÈ

2010 m. rudenį Amerikos lietu-
vių kultūros archyve (ALKA) kunigo
Stasio Ylos archyvą tyrinėjo Lietuvos
dailės muziejaus Leidybos centro ve-
dėjas Gediminas Mikelaitis, rengian-
tis knygą apie kun. S. Ylą.

Mikelaitis yra paskelbęs straips-
nių apie Šatrijos Raganą, Jurgį Balt-
rušaitį, kun. S. Ylą, apmąstymus apie
ateitininkus, apie kūrybą ir apie li-
teratūrą, taip pat vertimų iš vokiečių
kalbos. Yra parengęs „Lietuvos fi-
losofinės minties chrestomatiją’’,
keletą vadovėlių ir kitų leidinių.
Grįžęs iš ALK’os Mikelaitis 2010 m.
lapkričio 16 d. Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Kaune Humanitarinių mok-
slų fakultete apgynė daktaro diser-
taciją tema „Šatrijos Raganos litera-
tūros teologija”.

Mikelaitį domina visas kun. Ylos
archyvas, ypač dar neskelbti veikalai
ir autobiografinė medžiaga.

ALK’oje Mikelaitis rado keletą
kun. Ylos spausdinimui paruoštų, bet
niekada nepaskelbtų rankraščių:
„Dabarties žmogus’’, „Bendruomenė
ir bendruomeniškumas’’, „Visuome-
niškumas kryžkelėje’’, „Etninis lietu-
vių veidas’’, „Nacionalizmas lietuvių
išeivijoje’’, „Lietuvių religingumas’’,
„Katalikai visuomenėje’’, „Lietuviš-
kojo liberalizmo problema’’, „Vardai
ir veidai mūsų kultūros istorijoje’’
(tai 1973 m. išleistos pirmosios kny-
gos antra dalis).

Taip pat jis rado Stutthofo kacete
parašytus kun. Ylos tekstus: „Vaizdi-
niai apmatai’’, „Pamišusi meilė’’ ir
„Stutthofo maldos’’. Šiuos tekstus
pradėta talpinti ALK’os svetainėje

http://www.lkma.org/alka_archyvai.h
tm (žr. „Stasys Yla”)

Mikelaičio nuomone, kun. Ylos
dar neišleisti raštai tikrai būtų įdo-
mūs plačiajai visuomenei, ypač nagri-
nėjantys katalikybės ir visuomenės
bei bendruomenės santykius, kadan-
gi jie šiuolaikiškai ir kartu krikščio-
niškai aiškina opius socialinius klau-
simus.

Kun. Ylos archyve taip pat yra jo
autobiografija, atsiminimai, kitų
asmenų atsiminimai apie kunigą,
susirašinėjimas su beveik visais žy-
miausiais užsienio lietuvių atstovais
(J. Brazaičiu, A. Maceina, J. Aisčiu, A.
Vaičiulaičiu, J. Griniumi, J. Girniumi

ir kitais). Ten taip pat yra kun. Ylos
beletristika, jo sukurti meniniai vaiz-
dai ir nuotraukos. Mikelaičio nuomo-
ne, tai svarus dar pakankamai ne-
pažintas ir neatvertas mūsų krikščio-
niškosios minties lobynas.

ALK’os vadovybė džiaugiasi, kad
Gediminas Mikelaitis galėjo pasinau-
doti archyve sutelkta medžiaga kny-
gai apie kunigą Ylą užbaigti. Toks
archyvų naudojimas, parodant jų ver-
tę, džiugina visus, kurie ALK’Ą re-
mia savo darbu bei pinigais.

Dr. Mirga Girniuvienė – JAV
Lietuvių katalikų mokslo draugijos
pirmininkė

Gediminas Mikelaitis

Kun. Ylos archyvą ALK’oje tyrinėjo G. Mikelaitis

Išvadavimo metinės prisimintos Šv. Antano parapijoje
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Lietuva – akmuo prie slenksčio
seno

Ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva – ugnis, kurią kūrenam
Ir kurioj sudegsime visi.

Lietuva su pagonybės mitais,
Lietuva su šimtmečių lažu,
Lietuva – grėsmingas dinamitas
Tūkstančiuos sukilėlių laužų.

Jonas Strielkūnas „Lietuva”

Klaipėdos krašto išvadavimo 88-
jų metų sukaktis praėjusį savaitgalį
buvo paminėta Detroit, lietuvių telki-
nyje. Š. m. sausio 16 d., sekmadienį,
sukakties prisiminimas pradėtas šv.
Mišiomis Šv. Antano lietuvių parapi-
jos koplyčioje. Mišias aukojo parapi-
jos klebonas kun. Gintaras Antanas
Jonikas. Mišių skaitinius skaitė Anta-
nas Strakšys. Buvo išvardyti ir prisi-
minti Klaipėdos vadavimo kovose žu-
vusieji, taip pat ir mirusieji savano-
riai (tarp jų LŠSI garbės šaulys, bu-
vęs Stasio Butkaus šaulių kuopos pir-
mininkas a. a. Vincas Tamošiūnas).
Detroit gali didžiuotis – savo laiku
jame gyveno 7 Klaipėdos krašto va-
duotojai. Visi jau iškeliavę amžiny-
bėn: Alfonsas Žiedas, Juozas Augai-
tis, Vincas Tamošiūnas, Bronius Ta-
tarūnas, Kazimieras Špakauskas,
Petras Bliūdžius ir Stasys Šimoliū-
nas.

Po Mišių į parapijos salę susirin-

ko gražus būrelis dalyvių. Žuvusieji
buvo prisiminti ir pagerbti susikaupi-
mo ir tylos minute. Zita Skučienė
tarė žodį apie Klaipėdos krašto išva-
davimą ir prijungimo reikšmę Lie-
tuvai ir Lietuvos žmonėms.Toliau ji
perskaitė eilėraštį apie ąžuolėlį, kurį
parapijietė Ona Šadeikienė dekla-
muodavo savo jaunystėje. Dainavome
kelias patriotines dainas: „Aras”,
„Giedu dainelę”, „Ąžuolai žaliuos” ir
„Norėčiau aš keliauti”.

Minėjimas pasibaigė visiems su-
giedojus Tautos himną. Lenkiame
galvas už mūsų krašto didvyrius: šau-
lius, partizanus, savanorius, ramovė-
nus ir birutietes, kurie aukojo savo
gyvybes už Lietuvos laisvę.

Po minėjimo vyko malonus ben-
dravimas, muziką parūpino Alfonsas
Rimba. Klaipėdos krašto 88-ąsias iš-
vadavimo metines ruošė parapijie-
čiai.

Sekmadienį, sausio 16 d., Šv. Antano parapijiečiai pasveikino sausio mėnesį
gimusius: (iš k.) Sylvią Strakšytę, Aldoną Nemanienę ir kleboną kun. Gintarą
Antaną Joniką. Zitos Malakauskienės nuotr.
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Konstitucinis Teismas
vėl suklupo

KÊSTUTIS GIRNIUS

DARIUS VARANAVIÇIUS

Ir vis dėlto prancūzai pardavė...
Po neypatingai garsių Vakarų šalių
pastabų ir kur kas garsesnių Lietu-
vos protestų, Rusija, kaip žinia, turės
du išskirtinai puolamosios rūšies
desantinius laivus „Mistral”, kurių
buvimas tokios šalies ginkluotosiose
laivyno pajėgose kažin ar suteikia ra-
mybės jos kaimynėms.

Spekuliacijų, ypač iš Kremliaus
pusės, minėtuoju klausimu buvo
labai daug: pradedant planais pirkti
tik vieną, tačiau visiškai pastatytą
laivą, pereinant prie minkštesnių
kalbų apie pliko korpuso pirkimą ir
įsirengimą savomis rankomis, paskui
kurį laiką šį projektą tiesiog mari-
nant ir, galų gale, užbaigiant jį pagal
geriausias dvišalės Rusijos bei Pran-
cūzijos draugystės tradicijas. Juk,
kaip pasakė Rusijos karinių jūrų pa-
jėgų vadas admirolas Vladimir Visoc-
ki, jei Kremlius būtų turėjęs tokį
laivą karo su Gruzija metu, Juodosios
jūros laivynas jam iškeltas užduotis
būtų įvykdęs ne per 26 valandas, o
per 40 minučių.

Smūgis NATO principams

Vienas svarbesnių NATO prin-
cipų, neskaitant, žinoma, kolektyvi-
nės gynybos bet kurios narės užpuo-
limo atveju, buvo bendra, solidarumu
paremta nuostata nepardavinėti stra-
tegiškai svarbios ginkluotės trečio-
sioms šalims. Jei kalbame apie Pran-
cūziją, tai pastaroji labai ilgą laiką
galėjo sau leisti nepaisyti minėtosios
nuostatos, mat dar prezidento Char-
les de Gaulle pastangomis ši šalis
kiek apribojo savo vaidmenį NATO,
išlaikydama politinės Aljanso narės
statusą, tačiau atsisakydama daly-
vauti NATO vykdomose misijose bei
kariniuose veiksmuose. Tačiau ne
taip seniai Paryžius persigalvojo ir
susigrąžino sau visavertį narystės
statusą. Taigi tuo pačiu ir visus įsi-
pareigojimus, panaikinančius bet ko-
kių svarstymų galimybes.

Vis dėlto pastarojo dešimtmečio
Rusijos politika (čia kalbame apie
taip vadinamą ir sėkmingai besitę-
siantį „putinizmo” laikotarpį) atski-
rų Vakarų Europos valstybių atžvil-
giu anksčiau ar vėliau leido tikėtis
kokio nors pleišto ne tik į Europos
Sąjungos (ES), bet ir NATO reikalus.
Ir ypač tokia tikimybė sustiprėjo,
kada JAV prezidentas Barack Obama
paskelbė apie santykių su Maskva
„perkrovimo” politiką. Galbūt tai ir
sutapimas, tačiau būtent prasidėjus
„perkrovimui” Washington kažkiek
nusisuko nuo NATO reikalų, nepai-
sant to, kad per visą šios organizaci-
jos egzistavimo istoriją būtent Ame-
rika buvo jos varomoji jėga.

Žinoma, reikia pabrėžti, kad
minėtasis ginkluotės nepardavimo
trečiosioms šalims principas nėra
įrašytas NATO steigimo sutartyje, jis
remiasi jau minėtu solidarumo prin-
cipu, kurio iki „Mistral” istorijos
laikėsi visos Aljanso šalys. Šiandien
kyla pagrįstas klausimas – ar gink-
luotas Prancūzijos flirtas su Krem-
liumi bus tik vienetinė išimtis, ar jis
sukurs labai pavojingą atvejį, keliantį
ypatingą grėsmę toms šalims, kurios
yra visiškai priklausomos nuo kolek-
tyvinės gynybos principo.

Kur jie bus?

Kovinės charakteristikos rodo,
kad „Mistral” rūšies laivai yra itin
pavojingi puolamųjų karinių veiksmų
metu. Juk ne veltui rusai, niekada
negailintys pagyrų savo ginkluotei ir
esantys bene stambiausi ginklų eks-
portuotojai pasaulyje, atvirai žarsto
pagyras prancūziškam laivui.

Kai pasklido pirmosios kalbos
apie Rusijos ketinimus pirkti šį pran-
cūzų desantinį laivą, jas sekė migloti
rusų kariškių pareiškimai apie tiki-
mybę, kad „Mistral” bus atplukdytas
į Baltijos jūrą. Turint omenyje puo-
lamąją šio laivo paskirtį, įdomu,
kokie tikslai būtų keliami jo įgulai,
kuri, ko gero, apsigyventų Kalining-
rade. Galbūt „Mistral” būtų nukreip-
tas į rytinius NATO pakraščius, ta-
čiau ta pati Kaliningrado sritis yra
labiausiai ginkluota Europos teritori-
ja, ir tokiam ginkluotojų pajėgų skai-
čiui kažin ar reikia dar ir „Mistral”
palaikymo, jei Rusijai kiltų mintis
„paišdykauti”, pvz., Baltijos šalyse.

Tačiau kada jau buvo konkrečiai
sutarta dėl dviejų laivų įsigijimo bei
perspektyvos kartu su prancūzais
statyti dar du, Rusijos karinė vadovy-
bė viešai pateikė dvi versijas: „Mist-
ral” bus priskirti arba Šiaurės, arba
Tolimųjų Rytų laivynui. Taigi, galbūt
Lietuva ir Latvija gali lengviau at-
sikvėpti ir daugiau nekelti šio klausi-
mo? Juk jei „Mistral” bus Šiaurėje ar
Tolimuosiuose Rytuose, tiesioginės
grėsmės rytiniams NATO pakraš-
čiams nekels. Tačiau ten, jei tikėti ru-
sų karininkų žodžiais, bus tik pir-
mieji du laivai, o juk sutarta statyti
dar du ir kažin ar jie bus reikalingi
minėtiems Rusijos laivynams. Vadi-
nasi, lieka Juodoji ir Baltijos jūros.
Na, o jei grįšime prie Šiaurės ir To-
limųjų Rytų, galima pasvarstyti, kam
Rusijai reikia tokių bauginančių gin-
klų tose teritorijose?

Šiaurės jūra skalauja NATO
šalių krantus. Be to, ji yra tiesioginis
kelias link Arkties, kova dėl jos gam-
tinių išteklių dar tik prasideda, ir
Rusija šioje kovoje puoselėja itin
dideles ambicijas. Tolimieji Rytai ir
Ramusis vandenynas yra kelias link
Pietų Kinijos jūros, kurioje neseniai
taip pat buvo aptikti didžiuliai gam-
tinių dujų bei naftos ištekliai. Ir nors
Rusija negali į juos taikstytis tiesio-
giai, Kremlius, ko gero, nori laikyti
ranką ant pulso regione, kuriame
bręsta rimtas konfliktas, nes JAV per
Pietų Kinijos jūroje esančias val-
stybes, ypač Vietnamą, itin priešinasi
Kinijos ketinimams vienašališkai
savintis naujus energetinius ištek-
lius.

Dideli pinigai ir vėl nugali

Antroje sausio mėnesio pusėje
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komitetas (NSGK) pateikė Už-
sienio reikalų ir Krašto apsaugos mi-
nisterijoms pasiūlymus, kaip ateityje
išvengti tokių atvejų kaip „Mistral”
pardavimas Rusijai. Tenka pasakyti,
kad NSGK pasielgė pakankamai am-
bicingai, tačiau ar nepavėluotai?

Kita vertus, tai nestebina, nes
Lietuvoje taip jau susiklostė, kad
sprendžiant strateginius klausimus
dažniausiai Nukelta į 11 psl.

„MISTRAL” – PAVOJINGAS
ATVEJIS

Konstitucinis Teismas (KT) praleido puikią progą tylėti. Praėjus
vos kelioms dienoms po Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT)
išaiškinimo, kad nuolatinis buvusio prezidento Rolando Pakso

nušalinimas nuo parlamentinių pareigų yra neproporcingas, KT suskubo
paskelbti pareiškimą, teigiantį, kad EŽTT nutarimo įgyvendinimas rei-
kalaus Konstitucijos pakeitimo. Šitoks skubus ir beveik panašaus atvejo
neturintis KT pareiškimas rodo, kad KT svarbiau ginti savo kolegų garbę
bei pabrėžti savo neklystamumą, negu ieškoti sprendimo, kuris atsižvelgtų
į EŽTT nutarimą ir siektų atitaisyti klaidas.

KT labai skubėjo. EŽTT nutarimas yra ilgas, sudėtingas, niuansuotas.
Per kelias dienas sunku jį tinkamai suvirškinti. Jis buvo paskelbtas sausio
6 d., o KT savo pareiškimą paviešino sausio 10 d. Sveikinu KT uolumą ir
ryžtą dirbti savaitgalį, bet įtariu, kad vien atsidavimas teisingumui ir savo
darbui nesukėlė šio darbštumo proveržio. Šitokie KT pareiškimai yra itin
reti. KT atstovė spaudai pasakė žurnalistui Artūrui Račui, kad KT istori-
joje jų iki šiol būta mažiausiai du. Gal buvo dar koks vienas, tad juos gali-
ma laikyti ypatingais, jei ne atvejais, neturinčiais panašių į save.

KT skubėjimas sukelia įtarumą, bet teigimas, kad, norint įgyvendinti
EŽTT nutarimą, reikės keisti Konstituciją, palieka blogą skonį. Visi pui-
kiai žinome, kad dabartinėmis sąlygomis faktiškai neįmanoma pakeisti
Konstitucijos, nes pakankamai žmonių nedalyvautų referendume, ir du
trečdaliai dabartinio Seimo narių nebalsuotų už atitinkamą pataisą. Iš
anksto paskelbdamas, kad tik Konstitucijos pataisa galima įgyvendinti
EŽTT nutarimą, KT stengiasi pakirsti kelią lengviau įgyvendinamiems
sprendimams. Paprastai aukštesniam teismui nurodžius, kad įstatymas
neatitinka Konstitucijos, parlamentas pataiso nevykusį įstatymą. Ir šiuo
atveju reikia pataisyti atitinkamus įstatymus, o ne pačią Konstituciją.

Neįmanoma įsivaizduoti, kaip šiuo klausimu galima pataisyti Kons-
tituciją. Jei Konstitucijoje būtų pastraipa, nurodanti, kad priesaiką su-
laužę pareigūnai negali dar kartą prisiekti Tautai, taigi vykdyti prisiekti
reikalaujančių pareigų, būtų lengva ją pakeisti. Bet Konstitucijoje yra vos
kelios užuominos apie priesaiką. Konstitucijos 74, 86, 93 straipsniuose nu-
rodoma, kad galima pašalinti prezidentą, KT pirmininką, teisėjus, Seimo
narius už priesaikos sulaužymą. Nėra nė žodžio apie tai, kad priesaiką
pažeidęs asmuo niekada negalės imtis pareigų, kurios reikalauja prie-
saikos. Amžinas draudimas Paksui – tai KT vaizduotės vaisius, „kūrybin-
gai” suregztas, ko gero, su vienu siekiu, būtent užkirsti kelią Paksui grįžti
į politiką. Kadangi 1992 m. Konstitucijos kūrėjai nenumatė, kad KT arba
bent jo pirmininkas vykdys vendetą prieš Paksą, jie neįtraukė atitinkamo
straipsnio į Konstituciją. Nesuprantama, kaip galima pataisyti tai, ko nėra
Konstitucijoje, ką sukūrė pats KT.

Savo pareiškime KT mini „konstitucinį priesaikos institutą”. Atrodo,
KT mano, kad priesaikos pavadinimas konstitucine institucija suteikia tin-
kamą galimybę iš piršto laužtam aiškinimui. KT mėgsta savo subjektyvią
nuomonę vadinti „konstitucine doktrina”, dabar ir „konstitucine instituci-
ja”, lyg Konstitucija būtų dogmų rinkinys, kurį išrinktieji gina nuo eretikų
ir netikėlių. Kalbos apie „doktriną” dvelkia sovietmečiu, kai propagandis-
tai dėstė „mokslinį komunizmą” ir „mokslinį ateizmą”, nors jokio mokslo
ten nebuvo. Toji „institucija” yra KT vaizduotės ir tuometinės konjunk-
tūros rezultatas, o ne esminė Konstitucijos dalis. Ji grindžiama silpnu ar-
gumentu, būtent Konstitucijoje esą nenumatyta, kad Respublikos prezi-
dentas, kurio veiksmai KT buvo pripažinti šiurkščiai pažeidusiais Kons-
tituciją, galėtų būti laikomas nesulaužiusiu priesaikos. Toks asmuo esą
visada išlieka žmogumi, kuris sulaužė Tautai duotą priesaiką.

Konstitucija nei numato nuolatinį draudimą eiti parlamento nario
pareigas asmeniui, pašalintam iš pareigų apkaltos proceso tvarka, nei jo
nenumato. Ji išvis neliečia šio klausimo. Konstitucija „prabilo” apie nuo-
latinį draudimą tik tada, kai KT priėmė savo sprendimą. Neginčytina, kad
sulaužęs priesaiką žmogus visada toks lieka. Kaip ir žmogus, vieną kartą
ką nors padaręs, pvz., pamelavęs, kaimyną nuskriaudęs, drąsiai pasielgęs,
visada lieka tai padariusiu žmogumi. Bet tai nereiškia, kad šis elgesys turi
amžinas pasekmes. Nuteistas žmogus lieka nuteistu žmogumi, bet po kiek
laiko atgauna savo teises. Kaimynai, darbdaviai ir kiti su juo bendraujan-
tys žmonės, o ne teismai sprendžia, kiek galima juo pasitikėti. Nebegyve-
name viduramžiais, kai nusikaltėliai visam gyvenimui buvo pažymėti, į
kaktą ar veidą įdeginant neišdildomą žymę.

Nepaisant KT pareiškimo, nėra jokio nesuderinamumo tarp Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir Lietuvos
Konstitucijos. Nesiderina konvencija ir ydingas Lietuvos Konstitucijos
aiškinimas. KT gali lengvai pašalinti šį prieštaravimą, atsisakydamas
ankstesnio, klaidingo aiškinimo. Konstitucijos pataisos nereikia. KT turi
pripažinti tai, kas visiems akivaizdu, būtent, kad ankstesni Konstitucijos
aiškinimai gali būti klaidingi ar nepagrįsti. Ir kad jis atsisako savo pirm-
tako sukurtos „doktrinos”. Bet nuogąstauju, kad KT dar neturi reikiamos
drąsos ir, sakyčiau, sąžiningumo. Nukelta į 9 psl.
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Robertai gražiausias žodis – ,,draugystė”.

Filmo ,,Žalioji Širšė” 
(,,The Green Hornet”) įvertinimas

Neseniai mačiau filmą ,,Žalioji
Širšė” ir noriu aprašyti savo įspū -
džius ir jį įvertinti.

Apie ką yra filmas?

Tai filmas apie turtingo versli -
ninko sūnų, kuris, tėvui mirus,  per -
ėmė tėvo laikraščio verslą. Prieš tėvo
mirtį sūnus mėgo uliavoti ir ne rū -
pestingai gyventi. Sūnus, kurio var-
das Britt Reid, kartu su tėvo darbuo-
toju Kato, nutarė tapti kovotojais
prieš blogį. Nors planai keisti, jiems

sekasi pa dėti miestui ir sumažinti
jame gaujų veiklą. 

Pagrindinis jų priešininkas – blo-
gietis Cednovsky. Jis visą laiką bando
gąs dinti bei žudyti. Jam ypač ne -
patinka ,,Žalioji Širšė” ir jo pa dėjėjas.
Nesutariant herojams Ced novsky
bando tuo pasinaudoti ir tada ne -
aišku, kuo tų herojų veikla baigsis. 

Filme vaidina žinomi 
aktoriai

Filme Cameron Diaz vaidina he -
rojaus sekretorę ir padeda veikėjams
geriau įgyvendinti savo darbą. Ji
jiems pasako, kur daugiausia vyksta
nusikaltimų, kad jie žinotų, kam dau-
giausia reikia padėti. Ji taip pat pade-
da gerinti laikraščio veiklą. Filme
taip pat vaidina aktoriai Seth Rogen
(,,Žalioji Širšė”) ir Jay Chou (Kato).

Kas labiausiai patiko ?

Man filme labiausiai patiko veiks-
mo scenos. Jose mūšiai vyksta sulė -
tintai, tad galima geriau sekti kiek -

vieną įvykį. Taip pat lėtos scenos lei-
džia geriau parodyti humorą.

Kas nepatiko? 

Nors filmas gavo ,,PG–13”
(Motion Picture Association of Ame -
rica film rating system – redakcija)
įvertini mą, jame yra per daug keik s -
ma žo džių. Taip pat pagrindinis akto-
rius kartais labai negražiai elgiasi su
draugu ir su filmo veikėjais. Nors jis
lyg herojus, ne visada didvyriškai
elgiasi.

Kam siūlyčiau 
pažiūrėti šį filmą?

Geriausia, kad žiūrovai būtų ne
jaunesni kaip 14 metų. Yra keiksma -
žodžių, o ir kai kuris humoras gali
būti netinkamas mažiems vaikams.
Geriau jaunimui neiti ir su seneliais,
nes jiems taip pat gali būti nelabai
juokinga. Aš žiūrėjau filmą su savo
tėvu, ir jam nelabai patiko. Filmas
taip pat gali patikti tiems, kurie mėgs-
ta ‘trimačius’ (3D) filmus, mat filmas
pastatytas šia technologija. Tik blo-
gai tai, kad kiekvienas žiūrovas už tai
papildomai turėjo mokėti po 2.50 dol. 

Ar verta filmą žiūrėti kino
teatre, ar geriau išsinuomoti?

Neverta eiti į kino teatrą.  Filmą
galima išsinuomoti. 

Dar geriau pažiū rėti 1966–1967
metais sukurtą to paties pavadinimo
televizijos seria lą, kur ,,Žaliąją Širšę”
vaidina Bruce Lee.  

Gytis Kriaučiūnas

Lietuvos radijuje ir televizijoje
(LRT) iškilmingai buvo apdovanoti
pirmą kartą Lietuvoje vykusio vaikų
piešinių konkurso „Nupiešk gražiau-
sią žodį” nugalėtojai. Pasak konkur-
so organizatorių, vaikai parodė visą sa-
vo išmonę, rinkdamiesi piešimo tech-
niką bei žodžius, kurie jiems graži-
ausi. Iš viso konkursui buvo atsiųstas
net 13,431 piešinys, darbuose įamžin-
ta daugiau nei 1,5 tūkstančio žo-
džių.

Geriausiu piešiniu buvo išrinktas
dešimtmečio Einiaus Bubino iš Šer-
nupio kaimo, Kupiškio rajono, darbas
„Obelis”. Berniukas laimėjo kompiu -
terį. Antrosios vietos nugalėtojui sep-
tynmečiui radviliškiečiui Mantui
Neimantui už piešinį „Katė” atiteko
fotoaparatas. Trečiosios vietos nuga -
lėtojas taip pat septynmetis Algirdas
Juodkojis iš Paežerių kaimo, Vilka-
viškio rajono, už piešinį „Tėtė” namo
parsivežė mobilųjį telefoną. Be minė-
tų laimėjimų vaikams taip pat buvo
įteikta programinė įranga „Tildės
Biuras 2009 Namams”, leidyklos
„Šviesa” įsteigtos knygos. Paskatini-
mus laimėjo dar 19 vaikų. Apdovano-
jimų šventę vedė Lietuvos ra dijo lai-
dos vedėja Bernadeta Luko šiūtė,
vaikams geriau pažįstama, kaip teta
Beta. Iš visos Lietuvos į Vilnių, į LRT,
suvažiavusius vaikus linksmino
vaikų grupė UPS, 2010-aisiais nacio-
nalinėje vaikų „Eurovizijoje” iškovo-
jusi garbingą II vietą, bei paršelis

„Limpa”.
Konkurso „Nupiešk gražiausią

žodį” tikslas yra paskatinti mažuo-
sius Lietuvos piliečius labiau mylėti
gimtąją kalbą. „Esame maža tauta,
tačiau turime vieną seniausių pa -
saulyje kalbų. Ją būtina saugoti ir
puoselėti. Ir būtina tai daryti nuo
mažų dienų. Šis konkursas padėjo
moksleiviams lietuviškuose žodžiuo-
se atrasti naujų spalvų”, – apie vaikų
piešinių konkurso tikslus pa sakojo
Dainius Numgaudis, Švietimo ir
mokslo ministerijos kancleris.

Kalbinių technologijų plėtojimu
užsiimančios įmonės „Tilde IT” di -
rek toriaus Vaclovo Pranskūno teigi -
mu, būti šio konkurso sumanytojais
jiems – didžiulė garbė ir atsakomybė.
„Kiekvienos tautos kalba yra jos kul -
tūros kūrimo priemonė, tautos savi-
monės, tautos vertybių – būdo, pap -
ročių, mąstymo išraiška. Todėl labai
svarbu, kad vaikai augtų mylėdami
savo kalbą, jai būtų skiriamas dera-
mas dėmesys. Manau, kad bendromis
visų šio konkurso bendraautorių jė -
gomis padarėme didelį darbą – pa dė -
jome pamatus jaunosios kartos pa -
triotiškumui. Esame nepaprastai dė -
kingi mokytojams, kurie ragino savo
auklėtinius dalyvauti konkurse. Pe -
dagogų dėka, vaikai atkreipė dė mesį į
lietuvių kalbos grožį, jos tur tingumą.
Tikiu, jog kai kurie vaikai, rink da -
miesi jiems gražiausią žodį, ‘atrado’
ar net išmoko naujų lietuvių kalbos
žodžių”, – tvirtino V. Prans kū nas.

Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos generalinio direktoriaus
Audriaus Siaurusevičiaus nuomone,
gražiausio žodžio piešinių konkursas
yra puiki galimybė suprantamomis
priemonėmis vaikams parodyti, ko -
kia turtinga ir graži yra lietuvių kal -
ba. „Visuomet palaikome tokį ry tą,
to dėl dar rudenį pasiūlėme gra -
žiausią žodį nupiešti ir mūsų darbuo-
tojų vaikams. Mažųjų susidomėjimas
buvo didžiulis”, – pasakojo A. Siau -
rusevičius.

Konkurso „Nupiešk gražiausią
žodį” rengėjai – „Tildė IT”, Švietimo
ir mokslo ministerija, Lietuvių kalbos
institutas bei LRT.

Virginija Bunevičiūtė
LRT atstovė ryšiams su

visuomene

Apdovanoti vaikų piešinių konkurso
,,Nupiešk gražiausią žodį” nugalėtojai

Kadras iš kino filmo ,,Žalioji Širšė”.                 www.cityout.lt/kinas nuotr.

Nerijui gražiausias žodis – ,,mama”.

Piešinių konkursas ,,Tėvynė – Lietuva”
Pranešame, kad internetinė svetainė www.DaleleLietuvos.lt organi-

zuoja vaikų piešinių konkursą tema „Tėvynė – Lietuva”  5–18 metų amžiaus
JAV lituanistinių mokyklų mokiniams. Prašome vaikų piešinius išsiųsti kon-
kurso organizatoriams iki š. m. vasario 1 d., po to maloniai prisijunkite prie
balsuojančių, renkant geriausią piešinį internete auksčiau nurodytu adresu.
Balsuoti gali visi, net jei jų vaikai konkurse ir nedalyvauja. Balsavimas vyks
iki vasario 13 d. Geriausius piešinius rodysime LR ambasados Washington,
DC organizuojamame Nepriklausomybės dienos minėjime vasario 16-ąją,
kuriame dalyvaus svečiai iš viso pasaulio. Kiekvienos amžiaus grupės laimė-
tojus www.DaleleLietuvos.lt apdovanos marškinėliais bei įteiks specialius
diplomus. Sekite konkurso eigą per socialinį ,,Facebook” tinklalapį „Dalele-
Lietuvos.lt” arba skaitykite plačiau pačiame internetiniame puslapyje
www.DaleleLietuvos.lt.

AL RP inf.
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KAI ŠVENTI DALYKAI PAINIOJAMI SU NIEKŠYBE
Š. m. sausio 8 dieną „Draugo”

paskutiniame puslapyje pasirodė
trumpa žinutė po Živilės Ramašaus-
kienės dviem nuotraukomis apie
Maironio lituanistinės mokyklos
kalėdinio šurmulio prisiminimuose
užgesusią eglučių šviesą ir apie 2010
m. Kalėdų spindesį. 

Manau, kad tiesiog iš nežinojimo
ar iš apmaudaus atsitiktinumo, ar iš
visiško nebesusigaudymo Lietuvos
laisvės kovų ir kančių istorijoje buvo
pasirinktas aršaus sovietinio poeto ir
rašytojo Kosto Kubilinsko kūrinys
„Ledinukas”. Juk plačiai Lietuvoje
buvo žinoma, iškovojus laisvę iš slap-
tų KGB archyvų, kad Kostas Kubi-
linskas, tikroji KGB agento slapyvar-
dis „Varnas”, o pogrindyje „Kapsas”,
aktyviai dalyvavo KGB pulkininko
Počkaj vykdytoje ginkluotoje operaci-
joje prieš Lietuvos partizanus (kodas
„Kanibalai”). Tai jis, Kostas Kubi-
linskas, savo rankomis išdavikiškai
nužudė savo bunkerio miegantį drau-
gą, Lietuvos partizanų vadą „Kariū-
ną” – B. Labėną, vedžiojo sovietinę

kariuomenę po miškus, nurodinė-
damas kitus Dainavos apygardos šta-
bo partizanų bunkerius. Ant jo sąži-
nės guli dar kitų 15-kos partizanų
žūtis. Už visa tai, pagal sutartį su
KGB, Kubilinskas gavo tarybinio
poeto ir rašytojo Maskvos pripažini-
mą, ten gyveno, sąžinės graužiamas
prasigėrė ir mirė 1962 m. Melejevko-
je, prie Maskvos.

Negi niekas iš Maironio lituanis-
tinės mokyklos mokytojų ar tėvų ko-
miteto, pagaliau ir iš Lemonto Lie-
tuvių Bendruomenės, nepastebėjo,
kad tai niekšybe apsisiautusio auto-
riaus kūrinys, kad jis auklės mūsų
jaunąją kartą? Juk mums iškovota
Lietuvos laisvė ir Kalėdų šventimas,
už kurias brangiai mokėjome, yra
šventas dalykas. Tam juk ir čia, Ame-
rikoje, toli nuo gimtinės, minime
1991 m. sausio 13 d. Painioti šventus
dalykus su niekšybe – nepriimtina!

Povilas Vaičekauskas,
Lietuvos karys savanoris

Chicago, IL

DU BROLIUKAI
Iš istorinių laikų ir ne tokių senų

dienų randame raštų, girdime pasa-
kojimus apie du brolius. Štai broliai
Grimai, darniai sugyvendami, parašė
daug pasakų jaunimui ir raštų suau-
gusiems, iš kurių visi galime pasimo-
kyti. Žinome senų laikų dainą: „Du
broliukai kunigai, du broliukai urė-
dai...”. Buvęs Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas Adamkus irgi la-
bai mylėjo lenkus, net savo broliais
vadindavo, o „Mažeikių naftą”, tą
Lietuvos žąsį, kuri dėjo auksinius
kiaušinius, padovanojęs lenkams,
viešai ir garsiai kartojo: „Daviau gerą
dovaną Kalėdų proga broliams
lenkams.” Ir daugiau dovanų ir nuo-
laidų jis padarė lenkams, neatsižvel-
gdamas į didelius nuostolius Lietu-
vai, lyg Lietuva būtų neišsemiamas
šaltinis didžiausių turtų.

Prezidentei  Daliai Grybauskai-
tei perėmus valstybės sostą, politika
atsargiai pasikeitė, pradėjo vadovauti
blaivus protas. Lenkai, matydami,
kad brolio Adamkaus įtaka išgaravo,
klūpčiojimas prieš juos dingo, niršda-
mi iš pykčio puola Lietuvą su bepro-
tiškais reikalavimais, gatvių ir pasų
rašyba, remiantis lenkų raidynu.
Pasaulyje, net Amerikoje, kur lenkai
turi labai daug įtakos, lenkų raidėmis
rašytų gatvių, pasų ar kitų dokumen-
tų nėra.

Tarkime, lenkai palaužia mūsų

tautos nugarkaulį, ir mes įvedame
lenkų raidyną. Tuo viskas nesibaigs –
lenkų raidyną reikės pridėti prie
lietuviško raidyno, mokyti mokyklose
dvigubą raidyną rašyti ir tarti. Tai
būtų beprotiškai didelė našta Lietu-
vos mokslo įstaigoms. Po to reikėtų
visoje rašomoje technikoje prie lietu-
viško raidyno pridėti lenkų. Bet tai
tik pradžia tos klampynės, į kurią
mūsų broliai lenkai mus bando
įtraukti. Rusai, žydai, kinai, japonai
irgi to reikalautų. 

Mums reikia aiškiai ir šviesiai
pateikti žiaurius lenkų nusikaltimus
prieš Lietuvą. Paminėsiu keletą: tai-
kos sutarties sulaužymą, užimant
mūsų sostinę Vilnių, persekiojimus
Vilniaus krašto lietuvių, 1938 metų
ultimatumą Lietuvai grasinant karu,
Armijos krajovos lietuvių žudynes ir
persekiojimus ir t. t. Lietuva turėtų
pareikšti protestus Lenkijai, reika-
lauti atlyginimo ir griežtai atmesti
visus beprotiškus reikalavimus.

Ar lenkai yra mūsų broliai? Nei
savo slaviška prigimtimi, nei savo
elgesiu jie negali būti mūsų broliai. Iš
Biblijos žinome istoriją apie du bro-
lius, aukojusius Dievui. Abelio aukos
dūmai kilo į viršų, o Kaino ritosi že-
myn ir sukiojosi pagal žemę. Pavydė-
damas Kainas nužudė savo brolį.

Algis Virvytis
Boston, MA

MARŠAS RENGIAMAM FILMUI 
APIE LIETUVOS PARTIZANUS

2010 m. gruodžio 25 d. „Draugo”
numeryje išspausdintas Loretos Ti-
mukienės straipsnis „Kuriamas do-
kumentinis filmas apie Lietuvos po-
kario pasipriešinimą”.

Mano a. a. dėdė Juozas Puško-
rius (Girinis) buvo kaip tik vienas iš
Lietuvos partizanų, apie jį trumpai
parašyta Bostono „Lietuvių enciklo-
pedijoje”, XXXVII tome. Tuo tarpu
kitas mano dėdė Tadas (Thaddeus)
Navickas yra sukūręs maršą, dedi-
kuotą Lietuvos partizanams – „March
of Lithuania’s Freedom Fighters”,

kuris yra jo pirmajame albume for-
tepijonui „35 Compositions for Pia-
no”. To albumo vienas egzempliorius
yra ir Čikagoje, Lietuvių muzikologi-
jos archyve. Maršą Lietuvoje yra
įrašęs ir pianistas Darius Kučinskas.
Ir ta kasetė turėtų būti tame Muzi-
kologijos archyve.

Mano nuomone, šis maršas labai
tiktų pradėti ar užbaigti jau minėtą
rengiamą filmą apie Lietuvos parti-
zanus.
Rev. Fr. Casimir Puškorius, CMRI

Spokane, WA
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Čikagos „Grandies” ansamblio
vadovai ir mokytojai jau daug metų
palaiko ryšius su „Panevėžio” tauti-
nių šokių ansamblio „Grandinėlė”
meno vadove Zita Rimkuviene. Savo
viešnagės Čikagoje metu per šios žie-
mos šventes viešnia nepagailėjo savo
laisvo laiko ir net du kartus dalyvavo
,,Grandies” pagyvenusiųjų (vetera-
nų) šokėjų ratelio repeticijose, pasi-
dalijo savo žiniomis, išmokė vieną
naują šokį. Susitikimo su viešnia iš
Lietuvos buvo apsikeista dovanėlė-
mis, perduotos lauktuvės iš Lietuvos.

Panevėžio bendruomenių rūmų
vaikų ir jaunimo šokių ansamblio
„Grandinėlė” meno vadovė moko net
penkias grupes, kurioms iš viso prik-
lauso 110 šokėjų nuo 7–20 m. am-
žiaus. Šokėjams – tai popamokinė
veikla, o meno vadovei, baletmeiste-
rei, Lietuvos kultūros žymūnei – jos
pilno laiko darbas. Ji taip pat yra Pa-
nevėžio bendruomenių rūmų vyres-
niojo amžiaus žmonių šokių ansam-
blio „Linas” ansamblio meno vadovė
ir baletmeisterė. ,,Grandinėlę” moko
viena pati Zita Rimkuvienė. Prie
ansamblio ,,Linas” dar yra kaimo ka-
pela, kurios vadovas yra Audrius
Dervinis ir vokalinė grupė, kuriai
vadovauja Vaida Nevulienė. Renginių
organizavimo ir choreografės veiklai
Z. Rimkuvienė yra atidavusi daugiau
kaip 30 metų, 2009 m. pabaigoje jai
buvo suteiktas Panevėžio „Metų
žmogaus” apdovanojimas Kultūros ir
meno srityje. Jos vadovaujamos gru-
pės yra garsinusios Lietuvą ir Pa-
nevėžio miestą ne vienoje užsienio
šalyje. 

Iš informacijos, pateiktos tinkla-
lapyje www.grandinele.lt, matyti, kad
,,Grandinėlės” ir ,,Lino” šokėjams
2010 metai buvo ne kiek mažiau
užimti pasirodymais už ankstesnius.
Metinė šventė įvyko 2010 m. gruo-

džio 10 d., o prieš tai dalyvauta šokių
festivalyje Estijoje (jaunių grupė),
tarptautiniame šokių festivalyje Suo-
mijoje (vaikų grupė), tarptautiniame
folkloro festivalyje Bulgarijoje (jau-
nių ir jaunimo grupės), Tarptautinia-
me šokių festivalyje Lenkijoje (mergi-
nų grupė ir ,,Linas”). Iš ansamblio
vadovės sužinojome, kad 2011 metais
didesni pasirodymai laukia vasarą,
liepos mėn., Lenkijoje ir Italijoje (kur
,,Linas” žada atšvęsti savo 30-metį),
o rugpjūčio mėn. – „Grandinėlė” iš-
vyksta į festivalį tolimuosiuose Ry-
tuose Japonijoje. 

Ir „Grandis” nesnaudžia, nors
gal laikosi arčiau namų. 2010 m. an-
samblio metinė šventė įvyko pavasa-
rį, o žiemą jaunimo ir studentų rate-
liai pasirodė Kalėdų programoje
Navy Pier. Pagyvenusiųjų grupė ats-
tovavo ansambliui Lietuvos dienos
programoje Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Ansamblio vadovai jau pra-
dėjo ruošti šokėjus ypatingai metinei
šventei, kuri įvyks 2011 m. gegužės 7
d. Pasaulio lietuvių centro Jaunimo
rūmų salėje. Koncertą ,,Kojomis že-
mės nesiekiau” rengia ,,Grandis”, da-
lyvaujant net kelioms šokių grupėms
iš Čikagos apylinkių bei svečiams, šo-
kių grupėms iš Cleveland bei Toronto
miestų. Koncertas bus skirtas cho-
reografės a. a. Tamaros Kalibataitės
atminimui. Lietuvių tautinių šokių
mėgėjai kviečiami pasižymėti šią datą
savo kalendoriuose.

Buvo malonu per žiemos šventes
patrepsėti ir pasimokyti lietuvių tau-
tinių šokių ,,plonybių” iš panevėžie-
tės viešnios. Jai galima palinkėti toli-
mesnės energijos ir ištvermės 2011
metais puoselėjant pamiltus lietuvių
tautinius šokius Lietuvoje ir už jos ri-
bų. O ,,Grandies”, ,,Grandinėlės” ir
kitų ansamblių bei ratelių šokėjų, va-
dovų ir mokytojų keliai vėl turėtų su-
eiti 2012 m. XIV Lietuvių tautinių šo-
kių šventės metu Boston mieste. 

Grandiečius šokių
,,plonybių” mokė viešnia

iš Panevėžio

Po repeticijos Čikagoje. ,,Grandies” pagyvenusieji šokėjai, pirmoje eilėje su
centre iš k. „Grandies” pagyvenusiųjų šokėjų ratelio mokytoja Vida Bra-
zaityte, viešnia Zita Rimkuviene ir „Grandies” ansamblio vadove Violeta Fa-
bianovich.

Lietuvių  Ateitininkų Federacija Čikagoje, atsidėkodama už
Ateitininkų Kūčių reklamavimą atsiuntė „Draugui” 75 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame, kad mus remiate.

Teodoras Mitkus, gyvenantis Chicago, IL, pradžiugino mus dosnia
100 dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame, kad mus dosniai remiate.
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Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) –
Statistikos departamento atlikto dak-
taro mokslo laipsnį turinčių asmenų
profesinės veiklos statistinio tyrimo
duomenimis, 2009 m. pabaigoje Lie-
tuvoje buvo 9,600 daktaro mokslo
laipsnį turinčių asmenų iki 70 metų
amžiaus, arba 0,5 proc. visų 25–70
metų amžiaus gyventojų. 

Populiariausia disertacijų sritis –
fiziniai mokslai – matematika, infor-
matika, fizika, chemija. Jiems tenka
27,3 proc. visų daktaro disertacijų.
2009 m. pabaigoje dauguma (95,7
proc.) mokslo daktarų buvo aktyvūs
darbo rinkos dalyviai, tik 0,4 proc. jų
buvo bedarbiai, 3,9 proc. – ekono-
miškai neaktyvūs asmenys (pensinin-
kai ir kt.). Palyginti su 2006 m., dir-
bančių mokslo daktarų skaičius pa-
daugėjo 3,3 proc. 2009 m. 79,5 proc.
daktaro mokslo laipsnį turinčių as-
menų dirbo mokslo tiriamąjį darbą, iš
jų dauguma (75,1 proc.) – aukštojo
mokslo srityje, tačiau pastarųjų dalis,
palyginti su 2006 m., sumažėjo 2,3
proc.

Dauguma (99,6 proc.) daktaro
mokslo laipsnį turinčių asmenų yra
Lietuvos piliečiai. Užsienio piliečiai
sudarė 0,4 proc. visų mokslo daktarų,
gyvenančių Lietuvoje, iš jų 0,3 proc.
buvo nuolatiniai Lietuvos gyventojai.
Dauguma turinčiųjų daktaro mokslo
laipsnį – vyresni nei 45 metų asme-
nys: 45–54 metų amžiaus mokslo
daktarai sudarė 27,8 proc., 55–64
metų – 24,3, o 65–69 metų – 11 proc.
visų daktaro mokslo laipsnį turinčių
asmenų. 2009 m., palyginti su 2006
m., 5,4 proc. padidėjo 35–44 metų
amžiaus asmenų, turinčių daktaro
mokslo laipsnį, skaičius. 

Daugiau kaip 80 proc. dirbančių
daktaro mokslo laipsnį turinčių as-
menų buvo patenkinti savo darbo są-
lygomis, tobulėjimo galimybėmis
(80,1 proc.), savarankiškumo lygiu
(90,9 proc.). Tyrimo duomenimis, sa-
vo alga labai arba iš dalies patenkinti
buvo 59,6 proc. daktaro mokslo laips-
nį turinčių asmenų, tai 12,8 proc.
daugiau negu 2006 m.

wwwwwwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss ....oooorrrrgggg

Aktorius Budraitis  paguldytas î ligoninê

Vilnius, sausio 25 d. (ELTA) –
Praėjusių metų lapkritį būstų kainos
JAV pasiekė naujas žemumas. Nuo
2010 m. metų vasaros būstų kainos
mažėjo visoje šalyje, o aštuoniuose
miestuose pasiekė tik 2006–2007 m.
buvusias žemumas. 2010 m. lapkritį,
palyginus su tuo pačiu 2009 m. mėne-
siu, būstų kainos Las Vegas smuko 58
proc.

„S&P/Case-Shiller” būstų kainų
rodiklis 2010 m. lapkritį buvo 31
proc. mažesnis nei 2007 m. pakilimo
metu. Lapkritį būstų kainų rodiklis

buvo tik 3,3 proc. didesnis nei 2009
m. balandį, kai buvo užfiksuota ma-
žiausia kaina. Žinovai teigia, kad pa-
vasarį kainos gali smukti dar labiau.

Būstų kainos nuo 2010 m. vasa-
ros ženkliai krito Čikagoje ir Atlanta
mieste. Tuo tarpu California yra vie-
na iš valstijų, sugebėjusių atsilaikyti
per pastaruosius šešis mėnesius. San
Francisco, Los Angeles ir San Diego
būstų kainos per pastaruosius dvejus
metus liko nepakitusios arba truputį
pakilo.

Daugiau nei pusè mokslo daktarû�  
yra patenkinti savo alga

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) –
Neringos mero pareigų ketinantis
siekti Lietuvos ambasadorius Rusi-
joje Antanas Vinkus prieš savivaldy-
bių tarybų rinkimus bus išleistas ne-
mokamų atostogų. 

A. Vinkus vasario 27 dieną vyk-
siančiuose rinkimuose ketina daly-
vauti Socialdemokratų partijos sąra-
še. Nemokamų atostogų metu A.
Vinkų pavaduos įgaliotasis ministras
Andrius Pulokas. 

A. Vinkus diplomato karjerą pra-
dėjo 2002 m., kai buvo paskirtas am-
basadoriumi Estijoje. 2006–2008 m.
jis rezidavo Latvijoje, nuo 2009 m. va-
sario paskirtas ambasadoriumi Rusi-
joje. Neringos garbės piliečio vardą
turintis A. Vinkus, karjeros pradžioje
vadovavęs Neringos ligoninei, anks-
čiau yra sakęs, jog baigęs diplomato
karjerą gyventi ir dirbti ketina tik
Nidoje.

A. Vinkus sieks Neringos mero pareigû�

Sankt Peterburg, sausio 25 d.
(Tiesa.com) – Juozas Budraitis Sankt
Peterburg, turėjęs vaidinti režisie-
riaus Jono Vaitkaus spektaklio „Žu-
vėdra” premjeroje, pateko į ligoninę.
Gydytojai pataria aktoriui nepalikti
ligoninės dėl širdies priepuolio pavo-
jaus. 

Sausio 21 dieną žinomas aktorius
buvo paguldytas į ligoninę vienoje
Sankt Peterburg klinikų dėl steno-
kardijos priepuolio grėsmės. Gydyto-

jai patarė aktoriui kol kas susilaikyti
nuo darbo. 

J. Budraitis – kino ir teatro akto-
rius. Jis nedingo iš Rusijos ekranų ir
po Sovietų Sąjungos žlugimo. Akto-
rius išgarsėjo po tokių filmų kaip
„Niekas nenori mirti”, „Skydas ir ka-
lavijas”, „Tarnavo du draugai”. Nuo
1996 iki 2010 metų jis buvo kultūros
atašė Lietuvos ambasadoje Rusijoje.
Prėjusių metų spalio 6 dieną aktoriui
sukako 70 metų.

Vilnius, sausio 26 d. (BNS) –
Gripo epidemiją paskelbus Marijam-
polei, Klaipėdos ir Kėdainių rajo-
nams, iš viso epidemija jau apima
septynias savivaldybes. 

Nuo antradienio epidemija taip
pat skelbiama Šiauliuose, praėjusią
savaitę epidemiją paskelbė Kauno
miesto, Prienų ir Varėnos rajonų sa-
vivaldybės. Praėjusios savaitės duo-
menimis, sergamumas gripu smar-
kiai išaugo ir prie epideminio lygio
priartėjo visoje Lietuvoje. 

Sergamumo rodiklis siekia 96,5
atvejo iš 10,000 gyventojų. Gripo epi-
demija skelbiama, kai gripo atvejų
skaičius per savaitę pasiekia 100
atvejų iš 10,000 gyventojų, o gripas
sudaro apie 30 proc. susirgimų. Kai
kurios savivaldybės epidemiją skelbia
nelaukdamos, kol gripas sudarys
trečdalį susirgimų, bet atsižvelgia į
visuomenės sveikatos specialistų siū-
lymus ir į kitus rodiklius, pavyzdžiui,
kokiu tempu auga sergamumas.

Kazlų Rūda, sausio 26 d.
(ELTA) – Neseniai baigus atnaujinti
vienintelę Lietuvoje išlikusią šešia-
kampės formos Antanavo medinę
koplyčią, atrastas ir jos altoriuje bu-
vęs Madonos su kūdikiu paveikslas. 

Paveikslas buvo prapuolęs dar
sovietmečiu. Pasirodo, sovietmečiu
paveikslas buvo atsidūręs Ateizmo
muziejuje Vilniuje. Jį panaikinus, visi
rodiniai iškeliavo į Nacionalinį mu-
ziejų. Šio muziejaus fonduose ir buvo
surastas šis koplyčios altorių puošęs
kūrinys. Jis iš karto perduotas res-
tauratoriams.

Ateinančią vasarą, liepos 2 dieną,

Antanave vyks iškilmingas atnaujin-
tos koplyčios šventinimas. Vietos
bendruomenės pirmininkė R. Knei-
zevičienė prisipažino nesitikėjusi,
kad tą dieną paveikslas jau kabos sa-
vo senoje vietoje. Tačiau Nacionalinio
muziejaus restauratoriai pažadėjo,
jog iki šventės jis tikrai bus baigtas
restauruoti. 

,,Stebuklas, kad mūsų Madona
su kūdikiu atsirado – juk ilgą laiką šis
paveikslas buvo neatskiriama koply-
čios dalis. Pradėję jo ieškoti bijojome,
kad paveikslas nebūtų pakliuvęs į ko-
kią nors privačią kolekciją”, – sako
Antanavo bendruomenės pirmininkė.

Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) – Į
Europos Komisiją (EK) bus kreipia-
masi dėl draudimo užsieniečiams įsi-
gyti žemės ūkio ir miškų paskirties
žemės Lietuvoje iki 2014 m. Švietimo
ir mokslo ministro liberalo Gintaro
Steponavičiaus teigimu, už tokį
sprendimą balsavo tik konservatorių
ministrai, bet ir to užteko. 

Žemės ūkio ministras Kazys
Starkevičius yra sakęs, kad EK
sprendimas turėtų būti palankus Lie-
tuvai, kadangi šiuo metu ši institu-
cija svarsto Vengrijos kreipimąsi, ku-
ris turėtų būti patenkintas. Vengrija
taip pat kreipėsi į EK, siekdama išsi-
derėti draudimo pratęsimą iki 2014
m.

,,To paties nori ir latviai, ir slo-
vakai, tikiuosi, kad su šiomis šalimis
mes būsime priimti, o kreipimasis
bus patvirtintas vasario mėnesį”, –
yra teigęs K. Starkevičius.

Pasak Žemės ūkio ministerijos
vadovo, dar prieš krizę šoktelėjus že-
mės kainai Lietuvoje, ūkininkai ne-
turėjo lėšų nusipirkti žemės ūkinin-
kavimui, taigi užklupus ekonomi-
niam sunkmečiui žemės kaina rin-
koje buvo pernelyg didelė šalies žem-

dirbiams.
,,Tarp užsieniečių susidomėji-

mas, aišku, yra. Jeigu pasižiūrėsime į
rinkos kainą, tai pas mus vidutiniš-
kai hektaro kaina yra 5,000–7,000
litų, o Vakarų Europos šalyse –
15,000–20,000 eurų. Pagalvokime,
kodėl neinvestuoti į Lietuvą, jeigu čia
žemė pigesnė. Štai todėl mes turime
bent trejus metus apsisaugoti, kol
Lietuvos ūkininkai sustiprės, padidės
jų ūkiai. Dabar pas mus vidutiniškai
ūkiai yra 14,2 hektaro, o Europoje –
18 hektarų. Mes dar nepasiekę ir
Europos Sąjungos vidutinio ūkio dy-
džio”, – teigė K. Starkevičius. 

Dar praėjusių metų spalio 20 d.
Seimo Kaimo reikalų komitetas pri-
tarė Žemės ūkio ministerijos pareng-
tai nuostatai iki 2014 m. gegužės 1 d.
pratęsti draudimą užsieniečiams Lie-
tuvoje įsigyti Lietuvoje žemės ūkio ir
miškų paskirties žemės.

Šių metų gegužės 1 d. baigiasi iš-
siderėtas septynerių metų trukmės
pereinamasis laikotarpis. Pagal ES
stojimo sutartį, Lietuva turi teisę
draudimą pratęsti dar trejiems me-
tams.

Mirè režisierius, aktorius V. Limantas

JAV b∆st¨ kainos pasiek∂ naujas žemumas 

Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) –
Eidamas 91 metus mirė režisierius,
aktorius Vladas Limantas. Su jo var-
du neatsiejamai susijęs Vilniaus uni-
versiteto Kiemo teatro studijos ir Se-
namiesčio teatro įkūrimas. Nemažai
vaidmenų V. Limantas sukūrė sosti-
nės ,,Vaidilos” ir Lietuvos dramos
teatruose, režisieriumi dirbo Klaipė-
doje, Šiauliuose, Lietuvos televizijoje.
Režisierius yra pastatęs apie 70 spek-
taklių pagal lietuvių ir užsienio dra-
maturgų kūrinius, tarp jų – Michail
Lermontov ,,Maskaradas”,  William
Shakespeare ,,Romeo ir Džuljeta”,
Balio Sruogos ,,Apyaušrio dalia”, Vy-
dūno ,,Pasaulio gaisras” ir kt. V. Li-
mantas sukūrė kelias pjeses įvairių
miestų teatrams.

Aktoriaus karjerą V. Limantas
pradėjo ,,Vaidilos” studijoje ir Lietu-
vos dramos teatre (dabar Nacionali-
nis dramos teatras). Po teatrinio me-
no studijų Maskvos Lunačarskij ins-
titute spektaklius statė Klaipėdos,
Šiaulių dramos teatruose, Lietuvos
televizijoje. Tačiau prasmingiausias
ir gražiausias, pasak režisieriaus, jo
gyvenimo laikas prabėgo dirbant su

studentais. Dar 7-ojo dešimtmečio
pradžioje režisierius atgaivino senojo
Universiteto Kiemo teatrą. Išėjęs iš
Kiemo teatro, V. Limantas 1989 m. įs-
teigė Vilniaus miesto savivaldybės
Senamiesčio teatrą ir dešimtmetį bu-
vo jo vadovas, dėstė Vilniaus univer-
siteto eksperimentinio aktorinio kur-
so studentams. Studentai – puikiau-
sia laboratorija teatrui, kur galima
pasireikšti režisūriniuose savo ban-
dymuose, yra sakęs režisierius.

Lietuvoje daugèja sergançiû gripu

A. a. režisierius, aktorius V. Limantas.                     
ELTA nuotr.

Atsirado dingusi koplyçios Madona su kùdikiu

Dèl draudimo užsienieçiams îsigyti
Lietuvoje žemès bus kreipiamasi î EK
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Iki šiol paviešinti tik 2,658 slapto
amerikiečių diplomatų susirašinėji-
mo dokumentai iš 251,287, kuriuos
turi ,,WikiLeaks”.

MASKVA
Rusijos žemieji parlamento rū-

mai, Valstybės Dūma, patvirtino nau-
ją strateginių ginklų mažinimo su-
tartį su JAV. Dokumente nurodoma
teisiškai įpareigojanti sąlyga, kuri
susieja strateginius puolimo ir stra-
teginius gynybos ginklus. Pirmajame
papildomame teiginyje nurodoma
dabartinė Rusijos branduolinių ištek-
lių būklė ir jo ateitis, o antrajame –
Valstybės Dūmos nuostata dėl strate-
ginės ginkluotės mažinimo.

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton patvirtino JAV siekį uždaryti
Guantanamo kalėjimą. Tai ji pareiš-
kė spaudos konferencijoje su kolege
iš Ispanijos Trinidad Jimenez. Kartu
H. Clinton pripažino, kad uždaryti
kalėjimą pasirodė esant sunkiau, nei
pradžioje manyta. Ji padėkojo Ispani-
jai už trijų Guantanamo kalinių
priėmimą. Guantanamo kalėjime
šiuo metu kalinami 173 terorizmu
įtariami asmenys.

* * *
JAV Arizona valstijos pareigūnai

skelbia išaiškinę ginklų kontrabanda
užsiimančią grupuotę, kuri tiekė gin-
klus Meksikos narkotikų karteliams.
Pranešama, kad aplink Phoenix
miestą buvo sulaikyta mažiausiai 17
žmonių. Įtariamieji kaltinami šau-
namųjų ginklų prekyba ir jų tiekimu
Meksikos ,,Sinaloa” karteliui.

SYDNEY
Virš Australijos skridusiame lėk-

tuve sumažėjus slėgiui tarp keleivių
kilo sumaištis. Dėl sumažėjusio slė-
gio pilotai buvo priversti labai stai-
giai mažinti skrydžio aukštį. Lėktu-
vas iš 11,000 metrų aukščio smigo
žemyn iki 3,000 metrų. Virš keleivių
galvų pakibo deguonies kaukės.
,,Boeing 737-400” skrido iš Adelaide į
Melbourne, kai pusiaukelėje grei-
čiausiai dėl oro kondicionieriaus ge-
dimo sumažėjo slėgis. Po įvykio lėk-
tuvas skrydį tęsė ir kaip planuota,
nusileido Melbourne. Niekas nenu-
kentėjo.

Pasaulio naujienos

KIJEVAS
Ukrainos generalinė prokura-

tūra atsisakė leisti buvusiai šalies
ministrei pirmininkei ir dabartinei
opozicijos vadovei Julija Tymošenko
vykti į Briuselį. J. Tymošenko nu-
rodyta nepalikti šalies dėl baudžia-
mosios bylos, kurią iškėlė šalies pro-
kurorai. Buvusi šalies ministrė pir-
mininkė kaltinama pensijoms išlei-
dusi pinigus, kurie buvo skirti eko-
loginėms programoms. Buvusią Uk-
rainos premjerę į Briuselį pasikvietė
Europos liaudies partija – didžiausia
politinė jėga Europoje. 

ATĖNAI
Daugiau kaip 200 imigrantų pra-

dėjo bado streiką nuo pirmadienio
užimtame Atėnų universiteto teisės
fakultete. Daugiausiai iš Šiaurės
Afrikos kilę migrantai savaitgalį iš
Kretos keltu pasiekė Atėnus. Teisės
fakultete tvyro sumaištis. Kairiųjų
studentų organizacijų nariai atgabe-
no migrantus iš Kretos į Atėnus ir
suleido juos į fakultetą. Beveik visos
partijos sukritikavo šią akciją. Bado
streiką paskelbę migrantai reikalau-
ja leidimo gyventi šalyje. Žinybų
duomenimis, 2010 m. į Graikiją nele-
galiai atvyko 128,000 migrantų.

BRIUSELIS
NATO pareigūnas Afganistane

Mark Sedwil pareiškė, kad užsienio
pajėgos Afganistane po 2014 m. imsis
naujų užduočių. NATO pareigūnas
paaiškino, kad NATO pajėgų ir joms
skiriamų užduočių laukia permainos,
ir pažymėjo, kad po 2014 m. svar-
biausiu tikslu taps socialinė ir ekono-
minė parama karo nualintai šaliai.
Karinė ir saugumo pagalba taps ant-
raeiliais tikslais, tikina pareigūnas.

LONDONAS
Bendradarbiaudamas su dar 60

žiniasklaidos priemonių, ,,Wiki-
Leaks” nori gerokai paspartinti slap-
tų dokumentų viešinimo tempus.
Svetainės įkūrėjas Julian Assange
pareiškė, kad be didžiųjų pasaulio
laikraščių jis susirado dar 20 žiniask-
laidos priemonių, kurios taps jo part-
neriais. Per ateinančius tris mėne-
sius šis skaičius turėtų patrigubėti.

EUROPA

JAV

RUSIJA

AUSTRALIJA

Apsilankykite www.draugas.org

Washington, DC, sausio 26 d.
(BNS) – Buvęs JAV prezidento Ba-
rack Obama administracijos viršinin-
kas Rahm Emanuel galės dalyvauti
Čikagos mero rinkimuose po to, kai
Aukščiausias Teismas ėmė aiškintis,
ar kandidatas atitinka gyvenamos
vietos reikalavimus. 

Rinkimų biuletenius kitą savaitę
prasidedančiam balsavimui spausdi-
nanti vietos bendrovė jau išleido
maždaug 282,000 biuletenių be R.
Emanuel pavardės. Tokie biuleteniai
buvo pradėti spausdinti, apeliaciniam
teismui priėmus sprendimą, kad R.
Emanuel negali dalyvauti vasario 22
d. vyksiančiuose mero rinkimuose. 

Tačiau kandidatas nedelsdamas
apskundė šį teismo sprendimą ir ki-
tos dienos vidurdienį jau šventė pir-
mą pergalę. Teismas sustabdė žemes-
nės instancijos teismo sprendimo
vykdymą ir nurodė rinkimų komisijai
sugrąžinti R. Emanuel pavardę į kan-
didatų sąrašus, kol byla bus išnagri-
nėta. Dar maždaug po pusantros
valandos buvo atnaujintas biuletenių
spausdinimas. Maždaug dviejų mili-
jonų rinkimams reikalingų biulete-
nių spausdinimas ir pakavimas tu-
rėtų užtrukti nuo penkių iki septynių
dienų. 

,,Mes tikimės tikrumo, to mes ir
norime – kuo geriau, tuo greičiau”, –
sakė Čikagos rinkimų komisijos
atstovas Jim Allen. 

Kiek anksčiau R. Emanuel sakė

tikįs, kad Aukščiausiojo Teismo spren-
dimas jam bus palankus. Ryžtingais
pasisakymais garsėjantis 51-erių R.
Emanuel yra laikomas trečiojo pagal
dydį ir demokratus tradiciškai palai-
kančio Amerikos miesto mero rinki-
mų favoritu. Čikagoje gimęs R. Ema-
nuel, kuris daug metų atstovavo
miestui JAV Atstovų Rūmuose, sako
teisiškai išlikęs jos gyventoju, nes
visada ketino ten sugrįžti. 

Buvês Obama patarèjas 
sugrâžintas î� Çikagos mero
rinkimû kandidatû sârašâ

Metiniame pranešime B. Obama 
paragino partijas bendradarbiauti

Atkelta iš 1 psl.
,,Tai mūsų kartos ‘Sputniko’

paleidimo akimirka”, – sakė B. Oba-
ma, primindamas sovietų pasiekimus
į orbitą paleidžiant pirmąjį palydovą
1957 metais – tuomet Maskva Wa-
shington aplenkė.

,,Prieš dvejus metus sakiau, kad
mums būtina pasiekti tokį aukštą
tyrimų ir vystymosi lygį, kokio ne-
turėjome nuo pat kosmoso lenktynių
epogėjaus”, – sakė JAV prezidentas,
žadėdamas investuoti į švietimą ir
skirti šiam tikslui specialų biudžetą.

,,Investuosime į biomedicinos
tyrimus, informacines technologijas
ir ypač – į švarios energijos techno-
logijas. Šios investicijos padės sustip-
rinti šalies saugumą, apsaugoti mūsų
planetą ir sukurti daug naujų darbo
vietų mūsų žmonėms”, – kalbėjo B.
Obama.

JAV prezidentas kreipdamasis į
tautą taip pat sakė, kad nelegalios
imigracijos problema turi būti iš-
spręsta kartą ir visiems laikams, ta-
čiau pridūrė, kad šaliai reikia išmok-
ti vertinti nelegalių imigrantų vai-
kus, kurie gali suvaidinti labai svar-
bų vaidmenį JAV ekonomikoje, tačiau
kuriems nuolat gresia deportacija.

Prezidentas taip pat kalbėjo apie
investicijas į infrastruktūros projek-
tus, sveikatos apsaugos pertvarką,
sukėlusią audringą politikų reakciją.

,,Raginu pataisyti tai, kas patai-

soma, ir judėti pirmyn”, – sakė prezi-
dentas.

JAV vadovui atidavus pagarbą
šalies kariams, dar ilgai griaudėjo
plojimai. JAV prezidentas pareiškė,
kad šalis ,,privalo jiems tarnauti taip,
kaip jie tarnauja Amerikai”, ir ka-
riams baigus tarnybą deramai pasi-
rūpinti jų gerove.

Šiame metiniame pranešime JAV
užsienio politikai buvo skirta gana
mažai dėmesio, tačiau B. Obama pri-
minė, kad JAV baigė kovines operaci-
jas Irake ,,aukštai iškelta galva”, kai
tuo tarpu ,,al Qaeda” vadovai Pakis-
tane patiria didžiausią spaudimą nuo
2001 metų. 

Amerikos prezidentas pripažino,
kad Afganistane šalies pajėgų dar
laukia ilga ir sunki kova, tačiau pa-
tikino, kad JAV pasiryžusios nuolat
stiprinti bendradarbiavimą su Afga-
nistano valdžia. ,,Mūsų tikslas aiškus
– išvengti Talibano sustiprėjimo”, –
pareiškė B. Obama.

JAV prezidentas pasidžiaugė pa-
gerėjusiais santykiais su Indija ir
Rusija bei paragino Kongresą pritarti
neseniai aptartai laisvos prekybos
sutarčiai su Pietų Korėja.

Metinis prezidento pranešimas
rodomas per nacionalinę televiziją ir
yra daugiausiai žiūrovų prie televizi-
jos ekranų sutraukiantis politinis
įvykis.

Čikagoje gimęs R. Emanuel, kuris
daug metų atstovavo miestui JAV
Atstovų Rūmuose, sako teisiškai išli-
kęs jos gyventoju, nes visada ketino
ten sugrįžti.              SCANPIX nuotr.
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TEGUL MŪSŲ 
NEBAUGINA ŽIEMA

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

Šeimininkės
patarimai

Žiemos metas, lygiai taip pat,
kaip ir kiti metų laikai, turėtų kelti
mums džiaugsmą. Reikia protingai jį
išnaudoti, neužsidaryti šiltuose na-
muose, bet, šiltai apsirengus, pabrai-
dyti po sniegą, pakvėpuoti sausu,
sveiku oru. Žiemos metu mūsų pietų
valgiaraštis turėtų būti labiau papil-
dytas sveikomis daržovėmis, priesko-
niais. 

PIETŪS – KAD NESIRGTUME

Česnakų pagardas

Reikės: 1 didelės česnako galvu-
tės, aliejaus (ne alyvuogių), 1 šaukšte-
lio druskos.

Labai smulkiai supjaustykite
(nemaigykite!) česnakus. Sudėkite
juos į nedidelę lėkštutę, gausiai už-
pilkite aliejumi (kad česnakai joje
paskęstų) ir įberkite druskos. Viską
gerai išmaišykite. Šį mišinį galite
vartoti su įvairiais maisto produktais
ir patiekalais. Galima tiesiog pamirk-
ius į jį duoną valgyti kaip užkandėlę.
Sveika ir naudinga!

Gaivios salotos su česnakais

Reikės: Šviežių pomidorų, kieto-
jo sūrio, svogūnų, česnakų, alyvuogių
aliejaus (galima saulėgrąžų), drus-
kos, juodųjų pipirų.

Pomidorus supjaustykite stam-
biomis skiltelėmis, svogūnus – pus-
žiedžiais. Sūrį stambiai sutarkuokite.
Česnakus sumaigykite. Viską sudėki-
te į indą, pagardinkite aliejumi ir
prieskoniais, išmaišykite.

Sveika ,,salsa”

Būsime sveiki, jei nebijosime val-
gyti česnakų, svogūnų, aštrių pipirų,
baklažanų (eggplant), petražolių ir
kt. prieskoninių daržovių bei prie-
skonių. Pats gyvenimas mus verčia
išeiti iš to seno, nusistovėjusio patie-
kalų ruošimo, kai viską tik papipiri-
name ir padruskiname. Nuo seniau-
sių laikų, vos tik keliautojai kupranu-
garių vilkstinėmis pradėjo gabenti
prieskonius iš Tolimųjų Rytų, tų prie-
skonių kainos prilygo aukso kainoms.
Šiandien mes galime tik džiaugtis,
kad jie mums prieinami. 

Per televiziją stebėjau pokalbį
tarp medicinos daktaro ir homeopato.
Pastarasis rodė filmus iš džiunglių,
kur jis drauge su vietiniais gyvento-

jais rinko įvairias žoleles, šaknis. Jis
susipažino, nuo kokių ligų jomis gy-
dosi vietiniai gyventojai, kurios ap-
saugo nuo įvairių ligų. Medicinos
daktaras skeptiškai tarė, kad nuo
vėžio žolelėmis neišsigydysi. Hemeo-
patas jam pritarė ir pasakė, kad taip,
žolelėmis vėžio neišgydysi, bet gyven-
damas su gamta ir jos teikiamomis
malonėmis neprieisi prie vėžio, o gy-
dymas vaistais priveda būtent prie jo. 

Česnaką Hipokratas buvo pava-
dinęs vaistu nuo visų ligų. Petražoles
– tai antioksidantas, stiprinantis
kraujagysles, turintis vitamino C ir
kitų vitaminų. Raudonieji pipirai
(Cayenne) taip pat stiprina krauja-
gysles, reguliuoja širdies ritmą. Cina-
monas reguliuoja cukrų kasoje, yra
sveikas prieskonis diabetikams.

Į ,,salsos” sudėtį įeina: pomido-
rai, salierų kotai, svogūnai, petražo-
lės, česnakai, aštrieji pipirai (raudo-
nieji ar Jalapeno; užtenka vieno ar
kelių), taip pat reikės šiek tiek
druskos, acto, citrininės druskos,
,,Tabasco” padažo, cukraus.

Daržoves susmulkinkite, pabars-
tykite druska, į actą dar įberkite cit-
rininės rūgšties, nes daržovės labai
ištraukia visą rūgštį, cukraus, išmai-
šykite ir užpilkite ant supjaustytų
daržovių. Užlašinkite ,,Tabasco” pa-
dažo, įberkite druskos. Daržovės turi
būti saldžiarūgštės ir aštrokos. Taip
paruoštą ,,salsa” valgome prie mėsos
patiekalų, dedame jos ant sumuš-
tinių.

Morkų ir graikinių riešutų 
salotos

Reikės: 1 sv morkų, 4 skiltelių
česnako, pusės puodelio graikinių rie-
šutų branduolių, pusės puodelio ma-
jonezo, druskos, cukraus, salotų lapų.

Morkas sutarkuokite, česnakus
sumaigykite, graikinius riešutus su-
kapokite ir viską sumaišykite su
druska, cukrumi ir majonezu. Lėkš-
tėje ant salotų lapų sudėkite paruoš-
tas salotas ir apibarstykite riešutais.

Burokėlių salotos su česnakais

Reikės: 1 indelio vištienos ke-
penėlių, 2 vidutinių burokėlių, čes-
nakų, graikinių riešutų, druskos, ma-
jonezo.

Kepenėles supjaustykite ir apke-
pinkite. Išvirtus burokėlius (galima
naudoti marinuotus iš stiklainių)
stambiai sutarkuokite ir šiek tiek
pakepinkite, tuomet sumaišykite su
kepenėlėmis, įdėkite druskos, čes-
nakų, smulkintų graikinių riešutų,
majonezo ir išmaišykite.

Varškė su česnakais ir 
pomidorais

Reikės: 1/2 sv liesos varškės, 4–5
skiltelių česnako, 4–5 šaukštų majo-
nezo, 5–6 pomidorų, krapų, druskos,
pipirų, alyvuogių.

Sutarkuokite česnakus, smulkiai

supjaustykite krapus ir suberkite į
varškę, pagardinkite majonezu, drus-
ka, pipirais. Viską maišykite tol, kol
gausite vienalytę masę. Pomidorus
supjaustykite nedideliais griežinė-
liais ir ant kiekvieno griežinėlio
uždėkite po arbatinį šaukštelį varš-
kės masės. Šią varškę galite tepti ir
ant duonos. Papuoškite plonais žie-
deliais supjaustytomis alyvuogėmis.

Pupelių ir grybų salotos

Reikės: 2 indelių konservuotų
pupelių (baltųjų ir raudonųjų – kad
būtų gražiau), apie puodelio pieva-
grybių, 1–2 skiltelių česnako.

Supjaustytus pievagrybius ap-
kepkite (galite kartu su svogūnais).
Leiskite atvėsti, tuomet sudėkite pu-
peles, sutarkuotus česnakus, krapus,
pagardinkite majonezu ir išmai-
šykite.

Baklažanai su česnakais

Reikės: 2 vidutinių baklažanų,
ryšelio kalendrų (coriander), 2–3 skil-
telių česnako, 2 šaukštų majonezo,
druskos.

Baklažanus (pageidautina be
sėklų) perpjaukite išilgai ir kiekvieną
puselę dar padalinkite išilgai į 4 dalis,
paskui jas supjaustykite gabaliukais.
Baklažanus sudėkite į pasūdytą ver-
dantį vandenį ir pavirkite 2–3 minu-
tes (nepervirkite!). Tuomet perdėkite
į kiaurasamtį, greitai perliekite šaltu
vandeniu ir, prispaudę lėkštele, gerai
nusunkite. Kalendras ir česnakus
labai smulkiai supjaustykite ir su-
trinkite su druska, pagardinkite ma-
jonezu. Sumaišykite su baklažanais
ir 3–4 valandoms padėkite į šaldytu-
vą.

Avokadų ir česnakų salotos

Reikės: 4 avokadų, 1 citrinos, 2
skiltelių česnako, druskos.

Nuluptus avokadus supjausty-
kite pusžiedžiais. Į citrinos sultis su-
dėkite supjaustytus česnakus. Tada
avokadus apliekite gautu mišiniu,
apibarstykite druska ir valandą
palaikykite.

Bulvių tyrė

Reikės: 5 vidutinių bulvių, 1/3
puodelio pieno, 1 kiaušinio, gabalėlio
sviesto, 3 skiltelių česnako, druskos. 

Bulves išvirkite su šiek tiek
sviesto (jos bus švelnesnio skonio),
sumaigykite, įpilkite karšto pieno,
įdėkite gabalėlį sviesto, suberkite
sutrintus česnakus, įmuškite kiau-
šinį, pagardinkite druska. Viską labai
gerai išmaišykite.

Višta su česnakiniu padažu

Reikės: 1 virtos vištos, 1 puode-
lio vištienos sultinio, 10–12 skiltelių
česnako, druskos.

Vištą gerai nuplaukite šaltu van-
deniu, įdėkite į puodą, užpilkite ver-
dančiu vandeniu, kai nugraibysite

putas, pridėkite prieskoninių dar-
žovių ir virkite. Kai višta išvirs,
išimkite ją iš puodo, kiek pasūdykite,
o paskui nuėmę ją nuo kaulų, sup-
jaustykite gabaliukais ir sudėkite į
gana gilų indą. Česnakus gerai su-
maigykite ir sudėkite į vištienos sul-
tinį, paskaninkite druska. Šiuo pa-
dažu apliekite paruoštą vištą. Padažą
galite patiekti ir atskirai – padažinė-
je.

Vištų sparneliai su medumi 
ir česnakais

Reikės: 2 sv vištų sparnelių,
saulėgrąžų aliejaus, puodelis skysto
medaus, 2 šaukštelių česnakų mil-
telių, 1 šaukštelio raudonųjų pipirų
miltelių (cayenne).

Sparnelius nuplaukite ir nusau-
sinkite popieriniu rankšluosčiu. Alie-
jų, atskirame dubenėlyje sumaišykite
su pipirais, druska, medumi ir su čes-
nakų milteliais. Į šį mišinį panardin-
kite vištos sparnelius, kad jie visi ge-
rai pasidengtų. 

Įkaitinkite orkaitę iki 375 F
karštumo temperatūros, ant kepimo
skardos uždėkite groteles, ant jų
sparnelius. Į skardą įpilkite vandens,
kad nedegtų. Kepkite sparnelius tol,
kol jie pagels.

Česnakais pagardinti kalmarai
su spagečiais

Reikės: 1 sv kalmarų, 1 viduti-
nio svogūno, 2 česnakų galvučių, 1
šaukštelio jūros druskos, 1/2 šaukšte-
lio maltų juodųjų pipirų, 1 sv spage-
čių, sviesto, aliejaus, petražolių.

Spagečius išvirkite, perliekite
šaltu vandeniu ir padėkite į šalį.
Smulkiai supjaustykite svogūną, su-
maigykite česnakus. Kalmarus sup-
jaustykite žiedeliais. Didelėje keptu-
vėje sumaišykite sviestą su aliejumi,
pašildykite ir troškinkite svogūnus
bei česnakus kol suminkštės (6–7 mi-
nutes), tačiau nelaukite, kol pagels.
Tuomet suberkite petražoles (apie
1/2 pundelio), druską ir pipirus, su-
dėkite kalmarus ir išmaišykite. Kep-
kite ant vidutinės ugnies maždaug 10
minučių. Spagečius suverskite į di-
džiulį dubenį, o ant viršaus sudėkite
kalmarus.

Menkė su alyvuogėmis ir 
pomidorais

Reikės: 3 šaukštų alyvuogių
aliejaus, 1/2 puodelio juodųjų alyvuo-
gių, 2 skiltelių česnako, 4–5 pomido-
rų, 4 menkių file, 1 kiaušinio, drus-
kos, pipirų.

Kepti skirtoje formoje sumaišy-
kite alyvuogių aliejų, druską, pipirus,
smulkiai supjaustytas alyvuoges, su-
maigytus česnakus ir ketvirčiais sup-
jaustytus pomidorus. Ant viršaus už-
dėkite menkes. Kepimo formą įdėkite
į orkaitę ir kepkite 15–20 minučių
350 F temperatūroje. Tuo metu
kietai išvirkite kiaušinį ir smulkiai jį
supjaustykite. Iškeptas žuvis patieki-
te apibarstytas kiaušiniu.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus 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

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 70

X etapo įgula iki Dublino grei-
čiausiai suvalgė šviežią maistą –
mėsą, daržoves, jūrų gėrybes, nes jos
greičiausiai genda, bet labiausiai
buriuotojai mėgsta rūkytą mėsą ir
sūrius. ,,Portugalijos sūriai ir ypač
kumpis iš laive esančio nedidelio
šaldytuvo išnyko itin greitai, nespė-
jau net pastebėti”, – stebisi Bitlas. 

Visą laivo įgula skaniai maitinęs
mūsų kokas kitoms įguloms pataria
tikrai nesiimti arbatžolių, kavos ir
sultinio, o visa kita – pagal kiekvie-
nos įgulos narių skonį. ,,Vieną dalyką
reikia atsiminti, kad tikras sporti-
ninkas jūreivis niekada negeria alko-
holio, tad jo neturėtų pasiimti ir į
laivą”, – sako Darius. 

2009-06-05
Lietuviai iš didžiosios raidės

Plaukiant Temze ji atrodė tokia
ilga ir nuobodi. Bet ne visiems. Mūsų
kapitonui Linui Baubliui ir štur-
manui tai buvo tikras išbandymas.
Jie nemiegojo visą naktį, na ir visa
įgula beveik nemiegojo, nes visiems
buvo smalsu pažiūrėti, kaip atrodo
įplaukti į Temzę. 

Vakare jachta praplaukė pro
pakeltą Tauerio (Tower) tiltą. Pra-
plaukiant keliama Lietuvos vėliava
sugraudino daugelio širdis. Tik po to
vėliau ne vienas prisipažino, kad le-
gendinis, didysis Tower Bridge tur-
būt pirmą kartą pakeltas, kai jį pra-
plaukinėjo LIETUVIAI. Nebijau šitų
žodžių rašyti didžiosiomis raidėmis,
nes mes čia pasijutome būtent Lie-
tuviais. Mums pakeltas vienas pres-
tižiškiausių ir gerbiamiausių tiltų pa-
saulyje. Pro jį praplaukėme keldami
Lietuvos vėliavą. 

Sutikimas Londone buvo vienas
įsimintiniausių mano gyvenime.
Krante mus pasitiko kone 300 lietu-
vių su trispalvėmis ir geltonai žaliais
raudonais balionais. Skambėjo liau-
diška muzika, nuoširdūs palinkėji-
mai, ir viską lydėjo nuostabi nuotai-
ka. Kapitonas Linas Baublys per-
skaitė ir perdavė Londono lietuviams
Lietuvos Prezidento laišką, kvie-
čiantį viso pasaulio lietuvius Lietuvos
tūkstantmetį švęsti vieningai. Buvo
išskleista ir Lietuvos Prezidento vė-
liava. 

Po gausybės sveikinimų ir nuo-
širdžių palinkėjimų lietuviams buvo
išdalinti atvirlaiškiai, kuriuose visi

rašė Odę Lietuvai – nuoširdžiausius
pasididžiavimo Lietuva žodžius.
,,Odisėjos” buriuotojai pakvietė visus
prisijungti prie istorinio patriotinio
sumanymo ir liepos 5-ąją, karaliaus
Mindaugo – valstybės dienos išva-
karėse, kai ,,Tūkstantmečio odisėja”
sugrįš į Klaipėdą, visiems pasaulio
lietuviams, kur jie bebūtų vienu
metu (21 val. Lietuvos laiku) sugiedo-
ti Lietuvos himną. Tokios akimirkos
nepasimirš niekada… 

Bučkis visiems Londono LIETU-
VIAMS. 

Svajūnas Juška
X etapo įgulos narys

2009-06-09
Žemė, žemė! Bet ne ta…

Iš tikro laikas jachtoje bėga dve-
jopai. Diena atrodo ilga ir naktis ne
ką trumpesnė, tačiau kai pagalvoji,
kad rytoj jau turėtume būti Osle,
supranti, kad tos kelios dienos be
kranto prabėgo kaip akimirka. 

Vienuoliktasis etapas tik praside-
da, o jau spėjome pamatyti visą paletę
to, ko gali nepamatyti net ir per
dvidešimt metų. Šį rytą, pavyzdžiui,
be būrio delfinų, matėme dar vieną
„stebuklą’’ – tikrų tikriausią krušą. 

Ledukai sulig saldainių dydžiu
krito apie penkias minutes, ir, nepai-
sant, kad esame šalia Norvegijos, tokį
vaizdą retai pamatai birželio mėnesį.
Šiaip šios dienos plaukimas įdomus,
beveik visą laiką matome krantą, ta-
čiau ne tą, prie kurio turėtume pri-
plaukti. Dėl to jautiesi gana kvailai,
juolab kad mūsų greitis vos septyni
mazgai. Navigacinės sistemos įspėja,
kad krantą pasieksime ryt vakare.
Judame zigzagais, bet po truputėlį
artėjame. Nuotaikos visų geros. 

Jachta ,,Ambersail” visą dieną
dreifavusi prie Norvegijos krantų,
prisiminė, kad jos širdyje plaka varik-
lis. Taip tęsiame kelionę iki Oslo fior-
do ir tuomet liks apie šešiasdešimt
jūrmylių iki Norvegijos sostinės.
Nors puikiai žinome kad šis fiordas
neprilygsta esančiam šalia Bergeno,
manau, kad fotoaparato blykstės kar-
tas nuo karto sužibės. Jau antradienį
turėtume atsistoti ant Norvegijos
žemės. 

Mindaugas Rainys 
XI etapo įgulos narys

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Viliuosi, kad EŽTT paskatins KT

rimčiau žiūrėti į savo darbą. KT turi
labiau susikaupti, rašyti aiškesnius,
labiau pagrįstus nutarimus, pana-
grinėti, kodėl priimta tiek daug
ydingų sprendimų, nepriskirti sau
daugiau galių, negu Konstitucija jų
suteikia. Ir suprasti, kad KT teisėjas
nėra burtininkas, ištraukiantis iš
Konstitucijos visokiausių „doktrinų”
ir „institucijų” lyg triušius iš skry-
bėlės.

Seimas, ne KT turi nutarti, kiek
laiko priesaiką sulaužęs politikas
negali aktyviai dalyvauti politikoje, ir
priimti eilinį įstatymą šiuo klausimu.
EŽTT nėra įgaliotas spręsti politinių

klausimų kaip Pakso reabilitavimas.
Bet EŽTT atliko labai svarbų darbą,
primindamas KT, kad jis negali
savavaliauti ir politiniais sumetimais
iš piršo laužti „konstitucinių dok-
trinų”.

Alfa.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos“ radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir cen-
trinių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

Konstitucinis Teismas vėl suklupo

OTTAWA, CANADA

Sausio 13-osios įvykių minėjimas
Kanadoje

Lietuvos ambasada Kanadoje
kartu su lietuvių bendruomene 2011
metų sausio 14 dieną ambasadoje
Ottawa mieste surengė 1991 metų
sausio mėnesio įvykių Lietuvoje mi-
nėjimą. Jo dalyvius pasveikino Lietu-
vos Respublikos ambasadorė Gintė
Damušytė, kuri kvietė tylos minute
pagerbti Sausio 13-osios aukų atmi-
nimą. 

Peržiūrėjus naujausią dokumen-
tinį filmą apie tragiškus sausio įvy-
kius „Sausio 13-oji”, susirinkusiems
savo prisiminimus ir išgyvenimus
pasakojo tų įvykių liudininkai.

Minėjime pranešta, kad Laisvės
gynėjų dienos proga Kanados užsie-
nio reikalų ministras L. Cannon at-
siuntė laišką Lietuvos užsienio
reikalų ministrui, kuriame pabrėžia-
ma, kad Kanada prisimena Lietuvos
žmones, paaukojusius savo gyvybę
ginant savo šalies laisvę.

Du Kanados lietuviai – Tomas
Žižys ir Mirga Šaltmiraitė – dalyvavo
Laisvės gynėjų dienos 20-mečio iškil-
mėse Vilniuje, įskaitant Užsienio
reikalų ministerijos apskritojo stalo

diskusijoje „Lūžis prie Baltijos: 1991
m. geopolitinės slinktys ir jų pasek-
mių aktualumas šiandien”.

Sausio 14 d. Vilniuje  Žižys buvo
apdovanotas Lietuvos Užsienio rei-
kalų ministerijos garbės ženklu „Lie-
tuvos diplomatijos žvaigžde” už pa-
ramą kovojant dėl Lietuvos pripaži-
nimo 1991 metais. Buvęs Kanados
Ontario provincijos ministro pirmi-
ninko politikos departamento va-
dovas Žižys atvyko į Lietuvą su
Ontario provincijos valdžios delegaci-
ja prieš sausio 13-osios įvykius. Pa-
blogėjus padėčiai, Kanados delegaci-
jai buvo liepta išvykti iš Lietuvos.
Žižys nusprendė likti Lietuvoje ir
sausio 13-osios naktį perdavinėjo
žinias pasauliui, talkino skleidžiant
informaciją Kanados ambasadai Ru-
sijoje.

Laisvės gynėjai buvo prisiminti ir
kitur Kanadoje. Toronto mieste lietu-
vių bendruomenė pagerbė Sausio 13-
osios dienos aukas šv. Mišiomis Pri-
sikėlimo parapijoje. 

Lietuvos Respublikos
ambasados Kanadoje info

Julia Vailokaitis, gyvenanti Beverly Shores, IN, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 75 dol. auką. Labai ačiū, kad
mus skaitote ir dosniai remiate.

Aldona Prapuolenytė, gyvenanti Putnam, CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Sutikimas Londone. 
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Toks jau tas gyvenimas. Lietu -
voje net keletoje vietų gražiai pažy -
mėta prozininkės, poetės Alės Rūtos
(tikroji pavardė – Elena Nakaitė-Ar-
bienė-Ar bačiauskienė) 95-ųjų gimimo
metinių sukaktis. Ta proga Nacio na -
linėje Martyno Mažvydo bibliotekoje,
Vilniuje, buvo atidaryta virtuali kū-
rėjos paroda „Alė Rūta, gyvenanti po
angelų sparnais”, Jonavos rajono
viešojoje bibliotekoje lankytojus kvie -
tė paroda  „Alės Rūtos proza – iš il -
gesio”, baigiantis 2010-iesiems –
gruodžio 28 dieną – Maironio lietu-
vių literatūros muziejuje, Kau ne,
vyko ne tik literatūrinis vakaras, bet
ir rašytojos jubiliejui skirta paroda
„Rašiau iš meilės...”. Deja čia, Šiau -
rės Amerikoje, apie jokį gražios gim-
ta dienio sukakties pami nėjimą nete-
ko nei girdėti, nei matyti (bent jau
spaudoje), nors poetė, rašytoja gy ve-
na čia pat, mūsų pa šonėje – San ta
Mo nica, Ca lifornia. 

Kažin, ar čia taisyklė ar sutapi-
mas – prieš penkerius metus, savo
90-ojo jubiliejaus proga, rašytoja
skaitytojus pradžiugino poezijos rink-
tine „Taip ir praeina sekmadienis”, o
šį kartą skaitytojai sulaukė jos ilius-
truotų prisiminimų knygos apie savo
šaknis – „Sklėriai”. 

Neseniai šią knygą į redakciją at -
nešė vyr. redaktorė Dalia Cidzi kaitė,
gavusi ją padovanų iš aktoriaus, re -
žisieriaus ir rašytojo Kęstučio Na ko –
rašytojos Alės Rūtos giminaičio.

Parsinešiau knygą namo ir ... per
porą vakarų perskaičiau. Didžiausias
mano atradimas buvo tai, kad gerb.
Alė Rū ta giminiuojasi su visiems,
nors kiek Lietuvos menu besidomin -
tiems, gerai žinomu dailininku Ka je -
tonu Sklė riumi. Ir ne šiaip sau gi -
miniuojasi! Iškilusis dailininkas – ra -
šytojos ma mos brolis. Taigi – gyveni,
žmogus ir mo kaisi. Tad ir knygos pa -
vadinimas – ,,Sklėriai” – iškart pasi-
darė aiškus (pirmą kartą perskaičiusi
knygos pavadinimą pagalvojau, kad
taip gal vadinosi koks Lietuvos kai -
mas).

„Šiame pasakojime mano dėme -
sys ilgiau sustoja prie dviejų brolių
Sklėrių: iškilaus dailininko Kajetono
ir Sibiro kankinio Alfonso, garbingo
Lietuvos kario pulkininko. Tai mano
dėdės, kuriais daugiau negu didžiuo-
juosi. Kiti bus trumpiau paminėti;
man artimesni ir labiau pažįstami ras
daugiau vietos šiuose puslapiuose. O
siauriausiai bus apibūdinti tie Sklė -
rių vaikai, anūkai, proanūkai, kurių
niekada nebuvau sutikusi, apie ku -
riuos mažiausiai girdėjau ir žinojau.

Tačiau tikras dalykas, kad plati
Sklėrių gentis ir giminė, likimo iš -
sklaidyta po visą pasaulį, sutelpa vie -
no je mažoj širdy – manojoj...

Tegu suartina ir vienija nutolu-
sius bei pasiklydusius Sklėrių genties
narius šie jų charakterio bruožai:
savos vertės pajutimo, išdidumo ir
kūrybiškumo. Ir visiems lietuviams
reikalinga vienybė, meilė, kūrybinis
darbštumas, sielų švarumas ir pasi -
tikėjimas Aukščiausiąja Valia”, – ra šo
Alė Rūta knygos ,,Įvadiniame žody-
je”.

Niekam ne paslaptis, kad laikas
ir vieta lemia žmonių gyvenimo būdą
ir likimą. Ir, žinoma, šeima, kaip da -
bar madinga sakyti – genai.

Perskaičius knygą tampa aišku iš
kur šios Aukštaitijos krašto dukros
kūrybiškumas, meilė menui ir litera -
tūrai. Argi juokas – rašytojos mamos

Plati gentis, sutilpusi vie no je mažoj širdy...

Rašytoja Alė Rūta su dukra Rasa Arbaite-Chamberlain, knygos ,,Sklėriai”
dailininke.

Jonas Nakas, Emilija Sklėriūtė-Nakienė su dukrele, knygos ,,Sklėriai” autore
Elena Viktorija Nakaite ir krikšto mama Veronika Nakaite-Smalstiene.

Nuotraukos iš knygos ,,Sklėriai”

Apie Alę Rūtą
Gimė Alė Rūta 1915 m. lapkričio 3 d. (pagal naująjį kalendorių lapk ri čio

16 d.) Sankt Peterburg (Rusijoje), kur Pirmojo pasaulinio karo metu buvo
pasitraukę jos tėvai. Nakų šei ma po karo grįžo į Rudžių kaimą prie Kamajų
miestelio (Rokiškio raj.). Elena mokėsi Kamajų pradžios mokykloje, vėliau –
Rokiškio gimnazijoje. 1937 m. baigė Klaipėdos pedagoginį institutą, mokyto-
javo įvairiose Lietuvos vietose. Studijavo lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo
ir Vil niaus universitetuose. Bendradar biavo žurnaluose „Naujoji vaidilutė”,
„Naujoji Romuva”, „Ateities spinduliai” ir kt. 1944 m. pasitraukė į Va karus,
tęsė studijas Vienos (Austrija) universitete. 1948 m. persikėlė į Jungtines
Amerikos Valstijas.

Alė Rūta – realistinio stiliaus rašytoja, ištikima jai pažįstamos aplinkos
vaizdavimui. Pirmajame pakilios tonacijos eilėraščių rinkinyje „Be tavęs”
(1946) netruko sentimentalaus mėgėjiškumo. Pripažinimo su laukė romanu
„Trumpa diena” (1955), perkėlusi poetinę nostalgiją į Rytų Aukštaitijos kai -
mo buities vaizdus, emocinius jaunos mergaitės iš gyvenimus, tarminius dia-
logus. Ro ma nų cikle „Didžioji meilė” pateikiama plati Lietuvos istorijos pano -
rama: valstybės susidarymas („Žvaigždė viršum girios”, 1960; „Priesaika”,
1962), Nepriklausomybės laikotarpio gyvenimas („Motinos rankos”, 1961),
sovietinės okupacijos pradžia („Broliai”, 1961). Romanuose „Kelias į laisvę”
(1964), „Vieniši pasauliai” (1968), „Pirmieji svetur” (1984), 

„Dai gynas” (1987), „Skamba tolumoj” (1998) parodyta lietuvių išeivių
kasdienybė.

Alės Rūtos vyras – žinomas architektas ir dailininkas Edmundas Arbas-
Arbačiauskas (1915-2004).

2002 m. išleista jos eleginių minčių (lietuvių ir anglų k.; vert. Vijolė
Arbas) knyga „Tyloj kalbėsi”, skirta sūnui Arimantui Arbui atminti. 2005
metus pasveikino eilėraščių rinktine „Taip ir praeina sekmadienis”, skirta
vyrui Edmundui Arbui. Abiejų šių knygų dailininkė – rašytojos duktė Rasa E.
Arbas.

Alė Rūta iš prancūzų kalbos išvertė G. Flaubert romaną „Ponia Bovari”
(1995).

Nuo 1992 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

krikšto tėvas – pats Juozas Tumas-
Vaižgantas. Ar galėjo mažoji Elenutė
neįsiminti mamos dainuojamų Straz -
delio ir Antano Baranausko dainų bei
deklamuojamų jų eilių? Žinia – Ku -
nigiškių apylinkių lygumos, kal neliai,
pakalnės, gražioji Svėdasų bažnyčia,
tėvų rodoma pagarba se neliams –
taip pat paliko savo pėdsaką.  

Kaip pati Alė Rūta knygos pra-
džioje rašo, – daugiausia vietos lei  -

dinyje skiriama Ka jetonui ir Al fonsui
Sklėriams. Tačiau į pu santro šimt-
mečio giminės istoriją gra žiai įsipynę
ir garsios Sklėrių gi mi nės vaikų ir
anūkų, proanūkių – iš blaš kytų į Ry-
tus ir į Vakarus,  iš plėštų nuo savų so-
dybų į sibirines taigas ir išstumtų
gyventi į už jūrius – gyvenimai.  Kaip
ir kiekvienoje gimi nėje yra kuo di-
džiuotis, o yra dėl ko ir širdį maudžia.

Knygoje daug nuotraukų. Lei -
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Margumynai

Vokietijos sostinėje Berlyne ne-
trukus bus atidarytas muziejus kom-
piuteriniams žaidimam – labai popu-
liariam laisvalaikio praleidimo būdui,
egzistuojančiam jau maždaug pusę
amžiaus. Computerspiele Museum,
video žaidimų muziejuje, jau netru-
kus lankytojai galės pamatyti įspū-
dingą rinkinį, kuris apima 50 metų
kompiuterinių video žaidimų istoriją.

Muziejui pavyko surinkti 14,000
kompiuterinių žaidimų, iš kurių
2,300 jau tapę istorija, kiti – naujausi,
šių dienų žaidimai. Taip pat rinkinį
sudaro 10,000 rašytinių dokumentų.

Panašus muziejus buvo atidary-
tas Paryžiuje, tačiau paryžietiškasis
kompiuterinių žaidimų muziejus už-

sidarė praėjusią vasarą, nors vis dar
galima muziejų aplankyti internete.

Kai kuriuose muziejuose jau yra
įkurtos salės, skirtos šiai temai, ta-
čiau, pavyzdžiui, D. Britanijoje ar
JAV specialus muziejus skirtas šiai
kompiuterinių žaidimų temai atida-
rytas nebuvo, – pasakojo 46 metų
Andreas Lange, muziejaus globėjas,
praturtinęs muziejų savo rodiniais ir
asmeninėmis pastangomis.

Muziejaus paroda yra padalinta į
tris skyrius (Homo ludens, Žaidimų
istorija, Homo ludens digitalis) ir, ži-
noma, čia netrūksta video žaidimų
herojų, tokių kaip Super Mario BROS
ar Donkey Kong. 

Balsas.lt

ANTANAS SEIBUTIS
Specialiai ‚,Draugui’’ iš Biržû

Prieš pat Naujuosius 2011-uosius
metus Kirkilų kaimo bendruomenę
pasiekė džiugi žinia – Lietuvos Res-
publikos prezidentė pasirašė dekretą,
kuriuo Kirkilams suteikiamas herbas.

Dekretas dėl Kirkilų herbo
patvirtinimo

2010 m. gruodžio 30 d. Nr. 1K –
570. Vilnius

1 straipsnis
Vadovaudamasi Lietuvos Res-

publikos valstybės herbo, kitų herbų
ir herbinių ženklų įstatymo 10 straip-
snio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lie-
tuvos heraldikos komisijos teikimą
tvirtinu Kirkilų herbą.

Respublikos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė

Istoriniuose šaltiniuose Kirkilai
pirmą kartą paminėti XVI a. pabaigo-
je, kada 1585 metų gegužės 3 d. mi-
nimas Kirkilų laukas Upytės pilies
teismo byloje buvo pavadintas čia že-
mes įsigijusių bajorų Kirkilų – vienų
seniausių Upytės pavieto bajorų –
šeimų vardu. 1645 m. Kirkilų (Kir-
kilowie) kaimo valdos pažymėtos Ju-

zefo Naronovičiaus – Noronskio Bir-
žų kunigaikštystės žemėlapyje kaip
nepriklausiusios Biržų kunigaikš-
tytei.

Kirkilų kaimo bendruomenė
energingų Kirkilų gyventojų dėka
buvo įkurta 2003 m. ir birželio 17 d.
įregistruota juridinių asmenų regist-
re. Bendruomenė iškėlė sau tokius
tikslus – suburti Kirkilų kaime ir jo
apylinkėse gyvenančius asmenis ben-
druomenės problemoms spręsti, ats-
tovauti ir ginti visuomenėje bei val-
džios institucijose Kirkilų bendruo-
menės interesams, teikti įvairiapusę
informaciją ir pagalbą bendruome-
nės nariams. Dabar bendruomenei
priklauso 75 žmonės.

Dabartinis Kirkilų bendruome-
nės pirmininkas Vytas Jereckas pa-
sakojo, kad sumanymas turėti savo
herbą kilo iš Kirkilų kaimo kilusiam
Jonui Vanagui. Prasidėjo sumanymų
paieška, ginčai, derėjimasis su He-
raldikos komisijos atstovais. Buvo
minčių pavaizduoti ežerėlius, pasi-
naudoti bajorų Kirkilų Sirokomlės
(Syrokomla) herbu, tačiau tam nepri-
tarė heraldikos specialistai.

Tada buvo nutarta simboliškai
prisirišti prie pačio kaimo pavadini-
mo ir ieškoti žodžio simbolio išraiš-
kos. Garsus Lietuvos kalbininkas
Jonas Jablonskis yra taip išaiškinęs
žodžio kirkilas reikšmes: pirmoji –
tai, kas kirkia, rėkia, pvz., vaikas,
kurs rėkia, kirkia, bus kirkilas; ant-
roji, labai retai naudojama reikšmė –
eržilas. Taip herbe ir atsirado eržilo
atvaizdas.

Saulutės reikšmė šiuo atveju yra
kelialypė – tai ir išsišakoję keliai,
einantys per kaimą, tai ir krikščiony-
bės simbolis, tai ir dažnai pakeleivį
pasitinkantys, lydintys pakelėse sto-
vėję ir stovintys kryžiai. 

Herbą sukūrė kaunietis dailinin-
kas Rolandas Rimkūnas. Taip mūsų
krašte greta Biržų, Vabalninko, Ne-
munėlio Radviliškio savo herbą jau
turi ir Kirkilų kaimas.

Kirkilų kaimas turi savo
herbą

Naujas muziejus skirtas 
kompiuteriniams žaidimams 

Mielai  Daytona  Beach, FL, Lietuvių klubo narei

A † A
ALDONAI SODAITIENEI

mirus, vyrui JUOZUI, dukterims EGLEI DAUNO-
RIENEI ir RASAI ŠULTIENEI su šeimomis reiškiame
gilią užuojautą.

Klubo valdyba ir nariai

Brangiam studijų ir gyvenimo draugui

A † A
Architektui BRONIUI ARUI

išėjus į Amžinybę, kartu liūdime ir reiškiame gilią
užuojautą žmonai EGLEI, dukrai RŪTAI, sūnui
JONUI ir jų šeimoms.

Romas ir Brutenis Veitai su šeimomis

dinio pabaigoje ,,nupieštas” ir ,,Šei -
mos ‘medelis’” – kaip autorė jį pa-
vadino.

Didelį kūry binį  darbą – knygos
apdailą ir dizainą – atliko Alės Rūtos
dukra Ra sa Arbaitė-Cham berlain,
prasmingai ,,įsu pusi” knygos viršelį į
lietuviško audimo raštu papuoštą
žydrą kaip Lietuvos padangė popierų.     

192 puslapių albumo dydžio lei -
dinį 2010 m. išleido leidykla ,,Naujas
lankas”, Kaune, išspausdino spaustu-

vė ,,Morkūnas ir Ko”. 
Knygos ,,Prieraše” autorė rašo:

,,Šios knygos tekstą rašiau (prieš 20
metų) su jau su menkusiu regėjimu,
bet su širdgėla ir kartėliu... Rašiau
labai asmeniškai, tiesiai kaip buvo.”

Rašė lyg ir sau, tačiau iš tiesų
šios šeimos istorija atspindi lietuvių
tautos gar bingą ir skausmingą istori-
ją. Ir ačiū gerbiamai rašytojai už šios
is torijos  pa pa sakojimą.

Kirkilų kaimo herbas.

Joseph Brazys, gyvenantis Ormond Beach, FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums ir 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

Jean D. Daubėnas, gyvenanti Paradise  Valley, AZ, pratęsė kas-
metinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Labai
ačiū.

Aldona Rekašius, gyvenanti Glenview, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė laikraščiui paremti 58 dol.
auką. Labai ačiū už paramą.

Vytautas J. Žemaitis, gyvenantis North Riverside, IL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdų ačiū.

Katryna Rukas, gyvenanti Slidell, LA, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką. Esame
Jums labai dėkingi.

Atkelta iš 3 psl.  yra susiduriama
su pasekmėmis, o ne užsiimama to-
kių atvejų užkirtimu. Pamenate, kaip
nei Lietuvos specialiosios tarnybos,
nei politikai, nei tuo labiau visuome-
nė nieko nežinojo apie amerikiečių
kompanijos „Williams” ketinimus
parduoti „Mažeikių naftos” akcijas
„Yukos”? Istorija su „Mistral” yra
kažkuo panaši. Pvz., taip pat antroje
sausio mėnesio pusėje Seimo pirmi-
ninkė Irena Degutienė pareiškė, kad
Lietuva yra susirūpinusi Prancūzijos
ir Rusijos susitarimu dėl „Mistral” ir
kad svarstant šio sandėrio klausimą
būtina įtraukti kuo daugiau Šiaurės
ir Baltijos regiono valstybių. Pasiū-
lymas, žinoma, labai gera, bet, deja,
ir vėl pavėluota, nes kažin ar pavyks
svarstyti jau faktiškai įvykusį san-
dėrį, kurio objektas, reikia pabrėžti,
yra ne du, o keturi laivai.

Apibendrinant galima pasakyti,
kad „Mistral” atvejis parodė, jog tiek
vertybine, tiek veiklos kokybės pras-

me NATO vejasi ES ir daro tai anaip-
tol ne teigiama prasme. Juk būtent
dabar galėjome įsitikinti, kad ir
Aljanse solidarumo principas yra
traukiamas į antraeilį planą, užleis-
damas vietą didžiųjų valstybių inte-
resams. Be to, pamatėme, kad NATO
taip ir nesugebėjo prieiti ir pateikti
aiškios laikysenos, bent jau nesiūlan-
čios Prancūzijai parduoti tokios tak-
tinės galios ginkluotę Rusijai.

Nesinori prisiminti karo Gruzi-
joje, tačiau tiek jis, tiek dabartinis
„Mistral” atvejis parodė, kad svarsty-
mai, pasiūlymai, rekomendacijos, pa-
sitarimai ir panašaus pobūdžio iki-
sprendiminiai padūsavimai yra visiš-
kas nulis palyginti su aktyvia veikla
ir dideliais pinigais.

Žurnalas ,,Valstybė”

Darius Varanavičius – Lietuvos
politologas, žurnalo „Valstybė“ redak-
torius.

„MISTRAL” – PAVOJINGAS ATVEJIS

Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ
www.draugas.org
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��Šv. Mišios už a. a. Eleną Barienę
bus atnašaujamos vasario 5 d. 11 val.
r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi -
sijoje.

�Sausio 30 d., sekmadienį, Švč.
Mergelės Mari jos Nekaltojo Prasi-
dėjimo parapijos Mozerio sa lėje po
lietuviškų Mišių įvyks JAV LB Brigh -
ton Park apylinkės narių me tinis su -
si rinkimas. Išgirsite apylinkės me-
tinės veiklos pranešimą ir finansinę
ataskaitą. Po susirinkimo – cepelinų
pietūs. Maloniai kviečiame savo at -
vykimu paremti lietuvišką veiklą. 

��Sausio 30 d., sekmadienį, PLC
didžiojoje salėje bus pristatyta orga-
nizacijos ,,Vaiko var tai į mokslą”
2010 m. veiklos ataskaita ir praneši-
mas apie 2011 m. planus. Organi -
zacija remia 11 Lietuvos pomokykli -
nių dienos centrų ir laikinųjų globos
namų, kuriuos lanko rizikos grupės
šeimų jaunimas. Pradžia 12:15 val. p. p.

��Psichologinės ir dvasinės pa -
galbos draugija (PDPD) kviečia visus
lietuvius psichologus, socialinius dar-
buotojus, dvasininkus, studentus ir
besidominčius į metinį suvažiavimą,
kuris įvyks šeštadienį, vasario 5 d., 2
val. p. p. Ziono lietuvių liu teronų baž-
nyčios salėje. Adresas: 9000 S. Me-
nard Ave., Oak Lawn, IL 60453.
Programoje draugijos vadovų atas-
kaitos, Draugijos atliktų darbų ap-
tarimas ir naujų planavimas, naujų
vadovų rinkimai. Išklausysime drau -
gijos nario Juozo Križinausko pas -
kaitą „Kritinis mąstymas: Elder-Paul
me todika”.

��Šeštadienį, vasario 12 d., 6 val.
v. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre, vyks pianisto Petro
Ge niušo labdaros koncertas. Rengia
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Sau -
lutė”.

��Vasario 20 d., sekmadienį JAV
LB JAV LB Brigh ton Park apylinkė po
lietuviškų Mišių švęs Lie tuvos Nepri -
klausomybės šventę.

��Vasario 27 d., sekmadienį JAV
LB Waukegan-Lake County apylinkė
švęs Lie tuvos Nepriklausomybės šven-
tę.  Šv. Mišios – 2 val. p. p.  St. Andrew
Lutheran Parish, 10 South Lake St.
(Route 45), Mundelein, IL 60060.  Mi -
šias atnašaus kun. Jaunius Kelpšas.  3
val. p. p. – iškilmingas minėjimas.  Pre -
le gentė Dalia Cidzikaitė, dienraščio
„Draugas” vyriausioji redaktorė.  Meni-
nę programą atliks Gedimino li tua -

nistinės mokyklos mokiniai bei „Amber
Music ir Dance” šokėjai.  Po programos
– suneštinės vaišės. Įėjimas nemoka-
mas, bet bus renkamos savano riškos
aukos JAV LB Krašto valdybos veiklai
paremti. 

�Mažosios Lietuvos lietuvių
drau gija Čikagoje maloniai kviečia į
tradicinį „Užgavėnių šiupinį”.  Ruo-
šiamas kovo  5 d., šeštadienį, 6 val. v.
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus
Gintaro salėje. Meninę programą
atliks Čikagos lietuvių tautinis šokių
kolektyvas „Suktinis”, bus vaka -
rienė, šokiai, kuriems gros Algimanto
Barniškio orkestras. Stalus prašoma
užsisakyti iš anksto pas Ramūną
Buntiną, tel. 630-969-1316.

��Visi visi – dideli ir maži – malo-
niai kviečiami į 49-tąjį ,,Blynų balių”,
kuris vyks vasario 26 d. 6 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos salėje, Los An-
geles. Rinksime  Užgavėnių šventės
karalių ir karalienę! Ateikite pasi -
link s minti ir paremti mūsų lietuviš -
ką  jaunimą! Vietas užsisakyti galite
pas Danguolę Varnienę tel. 818-249-
7574 arba el. paštu Spindulys @
aol.com.

��Ovidijaus Vyšniausko koncer-
tas vyks kovo 5 d., šeštadienį, 8 val. v.
Lenkų kultūros fondo salėje (177
Broadway Clark,NJ 07066). Daugiau
informacijos suteiks Žilvinas el. paštu
zilvis_bublis@yahoo.com arba tel.
732-713-5108.

�2011 m. kovo 17–18 dienomis
Šiaulių universiteto Humanitarinio
fa kulteto Istorijos bei Literatūros is -
torijos ir teorijos katedros kartu su
Šiaulių universiteto biblioteka rengia
tarptautinę mokslinę konferenciją
,,Nuo Atgimimo iki valstybingumo:
sociokultūriniai aspektai”, skirtą
paminėti Jono Šliūpo 150-osioms
gimimo metinėms. Dalyvio anketų ir
pranešimų pavadinimų laukiame iki
vasario 1 d. el. pašto adresu ik@hu.
su.lt. Dalyvio anketą ir daugiau infor-
macijos rasite tinklalapyje www.su.lt.

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

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Liaudies meno ansamblis ,,Dai nava” sausio 23 d. pakvietė klausytojus į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo baž nyčioje vykusią susikaupimo popietę-koncertą
,,Aukos dvasia”, skirtą paminėti Sausio 13-osios įvykių 20-metį. 

Giedrės Milerytės nuotr.

2011 m. sausio 20 d. PLB Lituanistikos katedroje (University of Illinois at Chi-
cago) lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto studentai, šiuo metu besistažuo-
jantys Čikagoje. Nuotraukoje iš kairės: doktorantas Arūnas Antanaitis, dok-
torantė Giedrė Milerytė, magistrantai Gediminas Žūsinas, Renata Novog-
reckaitė, Marija Raškauskienė, PLB Lituanistikos katedros doktorantė Aurelija
Tamošiūnaitė ir profesorius Giedrius Subačius.

PLB Lituanistikos katedros archyvo nuotr.

Antanas ir Salomėja Nyerges, gyvenantys Santa
Monica, CA, tapo „Draugo” garbės prenumerato-
riais. Šiuos skaitytojus „Draugas” lankys dar vienerius
metus. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus skaitote ir
sveikiname tapus garbės prenumeratoriais.

Konkursas lituanistikos (baltistikos)
projektams finansuoti

Lietuvos mokslo ir studijų insti-
tucijos kartu su lituanistikos (bal tis -
tikos) centrais užsienyje kviečia mos
teikti bendradarbiavimo projektus
šioms veikloms įgyvendinti: 

1. Užsienio šalių lituanistikos
(bal tistikos) centrų studentų, dėsty-
tojų studijų ir mokslinių stažuočių
Lietuvos mokslo ir studijų instituci-
jose vykdymas.

2. Užsienio šalių lituanistikos
(baltistikos) centruose dirbančių dės -
tytojų kvalifikacijos tobulinimo kur -
sų organizavimas.

3. Lituanistikos (baltistikos) cen -
t rų užsienyje aprūpinimas metodine,
mokslo ir mokomąja literatūra.

4. Pagalba lituanistikos (baltis ti -
kos) centrams organizuojant studijas
(metodinės medžiagos rengimas, Lie -
tuvos dėstytojų vykimas skaityti pas -
kai tų, vesti kursų ir pan.).

5. Užsienio lituanistikos (baltis -
tikos) centrų studentų mokslinės
veiklos Lietuvoje organizavimas (va -
saros stovyklos, kursai, ekspedicijos,
mokslinės išvykos ir pan.).

6. Lituanistikos (baltistikos) cen-
trų užsienyje tarpusavio bendradar-
biavimas, ryšių su lietuvių bendruo -
menėmis užsienyje palaikymas.

7. Nuolatinės informacijos apie
li tuanistikos (baltistikos) centrų už -
sie nyje veiklą sklaida.

Projektų vykdymo partneriais
turi būti ne mažiau kaip vienas litua -
nistikos (baltistikos) centras užsieny-
je.

Vertinant ir atrenkant projektus
pirmenybė bus teikiama projektams:

1) turintiems daugiau negu vieną
partnerį;

2) kurių ne mažiau kaip 90 proc.
veiklos nukreipta į lituanistikos (bal -
tistikos) centrą užsienyje;

3) plėtojantiems lituanistikos
(bal tistikos) centrų tarpusavio ben-

dradarbiavimą;
4) orientuotiems į ilgalaikę tęs ti -

nę lituanistinę veiklą;
5) kurių veikla turi ryšį su krašto

lie tuvių bendruomene;
6) kurie populiarina lituanistiką

(baltistiką) užsienyje;
7) kurie turi papildomus finan sa -

vimo šaltinius.
Projektų paraiškos formą galima

rasti Švietimo ir mokslo ministerijos
internetinio puslapio skyreliuose
www.smm.lt/studijos, mokslas ir
technologijos/studijos/lituanisti-
ka pasaulyje arba www.smm.lt
/konkursai/kiti konkur sai. 

Projektų paraiškas (rasite aukš -
čiau nurodytuos tinklalapiuose) pra -
šome teikti iki 2011 m. vasario 28 d.
Švietimo ir mokslo ministerijos Stu -
dijų, mokslo ir technologijų de par -
tamento Aka deminio mobilumo ir
tęs tinio mokymo skyriui adresu Sie -
rakausko g. 15, 03105 Vilnius. 

Paraiškos, užpildytos ne pagal
for mą arba gautos po nurodytos die -
nos, nebus svarstomos.

Iškilus klausimams kreiptis į
Akademinio mobilumo ir tęstinio mo -
kymo skyriaus vyriausiąją specia lis tę
Daivą Žemgulienę tel. (8-5) 219 0123,
el. p. daiva.zemguliene@ smm. lt

Taip pat pažymime, kad Švietimo
ir mokslo ministerija 2011 m. rudenį
rengiasi skelbti konkursą, kviečiantį
Lietuvos aukštąsias mokyklas kartu
su partneriais – lituanistikos (baltis -
tikos) centrais užsienyje – ES struk -
tū rinių fondų lėšomis rengti projek-
tus, skatinančius tolesnę lituanisti -
kos (baltistikos) studijų užsienyje
plėtrą, centrų stiprinimą, jų veiklos
bei bendradarbiavimo su Lietuvos
mokslo ir studijų institucijomis vys -
tymą.

Švietimo ir mokslo 
ministerijos info

www.draugas.org


