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Vilnius (ELTA) – Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centras pradeda skelbti KGB
dokumentus, teigia Seimo Naciona-
linio saugumo ir gynybos komiteto
pirmininkas Arvydas Anušauskas.
Pasak jo, tai tapo įmanoma preziden-
tei Daliai Grybauskaitei parėmus
KGB archyvų išviešinimo siūlymą,
Seime priėmus atitinkamus įstaty-
mus ir gavus Vyriausybės paramą.

Interneto svetainėje, kuri yra
pasiekiama adresu www.kgbveikla.lt,
šiuo metu yra pateikta apie 150 įvai-
rių dokumentų. Šis skaičius, anot
rengėjų, yra labai mažas, lyginant su
tuo, kas turima archyvuose. A. Anu-
šausko teigimu, Lietuvoje galėtų būti
apie 10–15 mln. lapų KGB dokumen-
tų, o iš jų apie 100,000 lapų būtų svar-
būs, nes atskleistų institucijos veik-
lą.

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centro vadovė
Birutė Burauskaitė teigia, kad inter-
neto svetainėje nebus pateikiama pri-
vataus gyvenimo informacija, ypač
apie tokius asmenis, kurie buvo seka-

mi, bei tų asmenų, kurie prisipažino,
kad dirbo KGB. Taip pat nebus vieši-
nama informacija, kuri tuo metu
buvo skirta diskredituoti disidentus.

Pirmiausia bus viešinami dokumen-
tai, susiję su 1960–1980 m. KGB
vykdyta veikla.

Pradedami viešinti KGB dokumentai

D. Grybauskaitė Lenkijoje turėtų susitikti su B. Obama

Tiumenė (ELTA) – Klaipėdos
universiteto sportinių šokių ansamb-
lis ,,Žuvėdra” Tiumenėje (Rusija) vy-
kusiame Europos Lotynų Amerikos
šokių ansamblių čempionate užėmė
antrąją vietą. Skaistės ir Romaldo
Idzelevičių vadovaujamas ansamblis
nusileido tik Tiumenės ,,Vera” (Ru-
sija) šokėjams. Trečią vietą užėmė
,,FG Aachen – Dusseldorf A-Team”
(Vokietija) šokėjai. ,,Žuvėdros” ant-

roji komanda taip pat pateko į finalą
ir užėmė šeštą vietą.

,,Žuvėdra” yra septynis kartus
tapusi Europos nugalėtoja. Klaipė-
diečiai Senojo žemyno pirmenybių
auksą iškovojo 1999, 2001, 2003, 2004,
2005, 2006 ir 2009 metais. 1995, 1996,
1997, 2000, 2002, 2008 ir 2010 metais
,,Žuvėdra” Europos čempionate buvo
antra, o 1998 ir 2007 metais – trečia.

,,Žuvėdrą” ir jo vadovus pasvei-

kino Lietuvos Respublikos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė. ,,Garbingos
Jūsų pergalės – tai ilgo ir nuoseklaus
darbo rezultatas, valios stiprybės ir
ištvermės įrodymas. Tegul koman-
dinė dvasia ir ateityje suteikia ryžto
siekti šokio meno ir sporto aukš-
tumų. Dėkoju, kad pasaulinio lygio
sporto varžybose iškovotais meda-
liais garsinate Lietuvos vardą”, – sa-
koma Lietuvos vadovės sveikinime.

Klaipėdos ,,Žuvėdrai” – Europos čempionato sidabras

Tiesiamas verslo tiltas tarp Illinois ir Lie-
tuvos – 12 psl.

Ministras pirmininkas A. Kubilius dalyvavo KGB veiklos dokumentų viešinimo paskel-
bime Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Tuskulėnų rimties
parko memorialiniame komplekse. ELTA nuotr.

,,Žuvėdra” Čikagoje 2009 metais. Jono Kuprio nuotr. (,,Draugo” arch.)

Vilnius (BNS) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė sako gegužės pabai-
goje vyksianti į regiono šalių vadovų
susitikimą Lenkijoje, kur ketina da-
lyvauti ir Jungtinių Valstijų prezi-
dentas Barack Obama.

,,Aš vykstu į Lenkiją ir, mūsų

žiniomis, lyg ir turėtų dalyvauti Rytų
Europos prezidentų susitikime B.
Obama, be abejo, ir aš ten dalyvau-
siu”, – sakė D. Grybauskaitė.

B. Obama viešnagė Lenkijoje
numatyta gegužės 27–28 dienomis.
Prieš metus D. Grybauskaitė atsisakė

dalyvauti Rytų ir Vidurio Europos
šalių vadovų susitikime su B. Obama
Prahoje. Vėliau prezidentė paaiški-
no, kad į Prahą nevyko, nes matė, kad
JAV ir Rusijos nusiginklavimo dery-
bos galėjo neatitikti Rytų Europos ir
Baltijos šalių regiono siekių.
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Patekusias į svarbiausiųXXI amžiaus
pasauliniųnaujienųdešimtukąBritanijos
karališkąsias vestuves netrukus užtemdė
žinios apie Osama bin Laden žūtį, sako-
ma bendrovės ,,global Language Moni-
tor” (gLM) tyrime. Praėjus kelioms die-
noms po to, kai JAV prezidentas paskel-
bė, kad Amerikos specialiosios paskirties
būrys Pakistane nukovė ,,al Qaeda” va-
dovą, ši naujiena daugiau kaip 84 mln.
kartųbuvopacituota tarptautiniuose lei-
diniuose ir elektroninės žiniasklaidos
priemonėse, interneto socialiniuose tin-
kluose. Taigi pranešimas apie O. bin La-
denmirtį jau tapo trečia pagal svarbumą
XXI a. naujiena, aplenkusia žinią apie
princo William ir Kate Middleton vestu-
ves.Tuo tarpugLMsąraše, apimančiame
įvykius nuo 2000 metų, tebepirmauja
naujiena apie Kinijos ekonominės ir po-
litinės įtakosaugimą. Ji iki šiosdienosbu-
vo pacituota maždaug 300 mln. kartų.
Tad sunkmečiu žmonėms vis dėlto la-
biau rūpi įvykiai, turintys įtakos jų kas-
dieniniam gyvenimui.

Redaktorė Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis

Paskutiniu laiku Ameri-
koje pajutome benzino
arba dizelinio kuro kai-

nos pakilimą – daugiau nei 4
dol. už galoną. Lietuvoje benzi-
no kaina yra apie 4,5 litų už
litrą, tai būtų beveik 17 litų už
galoną. JAV dolerio santykiui
esant maždaug 2,5 lito, benzino
galonas Lietuvoje kainuoja palyginti daug – apie 7 dol.
Kai pažįstami ir giminės siūlosi mus pavėžinti po Lie-
tuvą, prisiminkime, kiek tai jiems kainuoja. Ar benzino
kainos svyravimai yra techninės kilmės, o gal tik grynos
spekuliacijos ar globalinės politikos pasekmė?

Perkant benziną Amerikos degalinėse, beveik 70
proc. kainos priklauso nuo naftos sąnaudų. Tarp 15 ir 20
proc. yra federaliniai ir vietiniai mokesčiai. Likutis, su-
darantis benzino kainą, susideda iš naftos perdirbimo,
platinimo ir rinkotyros (marketing) išlaidų. Pastarosios
priklauso nuo vietinių sąlygų, įmonių sudėties ir užsi-
mojimų. Žinoma, galutinė benzino kaina laisvoje rinkoje
priklauso ne tik nuo sąnaudų, bet ir nuo uždarbio, kurio
tiekėjai reikalauja, o pirkėjai sutinka mokėti. Pasiturin-
tys, kurių susisiekimo į darbą išlaidos sudaro mažą dalį
jų išlaidų, nejunta to taip, kaip tie, kuriems benzinas,
kaip ir maistas, yra būtinas pragyvenimui. Šiomis dieno-
mis eilinis miesto darbininkas, negalintis tinkamai pa-
sinaudoti viešuoju transportu, yra tapęs automobilio ver-
gu. Jis pirks benziną, nepaisant, ar jo kaina būtų žema ar
aukšta. Kito pasirinkimo negreitai turės. Benzino tiekė-
jai gerai žino, kad benzinas bus perkamas, nors ir reikėtų
ilgose eilėse laukti, nors ir kaina bus aukšta. Benzino de-
galinių mažėja. Kam tiekėjams reikia tų išlaidų, kam rū-
pintis jų aptarnavimu, juk pirkėjų vis vien bus. Čia susi-
duriame su ekonomikos reiškiniu, kai nelanksti pa-
klausa nepriklauso ir nesilaiko dėl kainos kilimo. Su lai-
ku taupesni automobiliai ir energetikos tiekimo infra-
struktūra gal susidariusią padėtį kiek ir pakeis, bet to
teks palaukti daugiau nei keletą metų. Iki tol rinka kai-
nos nekontroliuos, leis jai kilti.

Nafta yra ribotas žemės turtas. Nauji žalios naftos
šaltiniai bus rečiau atrandami, vis sunkesnėmis sąlygo-
mis. Tarp naftos tiekėjų vyksta ginčai, kada – pereito
šimtmečio viduryje ar dabar – buvo pasiekta taip vadina-
ma naftos viršūnė („peak oil”), tai yra laikas, kada naftos,
kaip neatnaujinamo žemės turto, randami ištekliai at-
silieka nuo to, kiek jos sunaudojama. Optimistai sako,
kad su nauja, tobulesne technologija naftos bus galima
rasti daugiau. Tačiau jos ieškoti reikės giliau jūrose ar iš-
kasti ir perdirbti iš smėlynų, kurie slepia tirštą mazuto
tipo ir skalūnų alyvą, ar chemijos procesais gaminti sin-
tetinį benziną iš anglies ar biomasės, pavyzdžiui, iš cuk-
raus nendrių ar kukurūzų. Visa tai yra įmanoma, bet at-
likti bus sunkiau: tai terš gamtą, veiks klimatą ir kainuos
daugiau. Naftos ištekliai bus branginami.

Iš ekonominės perspektyvos žiūrint, turime pasi-
rinkti, kas yra vertingiau – naftą deginti transportui ar
naudoti kaip žaliavą produktams gaminti. Tik apie 20
proc. naftos yra perdirbama į benziną, kita dalis perdir-
bama į tepalus, plastmasę, sintetinius drabužius, gumą,
medikamentus, dažus ir t. t. Ilgalaikė strategija gali kryp-
ti į gamybos pusę. Amerikoje naujų gamyklų, kurios naf-
tą perdirba į benziną („refinerijų”), jau daugiau nei 30
metų nebuvo statoma. Tačiau tai sparčiai vyksta Azijoje,
kur benzino paklausa ypač kyla.

* * *
Tarptautinė konkurencija pasižymi keturiomis per-

svaros savybėmis: (1) tiekėjo pajėgumu – kaip Rusijos ir
Vidurio Rytų naftos ištekliai, kurie kartu sudaro beveik
70 proc. viskų išteklių, esančių pasaulyje; (2) pirkėjo pa-
jėgumu – kaip Kinijos ir Indijos rinkos su 2,5 milijardų
pirkėjų ir ateities perspektyvomis; (3) valstybine stra-
tegija – kaip lengvatos, mokesčių apribojimai ir (4) tech-
nologijos išvystymu – infrastruktūros pritaikymas alter-
natyviai sistemai. Amerika ilgai turėjo persvarą, ypač
prieš pereito šimtmečio vidurį. Ji turėjo ir tebeturi tam
rinką, turėjo ir dar turi laisvos rinkos strategiją ir pa-
žangiausią technologiją, bet jau neturi tiekėjo pajėgumo.
Laikai keičiasi. Amerika importuoja jau daugiau nei 60
proc. naftos ir pradeda neinvestuoti į technologiją taip,
kaip tai daro Azija, kuri mažai varžo pramonę išorinėmis
sąnaudomis.

Tos išorinės sąnaudos yra „korta”, su kuria pasaulis
siekia kompromiso. Šiomis dienomis egzistuoja dilema:
ar tik pažangios šalys, kurios per pereitus porą šimt-
mečių pasiekė aukštą gyvenimo lygį, nekreipdamos dė-
mesio į gamtos taršą per taip vadinamą „pramonės re-

voliuciją”, turi apmokėti Kinijos
ir kitų šalių pramonės plėtrą?
Kas yra tie išoriniai mokesčiai?
Išorinės sąnaudos (external costs)
susideda iš to, kuo civilizuotas
pasaulis riboja gamybos poveikį
aplinkai. Pagal tai kapitalo pa-
naudojimas ne tik daro įtaką pel-
nui, bet ir padaro visuomenei ža-

los, pvz., veikia gamtą, klimatą. Tą daromą žalą priva-
loma priskaičiuoti prie gamybos sąnaudų ir sumokėti vi-
suomenei per mokesčius. Tai didina tiekėjo išlaidas ir
taip tampa aukštesne kaina pirkėjui. Taigi Kinija ir kiti
dabartiniai didieji teršėjai turėtų atsiskaityti už daromą
taršą – patys turėtų padengti išlaidas, reikalingas stab-
dant gamtos taršą. Tai yra pagrindinis nesutarimas tarp
tų, kurie bando įgyvendinti Kyoto sutarimą, atleidžiantį
Kiniją nuo atsakomybės gamtotyrai, ir tų, (būtent Ame-
rika), kurie reikalauja lygybės.

Naftos biržoje neatnaujinamo žemės turto tiekėjai
gali rinktis – kas svarbiau – pinigas rankoje ar riboti
ištekliai, kurį galima taupyti ar parduoti vėliau už bran-
gesnę kainą. Tai priklauso nuo pinigų vertės, valiutos
įvertinimo, palūkanų normos dydžio („discount rate”).
Ar pinigai už dabar sunaudotą naftą turi daugiau naudos,
negu tie, kuriuos būtų galima gauti ateityje, parduodant
vėliau nesunaudotą naftą? Esant didelei infliacijai, pini-
go vertė krinta, o žemės turto vertė kyla. Taigi, jei inflia-
cija augs, ir benzino kaina gali augti ne tik su infliacija,
bet ir kaip spekuliavimo vartotojo sąnaudomis pasekmė.

* * *
Illinois Institute of Technology dėstau kursą „The

Carbon Economy”. Šių metų kovo mėnesį dalyvavau
Cambridge Energy Research Associates (CERA) konfe-
rencijoje Houston, Texas. Konferencijoje „Leading The
Way, Energy Strategies for a World of Change” dalyvavo
apie 2,500 įvairių energetika, besidominčių pasaulio ben-
drovių aukštų pareigūnų, sutikusių vien tik už regis-
traciją mokėti per 7,000 dol. mokestį. Apie 200 paskai-
tininkų ir plenarinių sesijų vedėjų buvo tokie kaip ge-
neraliniai direktoriai Alekperov iš ,,Lukoil”, Dudley iš
,,BP”, Rowe iš ,,Exelon”, McDonald iš ,,Chevron”, de Mar-
grie iš ,,Total”, Akbar iš ,,Kuwait Oil”; OPEC atstovai;
Afrikos, Kinijos energetikos ministrai; Ballmer iš ,,Mic-
rosoft” ir Tanaka iš IEA. Gal pirmą kartą JAV preziden-
tai George W. Bush ir Bill Clinton kartu ant to pačio po-
diumo kalbėjo tik energetikos vadovams, be spaudos ats-
tovų. Henry Kissinger dalijosi savo mintimis apie sąsa-
jas tarp geopolitikos ir energetikos. Jis teigė, kad Ame-
rika nesupranta Kinijos: amerikiečiai žiūri į uždavinius,
turinčius pradžią ir pabaigą, o kinai pabaigos neieško.
Jis sakė: „China is an opportunity partner and a threat.”

Per penkias konferencijos dienas susidariau nuo-
monę ir priėjau prie keleto pastabų apie benzino kainą, ir
apie Lietuvos padėtį.

Pirma – beveik visuose pranešimuose buvo pabrėžia-
mas energijos trūkumas ateityje ir rezultatiniai kainos
kilimai. Tai nustebino. Tačiau laukė du netikėtumai. Abu
buvę prezidentai Bush ir Clinton pripažino, kad reikia
skubiai ieškoti naujų energijos išteklių, toliau išnaudoti
jūrų gilumų galimybes, įskaitant Meksikos įlanką, kad
reikia pasiruošti remti alternatyvios energetikos pa-
iešką, kuri neterštų gamtos, nedarytų įtakos klimatui.
Tai, pabrėžė jie, yra sudėtingas uždavinys, be galimybės
kainoms mažėti.

Nukelta į 12 psl.

TTEEMMAA::  NNAAFFTTAA,,PPAASSAAUULLIISS  IIRR  LLIIEETTUUVVAA

Ar benzino
kaina kils?

DR. DONATAS TIJŪNĖLIS, PE

Cambridge Energy Research Associates konferencijoje Houston,
Texas dalyvavo apie 2,500 įvairių energetika  besidominčių  pa -
saulio  bendrovių aukštų pareigūnų.
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Neseniai šioje skiltyje rašiau
apie mirusius ir kėliau klau-
simą, kaip ilgai apie juos gali-

ma kalbėti tik gerai (,,Draugas”, 2011
m. balandžio 17 d.). Dabar noriu kiek
ilgėliau sustoti prie giminingos te-
mos – palikimų bei testamentų. Čia į
pagalbą ateina advokatas P. Mark
Accettura, šioje srityje turintis 30
metų patirtį, su savo pernai metais
išleista knyga ,,Inheri tance and Fa-
mily Conflict” (,,Paveldė ji mas ir šei-
mos konfliktas”).  

Dėl palikimų kovojančios pusės
viena kitą apšaukia godumu, nejaut -
rumu, žioplumu ar dar kuo kitu. Iš -
kilę nesutarimai bei ginčai neretai
tampa mirtinos kovos arena. Apie to -
kių nesutarimų smulkmenas dažnai
skaitome spaudoje, deja, ten nekalba-
ma apie tų nesutarimų galimas prie -
žastis. Kaip tik apie tokias galimas
priežastis kalba čia mano minimas
autorius. Ruošdamas knygą Accet-
tura informaciją rinko iš įvairių šal-
tinių: psichologų, psichiatrų, geron-
tologų, neu ropsichologų ir kt. Į su pa-
likimais susijusius konfliktus jis
žiūri kaip į pasilikusiųjų pastangas
jaustis velionio mylimais ir svarbiais
asmenimis. Tuo pačiu tai gali būti
pastangos nu malšinti pasąmoninį
terorą, atsiradusį su velionio mirti-
mi. Ginčai dėl pinigų, tėvo laikrodžio
ar motinos vestuvinio žiedo mažai ką
turi bendro su tų ob jek tų pinigine
verte. Svarbiausia – jų simbolinė ver-
tė, susieta su meile, saugumu, savi-
garba, turėtų ryšių ko kybe ir nemir-
tingumu. Paveldėtojai pa siruošę ko-
voti, jei jaučiasi buvę kažkaip ne-
pastebėti, apeiti ar nu skriausti. Ne-
šališkumas nebūtinai yra objekty-

vus, nes jis priklauso nuo esa mų
įstatymų ir nusistovėjusių papro čių.
Pavyzdžiui, netolimoje praeityje mo-
terų (ypač ištekėjusių) teisės buvo
ribotos.

Yra virtinė priežasčių, kodėl ky -
la nesutarimai dėl palikimų. Vienos
priežastys kyla dėl šeimos dinami -
kos. Kai kurie nepatenkinti asmenys
yra kilę iš pakrikusių šeimų, yra pro-
tiškai nesveiki, narkomanai, alkoho-
likai ar turi asmenybės sutrikimų.
Knygos autorius galimas nesutarimų
priežastis išskiria į keturias rūšis.
Pirmiausia, anot jo, evoliuciškai esa-
me nuo prigimties linkę į konfliktus.
Antra, mūsų psichologiška tapatybė
yra susieta su mūsų ver tės įverti-
nimu, kurį mums turėjo ve lionis. Tai
ypač ryšku, jeigu velionis buvo tėvas
ar motina. Trečia, vienas ar daugiau
palikuonių gali turėti di delį asme-
nybės sutrikimą, pasireiš kiantį kaip
pyktis, apmaudas, narcisizmas ar
antisocialinis elgesys. Tie sutrikimai
išpučia mirties sukeltą įtampą šei-
moje. Šios trys priežastys gali kilti
atskirai arba būti susimai šiusios.

Gimstame su instinktu, su noru
išlikti ir daugintis. Tuo pačiu žino -
me, kad gyvenimas yra laikinas.
Toks supratimas veda prie egzis-
tencinio klausimo – kokia prasmė

gyventi, jeigu vis tiek mirsime? Su
tuo klau simu galime dorotis nustum-
dami jį į pasąmonę, tas nerimą ke-
liančias min tis tarsi pašluodami po
kilimu. Tad ketvirtoji priežastis yra
nežinios baimė arba egzistencinis
teroras. Mirus artimam asmeniui,
kai kurie šeimos nariai gali suvai-
kėti, reika lauti emocinės apdraudos
nuo mirties realybės. Ta simbolinė
apdrauda gaunama ką nors apčiuo-
piamo gaunant iš velionio palikimo.
Dr. Reuven Bar-Levav teigia, kad mir-
ties ar ne žinios baimę turime visi, ir
ji veikia mūsų galvojimą. Panašiai
mūsų gal vojimą veikia mūsų jaus-
mai, kurie gali stumti žmones daryti
netinkamus sprendimus. Apsivedame
ar ište kame už netinkamų asmenų,
nes bu vome apakinti meilės. Jausmų
vei kia mi, kai kurie žmonės nutunka,
o kiti skuba prie fizinės kultūros alto-
riaus, randamo mankštos klubuose.
Daug kūno skausmų ir negalių turi
jausminį, emocinį pagrindą. ,,Mes
kala me pinigus ir kaupiame draugus,
o vėliau tai prarandame. Mes iš
paskutiniųjų stengiamės arba nusto-
jame bandę. Mes pasiekiame ir mes
su žlun game. Mes esame atsargūs ar
neatsargūs – vien dėl savo jausmų”
(Reuven Bar-Levav, ,,Thinking in the
Shadow of  Feelings”). 

Įdomios jo pastabos, pritaikyti-
nos palikimų konfliktams. Anot Bar-
Levav, bendrai paėmus, žmonės va -
dovaujasi jausmais, o po to sugalvoja
protinį pateisinimą, kodėl jie elgia si
vienaip, o ne kitaip. Niekas nenori
atrodyti esąs neracionalus. Todėl daž-
nai žmonės save mulkina, galvodami,
kad jie yra nuosaikūs. Iš tikrųjų jie
gal tik apsimeta tokiais esą. Toks ap -
simetimas su giliu mąstymu siejasi
tiek, kiek simuliavimas su tikru dar -
bu. Neturint krypties, apsimetimas
tampa bergždžias, nors jis gali šiek
tiek apvaldyti jaučiamą nerimą.

Norėdamas praplėsti savo akiratį
apie palikimus ir dažnai girdimus
kon fliktus dėl jų, šiame rašinyje pa -
vadintus širšių lizdu, nutariau pa -
nardyti po internetą. Lietuvių kalba
daugiausia medžiagos apie tai yra
anekdotai ar juokingos istorijos.
Anglų kalba radau daugiau apie pali-
kimus, testamentus, įstatymus, teis-
mų sprendimus. Mane šiek tiek nu-
stebino rašinių gausa apie nedorus
darbelius. Radau patarimų, kaip pa-
vogti šeimos palikimą, kaip kitus
teisme apsukti, kaip išvengti atsako-
mybės, kaip kitų šeimos narių sąs-
kaita praturtėti. Taigi širšių lizdai ir
jų variantai yra dalis mūsų gyve ni-
mo. Į galvą atėjo bene Mark Twain
mintis, kad pasaulyje tėra tik du už-
tikrinti dalykai – mokesčiai ir mirtis.
Dabar prie jų reikėtų pridėti ir širšių
lizdus.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.

Nebūkštauju dėl plėšikų ar suk  -
čių pavojaus (nesukroviau
tur tų), nebijau audrų ar smar-

kesnio perkū nėlio, tačiau šių dienų
de mokratija vis papykina mano ne -
kantrią širdį. Demokratija esanti
laisve paplūdusi, teisingumu per-
sunkta, žmoniškiausia, galingiausia
tvarka. Todėl lai susivynioja pasaulis
šioje laimės marškoje ir tesnūdu-
riuoja. Europa, Azija, Afri ka, abi
Amerikos, vande nynai, sa los ir ledy-
nai – į vieną de mokratijos maršką.

Žinoma, visada pasaulyje pasi-
taikydavo priešgynų. Ir šiandien yra
nepaklusnių, demokratijai nenusi -
len kusių visuomenių ar tautų. To dėl
jos perspėjamos, kartais net nubau -
džiamos. Juk ir kryžiuočiai (tada
demokratijos Europoje dar nebuvo)
tramdė krikščionybės ne norėjusią
priimti Lietuvą. Jų magistrai sun-
kiuose šar vuose buvo nejudrūs, o
šiandien demokratiją Libijoje ir ki-
tur gina vikrios ame rikiečių raketos.

Demokratiją ginti reikia. Des po-
tai be gailesčio žudo žmones, o ji
skriaudžiamus gelbsti. Ir kaip gai la,
kad JAV prezidentai bei kiti ga  liūnai
praėjusio šimtmečio antroje pusėje,
kai Sovietų Sąjunga naikino baltie -
čius ir kitus Rusijos plo tuose paverg -
tuosius, neparodė savo demokratija
pasruvusių širdžių.

Kiek užkampių ir garankščių
istorijoje... Kur nauda, ten ir čiulban-
ti, čirškianti demokratija. Jei neįžiū -
rimas pelnas, laisvę, žmoniš kumą ir
teisingumą primenančių garsų ne-
gir dime. Ar demokratija šiandien
kaž kodėl tapo ko rumpuota, ky šiais,
ypač naftos, pa perkama? Gaila, bet
taip įvyko. Ji piktnaudžiauja lais vės,
teisingumo sąvokomis, prarasdama
savo pa trauklų grakštumą ir net
prisi šauk dama neapykantą, pa neig -
da ma etiką ir kitas vertybes.

Vertybes demokratija taip at -
skiedė, kad jos yra panašios į pel  kių
vandenėlį. Laisvė laisvužė gy venti
kiekvienam ir pasikarti; pluš ti ir
tinginiauti; kalbėti, jei tik kas liežuvį
padilgina; veikti iš dešinės ir iš kai -
rės; švilpauti ir zirzti. Gal Dievas yra,
gal nėra; gal Dievas susirgo depresija
ar senat lige; gal Dievo širdis sprogo
iš skausmo. Tiesa yra lygiai tokia, ko -
kią tu matai. Kadangi tavo tiesa yra
tikra tiesa, tai tu esi intelektualas
tarp beverčių. Tu – geriausias daili -
nin kas, nesuprantamiausias poe tas,
nau jo siaubo filosofas. Visuo menės
be veik nėra, liko vien laisvų ir teisių
ge nijų minia. Tik šioje erdvėje kaž-
kodėl nerandame, negir di me, nema-
tome panašių į Mozartą, Dos tojevs-
kij, Čiur lionį. Rėpliojanti inte lek-
tualų kultūra nespėjo ūgte lėti. Bet ji
nuodija ir naikina seną ją. Žmo nių
asmeniški siekiai, elge sys ir ben-
dravimas primityvėja. Po įvai rių
laikotarpių (šviečiamasis, klasiciz-
mas, modernizmas ir pan.) užklupo
kultūrinio pleišėjimo am žius.

Štai kur įsižiebia mano baimė:
kreivo laisvės supratimo dėka skurs-
ta visuomenė. Nyksta žmones artinę
saitai – tautybė, kalba, pa pro čiai,
bendras vertybių supratimas, pasiti -
kėjimas kaimynu. O de mokratija,
naudos, pinigo ir tuščia žodžiavimo
simboliais apsikars čiu si, atrodo ne
kaip tvirta principų kolona, bet tik
drebučių dubuo. Jei kas bandytų

skriausti Lietuvą, ma žą, niekam ne -
grasinančią, netur tin gą, bet savaran-
kišką valstybę (tokia ji pripažinta
politikoje ir diplomatijoje), Jungtinių
Tautų, NATO, Euro pos Sąjungos
narę, kaip greitai atsku bėtų ginti
laisvėmis apsikarsčiusi demokratija?

JAV, demokratijos trimitinin kė,
daug kalba apie auklėjimą ir švieti-
mą (education). Tačiau į kla ses mo-
kytojai jau eina su kišenėse pa slėp-
tais pistoletais. Vietoj reklamuojamų
„science” ir „math” iš mo  kyklų iš-
leidžiami mažaraščiai. Ne daug šne -
kama apie tėvus, motinas, aplinką.
„Kad vaikai neitų alkani miegoti”,
teikiamos pašalpos ir mais to korte-
lės. Ar domimasi, kaip jos naudoja -
mos? Diena puotai, die na alkiui. Ge-
riausi pietūs valgyklose, bet ne dar-
bas motinų virtuvė se. Kodėl šiems
vargdieniams apie ekonominę tvarką

nepataria jų visuomenės na riai? Ar
„education” reiškia tik mokyklų pas-
tatus, kili mus ir išvagiamus kompiu-
terius juose? Kasdien iš Euro pos čia
at vykę legalūs ir nelegalūs imigran -
tai ir jų vaikai nekalba ang liškai, bet
jiems nereikia maisto kortelių. O
jaunimas po pusmečio mo kyklose
lenkia vietiniukus.

Vakarų demokratija, šiandien
beveik prievarta brukama Arti mo je
Azijoje, savo netvarka ir tuš čia žo -
džiavimu negali „change the world”,
kaip ji žada. Bet mes nega li  me „chan-
ge the democracy”. Juk rinkimai
rieda pinigais, o spauda ir visa ži-
niasklaida kalba dolerio ženklais. Tai
kur vidutinioko laisvė? Jo niekas
negirdi, jis mažai gali paveikti kreivą
demokratijos eigą.

Tai štai demokratija: riaumo-
jame ant jos, keikiame ir pašiepia me
ją, bet vaikštome nebijodami sibirų,
verčiamės, kaip išmanome. Sukiužu -
si ši mūsų tvarka, apsileidusi ši de -
mokratinė mūsų globėja, tačiau be
rykščių, be pykčio.

Vytautas Volertas – inžinierius,
matematikas, rašytojas, spaudos ir
radijo bendradarbis. Aktyvus JAV LB
narys. 2000 metais apdovanotas JAV
LB Kultūros tarybos premija.

Palikimai ir širšių 
lizdas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Blogai, bet juk tai –
geriausia
VYTAUTAS VOLERTAS
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TTEELLKKIINNIIAAII

Detroit,�MI

Šv. Velykų svečiai

Šv. Velykos buvo ypač džiaugs -
mingos šiais metais Detroit Dievo
Apvaizdos parapijoje, nes mus aplan-
kė Radvilškio Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos jaunimo choras.
Atvyko vadovė Aurelija Šakėnienė ir
19 chorisčių. Tai tik dalis jų choro –
namuose liko jauniausios daininin -
kės ir vyresnės – studentės. Šis cho-
ras yra labai artimas ir mielas Dievo
Ap vaizdos parapijos klebonui kun.
Gin tarui Jonikui, nes prieš aštuone -
rius metus, būdamas Radviliškio pa-
rapijos klebonu ir dekanu, jis šį cho-
rą įkūrė. 

Kartu su mergaičių choru atvy-
ko ir keturi vyrai – dalis Radviliškio
r. Baisogalos vyrų vokalinio ansam-
blio ,,Daina–va”. Choras ir vyrų kvar-
tetas prisidėjo prie Velykų savaitės
apeigų ir pamaldų. Velykų rytą gie-
dojo abie jose lietuvių parapijose
Detroit – ir Dievo Apvaizdos, ir Šv.
Antano bažnyčiose. Taip pat abiejose
parapijose koncertavo. Programos
metu atlikto bažnytines giesmes, lie-
tuvių kompo zitorių kūrinius ir lietu-
vių liaudies dainas. 

Detroit choristes šiltai priėmė
Dievo Apvaizdos klebonija ir parapi-
jiečių šeimos. Vyrai apsigyveno Šv.
Antano parapijos klebonijoje, kur pa-
rapijiečiai juos rūpestingai globojo.
Buvo progos aplankyti muziejų, pa-
matyti miesto centrą, apsipirkti. Sve-
čiams teko nuvažiuoti į Čikagą, Be-
verly Shores (Indiana) ir Hamilton
(Kanada), tas apylinkes apžiūrėti ir
vietiniams lietuviams pakoncertuoti.

Paskutinį vakarą prieš išvykimą
visi svečiai ir globėjai suėjo ,,atsi-
sveikinimo” vakarienei. Sma giai pri-
siminėme praėjusias dvi sa vaites, vi-
sus nuotykius ir juokus. Pažiūrėjome
trumpą nuotraukų montažą iš svečių
pasirodymų abiejose Detroit parapi-
jose. Padainavome kar tu ir palinkėjo-
me vieni kitiems ,,Iki pasimatymo!”,
nes tikrai tikimės vėl kada nors susi-
tikti – ar tai Detroit, ar Lietuvoje.

Visiems Dievo Apvaizdos ir Šv.
An ta no parapijų parapijiečiams, ku -
rie globojo, vežiojo, maitino ir finan-
siškai parėmė svečius iš Radviliškio,
tariame nuoširdų ačiū.

Rasa Karvelienė – Dievo Apvaiz-
dos parapijos tarybos pirmininkė.

RASA KARVELIENĖ

Radviliškiečiai atsisveikina
su Detroit lietuviais

Yra sakoma, kad daina – tai sie-
los muzika. Po dviejų savaičių lanky-
mosi ir koncertavimo Šv. Antano pa -
rapijoje Detroit, MI ir Dievo Apvaiz -
dos parapijoje Southfield, MI, o vė -
liau – Čikagoje, Beverly Shores, IN ir
Hamilton, Kanadoje, mūsų svečiai iš
Radviliškio – Švč. Mergelės Gimimo
parapijos jaunimo choras (vadovė
Aurelija Šakėnienė) ir Radvi liškio
raj. Baisogalos vyrų vokalinis an-
samblis ,,Daina–va” (vadovas Ro-
mualdas Juzukonis) – sugrįžo ge -
gužės 3 d. atsisveikinimo vakarie nei
į Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
svetainę. Svečiai ir jų globėjai buvo
sutikti pavasariš kai išpuoštoje sve-
tainėje parapijos tarybos pirminin -
kės Rasos Karvelienės, klebono kun.
Gintaro Antano Joniko ir Ja ninos
Udrienės. 

R. Karvelienė pasveikino visus,
atvykusius atsisveikinti su mūsų
sve čiais. Kun. Jonikas prieš vaišes
su kalbėjo maldą. Pasisotinus, kuni-
gas trumpai nužvelgė svečių dviejų
savaičių viešnagę Detroit apylinkėje,
JAV vidurvakario rajone bei Kana -
doje. Papasakojo apie kelionę į Henry
Ford muziejų (Dearborn, MI), kur
muziejaus lankytojai išgirdę, kad
lankosi svečiai dainininkai iš Lietu -
vos, kvietė juos padainuoti. Svetim -
taučiai neslėpė susižavėjimo jauni-
mo balsais. Svečiai lankėsi vokiško
sti  liaus miestelyje Frankenmuth, MI.
Aplankyti vietiniai prekybos cen-
trai. Kun. Jonikas pajuokavo, kad
Lie tuva svariai parėmė Det roit apy-
linkės ekonomiką!

Ir prie Kanados muitinės prieš
įva žiuojant į Detroit muitininkai pa-
prašė svečius jiems padainuoti. Kur
tik svečiai koncertavo, visur buvo
šiltai priimti. Visur žmonės bu vo vai-
šingi ir atviri. Kaip padėką A. Ša-
kėnienei ir R. Juzukoniui klebonas
kun. Jonikas įteikė jiems asmenines
dovanėles.

Kelis žodžius tarė Dievo Apvaiz-
dos parapijos tarybos pirmininkė. Ji

padėkojo visiems sve čių globėjams ir
padėjėjams už gražų priėmimą. Pa-
brėžė, kad svečius buvo smagu pri-
imti. R. Karvelienė įteikė klebonui
kun. Jonikui ir jaunimo va dovei A.
Šakėnienei po įrėmintą cho ro nuot-
rauką su mūsų dvasios va dovu. Ji
padėkojo Aldutei ir Kęstu čiui Šon-
tams, kurie sukūrė filmą (DVD) apie
svečių koncertus šv. Vely kų rytą Die-
vo Apvaizdos bažnyčioje, šv. Velykų
Prisikėlimo dienos Mišių koncertą ir
pietų koncertą bei pag rindinį kon-
certą Atvelykio vakarą Dievo Apvaiz-
dos kultūros centre.  Atlikėjai pirmą
kartą matė save koncertuojant abie-
jose Detroit lietuvių parapijose. Vi-
siems atlikėjams buvo įteikta po šio
filmo kopiją. 

Po to vyko trumpas koncertas,
pasibaigęs su daina ,,Lietuva bran-
gi”, visiems atsisveikinimo vakarie-
nės dalyviams susikabinus ranko-
mis. Dė kojame Šv. Antano ir Dievo
Apvaiz dos lietuvių parapijų klebo-
nui kun. Jonikui už jo pasiūlymą
pakviesti šį jaunimo chorą ir vyrų
ansamblį, ku rie nuostabiai papuošė
abiejų parapijų šv. Velykų šventes. O
taip pat vi siems globėjams, kurie
nuoširdžiai ir gražiai priėmė mūsų
svečius, vairuotojams, kurie vežiojo
choro ir ansamblio atlikėjus į įvai-
rius miestus. Šei mininkėms už ska-
nius valgius ir visiems, kurie bent
kokiu būdu pri sidėjo prie mūsų sve-
čių sėkmingos koncertinės kelionės.
Dėkojame tėve liams, kurie išleido
savo mergaites keliauti ir koncer-
tuoti JAV.

Ilgam laikui mūsų klausytojams
ir žiūrovams pasiliks jaunų, karštų
širdžių atliekamos, meile ir jaunat -
višku entuziazmu trykštančios dai  -
nos. Nenorime atsisveikinti, tad ta -
ria me ne sudie, bet iki malonaus pa-
simatymo Radviliškyje ar Detroit
apy linkėje! Gero vėjo, mieli ir nuos-
tabūs Lietuvos žmonės!

Regina Juškaitė-Švobienė – Šv.
Antano parapijos Detroit renginių
vadovė. 

Prieš atsisveikinant – iš k. klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas ir Dievo Apvaizdos parapijos tarybos pirmininkė Rasa Karvelienė.               Kęstučio Šontos nuotr. 

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Koncerto akimirka.                                                                                  Kęstučio Šontos nuotr. 
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,,Between Shades of  Gray”, Rūta
Šepetys (Šepetytė) (,,Philomel Books”,
NY, 2011).

Rūtos Šepetytės romanas yra
apie 1941 m. birželio 14–15 d. lietuvių
trėmimą į Sibirą. Pagrindinė veikėja
– 15 metų Kauno gimnazistė Lina
Vilkas (Vilkaitė), kuri aprašo savo ir
savo šeimos likimą. Knyga parašyta
jauniesiems skaitytojams (youth
audience, over 12), knygą planuoja-
ma išleisti 25 šalyse (Rusija nėra
viena iš jų), kur 17-koje iš tų 25 šalių
ji bus skirta ne paaugliams, bet suau-
gusiems. Lietuvoje knyga verčiama į
lietuvių kalbą. Nuo pat pasirodymo
knyga pateko į ,,The New York Ti-
mes” populiariausių knygų sąrašą
jaunųjų skaitytojų grupėje. 

Dalyviai, pasidaliję mintimis
apie šį romaną, gimė Lietuvoje, augo
pokarinėje Vokietijoje ir JAV, moks-
lus išėjo JAV ir, kaip dauguma lietu-
vių, turi giminių ar šeimos narių, ku-
rie buvo ištremti į Sibirą. 

Donatas Januta: Pirma trupu-
tis istorijos. Šepetytė yra anūkė Lie-
tuvos kariuomenės pulkininko Jono
Šepečio, buvusio Aukštosios karo
mokyklos Kaune paskaitininko, ku-
ris 1941 metais išvyko į Vokietiją,
1944 metų pavasarį grįžo į Lietuvą ir
tarnavo generolo Plechavičiaus Vie-
tinėje rinktinėje, paskui emigravo į
JAV, bendradarbiavo spaudoje Lietu-
voje ir JAV, mirė Detroit 1988 m. Še-
petytė gimė JAV, yra pulkininko sū-
naus, dypuko dukra, bet lietuviškai
nekalba – tėvas vedė amerikietę. 

Ina Stadalninkaitė Petokienė:
Dėl to, kad tema man seniai žinoma,
neskubėjau knygos įsigyti. Knyga
lengvai perskaitoma ir gerai parašy-
ta. Romane gerai pristatoma tikra
1941 metų lietuvių trėmimo į Sibirą

istorija. Tačiau knyga nėra tokia
žiauri nei tokia tikroviška, kaip tik-
rų Sibiro tremtinių ar kalinių atsi-
minimai. 

DJ: Aš irgi esu šia tema skaitęs
daugiau, negu man reikia, todėl žadė-
jau šios knygos net neskaityti. Ta-
čiau pažiūrėjus Šepetytės video fil-
muką internete, ji mane tiesiog suža-
vėjo, taip atsirado noras sužinoti, ką
ji parašė. Siūlau visiems pažiūrėti
jos video: http://www.amazon.com/
gp/mpd/permalink/m12K67SZC0YE
BM/ref=ent_fb_link Ypač gaila, kad
Šepetytė nekalba lietuviškai, nes ta-
me video, o asmeniškai susitikus tai
dar aiškiau matyti, ji labai žavinga,
energinga, iškalbi ir jaunatviška,
norisi sakyti ,,mergina”, nors jai jau
per 40 metų. 

Violeta Mitkutė Gedgaudienė:
Knyga patiko net labiau, negu ma-
niau. Romanas aiškiai yra taikytas
jauniesiems skaitytojams, kalba la-
bai lengva, skyriai trumpi. Mums jau
žinoma istorija vis tiek sujaudina.
Pasakojimas gana dramatiškas, vaiz-
dingas, tiesiog prašosi būti panaudo-
tas filmui. 

DJ: Šepetytės knygoje žodžių
taupumas ir kalbos paprastumas
man labai priminė Solženycin ro-
maną ,,Viena Ivano Denisovičiaus
diena”. Abi knygos apie Stalino
terorą, abejose pagrindiniai veikėjai
yra panašūs – Solženycin Ivanas yra
paprastas kaimo darbininkas, visiš-
kai nepolitinis, Šepetytės Lina – irgi
nepolitinė, vos tik į paauglystę įžen-
gusi jauna gimnazistė. Rašytojų pa-
sirinkti veikėjai ir padeda abiem
pasakoti jų istoriją, neapkrovus lite-
ratūriniais pagražinimais, be pa-
mokslų ir be polemikos. Pasilieka
tiktai paprasti, ,,liesi” ir ryškūs žmo-
gaus kančių faktai ir vaizdai. Nors
kai paklausiau Šepetytės, kodėl kaip
pagrindinę veikėją pasirinko 15-me-
tę, ji nurodė kitą priežastį: visi išlikę
ir dar gyvi buvę Sibiro tremtiniai, su
kuriais jai teko kalbėti, kai buvo tre-
miami į Sibirą, buvo vaikai arba
paaugliai. Tad romanas yra tų iš-
likusiųjų, kartu ir Šepetytės gimi-
nių, istorija.

Danguolė Masionytė Navickie-
nė: Romanas man paliko labai gerą
įspūdį, kaip ir Dalios Grinkevičiūtės
1989 metais parašytas ,,Amžino įšalo
žemėje”. Perskaičiusi Grinkevičiūtės
knygą daug naktų negalėjau miegoti,
sukrėsta ir traumuota žmogaus
žvėriškumo kitam žmogui. Šepetytės
knyga taikoma jaunimui, todėl ji šiek
tiek švelnesnė mūsų sieloms. 

Tada lietuviams Sibiras, 
dabar – knyga pasauliui

DJ: Pirmasis knygos variantas
nebuvo toks švelnus. Autorės redak-
torius/leidėjas sakė, kad knyga per
tamsi (,,too dark”), ir pareikalavo
autorės sušvelninti. Pati autorė sako,
kad pirmame variante beveik visi
knygos veikėjai pabaigoje buvo arba
numarinti badu, arba nužudyti.
Perrašant jai teko kelis jų prikelti iš
numirusiųjų ir sugalvoti jiems kitą
likimą.

DMN: Užsiminta ir apie Lietu-
vos vietą Antrojo pasaulinio karo
istorijoje. Galima tik džiaugtis, kad
atsirado jauna lietuvaitė, kuriai pa-
vyko šiuo mūsų tautos istorijos lai-
kotarpiu pasidalinti ne tik su tais,
kurie Lietuvą pažįsta, myli ir užjau-
čia, bet ir plačiau. 

DJ: Autorė su savo leidėju yra
įsteigusi programą, kurios tikslas –
kiek galima daugiau šios knygos
egzempliorių pristatyti viešosioms
bibliotekoms ir gimnazijoms. Ji no-
rėjo, kad knyga būtų prieinama pa-
augliams, nes, jos manymu, tokio
amžiaus žmogui istorijos faktai, ge-
rai pristatyti, padaro didžiausią įspū-
dį, kuris visam gyvenimui paveikia
jo pasaulėžiūrą.

DMN: Knygoje veikėjai užjaučia-
mi. Skaitydami dialogus labiau susi-
pažįstame su kankinamaisiais ir
kankintojais. Išplėtoti veikėjų cha-
rakteriai skaitytojui perduoda tuos
pilkuosius atspalvius, apie kuriuos
užsimena knygos pavadinimas. Ne
visi buvo vien tik blogi, ne visi buvo
vien tik geri. 

DJ: Nors man atrodė, kad Linos
motinos gerumas yra kiek perdėtas –
iki neįtikinamumo. Taip pat Linos
pyktis, kylantis iš paaugliško ne-
kantrumo ir nesupratimo, knygos
pabaigoje man atrodo neįtikinamas,
nes tampa nesuderinamas su anks-
tesniu jos supratimu dėl Andriaus ir
jo motinos likimo ir elgesio.

Milda Grigaravičiūtė Mikė-
nienė: Šį birželį artėja trėmimų į Si-
birą 70-ties metų sukaktuvės. Šepe-
tytės knygos pasirodymas yra ne-
įkainojama dovana visoms buvu-
sioms sovietų pavergtoms tautoms.
Žaviuosi autorės sugebėjimu taip
paveikiai skaitytojui pateikti nekaltų
žmonių žiaurius likimus ir išgyve-
nimus. Jos stiliaus paprastume įtiki-
nančiai atsispindi pavergtų žmonių
jausmų giluma ir pavergėjų nežmo-
giškumas.

DJ: Autorė vaizdingai pateikia
pasauliui Lietuvai svarbius faktus –
kad sovietai ir vokiečiai pasidalijo tą
mūsų dalį Europos ir kad Stalinas
vykdė mūsų tautos genocidą. Vokie-
čių nusikaltimai per Antrąjį pasau-
linį karą yra išryškinti visame pa-
saulyje, o apie Stalino genocidą daug
mažiau kas žino. Iš dalies taip yra dėl
to, kad žydų genocidas – holokaustas
tiek išryškintas, jog Yale istorikas
Tymothy Snyder sako, jog pabrėžti
Stalino nusikaltimus taip pat, kaip
genocidą, yra tabu. Bet gal ši Šepety-
tės ir kitos knygos, kurios atkreipia
dėmesį į sovietų terorą, leis pasau-
liui suprasti, kad žmonės buvo Stali-
no nemažiau kankinami ir žudomi.

Birutė Penkiūnaitė Tautvydie-
nė: Knyga savo paprastu stiliumi
skaitytoją lengvai įtraukia ir dėmesį
laiko iki paskutinio lapo. Man net
liūdna buvo, kai pasibaigė. Norėjosi
sužinoti, kaip Lina ir Andrius vėl
surado vienas kitą, sužinoti apie jų
sugrįžimą į Lietuvą ir gyvenimą so-
vietinėje Lietuvoje. Tokios antros da-
lies parašymas yra naujas uždavinys
autorei. Knygoje trėmimo ir Sibiro
gyvenimo realybė derinama su Lie-
tuvos prisiminimais. Knygos tema
tragiška, vaizdai ir kančios lieka
vaizduotėje ir ilgai veikia skaitytoją.
Ši knyga turėtų būti skaitoma mo-
kyklose sykiu su ,,Diary of  Anne
Frank” – viena apie nacių žiauru-
mus, kita – apie komunistų. Abi kal-
ba apie tiesą pasaulyje, dvasios stip-
rumą, meilę artimui ir nepasidavimą
tironams.

Paruošė Donatas Januta

Birutė Penkiūnaitė Tautvydienė

Donatas Januta

Violeta Mitkutė Gedgaudienė

Danguolė Masionytė Navickienė

Milda Grigaravičiūtė Mikėnienė

Ina Stadalninkaitė Petokienė



drauge ir dievai sutverti, tai kas gi
pajėgs mums paslaptį atverti? Tai
žino tik Aukščiausias Valdovas... ne -
jaugi ir Jisai nebūtų to žinovas?”
Atsirado nemažai norinčių pa reikšti
savo nuomonę. Išgirstas mintis leng-
va priimti, bet ne visada gyveni me
pasiseka išpildyti. Kristus yra sakęs,
kad artimą turime mylėti taip, kaip
mylime save ar savo artimus. Jis taip
pat yra raginęs atsukti antrą veido
pusę kitam smūgiui. Taip galėjo pa-
sakyti tik Kristus, nes jis – Dievas, o
mirtingajam tai įgyvendinti gyveni-
me beveik neįmanoma. Kitas kalbė-

tojas kėlė klausimą: kas iš mū sų
galėtų melstis už savo budelius, kaip
darė vienuolė Sibiro bado lageriuo-
se?

Vienas iš dalyvių teiravosi, kaip
bendrauti su asmeniu, kuris yra ap -
šmeižęs ir paskleidęs neteisingas
žinias? Dalyvavę kunigas ir diakonė
patarė: elkis, lyg niekas nebūtų atsi-
tikę, nes neapykantos laikymas savy-
je „žudo” tave patį. Neapykantos tu -
rėjimas apsunkina tavąjį gy venimą.
Geriausias būdas – at leis ti, užmiršti
patirtą nuoskaudą ir jaustis „dieviš-
kesniu” nei šmeižėjas.  Įvairios išsa-
kytos neteisybės yra pavydo, kad se-
kasi geriau, negu jam, godumo pa-
sekmė, tokiu atveju ge  riau elgtis pa-
gal seną patarlę: „Šunes loja, bet ka-
ravanas eina toliau.’’

Buvo iškelta ir daugiau klausi-
mų, gauta įdomių atsakymų. Iš visų
jų išsiskyrė pasakymas, kad Dievas
yra Meilė, ir Jis niekam Jo mylėti
neverčia; Jis stovi prie mūsų „vidaus
durų’’ ir beldžiasi. Jūs esate asme-
nys, kurie duris atidarote arba prie
jų net neprieinate.

Fil. vs. Kerelienė, padėkojusi at -
si  lan kiusiems filisteriams, pranešė
ir apie ateities renginius. Spalio mėn.
14–16 dienomis rengiamos Akademi -
nio skautų sąjūdžio studijų dienos
Carmellite Spiritual Center, Darien,
IL. Studijų metu įvyks metinė šventė.
Dėl registracijos kreipkitės į valdy-
bos pirmininkę tel: 630-257-2558 arba
į Viliją tel.: 708-567-9611. Artėjant va-
sarai, numatoma daugiau susiėjimų
ir išvy kų į gamtą. Sueiga baigta gies-
me ,,Atei na naktis’’.

Veiklioji Akademinio skautų
są jū džio Filisterių skyriaus
pirmininkė vs. fil. Jolanda

Kerelienė su valdybos nariais Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont su -
ruošė dvasinio pokalbio vakaronę.
Pokalbiui buvo pasiūlytos temos: a)
Kas yra atleidimas, žvelgiant į „Tėve
mūsų”; b) Kiek Dievas mums atlei-
džia, kreipiant dėmesį į mūsų tėvus,
kai mes augome ir c) Kaip žiūrime į
įžeidimus ir nuoskaudas, kaip at -

leisti. 
Savo nuomonę pasiūlytomis te-

momis galėjo išsakyti visi pokalbyje
dalyvavę filisteriai. O kad kalbėtojų
išsakytos min tys būtų visiems su-
prantamos, pirmi ninkė į pokalbį pa-
kvietė teologijos žinovus: kun. Jau-
nių Kelpšą, kun. Liudą Mi liauską ir
vs. fil. Eriką Brooks. Kun. Kelpšas dėl
įsipareigojimų kitur renginyje daly-
vauti negalėjo. 

Pokalbis prasidėjo su kun. Mai-
ro nio eilėmis: „Tai kas gi pasakys? Ir
kas tai viską žino, iš kur ta visata ir
kas ją pagamino? Jei su pasauliu
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fil. vs. ANTANAS PAUŽUOLIS

Gavėnios meto pokalbis

Mieli tėveliai,
Stovykla vyks Rako stovyklavie -

tėje prie Custer, Michigan, nuo liepos
9 d. (12 v. p. p.) iki liepos 23 d. (12 v. p.
p.), iš viso dvi savaites. „Lituanicos”
pastovyklės vilkams ir jūrų skautų
bebrams stovykla vyks nuo liepos 16
d. (12 v. p. p.) iki liepos 23 d. (12 v. p. p.)
Ši stovykla yra pritaikyta Vidurio ra -
jono skautams: Čikagai, Lemont, Na -
perville, Cleveland, Detroit ir Flo ri -
da. Jaunos šeimos taip pat dalyvauja
šioje stovykloje nuo liepos 1 3 d. (12 v.
p. p.) iki liepos 23 d. (12 v. p. p.). Pra -
šoma apsilankyti svetainėje www.
rakas. org dėl Jaunų šeimų pastovyk-
lės datos.

Registracija

Siunčiame jums informaciją
apie 2011 m. stovyklos registracijos
anketas. Užpildytas anketas su mo-
kesčiu prašome grąžinti stovyklos
administratorei Beatričei Želvytei
iki birželio 16 d. Čekiai rašomi: ,,Lit-
huanian Scouts Association.” Jeigu
norite,  ga lite sumokėti per „Paypal”.
Pa pil domos informacijos apie  tai
rasite: www.rakas.org. 

Registracija vyks iki 2011 m. bir -
želio 16 d. Po birželio mėn. 16 d. re-
gistracija bus laikoma pavėluota, to-
dėl prie pilnos stovyklos kainos pri-
dė ki te papildomus 50 dol.

Jei užsiregistravusieji negalėtų
vykti į stovyklą, mokestis bus grąži-
tas po stovyklos, išskyrus 50 dol.

Visas registracijos anketas rei -
kia užpildyti pilnai ir pasirašyti ati -
tinkamose vietose kiekvienam sto -
vyk lautojui ir grąžinti su pilnu mo -
kesčiu. Registracijos formas galima
rasti: www.rakas.org.

Pastabos

Išskyrus Jaunų šeimų pastovyk-
lę, stovyklautojai priimami nuo 8 me -
tų amžiaus. Galutinį sprendimą  pri-
ima jaunesniųjų skautų, skaučių ir
jau nų šeimų vadovai.

Jūsų atsakomybė yra atvežti ir
pa siimti savo vaikus. Jeigu turite
klau simų, prašome kreiptis į savo

Stovykla ,,Šventas miškas” Rakas 2011 

FSS Čikagos skyriaus nariai su svečiais dvasiškiais priešvelykinėje sueigoje 2011 m. balandžio 15 d. Sėdi iš k: Lietuvių evangelikų
reformatų diakonė Erika Brooks, dr. Vilija Kerelytė, skyriaus pirmininkė Jolanda Kerelienė, Aldona Naudžiuvienė, Daila Liubinskienė
ir Nijolė Pupienė; stovi iš k: Jūratė Variakojienė, Antanas Paužuolis, Dalia Povilaitienė, Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės para-
pijos klebonas kun. Liudas Miliauskas, dr. Regina Kulienė, Alfredas Kulys, Svajonė Kerelytė, Kristina Vaičikonienė, Aldona Meiluvienė,
Jonas Variakojis, Aušrelė Sakalaitė, dr. Donatas Tijūnėlis ir Romas Meilus.                                                               indrės Tijūnėlienės nuotr.

skautų ir skaučių tuntininkus. Pa -
pildomą informaciją apie  nuvykimą
į stovyklą rasite www.rakas.org 

Visi stovyklautojai turi būti visa -
teisiai Lietuvių skautų sąjungos na-
riai, užsimokėję 2011 metų nario mo -
kestį ir buvę aktyvūs nariai 2010–
2011 skautavimo metais.

Stovykla vedama, remiantis
skautiškos ideologijos principais ir
tai syklėmis. Stovyklautojai privalo
su sipažinti su stovyklos taisyklėmis,
pasižada stovyklauti įgyvendinant
tuos principus ir taisykles.

Jeigu esate vegetaras („vegeta-
rian” ar „vegan”), prašome pažymėti
„Health History Record” formoje pa -
gal „Explain Any Special Health, Be -
havioral or Emotional Considera -
tion(s)”.

Registracijos detalės 

Kiekvienas stovyklautojas priva-
lo užpildyti  šias registracijos formas:

• Rako stovyklos registracijos
for mą (vieną šeimai);

• Stovyklos mokesčio formą (vie -
ną šeimai);

• Child Information Record;
• Health History Record;
Lithuanian Scouts Association

Agreement to Release-Child under 18
years of  age.

Kiekvienas vaikas, stovyklau-
jantis Jaunų šeimų pastovyklėje,
privalo užpildyti šias registracijos

formas:
• Jaunų šeimų mokesčio formą

(vieną šeimai);
• Child Information Record;
• Health History Record;
• Lithuanian Scouts Association

Agreement to Release-Child under 18
years of  age.

Tėvai, stovyklaujantys Jaunų
šei mų pastovyklėje, privalo užpildyti
šias registracijos formas:

• Jaunų šeimų mokesčio formą
(vieną šeimai);

• Lithuanian Scouts Association
Medical Agreement-Adult 18 year or
older.

Prašome užpildytas registracijos
formas su mokesčiais grąžinti sto -
vyk los administratorei:

Beatričė Želvytė
15851 132nd Street
Lemont, IL 60439
Čekiai rašomi: 
Lithuanian Scouts Association

Jei būtų klausimų, prašome
kreip tis į:

j.s. Laurą Lapinskienę, Nerijos
tuntininkė, (630) 247-8629, lalialsi
@com cast.net; 

s. Aušrą Jasaitytę Pet ry,  AVK
tun  tininkė, (708) 699-8224, aus ra67@
sbc global.net; 

s. Dainių Dumb rį, Lituanicos
tuntininkas, (773) 793-9302, ddumbrys
@yahoo.com 

Budėkime! Gero vėjo!
Jaunų šeimų pastovyklės undinėlės ir
piratai Rake.                  nida Petronis nuotr.
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Mažieji Gedimino lituanistinės mokyklos mokinukai gegužės 7 d.
į mokyklą pakvietė mamytes ir tėvelius. Mokykloje buvo švenčia-
ma Mamyčių ir Tėvelių diena. Šventėje dalyvavo viešnios iš Lie-
tuvos: Kovo 11-sios Akto signatarė ir nusipelniusi Lietuvos ak-
torė Nijolė Oželytė su dukra Saule Vaitiekūnaite. Skaitytojams
siūlome pasižiūrėti keletą šios šventės akimirkų.                                                                                                                                                                                                             

GGeeddiimmiinnoo  mmookkyykkllooss info

Straipsnio autorius Andrius Kriaučiūnas.                            AAssmmeenniinniioo  aallbbuummoo nuotr.

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Kiekvieną rudenį Kriaučiūnų
šei ma važiuoja į mano senelių vasar-
namį ,,Laudagą” Michigan valstijoje.
Kaip ir paprastai, taip ir šį kartą, iš
mokyklos išvykau prieš pietų pert -
rauką. Tėvas paėmė brolį iš mokyk-
los, ir mes keturiese (su mama) pra -
dėjome ilgą, bet smagią kelionę į
,,Lau dagą”. Važiuoti reikia apie še -
šias valandas, bet šį kartą nu vykome
greičiau, negu planavome. Aš numi-
gau automobilyje ir buvau linksmas
(bet ir pavargęs), kai  atvykome į
,,Laudagą”. Su visais pa sisveikinau
ir tada pradėjome bendrauti. Vaka -
rienei buvo skani mėsa, o desertui –
pyragas. Po vakarienės mes gavome
savo suvenyrus. Mes tu rime tokią
tradiciją – kiekvienais me tais viena
iš Kriaučiūnų šeimų turi sukurti
arba nupirkti kažkokį su venyrą.
Šiais metais kažką paruošti buvo ma -
no dė dės Aro eilė. Jis pa rinko karvės
skambutį – tokį, kokiais  žmonės
skam bina per Olimpines žaidynes.
Ant skambučio buvo ,,Laudagos”
emb lema ir kiekvienam as meniškai

užrašytas jo vardas. O kadangi per
mūsų savaitgalį vyksta malkų skal -
dy mo varžybos, skambutis labai tin -
ka. Galėsime naudoti skambutį pa -
laikydami žmogų, kuris nori, kad lai -
mėtų. Dar prieš miegą nuėjome prie
ežero pasižiūrėti į žvaigždes. Buvo
gra žu.

Kitą rytą pusryčiams valgėme
blynus. Jie buvo skanūs. Tada išė -
jome į lauką, nors lynojo. Pradėjome
rinkti medžius mūsų malkų skaldy-
mo varžyboms. Visi susirinko žiūrė -
ti. Su savimi pa siėmė skambučius.
Suaugu sie ji pirma skaldė jiems skir-
tus medžius. Taip buvo, nes jie turi
daug raumenų. Tada buvo vaikų eilė.
Mano brolis la bai greitai suskaldė
savo malkas, bet ir aš gana gerai skal -
džiau. Po to vėl suaugusieji skaldė.
Mano tėvas irgi gerai skaldė. Suau -
gusiems buvo trys ratai, pabaigoje
mano tėvas užėmė tre čią vietą, o aš –
antrą vietą  tarp vai kų. O mano bro-
lis laimėjo  pirmą vietą. 

Papietavę nu ėjome į parką. Ten
mes žaidėme ant sū pynių ir prie mū -
sų medinės tvirto vės. Po  to persiren -
gėme ir nu vy kome į bažnyčią. Po Mi -

Tarptautiniame konkurse dalyvaus trylikametė mokinė iš Lietuvos
Lietuvos Respublikos susisieki-

mo ministerijoje pasveikinti šalies
moksleiviai, tapę 40-ojo tarptautinio
jaunimo epistolinio rašinio konkur-
so Lietuvoje nugalėtojais. Geriausiai
įvertintas penktokės garliaviškės
Aušrinės Kurgonaitės rašinys jau
išverstas į prancūzų kalbą ir kartu
su kitų pasaulio šalių mokinių kū -
riniais dalyvaus Pasaulinės pašto są -
jungos ir UNESCO konkurse.

Šiemet rašinių konkursas vyksta
aplinkosaugine tema – ,,Įsivaizduok,
kad esi miške augantis medis. Pa -
rašyk laišką ir paaiškink, kodėl svar-
bu saugoti miškus”. 

Iškilmingoje popietėje mokinius
pasveikinęs susisiekimo viceminist -
ras Rimvydas Vaštakas pasidžiaugė,
kad jaunoji karta nelieka abejinga
aplinkosauginėms problemoms. 

,,Likau sužavėtas ne tik vaikų
kū rybiškumu, bet ir gebėjimu nag -
rinėti problemas. Tai rodo, kad auga
pi lietiška ir socialiai atsakinga kar -
ta, kuri neliks abejinga gamtos išsau -

gojimui. Linkiu, kad noras rū pintis
mus supančia gamta niekada neiš -
blėstų”, – sakė susisiekimo vice mi -
nist ras R. Vaštakas.

Lietuvos pašto generalinė direk-
torė Lina Minderienė pasidžiaugė,
kad šis konkursas kasmet sulaukia
vis didesnio mokinių susidomėjimo.
Šiemet sulaukta trečdaliu daugiau
rašinių nei praėjusiais metais. 

Tarptautinis jaunimo epistolinio
rašinio konkursas rengiamas nuo
1971-ųjų. Jį rengia Pasaulinės pašto
sąjungos Tarptautinis biuras kartu
su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo
ir kultūros organizacija UNESCO.

Lietuvoje šį konkursą organizuo-
ja AB ,,Lietuvos paštas” kartu su Lie -
tuvos mokinių informavimo ir tech -
ni nės kūrybos centru. Konkursą re -
mia Susisiekimo bei Švietimo ir
mokslo ministerijos. 2010 metais
konkurse dalyvavo per 2 milijonus
jaunuolių iš daugiau nei 60 pasaulio
šalių. 

ELTA

Lietuvos pašto vadovė Lina Minderienė ir Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo
ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius Alvydas Puodžiukas ap-
dovanoja moksleivę Ringailę Anušauskaitę.            GGeeddiimmiinnoo  SSaavviicckkiioo (ELTA) nuotr.

Šeimos kelionė į ,,Laudagą”

šių valgėme vaka rienę restorane ir
grįžome į ,,Lauda gą”. Ten mes žaidė -
me lietuvišką kor tų žaidimą – ,,Tūks -
tantis”. Žaidė at skirai ir vaikai, ir su -
augusieji. Žai dimo tikslas – yra su -

rink ti 1,000 taš kų. Tarp vaikų aš
užėmiau trečią vie tą, o mano brolis –
antrą. Tarp suaugusiųjų mano tėvas
laimėjo pirmą vie  tą. Po  žaidimo ėjo -
me miegoti.
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Ar galima įsivaizduoti Čikagą be
garsiosios ,,Pupelės” (tikras pava di -
nimas – ,,Debesų vartai”)? Tikrai ne.
Prie jos vedame atvykusius į miestą
svečius, prie jos fotografuojamės pa -
tys. Nesusilaikė jos neįamžinęs ir
gar  susis fotografas Algimantas Ke -
zys, fotografavęs Čikagą  nuo pat sa -
vo atsikėlimo į ją prieš daugiau kaip
keturis dešimtmečius ir išleidęs ne -
mažai fotoalbumų su šio didmiesčio
vaizdais. ,,Debesų vartai” – taip va -
dina mas šis grakštus meno kū rinys,
kurį sukūrė indų kilmės britų skulp -
to rius Anish Kapoor. Tokį pavadini -
mą savo kūriniui meninin kas davė
todėl, kad 80 proc. jo pavir šiaus at -
spindi dangų.

Tačiau vargu kas šiandien bepri -
simena, kiek šis skulptoriaus darbas
buvo skaudžiai pliekiamas ir išjuo -
kiamas kritikų. Kai kurie „pikti lie -
žuviai” plakė, kad jis panašus į ,,elek -
t rinę daržinę pupelę” ir yra didelė
miesto gėda.  Dabar net buvę aršiausi
kritikai turi sutikti, kad  visuomenė
pamilo kūrinį, ir net ,,Pupelės” pa -
vadi nimas prigijo visiems laikams.
110 tonų, 33 pėdų aukščio ir 66 pėdų
ilgio, ,,sulipusi” iš 168 metalinių
plokštelių,  „Pupelė”, ,,išdygusi” tarp
Michigan Ave. vakaruose, Columbus
Dr. rytuose, Randolph St. šiaurėje ir
Monroe St. pietuose, tapo Čikagos sim-
boliu, kurį kasdien aplanko tūks tan-
čiai turistų ir vietinių gy ven tojų.
Statytos 2 metus – 2004–2006 – skul p -
tūros ,,Pupelė” oficialus atida ry mas
įvyko 2006 m. gegužės 15 d. Tai gi, či -
kagiečiai ir svečiai ateinantį šešta -
dienį švęs ,,Pupelės” penktąjį gimta -
die nį.

Tūkstantmečio parke lankoma
ne tik ,,Pupelė”. Parkas tapo mėgs -

tama kul tūros ir poilsio vieta. 1997
metais Či kagos miesto merui Ri -
chard M. Da ley (ilgametis miesto me -
ras baigia savo kadenciją šį  mėnesį)
gimė idėja sutvarkyti pačiame mies -
to centre esantį užleistą žemės skly -
pą. Su ma nymas buvo patikėtas ar -
chi  tektui Frank Gehry, kuris subūrė
komandą iš garsiausių pasaulio ar -
chitektų, landšafto kūrėjų, planuo -
tojų, meni ninkų. Buvusioje išrausto -
je statybų aikštelėje, kuri kažkada at -
rodė kaip sąvartynas, iškilo naujasis
– Tūks tantmečio parkas (Millennium
Park), apsuptas didingų dangoraižių.
Šio mis dienomis jau galime drąsiai
pa sakyti, kad parko struktūros, su -
jun giančios naują su senu, išlaikė
lai ko egzaminą. Garsūs pasaulio me -
ni nin kai ir architektai neįtikėti nai
papuo šė miestą, įpras mindami naujo
Tūks tantmečio pradžią.

2000-aisiais pirmuosius lan ky to -
jus priėmęs parkas (oficialus jo ati -
darymas įvyko tik 2004-aisiais) laiko -
mas pa saulyje didžiausiu projektu
Tūks tantmečio pradžiai įamžinti.
Beveik 10 ha ploto užimantis parkas
žemu tinėje Čikagoje yra nepakar -
tojamas klasi kinio meno, muzikos
architek tū ros ir kraštovaizdžio cent -
ras, ku riame galima išbandyti ir
inter ak tyvų meną (apžiūrint ,,Pupe -
lę” lan kytojai gali tapti kūrinio
dalimi – ei nant, sukantis ar tiesiog
stovint prie šais ją ir linguojant, kin -
ta ma tomas vaizdas), čiuožyklos le -
dą, dvi račius, pasportuoti, papie tau -
ti, pasiklau syti nemokamų orkestro
ir choro koncertų. Tarp parko įžy my -
bių – vie na iš moderniausių koncer -
tinių salių po atviru dangumi Jungti -
nėse Vals tijose – Jay Pritzker pa vil -
jonas, kurį suprojektavo vienas gar -
siausių šių laikų architektų Frank
Gehry. Įdomus sumanymas – ispanų
menininko Jaume Plensa sukurtas
fon tanas ,,Crown Fountain”, gaivi -
nan  tis čikagiečius karštomis vasaros
dienomis. 2009 metais Tūkstant me -
čio parkas pelnė Rudy apdo va  no jimą
(Rudy Bruner Award for Ur ban
Excellence).

Įdomus sutapimas. Gegužės 31 d.
Vilniaus ,,Arkos” galerijoje atida ro -
ma JAV lietuvių dailininkų paroda
,,Lietuvai – su meile...” Tarp 15-os
me   nininkų joje dalyvauja ir A. Ke -
zys, pateikęs parodai nuotraukas iš
serijos ,,Tūkstantmečio parkas”. Lie -
tuva A. Kezio nuotraukose pama tys
ir garsiąją Čikagos ,,Pupelę”.

Algimantas Kezys. Anish Kapoor skulptūra ,,Debesų vartai”.  Tūkstantmečio parkas,
Čikaga. 2004

Čikagos ,,Pupelės” gimtadienis

Lietuvos žurnalistų sąjunga
(LŽS) ir Na cionalinė žurnalistų kū -
rėjų asociacija nutarė išleisti „Ne pri -
k lauso mos Lietuvos žiniasklaidos en -
ciklopediją”.

Jau sudaryta Redakcinė kolegija.
Į ją įeina: Dainius Radzevičius (pir -
mi ninkas), Aurelija Arlauskienė, Ed -
mundas Juškys, Povilas Sigitas Kri -
vickas, Vidas Mačiulis, Žygintas Pe -
čiulis, Domijonas Šniukas ir Al dona
Žemaitytė. Paskirti ir trys re dak to -
riai – sudarytojai: Genovaitė Bur nei -
kienė, Vytas Urbonas ir Vytautas Žei -
mantas.

LŽS būstinėje įvyko pirmasis
„Ne priklausomos Lietuvos žiniask -
laidos enciklopedijos” leidėjų posė -
dis, kuriame buvo aptarti Enciklope -
dijos sudarymo ir leidimo klausimai. 

Buvo pabrėžta, kad tokia Enci k -
lopedija yra būtina, nes per pasta ruo -
sius kelis dešimtmečius ne tik Lie tu -
va, bet ir jos žiniasklaida neatpažįs-
tamai pasikeitė. Žiniasklaida ta po
necenzūruojama, įvairesnė, išsiplėtė
jos galimybės, įtaka visuomenėje. 

Nors Nepriklausoma Lietuva bu -
vo atkurta 1990 m. kovo 11 dieną, ta -
čiau pirmieji nauji jos, jau necenzū -
ruojami periodiniai leidiniai pasiro -
dė kartu su Atgimimo idėjomis, dar
1988 m., o pirmoji nepriklausoma ra -
dijo stotis prabilo 1989 m. Todėl šioje
Enciklopedijoje numatoma aprašyti
laikraščius, savaitraščius ir žurna -
lus, ėjusius Lietuvoje nuo 1988 m. ir
vi sus dabar leidžiamus, tarp jų ir
įsteigtus anksčiau, taip pat užsienio
lietuvių periodinius leidinius. Be to,
bus aprašyti žurnalistai ir spaudos
darbuotojai, elektroniniai (interne-
tiniai) leidiniai, radijo stotys, televi -
zi jos, prodiuseriai ir prodiuserinės
bendrovės, žurnalistų organizacijos,
žurnalistų rengimo įstaigos, dirbu-
sios ar dirbančios nuo 1988 m. iki šiol. 

Neįtraukti bus tik tie laikraščiai,
kurių išleista iki 10 numerių, ir žur -
na lai, kurių išėjo mažiau kaip 5 nu -
meriai, taip pat neperiodiniai leidi -
niai. Nenumatoma įtraukti ir moksli -
nių tęstinių leidinių, mokslo darbų,
straipsnių rinkinių, biuletenių bei
įvairių informacinių leidinių.

Suprantama, kolegoms bus įdo -
mu sužinoti, kokie žmonės bus En -
cik  lopedijoje aprašomi atskirais
straip  s niais. Atrankos reikalavimai
jau aiškūs. Į Enciklopediją numato-
ma įtraukti periodinių ir interne-
tinių lei dinių vyriausiuosius (arba
atsa kingus) redaktorius, radijo ir te-
le vizi jos bei įvairių žurnalistinių
institucijų ir jų tarnybų vadovus,

Nacio nalinės žurnalistų kūrėjų aso-
ciacijos narius, Lietuvos žurnalistų
sąjungos valdybos bei tarybos
narius, žurna listikos premijų laurea-
tus, kūrybinių konkursų nugalėto-
jus, apdovanotuosius valstybės ir
LŽS medaliais. Taip pat numatyta
įtraukti LŽS skyrių bei klubų,
laikraščių, žurnalų bei inter ne tinių
leidinių redakcijų, televizijos ir radi-
jo stočių pasiūlytus žurnalistus,
laidų redaktorius bei komentatorius,
dėstytojus, žiniasklaidos tyrinėtojus,
kitus žiniasklaidos darbuotojus ir
žurnalistus, žiniasklaidoje iš dir -
busius ne mažiau kaip 10 metų, išlei-
dusius bent vieną knygą, filmą arba
surengusius personalinę foto grafijų
ar spaudos grafikos parodą.

Dabar jau pradėtas sudarinėti
En ciklopedijos vardynas. Genovaitė
Burneikienė renka informaciją apie
laikraščius, Vytas Urbonas – apie
žur nalus ir kitas žiniasklaidos prie -
mones, Vytautas Žeimantas – apie
žur  nalistus ir žiniasklaidos darbuo-
tojus.

Enciklopedijos leidėjai supranta,
kad be visuotinės kolegų talkos bus
sunku parengti išsamią, visą šį aud -
rin gą laikotarpį apimančią Encik -
lopediją. Todėl dabar ruošiama As -
mens, pretenduojančio patekti į
NLŽE, anketa. Ji netrukus bus pa -
skelbta LŽS internetinėje svetainėje,
elektroniniu būdu išplatinta žurna -
listų visuomenėje. Reikės pasirūpinti
ir portretinėmis nuotraukomis. 

Enciklopedijos leidėjai turi dar
vieną prašymą: nepamirškime kartu
su mumis dirbusių ir Anapilin išėju -
sių kolegų. Mums būtų didelė para-
ma, jeigu už mirusiuosius anketas
užpildytų jų kolegos, bendradarbiai.
Tik šiuo atveju teks anketą papildyti
mirties data ir vieta.

Mes pradedame rimtą ir visiems
reikalingą darbą. Padėkime vieni
kitiems ir tada galėsime visi džiaug -
tis sėkminga pabaiga. 

Bendradarbiavimui: 
Genovaitė Bur neikienė: tel. (85)

245 0150 arba 8 678 06729, el. paštas
genov9@ gmail. com, adresas: L.
Asanavičiūtės g. 16 – 14, LT-04303, Vil-
nius. 

Vytas Urbonas: tel. 8 610 60715, el.
paštas: v.j.urbonas@gmail.com, adre -
sas: Žemaitės g. 7–47, LT-03119, Vil -
nius. 

Vytautas Žeimantas: tel. (85) 271
0943 arba 8 652 10 638, el. paštas:
vzeimantas@gmail.com, adresas: De -
be  sijos g. 5 -18, LT -10314, Vilnius. 

�

Naujas projektas – ,,Nepriklausomos
Lietuvos žiniasklaidos enciklopedija”

Skulptorius Anish Kapoor.

Renginys� skirtas� Kupiškio� etnogra-
finio�mu�ziejaus�projektui�,,garsioji�Babic-
kų�giminė”�paremti.�

Programoje:� monospektaklis� ,,Unė
Baye” (aktorė� Audrė� Bud�rytė),� veiks� Ba-
bickų� šei�mos� fotografijų,� Petro� Babicko
knygų�ir�pa�veikslų,�knygų�apie�Babickus
parodėlė,� gir�dėsite� Cle�ve�land,� OH� vyrų
okteto,� kurį� � 1959� m.� subūrė� Rytas� Ba�-
bickas,��įrašus.�

Po�spektaklio�pa�kviesime�visus�pasi-
vaišinti�ir�pabendrauti.�Tel.�pasiteiravimui
630-971-9730.

Š. m. gegužės 21 d., šeštadienį, 7 val. v. 
kviečiame Jus į labdaros vaka rą Lie tuvių dai lės muziejuje, 

Pasaulio lie tuvių centre 
(14911�127th�St.,�Lemont,�IL�60439)�

www.draugas.org

LAIMA APANAVIČIENĖ
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Sunku ištverti be rytinio puodelio kavos

Šiandien milijonai žmonių neįsi-
vaizduoja gyvenimo be rytinio
puo delio kavos. Kavos rūšių,

kaip ir ruo šimo būdų, – galybė, bet
visa ši įvai rovė, manoma prasidėjo,
nuo juodos karčios buzos, verdančios
klajoklio beduino katiliuke.

Kavos kilmė

Daug kam žinoma legenda apie
kavos kilmę. Kažkada, labai seniai
Etio pijoje piemuo, vardu Kaldis, pa -
matė, kad jo ožkos, parūpsnojusios
rausvų kažkokio krūmų uogų, ima
linksmai šokinėti. Senovėje žmones
sekė, ką gyvuliai ėda ir taip išmoko
patys pažinti visokias žoleles, vais-
tažoles ir prieskonius. Kaldis paraga-
vo uogų ir pajuto neįtikėtiną jėgų
ant plūdį. Padavimas byloja, kad tai
nu tiko Kafos provincijoje, tad iš čia
ir kildinamas žodis ,,kava”. Tačiau
Ka foje kavamedžiai neauga ir apie
pie menį Kaldi ten niekas nėra girdė-
jęs. Beje, ne taip seniai Amerikos stu-
dentai visiškai nusigalavo, bandyda-
mi pašerti ožkas kavamedžių uogo-
mis – gyvuliai griežtai atsisakė rupš-
noti šių vaisių.

Kaip ten bebūtų, Bagdado kalifų
laikais kava jau buvo žinoma Arti -
muosiuose Rytuose – jos atsiveždavo
iš Etiopijos ir Jemeno. Arabijos be -
duinai iš kavamedžių pupelių ir rie -
balų darė rutuliukus, kuriais pasis-
tiprindavo dykumoje. Remiantis pa -
davimu, arkangelas Gabrielius pa-
vai šino susirgusį pranašą Mahometą
puodeliu kavos, ir šis ne tik pasveiko,
bet ir sugebėjo įveikti keturias-
dešimt karių. 

Žinoma, kad senovėje arabai
gėrė žvalinamąjį gėrimą iš mažyčių
puo delių, tad tikėtina, jog kava buvo
tokia stipri, jog didesnis jos kiekis
galėjo paprasčiausiai nužudyti. Be
to, karti – be cukraus ir jokių kitų
prie dų. Tik gimdyvėms, kad suteiktų
jė gų, į kavą įpildavo kupranugarių
pie no.

XV a. šventajame Mekos mieste
atsirado pirmieji kavos namai – užei-
gos, kur garbūs šeichai ne tik gėrė
kavą, bet ir leisdavosi į ilgus pašne-
kesius bei linksmybes. Kiek vėliau
ka vinių estafetę perėmė turkai, vir-
davę kavą (kahvesi) su gvazdikėliais,
kardamonais ir kitais prieskoniais.

Palaimintas velnio 
gėrimas

Europa pirmą kartą apie kavą
su žinojo 1548 metais iš Venecijos gy-
ventojo Antonio Menovino, daugelį
metų išbuvusio turkų nelaisvėje, dar-
bų. Menavinas kavą aprašė taip:
,,Turkai turi gerą gėrimą: ‘kauve’,
kuris toks juodas, kaip rašalas. Jis
labai padeda sergant žarnyno ligo-
mis.” Tačiau tik prabėgus šimtme-
čiui šis ,,vaistas” atsirado Europoje –
toje pačioje Vene cijoje pirklys Flo-
rian Francesconi atidarė pirmuosius
kavos namus. Smaližiai italai labai
greitai patobulino gėrimą ir ėmė ka-
vą gerti ne tik su prieskoniais, bet ir

su cukrumi. Fran cesconi užeiga tapo
populiaria susitikimų ir prekybinių
sandorių vieta, o žymusis drama-
turgas Carlo Gol doni skyrė jai pjesę,
kuri taip ir vadinosi – ,,Kavinė”.

Iš pradžių šventikai, nepatikliai
žiūrėję į viską, kas nauja, paskelbę
kavą velnio gėrimu ir pasiūlė popie -
žiui Klemensui VIII ją uždrausti. Pa -
ragavęs kavos, popiežius pareiškė,
kad ji – per daug gera, jog priklau-
sytų velniui, ir oficialiai palaimino
jos var tojimą. 1650 m. kava pasiekė
Ang liją – Oxford mieste vyko kavos
ša lininkų ir priešininkų diskusija,
ku rioje nugalėjo pirmieji ir atidarė
ka vi nę-užeigą ,,Angelas”.

1669 metais turkų sultono pa -
siun tiniai su kava supažindino Pran -
cūzijos karalių Liudviką XIV. Tais
laikais rytietiška egzotika rūmuo-
se buvo madinga, ir aristokratai
džiaugs mingai priėmė neįprastą gė-
ri mą. Jau po trejų metų Turkijos ar-
mėnas, vardu Paskalis, Paryžiuje ati-
darė pirmąją kavinę. Kiek vėliau,
1863 metais, Europoje nutiko kitas
svarbus įvykis: po nesėkmingos ap -
siausties traukdamiesi nuo Vienos
sie nų, turkai pametė kelis maišus
kavos. Juos priglobė Lvovo avantiū-
ristas Jurij Frank Kulcycki, netru-
kus atidaręs pirmuosius Vienos
kavos na mus, kur kava buvo parduo-
dama su grietinėle ir rageliais, sim-
bolizuojančiais įveiktų turkų pus-
mėnulį.

Kavinių laikai

XVII a. pabaigoje olandų pirkliai
iš Jemeno Mokos uosto – iš čia kilo
mokos (kavos rūšies) pavadinimas,
atgabeno kavamedžių, kuriuos per -
siu ntė į Nyderlandams priklausiusią
Javos salą. Medžiai prigijo, ir greitu
laiku saloje atsirado milžiniški kava -
medžių laukai. Taip olandai tapo vie -
ninteliais kavos į Europą eksportuo-
tojais. Nors jie saugojo savo monopo-
liją, tai nesutrukdė jaunam karaliaus
Liudviko XV karininkui nugvelbti
kavamedžio sodinuką ir parsivežti jį
į prancūzų valdas Amerikoje. Pra-
ėjus pusei amžiaus, istorija pasikar-
tojo, tik šį kartą norinčiam gauti už-
draus tąjį sodinuką grobikui teko
suvilioti Gvianos gubernatoriaus
žmoną. Pa metusi dėl aistros galvą,
dama įteikė savo meilužiui portuga-
lui gėlių puokš tėje paslėptą kavame-
džio sodi nuką, kuris sėkmingai buvo

pristatytas į Braziliją – tuometinę
Portuga lijos koloniją. Drėgnas Brazi-
lijos klimatas ir derlinga raudona dir-
va taip tiko naujam augalui, kad ne-
trukus brazilų kavamedžių laukuose
buvo užauginama pusė visame pa-
saulyje surenkamų kavos pupelių. 

Kava tapo ne tik aristokratų gė -
rimu, ją pamėgo vargšai. Visuose di -
desniuose pasaulio miestuose ėmė
plisti kavinės. Vien Venecijoje jų bu -
vo daugiau negu 300. Londone kavi -
nės traukė vyrus galimybė sužinoti
naujienas ir aptarti reikalus toliau
nuo smalsių moterų ausų – moterų
lankymasis kavinėse buvo laikomas
nepadoriu. Nepatenkintos miestietės

įteikė karaliui peticiją prieš kavą.
Moterys maldavo uždrausti ,,šleikš -
čią buzą”, nuo kurios vyrai tapo ,,to -
kie pat nevaisingi, kaip ir smėlio dy -
kuma, kur dygsta šie nelemti grū-
dai”.

Revoliucijos buveinės

Susirūpinęs vyrų vaisingumo
problemomis, karalius uždarė kavi -
nes, bet draudimas išsilaikė tik 16
dienų, ir po to kavos namai Anglijoje
ėmė dygti kaip grybai po lietaus.
Tarp naujųjų kavinių buvo Edward
Loid kavos namai, iš kurių vėliau
išaugo pati stipriausia draudimo
bendrovė pasaulyje. Kavinė ,,Pas Jo-
na tan”, kur rinkdavosi akcijų pirk-
liai, vėliau virto Londono fondų bir-
ža. Anglijos kavinės buvo vadinamos
,,universitetais už pensą” – puodelis
kavos kainavo pensą, ir už šią kainą
lankytojai galėjo klausytis pačių žy-
miausių mokslininkų, politikų ir
meno atstovų pokalbių.

Po šimtmečio Anglijoje kava už -
lei do vietą arbatai. Tai galbūt išgel-
bėjo britų monarchiją nuo sukrėti-
mo, kurį išgyveno kaimyninės šalys.
Bū tent po kavinių skliautais brendo
europinės revoliucijos. Pavyzdžiui,
Paryžiuje būsimieji jakobinų vadai
rinkdavosi žinomoje ,,Prokopo” kavi -
nėje, o ,,De Fua” – eberistai, Montan -
jarai ir kraštutiniai demokratai taip
pat turėjo savo ,,prieglaudą”. Kaip ra -
šė amžininkai, tų laikų kavinėje pa -
ryžietis pradėdavo ir baigdavo savo
dieną. Kavinėse buvo galima sužinoti
karščiausias naujienas, paskaityti
laik raštukus, padainuoti revoliuci -
nes dainas – jų tekstai būdavo par-
davinėjami čia pat. Iš čia revoliucio-
nierių būriai vyko į Bastilijos ir ka-

raliaus rūmų puolimą. Paryžiaus ka-
vinėse rašytojai rašydavo savo kūri-
nius ir čia pat skaitydavo juos miniai
gerbėjų. Į Venecijos kavinę ,,Florian”
užeidavo Jorge Byron, C. Goldoni, o
Romos ,,Greco” kavinėje Nikolaj
Gogol rašė savo ,,Mirusias sielas”.

Kavos rūšys

Kalbant apie tikrą kavą, iš 60 jos
rūšių tinkamos ruošti gėrimą tėra
tik trys: arabica, robusta ir liberica.
Kavamedžių auginimas – sudėtingas
procesas, kur kiekvienas etapas turi
didelę reikšmę. Vos sudygusiais glež-
nais daigeliais nenuilstamai rūpina-
masi, stebima, kad medeliai gautų
pakankamai šviesos ir tuo pat metu
nesudegtų nuo saulės. Kiekvienoje
raudonojoje kavos pupelėje, panašio-
je į vyšnią, yra dvi žalios pupelės, pa -
dengtos apsaugine plėvele. Nuo vieno
medžio per metus surenkama apie 6
sv vaisių. Surinktos pupelės išlukšte-
namos, pašalinama plėvelė ir mai -
šuo se jos išsiunčiamos į tolimą kelią.

Kavos pupelės apdorojamos pa -
gal vietines tradicijas. Pavyzdžiui,
Šiaurės Europoje labiau mėgstama
silpnai kepinta, o pietiečiams ska-
nesnė ,,karštesnė” kava. Menkiausia
gai šatis kepinant pupeles gali nepa-
taisomai sugadinti kavos skonį.

Iki XIX a. vidurio pupelės buvo
kepinamos keptuvėse, bet vėliau pro -
cesas tapo mechanizuotas. Šiandien
žalios pupelės pilamos į metalinį
skrudinimo būgną, kuris per trumpą
laiką labai stipriai įkaista ir nesusto-
damas sukasi. Kai tik gaunamas rei -
kiamas atspalvis – nuo šviesiai rudo
iki beveik juodo, pupelės akimirks -
niu atšaldomos oro srovėmis. Seniai
mechanizuotas ir kavos malimo pro -
cesas. Beje, malta kava turi didelį
trū kumą – net ir supylus į labai pati-
ki mą pakuotę, iš jos išgaruoja eteri-
niai aliejai ir nemaža dalis kvapo ir
skonio. Todėl gurmanai yra linkę
malti kavą prieš pat vartojimą – jie
tiesiog žino, kad kavos pupelių kepi-
nimas ir malimas yra svarbiau už rū-
šį. Juo labiau, kad 90 proc. visos su-
vartojamos kavos sudaro arabica ir
robusta.

Geriausia – iš kavinuko

Vis dėlto ir minėtų rūšių kava
skiriasi savo skoniu – priklausomai
nuo to, kur yra užaugintos pupelės.
Todėl, norint pagerinti skonį, papras-
tai vartojami įvairių rūšių mišiniai,
apjungiantys geriausias įvairių pa -
sau lio regiono kavos ypatybes. Visus
kavos gamybos etapus atidžiai stebi
specialistai, panašiai kaip vyno žino-
vai vadinami kavos sommelier. Kavos
žinovai yra aukso vertės – jie rengia-
mi tik keliuose pasaulio miestuose.
Jie šiandien sudarinėja mišinius,
dažniausiai skirtus naudoti kavos
virimo aparatuose, nors geriausi
Euro poje Vienos meistrai pirmenybę
teikia rankiniu būdu paprasčiau -
siame kavinuke ruošiamai kavai.
Tiksliau sakant, malta kava ne ver-
dama, o užplikoma karštu 90 laipsnių
temperatūros – vandeniu. 

Nukelta į 13 psl.

MMŪŪSSŲŲ  SSTTAALLUUII

Paruošė�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@aol.com
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Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama, norėda-
mas pelnyti Lotynų Amerikos kilmės
gyventojų palankumą prieš prezi-
dento rinkimus, kurie vyks kitais
metais, iškėlė klausimą dėl imigraci-
jos pertvarkos, kuri turėtų sumažinti
JAV ir Meksikos sienos kontrolę.

B. Obama, kurio laimėjimo gali-
mybės per 2012 m. prezidento rinki-
mus priklauso nuo JAV ekonomikos,
teigė, kad imigracijos pertvarka būtų
naudinga viduriniajai klasei ir vers-
lui, taip pat pagerintų nacionalinį
saugumą.

,,Vienas iš būdų pagerinti vidu-
riniosios klasės atstovų gyvenimo są-
lygas yra pertvarkyti imigracijos sis-
temą, kad nebeliktų galimybių plėto-
tis nelegaliai darbo rinkai. Įvykdžius

šią pertvarką dauguma JAV gyvento-
jų turėtų būti patenkinti atlygini-
mais, nes nebebūtų pigios darbo jė-
gos pasiūlos. Tai yra pagrindinė prie-
žastis, kodėl imigracijos pertvarka
yra būtina siekiant pagerinti šalies
ekonomiką”, – teigė B. Obama.

Tačiau JAV prezidentas nepa-
siūlė jokių konkrečių imigracijos
pertvarkos pavyzdžių. Todėl jo politi-
kos pažanga prieš 2012 m. rinkimus
yra ganėtinai maža. B. Obama, norė-
damas pelnyti Lotynų Amerikos kil-
mės gyventojų paramą, turės juos įti-
kinti, kad jam laimėjus prezidento
rinkimus imigracijos įstatymai ne-
bus sugriežtinti ir nelegaliai gyve-
nantys imigrantai turės galimybę
gauti JAV pilietybę.

Popiežius pertvarkė Vatikano administraciją 

,,al Qaeda“ grasina nauju puolimu
prieš Jungtines Valstijas

Washington, DC (BNS) – Tarp-
tautinio teroristų tinklo ,,al Qaeda”
padalinio Jemene, kuris yra šios or-
ganizacijos vadovo Osama bin Laden
protėvių šalis, aukščiausiasis vado-
vas perspėjo amerikiečius sureng-
siantis dar kruvinesnį džihadą (šven-
tąjį karą), keršijant už labiausiai ieš-
komo žmogaus pasaulyje nužudymą
Pakistane. 

Arabijos pusiasalio ,,al Qaeda”
(AQAP) šį perspėjimą paskelbė, kai
įtakingas JAV senatorius John Kerry
nurodė vyksiantis į Pakistaną taisyti
po pastarosios operacijos pašlijusių
dvišalių santykių, tačiau taip pat už-
duosiantis klausimų, kaip O. bin La-
den galėjo slapstytis šioje šalyje.

AQAP vadovas Nasir al Wahishi
viename islamistų tinklalapyje pa-
skelbė pranešimą, kuriame teigiama,
kad ,,džihado žarijos dega skaisčiau”
po gegužės 2 d., kai buvo nukautas O.
bin Laden. Jemene veikiantis N. al

Wahishi perspėjo amerikiečius neap-
gaudinėti savęs, kad šis ,,reikalas bus
baigtas”, nužudžius O. bin Laden. 

AQAP susikūrė 2009 m., susijun-
gus Saudo Arabijoje ir Jemene vei-
kiančioms ,,al Qaeda” grupuotėms.
Ši organizacija prisiėmė atsakomybę
dėl nesėkmingo mėginimo susprog-
dinti iš Europos į Detroit skridusį
JAV lėktuvą 2009 m. gruodį. Taip pat
manoma, kad AQAP pernai spalį paš-
tu siuntinėjo JAV sinagogoms bom-
bas, paslėptas kompiuteriniuose
spausdintuvuose.

Praėjus keturioms dienoms po
JAV puolimo O. bin Laden buveinėje,
Pietų Jemene vienas amerikiečių be-
pilotis lėktuvas puolė Jungtinių Vals-
tijų ir Jemeno pilietybę turintį mu-
sulmonų dvasininką Anwar al Awla-
qi. Dvasininkas, kuris, pasak Wa-
shington, palaiko glaudžius ryšius su
,,al Qaeda”, per šį puolimą nenuken-
tėjo, tačiau žuvo du AQAP nariai.

Lietuvoje lankėsi NATO vyriausiasis
sąjungininkų pajėgų pertvarkos vadas

,,Misija: Sibiras’11” lankysis Tadžikijoje

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Po-
piežius Benediktas XVI pertvarkė
Vatikano administraciją ir paskyrė
naują vidaus reikalų ministrą bei įta-
kingos Tautų evangelizavimo kong-
regacijos vadovą.

Naujasis vidaus reikalų minist-
ras nuo šiol bus Giovanni Angelo
Becciu, o kongregacijai vadovaus di-
delę diplomatinio darbo patirtį turin-
tis 65-erių metų Fernando Filoni. F.
Filoni yra dirbęs Brazilijoje, Irane,

Irake, Jordanijoje, Filipinuose ir Šri
Lankoje. Jis taip pat atliko svarbų
vaidmenį mėginant suvienyti valsty-
bės sankcionuotą Kinijos Katalikų
bažnyčią su pogrindine bažnyčia. Jis
yra vienas iš labai nedaugelio diplo-
matų, pasilikusių Bagdade per visą
JAV pradėtą karą prieš Saddam Hus-
sein Irake ir visaip palaikiusių Irako
krikščionių bendruomenę, kuri taip
pat nukentėjo per užsienio pajėgų iš-
puolius.

Sportas

Diuseldorfas (ELTA) – Lietuvos
atstovė ,,Eurovizijos” dainų kon-
kurse Evelina Sašenko su daina
,,C’est ma vie” (,,Tai mano gyveni-
mas”) sėkmingai pasirodė pirma-
me konkurso pusfinalyje ir pateko į
finalą. Antrasis pusfinalis vyks ge-
gužės 12 d. Jame pasirodys 19 ša-
lių atstovai. 56-ojo ,,Eurovizijos”
dainų konkurso finalas Vokietijos
mieste Diuseldorfe vyks gegužės
14 dienomis.                  ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA, URM) – Gegužės
10–11 dienomis Lietuvos kariuome-
nės vado generolo majoro Arvydo Po-
ciaus kvietimu Lietuvoje viešėjo
NATO vyriausiasis sąjungininkų pa-
jėgų pertvarkos vadas generolas
Stephane Abrial. Aukštas NATO pa-
reigūnas susitiko su krašto apsaugos
ministre Rasa Juknevičiene, kariuo-
menės vadu A. Pociumi. 

Svečias su Lietuvos atstovais ap-
tarė naujus NATO iššūkius, karinių
pajėgų pertvarkos klausimus, glau-
desnę NATO šalių ir Pertvarkos va-
davietės sąveiką. Taip pat kalbėta
apie NATO kompetencijos centrų vei-
klą, organizacijos šalių bendradar-
biavimą taupant išteklius saugumo
srityje.

Susitikime su gen. S. Abrial Lie-
tuvos užsienio reikalų viceministrė

Asta Skaisgirytė Liauškienė patiki-
no svečią, kad Lietuva remia NATO
veiklą vystant naujus priešraketinės
ir kibernetinės gynybos pajėgumus
bei apibrėžiant organizacijos vaid-
menį energetinio saugumo srityje. Ji
paragino NATO Sąjungininkų pajėgų
pertvarkos vadavietę veiksmingai
bendradarbiauti su Lietuvos pastan-
gomis Vilniuje įsteigtu Energetinio
saugumo centru, kuris siekia NATO
kompetencijos centro statuso.

NATO Sąjungininkų pajėgų pert-
varkos vadavietė, įkurta Norfolk,
JAV, – viena iš dviejų strateginio lyg-
mens NATO vadaviečių organizaci-
jos vadovavimo struktūroje, atsakin-
ga už NATO struktūrų, karinių pajė-
gų pertvarką, programų tobulinimą
ir mokymą, strateginės koncepcijos
ir politikos formulavimą.

Vilnius (ELTA) – Šeštosios eks-
pedicijos ,,Misija: Sibiras’11” daly-
viai šiemet bus suskirstyti į dvi eks-
pedicijas, vienu metu vyksiančias
skirtingomis kryptimis: viena jų lan-
kysis Tomsko srityje Rusijos Federa-
cijoje, antroji pirmą kartą keliaus į
Tadžikistano Respubliką. Taip bus
siekiama priminti, kad lietuviai bu-
vo vežami ne tik į Sibirą.

Pirmajame atrankos etape daly-
vavo daugiau nei 1,300 norinčiųjų,
tarp kurių buvo ir lietuvių, gimusių
bei gyvenančių užsienyje. Iš jų bus
atrinkti 70 dalyvausiančių gegužės 28
–29 dienomis vyksiančiame paren-
giamajame žygyje. Po jo bus paskelb-
ti 24 asmenys, liepos 7 dieną išvyk-
siantys į ekspedicijas. Dalyvių anke-
tas pildė labai įvairaus amžiaus žmo-

nės – nuo 12 iki 65 metų. Daugumos
šeimos yra tiesiogiai susijusios su
trėmimų istorija, todėl ekspedicija
bus ir būdas išsamiau susipažinti su
savo artimųjų praeitimi. Dauguma
žmonių pageidavo vykti į Tadžikiją,
kurioje ,,Misija: Sibiras” ekspedicija
lankysis pirmą kartą. 

Aiškindamas tokio sprendimo
priežastis Lietuvos jaunimo organi-
zacijų tarybos vadovas Šarūnas Fro-
lenko sakė, kad ši šalis projektui pa-
rinkta neatsitiktinai: vis dar vyrauja
nuomonė, kad Sibiras – tik Rusija.
,,Dažnai pamirštama, kad lietuviai
buvo vežami ir į Kazachstaną, Uzbe-
kistaną, Kirgiziją, kitas dabartines
Nepriklausomų valstybių sandrau-
gos (NVS) šalis”, – sakė Š. Frolenko.

B. Obama pabrėžė imigracijos pertvarkos naudą

NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų pertvarkos vadas generolas S. Abrial susi-
tiko su krašto apsaugos ministre R. Juknevičiene.                             ELTA nuotr.

Poznanė (ELTA) – Lenkijoje vy-
kusiame pasaulio baidarių ir kano-
jų irklavimo taurės varžybų pirma-
jame etape Lietuvos atstovai iško-
vojo aukso ir sidabro medalius.
Dviviečių kanojų varžybose 200 m
atkarpoje nugalėjo Raimundas La-
buckas ir Tomas Gadeikis. Antrą
vietą finale užėmė Azerbaidžano,
trečią – Baltarusijos atstovai. Šioje
rungtyje dalyvavo aštuonios įgulos.
Vienviečių kanojų varžybose 200 m
atkarpoje Jevgenijus Šuklinas iš-
kovojo sidabro medalį. ELTA nuotr.
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L I E T U V A PA S A U L I S

Vilnius (ELTA) – Žemės ūkio ministerijoje surengtos Lietuvos artojų paly-
dėtuvės į 58-ąsias Pasaulio arimo varžybas. Jos vyks gegužės 13–14 d. Šve-
dijoje. Planuojama, kad varžybose dalyvaus 57 artojai iš 29 šalių. Šiais me-
tais Lietuvos komandą sudaro 4 nariai: Kazys Genčius (Kretingos r.) ir Aud-
rius Plerpa (Pakruojo r., Lygumų žemės ūkio bendrovės artojas;) – geriausi
2010 metų Lietuvos artojai, Alfonsas Malinauskas – Lietuvos artojų sąjungos
prezidentas, Vaclovas Bogužis – Pasaulio artojų organizacijos valdybos narys
ir teisėjas, LŽŪU Agronomijos fakulteto prodekanas. K. Genčiui tai bus de-
šimtos, o A. Plerpai – pirmos Pasaulio arimo varžybos. Pirmosios Pasaulio
arimo varžybos įvyko 1953 m. Kanadoje. Lietuva į Pasaulio artojų organi-
zaciją įstojo 1999 m. ir nuo to laiko dalyvauja šios organizacijos rengiamose
Pasaulio artojų varžybose, kurios kasmet vyksta vis kitoje valstybėje. 2007 m.
jos buvo surengtos ir Lietuvoje.                                             Delfi.lt nuotr.

Eksportas kovo mėnesį, palyginti
su vasariu, pašoko 9,9 proc. iki 5,7
mlrd. Lt. Tai yra antras mėnuo iš eilės
šiemet, kuomet pastebimas mėnesinis
eksporto augimas. Lietuvos užsienio
prekybos deficitas kovo mėnesį siekė
0,8 mlrd. Lt ir 23 proc. viršijo praėjusių
metų kovą buvusį rodiklį. Per mėnesį
prekių, išskyrus mineralinius produk-
tus, eksportas išaugo 19,4 proc. Tam
įtakos turėjo išaugęs antžeminio trans-
porto priemonių, katilų, mašinų ir me-
chaninių įrenginių, jų dalių eksportas.
Didžiausią Lietuvos eksporto dalį šie-
met per tris mėnesius sudarė minera-
liniai produktai, chemijos pramonės ir
jai giminingų pramonės šakų gami-
niai, mašinos ir mechaniniai įrengi-
niai, elektros įranga. Svarbiausios Lie-
tuvos eksporto partnerės 2011 m. pir-
mame ketvirtyje buvo Rusija (15,5
proc.), Vokietija (9,1 proc,), Latvija (9
proc.) ir Lenkija (7,1 proc.).

Antra pagal dydį pasaulyje tiesio-
ginės prekybos bendrovė „Amway”
planuoja šiemet atidaryti atstovybę
mūsų šalyje ir pasiūlyti lietuviams ga-
limybę užsidirbti tampant grožio, svei-
katingumo ir namų priežiūros gami-
nių platintojais. Rinkos senbuviai ne-
abejoja – konkurencija aršės, juolab
kad į Baltijos šalis žvalgosi ir daugiau
tarptautinių tiesioginės prekybos ben-
drovių. Iki tol Baltijos šalyse ,,Am-
way” atstovybių nebuvo, bendrovė ver-
slą Lietuvoje pradėjo pernai lapkritį.
2009 m. „Amway” apyvarta buvo 8,4
mlrd. JAV dol., pernai – jau 9,2 mlrd.
Europoje pernai pasiekta 1,2 mlrd.
JAV dol. apyvarta.

***
Lenkijos vyriausybė nepriešta-

raus Mažeikių gamyklos pardavi-
mui, tačiau pirminis pardavimo pro-

jektas turi atsirasti bendrovėje „Or-
len”, teigia Lenkijos ministras pir-
mininkas Donald Tusk. „PKN Orlen”
buvo nusamdžiusi „Nomura” banko
atstovus, kurie turėjo surašyti siūly-
mus dėl Mažeikių gamyklos ateities.
Tarp galimų pirkėjų buvo minimos ir
Rusijos bendrovės, tačiau esą dauge-
lio jų netenkino prašoma kaina. Pir-
mą šių metų ketvirtį naftos perdirbi-
mo bendrovė „Orlen Lietuva” uždir-
bo 52 mln. dol. grynojo pelno. „PKN
Orlen” valdo 100 proc. Mažeikių naf-
tos gamyklos akcijų.

***
Tarptautinis konkursas „Šlovės

laboratorija” („FameLab”) ir Lietu-
voje ieško talentingų mokslininkų,
kurie gali tris minutes originaliai ir
uždegančiai kalbėti apie savo išradi-
mus, tyrinėjimus ar atrastas teorijas.
2004 m. Jungtinėje Karalystėje prasi-
dėjęs projektas sulaukė didžiulio su-
sidomėjimo, šiemet jis apima dau-
giau nei 10 šalių. Renginį organizuo-
janti Britų taryba nori paskatinti
mokslo bendruomenės bendravimą
su visuomene.

***
Prancūziško kapitalo tarptauti-

nė bendrovė „Roquette”, Europoje
pirmaujanti  krakmolo ir kitų pro-
duktų gamintoja,  kurios metinė apy-
varta viršija 7,9 mlrd. Lt, perka dau-
giau kaip ketvirtadalį Panevėžio bend-
rovės „Amilina”, gaminančios krak-
molą, akcijų. Sandoris išskirtinis ne
tik tuo, kad tai pirmoji prancūzų in-
vesticija į Lietuvos apdirbamąją pra-
monę, bet ir tuo, jog kasmet nemažai
investicijų skirianti biotechnologijų
tyrimams, „Roquette” gali padėti
„Amilinai” įsitvirtinti greta tokių
Lietuvos biotechnologijų įmonių,
kaip „Thermo Fischer Scientific”
Lietuvos padalinio ar „Sicor Bio-
tech/TEVA”. „Roquette” šiandien jun-
gia 30 įmonių trijuose žemynuose: Eu-
ropoje, Azijoje ir Šiaurės Amerikoje. 

JAV Teisingumo departamentas
iš ,,Deutsche Bank” ir jo antrinės
įmonės reikalauja daugiau nei 1
mlrd. JAV dol. už tai, kad jos, iš ame-
rikiečių perėmusios įkeistą nekilno-
jamą turtą, kreipdavosi į vyriausybę
išmokų už nevykdomus apdraustų
gyventojų įsipareigojimus. Doku-
mentuose nurodoma, kad iš JAV biu-
džeto kaip draudimas už negrąžintas
paskolas buvo išmokėta daugiau nei
386 mln. JAV dol., tačiau tūkstančiai
gyventojų vis tiek buvo iškraustyti iš
bankui įkeistų būstų. Daugiausia iš-
mokų buvo išmokėta pagal ,,Deuts-
che Bank” antrinės įmonės ,,Mortga-
geIT” pateiktus prašymus. Naujausi
kaltinimai yra serijos kaltinimų, ku-
riais JAV pareigūnai siekia priversti
finansų institucijas prisiimti kaltę
už sukeltą finansų krizę, tęsinys.
Naujausia byla meta šešėlį ne tik ant
„Deutsche Bank”, bet ir kitų ,,Wall
Street” bankų, kurie prieš pat istori-
nį nuosmukį ėmėsi dar aktyvesnės ir
nepamatuotos veiklos nekilnojamojo
turto rinkoje.

***
Per artimiausią dešimtmetį arba

net greičiau JAV ,,nustos buvusios
stambiausia pasaulio ekonomika pa-
gal BVP dydį”. Tai pareiškė Tarptau-
tinio valiutos fondo (TVF) generali-
nio direktoriaus pavaduotojas John
Lipsky kalbėdamas per JAV-Prancū-
zijos seminarą Washington, DC. J.
Lipsky nenurodė, kam JAV galėtų už-
leisti ekonomikoje pirmaujančios ša-
lies vietą, bet ir be to galima numa-
nyti, kad tai gali būti tik Kinija. TVF
įsitikinimu, būtina skubiai taisyti
Jungtinių Valstijų padėtį finansų sri-
tyje, mažinti biudžeto deficitą ir lė-
tinti valstybinės skolos augimą. Tarp
žinovų daugėja abejojančiųjų JAV pa-
jėgumu išspręsti šiuos uždavinius. 

***
Žiniasklaidos susivienijimo ,,Via-

com” prezidentas Philippe Dauman –
geriausiai apmokamas stambiausių
JAV bendrovių vadovas. Per praėju-
sius 12 mėnesių jis uždirbo 84,3 mln.
JAV dol. – beveik dukart daugiau, pa-
lyginus su ankstesniais metais. Ant-
rą vietą užėmė Larry Ellison, garsios
programinės įrangos gamintojos
,,Oracle” steigėjas ir vykdomasis di-
rektorius (68,7 mln. JAV dol.). Tre-
čioje sąrašo vietoje atsidūrė televizi-
jos susivienijimo CBS vadovas Leslie
Moonves (53,9 mln. JAV dol.) Iš viso į
sąrašą įtraukti 350-ties didžiausių
JAV bendrovių vadovai. Per metus jų
atlyginimai padidėjo 11 proc. ir siekė
vidutiniškai 9,3 mln. JAV dol. Į pirmą

dešimtuką, be ,,Viacom” ir CBS, pa-
teko keturi žiniasklaidos bendrovių
vadovai. Aštuntoje vietoje atsidūrė
,,Walt Disney” vadovas Robert Iger
(27,2 mln. JAV dol.), taip pat vykdo-
masis ,,Time Warner” vadovas Jeff-
rey Bewkes (26 mln. JAV dol). Vadovų
atlyginimai daugiausia padidėjo dėl iš-
augusių premijų. Pavyzdžiui, L. Moon-
ves premija siekė 27,5 mln. JAV dol.

***
Dėl šalį ištikusios branduolinės

krizės Japonija persvarstys savo pla-
nus padidinti priklausomybę nuo
atominės energijos. Japonijos prem-
jeras Naoto Kan sakė, kad po bran-
duolinės krizės šalis iš naujo svars-
tys su energetika susijusius planus.
Fukušimos atominės elektrinės ope-
ratorė TEPCO paprašė Japonijos val-
džios padėti išmokėti žalos atlygini-
mą nukentėjusiesiems per jėgainės
avariją. Žinovai teigia, kad žalos atlygi-
nimas gali viršyti 100 mlrd. JAV dol.

***
Graikija prisipažino, kad jai gali

neužtekti prieš metus gautos 110
mlrd. eurų finansinės paramos. Eu-
ropos šalių vadovai ketina leisti
Graikijai pasinaudoti Europos fi-
nansinio stabilumo mechanizmo lė-
šomis ir taip bandyti padengti skolas.
Numanoma, kad kitąmet Graikijai
reikia 22 mlrd. eurų, kad ji galėtų su-
mokėti įmokas, kurių nepadengia
esama finansinės paramos suma. 

***
Prekybos tinklas ,,Wal-Mart” ir

vėl pirmauja 500 stambiausių JAV
bendrovių sąraše pagal metines paja-
mas. Bendrovės pajamos 2010 m. sie-
kė 421,8 mlrd. JAV dol. Išsaugoti pir-
mą vietą stambiausių JAV bendro-
vių sąraše ,,Wal-Mart” pavyko par-
duotuvių, įsikūrusių už JAV ribų, dė-
ka. JAV veikiančių ,,Wal-Mart” par-
duotuvių, atidarytų mažiausiai prieš
metus, pajamos smunka jau septintą
ketvirtį iš eilės. Antrą, trečią ir ket-
virtą vietas stambiausių JAV bend-
rovių sąraše užėmė naftos bendrovės
,,Exxon Mobil”, ,,Chevron” ir ,,Cono-
co-Phillips”. Į pirmą penketuką iš-
kart trys naftos bendrovės pateko dėl
augančių energijos išteklių kainų.
Penktą vietą užėmė hipotekos agen-
tūra ,,Fannie Mae”, į pirmą dešimtu-
ką pagal metines pajamas taip pat pa-
teko ,,General Electric”, Warren Buf-
fet investicinė bendrovė ,,Berkshire
Hathaway”, ,,General Motors”, ,,Bank
of  America” ir ,,Ford Motors”. Bend-
rovių vertinimo lentelę sudarė JAV
leidžiamas žurnalas ,,Fortune”. 

New York (ELTA) – Programinės
įrangos milžinė ,,Microsoft” paskel-
bė, kad perka interneto pokalbių
bendrovę ,,Skype Technologies“.
Sandorio vertė – 8,5 mlrd. JAV dol.
Šaltinių teigimu, taip „Microsoft“ nori
sustiprinti savo padėtį interneto pas-
laugų versle. Tai gana nepigus pirki-
nys „Microsoft” – bendrovė  paklojo
didžiausią sumą per kelis pastaruo-
sius dešimtmečius už programą, kuri
kol kas nėra pelninga. Didžiausias
„Skype” privalumas – didžiausia var-
totojų bazė. Iš viso šia programa
naudojasi 663 mln. žmonių.
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Verslo tiltas tarp Illinois
ir Lietuvos

Kovo 29 d. John Hancock Cen-
ter įsikūrusiame ,,Club 44”
vyko iškil mingas naujos Lie-

tuvos prekybos atstovybės atidary-
mas, į kurį susirinko Lietuvos ir kitų
šalių diplomatai, JAV valstybinių
įstai gų atstovai, verslininkai. Pri-
ėmi mo svečius pasveikino ir Čika-
goje vei kiančios ,,Economic Oppor-
tunity’s Office of  Trade and In-
vestment” di rektoriaus pavaduotoja
Mary Ro berts. Jauna, energinga mo-
teris pa traukė dėmesį ne tik savo
dinamiška kalba, bet ir užuomina
apie savo lie tuvišką kilmę. Nutariau
pasinaudoti proga pakalbinti gerb.
Roberts ir su žinoti daugiau – tiek
apie ją pačią, tiek ir apie įstaigą, ku-
rioje ji dirba. 

Proseneliai – iš Lietuvos

,,Economic Opportunity’s Office
of  Trade and Investment” tikslas –
plėtoti ir tobulinti Illinois pramonės
ir verslo konkurencingumą besikei -
čiančioje globalinėje ekonomikoje.
Kartu su savo komanda Mary Ro-
berts padeda Illinois bendrovėms
eksporto srityje, taip pat pritraukia
užsienio bendrovių tiesiogines inves-
ticijas į mūsų valstijos rinką. Direk-
toriaus pa vaduotoja prižiūri dešim-
ties Illi nois atstovybių veiklą užsie-
nyje. Ji atsakinga už viską – nuo rin-
kodaros, komunikacijos ir adminis-
travimo iki tiesioginių užsienio in-
vesticijų bei eksporto. Roberts taip
pat bendrauja su užsienio šalių kon-
sulais, prekybos atstovybių vado-
vais, verslo tarybų atstovais ne tik
Čikagoje, bet ir visoje Illinois valsti-
joje.

Dar prieš įsidarbindama valdiš -
ka me poste, Mary Roberts buvo rin -
kodaros vadovė privačiame sektoriu-
je. Jos pastangų dėka viena ben-
drovė, turėdama mažiau nei milijoną
dole  rių pradinio kapitalo, per šeše -
rius metus padidino jį net iki 20 mili-
jonų dolerių. Mary Roberts aktyvi ir
vi suo meninėje veikloje. Trejus me-
tus ji ėjo vienos didelės Illinois apy-
gardos švietimo tarybos prezidentės
parei gas. Kaip JAV senatoriaus pati-
kėtinė Roberts aktyviai dirbo komi-
tete mo terų klausimais, dukart buvo
pasiūlyta premijai ,,Crystal Award
for Out standing Women” gauti. Be to,
ji yra išleidusi knygutę vaikams!

– Lietuvos prekybos atstovy-
bės Čikagoje atidarymo proga Jūs

entuziastingai pareiškėte, kad Jū -
sų šeima yra kilusi iš Lietuvos?

– Mano mamos senelis buvo emi-
grantas iš Lietuvos. Čikagoje Halsted
gatvėje jis atidarė galanterijos par-
duotuvę. Jis buvo sumanus verslinin-
kas ir pasistatė trijų aukštų namą Li-
tuanicos gatvėje Bridgeport. Viena -
me bute gyveno pats su savo šeima, o
kitus nuomavo. Iš kartos į kartą per-
duodamas pasakojimas, kaip mano pro-
močiutė nepasitikėjo nei bankais,
nei kitomis taupymo įstaigomis. Visi
šeimoje žinojo, kad santaupas ji lai -
kydavo po čiužiniu savo lovos pusėje.
Prosenelis pinigus uždirbdavo, o pro -
senelė juos tvarkydavo. Ji buvo na -
muose – rūpinosi šeima. Laikui bė -
gant ji vis dėlto suprato, kad pinigus
geriau patikėti bankui – tai atsitiko
po to, kai iš buto buvo pavogta gana
didelė pinigų suma.

– Ar etniškumas suvaidino Jū -
sų gyvenime kokį nors vaidmenį?

– Esu rytų europiečių – slavų
palikuonė, tapatinuosi su daugeliu to
pasaulio krašto šalių bei kultūrų.
Noriu tikėti, kad dėl savo asmeninio
etninio daugialypiškumo galiu la  -
biau įvertinti etninėms grupėms
priklausančių žmonių sugebėjimus,
sugebu lengviau su jais bendrauti.
Ne svarbu, kad mano ainiai kilo iš ša-
lių, kurios tarpusavyje dažnai karia-
vo. Aš didžiuojuosi savo kilme. Gi-
miau darbščioje, verslioje šeimoje,
nesto ko jančioje nei meniškumo, nei
išra dingumo. 

Per amžius Čikaga išskėstomis
rankomis priimdavo imigrantus. Čia
kūrėsi tie, kurie troško įgyvendinti
savo amerikietišką svajonę – turėti
savo verslą, būstą, auginti vaikus eko-
no miš kai sveikoje ir palankioje ap-
linkoje. Džiaugiuosi, kad mano pro-
tėviai atrado Čikagą ir sugebėjo savo
šaknis įleisti būtent čia. Tai vieta,
kurioje taikiai ir naudingai bendra-
darbiauja įvairios etninės grupės.

Paveldėjusi verslumo gyslelę

– Esate Čikagos ,,Office of  Tra-
de and Investment” direkto riaus
pavaduotoja. Kokia Jūsų atsto vau-
jamos įstaigos misija?

– Gubernatoriaus svarbiausias
uždavinys – didinti tarptautinę pre -
kybą. Jis siekia, kad Illinois bendro -
vės sėkmingai varžytųsi globalios
ekonomikos sąlygomis. Mes stengia -
mės įgyvendinti šiuos gubernato-
riaus tikslus administruodami įvai-
rias eko   nomines programas, paslau-
gas bei programas,  Nukelta į 15 psl.

Atkelta iš 2 psl.
Antra – tarp augančios rinkos

pa klausos energijai šalių tokių kaip
Brazi li ja, Rusija, Indija ir Kinija (va-
dinama besivystančia BRIC grupe),
Kinija ir Rusija sulaukė didžiausio
dė mesio. Rusų atstovai kaip Alekpe -
rov iš ,,Lukoil” Rusijos vaidmenį pa -
brėžė, dalindamas anglų kalba tik ką
išspausdintą savo storą knygą „Rus -
sian Oil”, kurioje pažymimas  Lenin
įnašas, bet Lietuva, jos blokada ir
,,Ma žeikių naftos” likimas neturi
daug reikšmės. ,,Gazprom” generali-
nis direktorius Alexander Medvedev
turėjo sakyti vieną iš pagrindinių
kal bų, deja, jis konferencijoje nekal -
bėjo. Tačiau gavau jo paruoštos pas -
kaitos kopiją, kurioje jis kritikuoja
Europos Sąjungą, jog ši trukdo tiekti
dujas į Vakarus. Tuo pačiu jis skati-
no plėtoti tyrimus, kaip labiau pritai -
kyti sunkvežimių ir automobilių va -
riklius suspaustų dujų naudoji mui.
Ypač daug dėmesio sulaukė Kinijos
atstovai, pristatę gana smul kiai iš -
vardytus užsimojimus drastiš kai to-
bulinti krašto elektrifikacijos infra-
struktūrą. Kinijos valstybinio elekt -
ros tinklo,  neva pasaulyje didžiausio
su 1,500.000 darbininkais, generali-
nis di rektorius Zeng pabrėžė, kad jau
in vestavo arti 100 mlrd. dol. elektros
tiekimo tinklui tobulinti. Kiti minė-
jo, jog Kinija statys per 50 branduo-
linių jėgainių, bet dabar stato angli-
mi kūrenamas jėgaines, naudojan-
čias seną technologiją. Kita vertus,
Kinija buvo  susidomėję kapitalo in-
vestuotojai, ypač dėl jos pasiry žimo
ir pasiruošimo būti saulės ir vė jo
energijos gamybos centru. Kinija
tam turi ir mineralinių išteklių, ku -
rių pasaulyje gali greit pristigti.

Trečia – taip, kaip Kinijos pažan-
ga, taip ir atnaujinta gamtos ir naftos
dujų perspektyva buvo visur mini-
ma. Visų dėmesį atkreipė vėl atsira-
dęs dėmesys ska lū nų ir senų anglies
kasyklų du joms Amerikoje, tai susi-
laukė ketinimų ieškoti dujų po visą
pasaulį, įskaitant po ledynais. Pavyz -
džiui, Alžyro energijos ministras
Yousef  Yousfi pranešė, kad jie žino,
jog jie turi  milžiniškas neįprastų du -
jų (unconventional gas) išteklių gali-
mybes, bet reikės daug investicijų,
siekiant  jas išgauti ir perdirbti į su-
skystintas du jas (SNG ar LNG). Tą
jie apsiims da ryti, tik jei Europos Są-
junga sutiks pasirašyti ilgalaikių
pastovių kainų sutartį. Tokią galimy-
bę turi Lie tuvos kaimynai lenkai, gal
ir Bal tijos jūros pietiniame pakrašty-
je. Tačiau Lenkijos atstovas sakė, jog
jie nesku bės, truks bent dešimt metų.
Grei čiau siai lenkai turi palaikyti sa-
vo ang  lies kasyklų pramonę, kurioje
dir ba apie 3,000 darbuotojų. 

* * *
Energetikos pramonėje konku -

ren cijai tarp dujų, anglies ir naftos
trukdo finansinė spekuliacija. Ta-
čiau kaip ten nebūtų, visos dabarti-
nės energetikos  al ternatyvos terš
gamtą ir ilgainiui pa veiks klimatą.
Dujos, bent artimoje ateityje, pakei-
siančios anglį, kaip pagrindinį elek-
trifikacijos kurą, turi geriausias per-
spektyvas. Deginant du jas gamina-
ma pusę tiek anglies dvi deginio  nei
deginant anglį, ir tai ma žiau veikia
aplinką. Branduolinė energija  gero-
kai  mažiau veikia klima tą, tačiau jos
statyba smarkiai sulėtės dėl  jau da-
bar lėto progreso, tvarkantis su Fu-
kushima atominės elektrinės ne lai -
mės padariniais. 

,,Exelon” generalinis direktorius
John Rowe valdo 17 branduolinių ir

keletą anglimi varomų jėgainių, ku -
rias vieną po kitos žada keisti į du -
jomis varomas. Nors jis mano, kad
ku rį laiką dujos turės geriausias gali-
mybes, jis taip pat skatina investuoti
į vėjo ir saulės energijos įrangą pagal
tai, kiek galima motyvuoti, žiūrint į
anglies dvideginio kainą. Jis skatina
diversifikaciją. Kiek skirtingai nei
kiti pramonės vadovai Amerikoje, jis
remia anglies dvideginio mokesčių įve-
dimą – „carbon tax”. Pasak jo, tai ska -
tintų sukurti protingą energeti kos
planą. Man jis siūlė paskaityti Doug-
las ir Wildavski knygą „Risk and Cul-
ture”, kurioje įdomiai svars to mas
skirtumas tarp susirūpinimo dėl sau-
gumo ir rizikos tarp visuo me nės, po-
litikų ir pramonės vadovų. Tai ypač
tinka dabartinei padėčiai po Fuku-
shima nelaimės Japonijoje. Branduo-
 linę ir naftos ener gi ją  lygina Robert
Bryce knygoje „Po wer Hungry, the
myths of  ‘green’ energy and the real
fuels of  the fu ture”, kur skatinama at-
kreipti energetinės politikos dėmesį į
dujas dabar ir į branduolinę energe-
tiką ateityje. Bryce tai vadina N2N stra-
tegija arba „Natural Gas to Nuclear”.

Sunku pasakyti, ką visa tai reiš -
kia Lietuvai. Lietuva tiekėjo pajėgu -
mų jei kada ir turėjo, dabar nebeturi.
Lietuva maža ir varžytis tarptau ti-
nėje rinkoje nepajėgs nei kaip pa jė-
gus ar stambus pirkėjas. Tačiau bū -
da ma maža, bet apsukri ir išradinga,
ji turi galimybių nepastebimai iš-
naudoti energetikos rinkos gamybos
ir panaudojimo spragas – diversifi-
kuotis! Netolimoje ateityje suskys -
tintų gam tinių dujų (SGD ar angliš -
kai LNG) plitimas pasaulyje turėtų
su teikti progų tiems, kurie sugeba
dieg ti naujoves („innovate”). Tam
rei kėtų ugdyti sugebėjimą diversi-
fikuotis panaudojant  energijos įran -
gą, o gal net ir rasti progų išvystyti
tokių įrangų ir įrankių gamybą ne
tik sau, bet ir eksportui. Naftai
brangs tant, viso to reikės visur. Taip
pat gal lai kas rimtai atkreipti dėmesį
į vėjo ir biomasės panaudojimą, tam
yra gali mybių panaudojant apleistas
erd ves. Europos Sąjunga vertina
anglies dvi deginio mažinimą.  Veiks-
mingai naudojant biomasę kurui,
galima ras ti paramos.  Nerimą kelia
tik tai, kad Lietuvos universitetai per
mažai ruo šia techno loginių energijos
planų, kuriuos būtų galima įgyven-
dinti Lie tuvos są lygomis. 

* * *
Prieš konferenciją Houston susi-

tikau ir gana išsamiai pasikalbėjau
su John Hofmeister, bu vu  siu ,,Shell
Oil” generaliniu direkto riumi. Jo
nuo monė panaši į kitų konferencijoje
dalyvavusių energeti kos vadovų. Jis
parašė ir žiemą išleido įdomią knygą
„Why We Hate The Oil Companies”.
Reikia pastebėti, kad jis 2011 metų
pra džioje pranašavo, jog dar šiais me -
tais benzino kaina Amerikoje sieks 5
dol. už galoną. 

Nėra abejonių, kad reikės taupy-
ti benziną, bet ilgainiui jo kaina vis
tiek  kils. Tai techninių, ekonomi nių
ir geopolitinių veiksnių pasekmė. Ir
čia ypač didelę įtaką daro internete
lengvai prieinama, bet šališka infor-
macija. Sudėtinga padėtis gud res -
niems gali sukurti gerų progų. Ti -
kiuosi, jog Lietuva tai matys ir iš-
naudos. Ma lo nu skaityti, kad LR am -
basadorius JAV Žygimantas Pavi lio-
nis pa brėžia, jog svarbiausias iš šūkis
Lie tu vai yra energetinė nepriklauso-
mybė ir energetikos saugumas. Tai
reiš kia, kad reikės šiai sričiai ir dė-
mesio, ir sumanumo, ir išradingumo.

Ar benzino kaina kils?

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Mary Ro berts su LR garbės konsulu Stanley Balzekas, Jr. Lietuvos prekybos atstovybės
atidarymo Čikagoje metu.                                                          DDaalliiooss  CCiiddzziikkaaiittėėss nuotr. 
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Išbuvome tris savaites Vilniuje,
Trakuose, Kaune, Alytuje ir kitur.
Aplankiau VU ir VDU, sutikau atvyk-
ti ir dėstyti tuos psichologijos kur-
sus, kuriems Lietuvoje trūko specia-
listų. Pradedant 1992–1993 mokslo
metais, du kartus ištisus mokslo me-
tus išbuvau Kaune, vėliau po pusę
metų praleisdavau VDU kaip vizituo-
jantis psichologijos profesorius. Be
to, lankiau gimines, Kauno Medici-
nos ir Vilniaus Santariškių ligoni-
nes, Kauno ir Marijampolės vaikų
globos namus. Skaičiau paskaitas
Lietuvių katalikų mokslo akademi-
jos (LKMA) Kauno židiniui, ,,Žini-
jai”, moksleiviams, studentams atei-
tininkams ir kt. Kaip specialistas
Vilniuje dalyvavau LR Seimo-JAV LB
komiteto darbuose, VDU tarybos, psi-
chologijos doktorato užduotyse. Taip
pat buvau aktyvus LKMA, Kęstučio
korp. atkūrimo, SAS veikloje. Lan-
kiau draugus, gimines, ligonius. Tu-
rėjau ir keletą psichiškai sutrikusių
pacientų. Buvau daugiau užsiėmęs
negu bet kada. 

Atostogų dienomis aplankiau
Lietuvos įžymias ir mažiau garso tu-
rinčias vietoves. Per 12 metų išvaži-
nėjau Lietuvą. Mane stebina, kad po
daugelio ligų ir operacijų atsirado in-
telektualių ir fizinių jėgų tokiai su-
dėtingai veiklai. Nesuklysiu pasakęs,
kad meilė Tėvynei ir lietuviams, ypa-
tingai studijuojančiam jaunimui,
stūmė mane nenutraukti šios sudė-
tingos veiklos iki gilios senatvės, tol,
kol silpnėjanti akių šviesa, širdies
išemija ir chroniškos ligos pakirto fi-
zines jėgas ir atėmė galimybę skrai-
dyti. 

Naujas gyvenimo etapas

1987 metais atsisveikinus su aka-
deminiu darbu UD nebuvo prasmės
pasilikti Detroit miesto aplinkoje.
Vakarai traukia, Lietuva traukia.
Žmona nesiryžo sugrįžti į Lietuvą.
Baiminosi. Pasilikome gyventi JAV.
Nuo 2002 metų su Regina gyvename
tolimuose vakaruose – Maui saloje,
nors 2002 ir 2003 metais tęsiau VDU
dėstymo ir konsultavimo darbą Kau-
ne. Dalyvavau studentų at-kų ir
LKMA veikloje. Nuo 1992 metų Lie-
tuvoje kasmet išbūdavau po 5–6 mėn.
2005 m. dar kartą su žmona lankiausi
Tėvynėje. Pirmą kartą – be tikslo
dirbti. Man tai buvo paskutinis apsi-
lankymas Tėvynėje. Tąkart užkliu-
vau VDU psichologijos katedroje ir
greitai buvau pakviestas ir įsijun-
giau į prof. Antano Goštauto vedamą
seminarą doktorantams: diskutavo-
me bent porą valandų su susirinku-
siais doktorantais ir keliais dėstyto-
jais. Prof. Goštautui buvo įdomu
sužinoti, kaip tezių/disertacijų dar-
bai ruošiami ir tikrinami JAV. Už-
baigiau tvirtindamas, kad Regina
manęs laukia... 

Pirma negu saulė nusileis, norė-
jome pažvelgti į Kauną nuo Žaliakal-
nio, nuo Kristaus Prisikėlimo bažny-
čios stogo. Užkilome liftu ir iš aukš-
tai stebėjome Kauno miesto nuosta-
bią panoramą. Šis miestas buvo ver-
tas būti laikinąja sostine! Tai meno,
mokslo, architektūros, kūrybos ir
sporto tvirtovė. Esu įsitikinęs, kad jo
ateitis bus šviesi, nes Kaunas yra

pats lietuviškiausias didmiestis
Lietuvoje. Vilnius ir Klaipėda turi
žymius kitataučių nuošimčius, todėl
juose lietuviškumas taip nevyrauja.
Juose dažnai girdimos svetimos kal-
bos, ypač lenkų ir rusų. Net ir gau-
sios reklamos Vilniuje turi gana
daug tarptautinio elemento, lyg ir
svetimą miestą primena. Mano širdy-
je – jis savas, lietuviškas savo kilme
ir nepamainomai brangus. 

Savo lėšomis Maui saloje, Hai-
ku priemiestyje, pasistatėme vieno
aukšto namą su dviem miegamai-
siais. Viename jų turiu internetą ir
spausdinimo mašiną, yra virtuvė ir
salonas. Aplinkui auga medžiai, krū-
mai, žydi gėlės. Raselės dovanotą
Marijos statulą pastatėmė gėlyno
viduryje. Kiek toliau į kairę – daržas,
šalia jo sodas, kur auga apelsinai,
bananai, avokadai, kiti pietų vaisiai,
kuriuos valgome. Viskas paliks duk-
rai Ramonai ir jos vyrui Myles, nes
šis gana didelis žemės plotas su jų ir
keliais kitais nuomojamais namais
priklauso jiems. Mūsų namo pašonė-
je auga apelsinai, priekyje, kiek
dešiniau, – aukštas avokado medis.
Kiek toliau, šalia daržo, vėjus blaškė
didžiulis sidabrinis ąžuolas. Rašau
,,blaškė”, nes per dvi dienas trys vy-
rai jį šaką po šakos nukirto ir su-
pjaustė, mat jis savo išsiplėtimu ir
aukščiu temdė didelę daržo dalį. Man
buvo gaila didingo šimtmedžio ir jo
teikiamo pavėsio nuo Havajų saulės
kaitros. Gaila, kad ir daugelis Lietu-
vos ąžuolų patiria tokį pat likimą. Se-
noji lietuvių dvasia branginti miš-
kus, deja, yra apmirusi. 

Kova su ilgo amžiaus ligomis 

Per paskutinius kelerius metus
sveikatą gaivinu žalia mityba – val-
gau vaisius ir daržoves (pastarųjų,
kaip ir bulvių, niekada nemėgau).
Vartoju kelis didžiulės ,,Mannatech”
įmonės gaminamus, sveikatai stip-
rinti skirtus papildus. Nėra abejonės,
kad šios priemonės reikšmingai
padeda. 2006 m. pabaigoje  pradėjau
gauti Himalajų gochi sultis. Apie
maisto papildus kelis kartus rašiau
,,Drauge”, kad ir kiti galėtų pasinau-
doti mano sprendimu vartoti šiuo
metu mane gerai veikiančius ,,Man-
natech” maisto papildus. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 9 psl. Tiems, ku rie pur-
tosi visų šių sunkumų, specialistai
būtinai primena Ludwig van Beetho-
ven. Kompozitorius kavos ruo šimą
laikė tiksliuoju mokslu. Kiek vienam
puodeliui jis naudodavo ly giai 60
grūdelių – tik tokią kavą vadindavo
tikra.

Žinoma, daugumai miestiečių,
skubančių į darbą, šios subtilybės
nė ra žinomos – jie rytais geria tirpią
kavą, 1899 metais išrastą japono Sa -
tori Kato. Remiantis jo būdu, vanduo
išgarinamas iš stipraus kavos tirpa-
lo. Gamybos procesą 1938 m. patobu-
lino šveicarai, bet tik daug vėliau tir-
pi kava tapo masiškai vartojamu pro-
duktu. Šiandien populiaru gaminti
kavą miltelių pavidalu – kavamedžių
pupelės smulkiai sumalamos, apdo -

ro ja mos karšto vandens slėgiu ir fil-
truojamos, atskiriant stambias dale-
les. Slėgis beveik visiškai sunaikina
kavos aromatą, tad vėliau jis atkuria-
mas specialiais priedais. To pavyksta
išvengti gaminant sublimuotą kavą,
užšaldytą iki ledo konsistencijos (jis
vėliau karštu oru išgarinamas). To -
kia technologija leido tirpioje kavoje
išsaugoti natūralias savybes ir pa -
didino jos populiarumą. Tačiau visa-
dos bus geriausia natūralių pupelių,
pačių susimalta ir užplikyta kava.

Šveicarų medikai dar XIX a. nus-
tatė, kad saikingas kavos vartojimas
stiprina nervų sistemą taip pat veiks -
mingai, kaip atpalaiduojamosios mi -
neralinės vonios. 

Parengta pagal knygą ,,Kavos
istorijos pėdsakais”

Sunku ištverti be rytinio puodelio kavos

Justinas Pikūnas.

Jonas Mezinskas, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Elegijus Kaminskas, gyvenantis Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai Jums ačiū,
kad mus remiate.

Jonas Spurgis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti
50 dol. auką. Tariame nuoširdų ačiū.
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Apie sveikatą
„Ilgo gyvenimo paslaptys: sveika gyvensena, tyras oras, saikas, blaivu-

mas ir ramus gyvenimas”, – teigė Hipokratas. Kas šiandien lemia mūsų
sveikatos būklę? Šis klausimas nuolat keliamas, bet išvada viena – padėtis
prastėja. Žmonės net nesusimąstydami vartoja antibiotikus, bakterijos ir vi-
rusai tampa atsparūs vaistams ir mes pamažu ritamės (dėl savo pačių abe-
jingumo įgaudami baisų pagreitį) į prarają, kuomet gamtai teks atlikti at-
ranką ir kris ne dešimtys, o šimtai milijonų. Taigi kas šiandien lemia mūsų
sveikatą? Be abejo, paveldėti genai, sveikatos apsaugos kokybė ir aplinka,
kurioje mes gyvename. Tačiau labai daug kas, kaip ir anksčiau, priklauso
nuo mūsų gyvenimo būdo. Todėl akivaizdu, kad protingai gyvendami mes ga-
lėtume išvengti daugybės rūpesčių ir gyventi ilgiau. Juk ne veltui sakoma,
jog žmogų sendina ne metai, o neatsakingas požiūris į savo sveikatą. Ką gali-
me padaryti, kad jau šiandien arba rytoj pagerintume savo sveikatą ir savi-
jautą? Gal kavos puodelį pakeisti obuoliu ar apelsinu? Bandelę iškeisti į ba-
naną? Vietoj tabletės išgerti vaistažolių arbatos? Ryte padaryti mankštą? Nu-
sišypsoti sau ir kitiems? Mūsų laisvė rinktis. Kiekvienas esame individualus
ir tikrai nėra vieno patarimo visiems. Geriausi patarimai beverčiai, jei ne-
siruošiame jų įgyvendinti. Pradėkime nuo to, ką galime padaryti, nuo to, kas
malonu. Ir eikime pirmyn, kol pajusime rezultatus. Būkite sveiki!

Dainius Darbutas

g.�Armani�pataria�vyrams

Stilius

1. Niekada pernelyg nesistenkite
– stilingiausiai atrodo tie, kurie ne-
sistengia atrodyti kažkaip ypatingai.
Svarbiausia – išlikti savimi.

2. Labiausiai lieknina juoda ir
tamsiai mėlyna spalva.

3. Geri drabužiai leidžia jaustis
labiau pasitikinčiu savimi. Kartą
man paskambino Russell Crowe, ku-
ris nusipirko regbio komandą, ir
skundėsi jų žaidimu. Jis paprašė
manęs sukurti jiems aprangą, aš
sutikau – jo ,,Rabbitohs” žaidimas
pagerėjo.

3. Švarkas – kiekvieno vyro ap-
rangos pagrindas. Visada tikrinkite,
kad jis būtų gerai pasiūtas, gerai
,,gulėtų” ant jūsų ir netrukdytų ju-
dėti. Jei su švarku viskas gerai, visa
kita prisitaikys savaime.

4. Pigūs batai – netinkamas tau-
pymo būdas. Batai – aprangos pag-
rindas (kaip ir švarkas) ir taupyti čia
neverta.

5. Aš laimingas, nes vėl ma-
tau šiuolaikiniuose vyruose verži-
mąsi link elegancijos. Elegancija –
raktas, kuris gali sustabdyti laiką. Ji
niekada nesensta ir nesendina jūsų.
Manau, kad ši filosofija smarkiai
prisidėjo prie mano sėkmės. Man sti-
lius – svarbiau už laikinąsias mados
nuostatas.

9. Holivudiškas vakarinis kostiu-
mas tapo visų svarbių renginių ap-
rangos modeliu – juodas kostiumas,
balti marškiniai, juodas kaklaraištis.
Tai klasikinis stilius, tačiau šitaip
apsirengęs kiekvienas vyras atrodo
išties gerai.

10. Renkitės neutralių spalvų
drabužius ir venkite ryškių paveiks-
liukų ant medžiagos – tokia apranga
(mados atžvilgiu) išliks tinkama il-
giau.

11. Dabar didelę įtaka vyrui daro
aprangos priedai, tad investicijos į
avalynę, diržus, rankines, kakla-
raiščius leis įnešti kažką naujo į savo
išvaizdą. Atsiminkite, kokias spalvas
jūs nešiojate, ir pirkite atitinkamos
spalvos priedus. Visada galima derin-
ti juodą ar rudą su pilka spalva. Laik-
rodžiai – svarbiausia detalė, jie pa-
sako labai daug apie jus, kaip apie
vyrą.

12. Gerai parinkti kvepalai – pir-
mas dalykas, kurį žmonės pastebi
(užuodžia), kai įeinate į kambarį ir
jums išėjus geri kvepalai tarsi tampa
jūsų paliktu neišdildomu parašu.

Gyvenimo požiūriai ir 
svarbiausi tikslai

1. Privalote tvirtai ginti savo
nuomonę. Mano novatoriškos idėjos
drabužių srityje dažnai buvo sutin-
kamos neigiamai, bet aš laikiausi sa-
vo nuomonės ir sulaukiau sėkmės.

2. Jūs žinote daugiau, negu jums
atrodo, ir jūs galite daugiau, negu jūs
galvojate. Kai 1985 metais mirė mano
verslo partneris, kai kurie manė, kad
uždarysiu bendrovę. Vietoj to aš iš-
mokau atlikti tą darbą, kurį darė ma-
no kolega. Negalima neįvertinti  ir
nepanaudoti savo galimybių.

3. Pusiausvyra tarp darbo ir
asmeninio gyvenimo – raktas link
laimės kiekvienam. Aš paaukojau
asmeninį gyvenimą karjeros vardan.
Jei galėčiau pradėti viską iš naujo,
nepakartočiau tokios klaidos.

4. Aš dažnai girdžiu, jog atrodau
20 metų jaunesnis, negu yra iš tik-
rųjų. ,,Kokia jūsų paslaptis?” – klau-
sia manęs. Iš dalies tai paveldėta: ma-
no mama mirė, kai jai buvo 90 metų,
ir atrodė ji kaip 65-ių. Tikiuosi, kad
tokiame amžiuje atrodysiu taip pat.
Tačiau gyvenimo būdas taip pat yra
labai svarbu – stenkitės eiti miegoti
anksčiau, nerūkykite ir pernelyg
nevartokite alkoholio. Taip pat drau-
gaukite su savo vidiniu „aš”.

5. Kaip dainavo Mick Jagger:
„You can’t always get what you want”
(„Ne visada gauni tai, ko nori”). Aš
irgi norėčiau būti aukštesnis ir tu-
rėti kitokią nosį. Priimkite viską
kaip jau turimas kortas, kurias jums
davė gamta, ir pasistenkite lošti jo-
mis kaip įmanoma geriau. Neleiskite
laiko veltui, bandydami pakeisti tuos
dalykus, kurių jums pakeisti neįma-
noma, ir nekreipkite į juos dėme-
sio.

6. Iki 50 metų nelabai kreipdavau
dėmesį į savo fizinę būklę, net kai
man patarė daugiau rūpintis sveika-
ta. Dabar aš kiekvieną dieną lankau
sporto salę. Fiziniai pratimai padeda
išlaikyti gerą nuotaiką ir formą.
Sportas padeda geriau susikaupti ir
jaustis ,,savo lėkštėje”.

7. Vardas, kaip ir antrankiai, gali
suvaržyti. Mane laiko minimalistu ir
jei aš peržengiu ribas, žmonės prade-
da skųstis. Geriausia, kai iš tavęs
nieko nesitiki ir nelaukia.

Parengta pagal asvyras.lt

Vien�oro�pagalvėmis�nepasikliaukime
Automobilių avarijos yra viena

dažniausių stuburo sužeidimų prie-
žasčių. Siekdami sumažinti galimybę
susižeisti, vairuotojai turėtų nepa-
miršti prisisegti saugos diržus ir tai-
syklingai sėdėti prie vairo, t. y. išlai-
kyti saugų atstumą nuo oro pagalvių
ir tinkamai nusistatyti atlošą galvai. 

Tyrimai rodo, kad saugos diržų
naudojimas ir oro pagalvės sumaži-
na žūties tikimybę 63 proc. ir ap-
saugo nuo rimtų sužeidimų. Vien
saugos diržų naudojimas sumažina
žūties tikimybę per pusę, o pasikliau-
jant tik oro pagalvėmis, rizika suma-
žėja maždaug trečdaliu.

Saugos diržai pritaikyti taip, kad
sugertų avarijos smūgį ir išlaikytų
kūną vietoje. Oro pagalvė apsaugo
tik konkrečias kūno vietas – galvą,
kaklą ir krūtinę – nuo susidūrimo su
vairu, priekiniu stiklu, prietaisų
skydeliu ir kitais paviršiais, tačiau ji
negali sugerti viso smūgio. Ilgame-
čiai tyrimai atskleidė, jog pasikliau-
nant tik oro pagalvėmis žūties rizika
sumažėja tik trečdaliu, o papildomai
užsegti saugos diržai žymiai padidi-
na išgyvenimo galimybę.

Besirūpindami savo saugumu,
vairuotojai turėtų prisiminti taisyk-
lingai sėdėti vairuodami. Labai svar-
bu išlaikyti tinkamą atstumą nuo oro
pagalvės – ji nėra minkšta, nes no-
rint, kad ji suveiktų staigiai, naudo-
jamos pirotechninės dujos, kurios
išskleidžia ją labai staigiai. Kad oro
pagalvės geriausiai apsaugotų nuo
sužeidimų, vairuotojai turi sėdėti
taip, jog ištiesę rankas riešais liestų
vairą. Mažiausias atstumas nuo
vairo iki krūtinės yra 25 cm. Ypač tai
turėtų turėti omenyje mažesnio ūgio
vairuotojai. Sėdint per arti kyla grės-
mė nudegti nuo išpučiamos oro pa-
galvės, o sėdint per toli sumažėja jos

veiksmingumas. Taip pat svarbu ne-
pamiršti apie galvos atlošus. Galvos
vidurys turėtų būti ties galvos atlošo
centru. Netgi esant menkam susidū-
rimui galva smarkiai atsilošia atgal,
todėl gerai sureguliuotas galvos at-
lošas gali apsaugoti nugarą.

Svarbu nepamiršti to, kad avari-
jos sudėtingumas nėra proporcingas
sužeidimų sunkumui – net jeigu
automobilis nebuvo labai apgadin-
tas, keleiviai gali būti smarkiai su-
žeisti. Menkas susidūrimas automo-
bilių stovėjimo aikštelėje ar įvažiuo-
jant į sankryžą gali sukelti nugaros
skausmus, kurie gali būti rimtesnio
sužeidimo požymis. Todėl pas gydy-
toją verta apsilankyti, jei jaučiamas
bet koks sveikatos sutrikimas po
eismo įvykio.

Prisiminkite:
• visada užsisegti saugos diržus;
• išlaikyti saugų atstumą nuo

vairo – mažiausiai 25 cm;
• nusistatyti galvos atlošo aukštį

– galvos vidurys turėtų būti jo cen-
trinės dalies lygyje;

• netgi mažas susidūrimas gali
lemti rimtą stuburo sužeidimą –
nenuvertinkite padėties rimtumo,
pasitarkite su gydytoju.

Parengta pagal gazas.lt
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Paruošė�Dainius Darbutas • El.�paštas:�dainius70@gmail.com

Giorgio Armani – ne tik garsus dizaineris, bet ir sėkmingas verslininkas.
Jis tikrai žino, kaip reikia rengtis, kad sėkmė visada tave lydėtų. Štai keli jo
patarimai vyrams apie stilių ir požiūrį į gyvenimą.

Taisyklinga sėdėsena prie vairo. 

„Fiat“�rankose�–�46�proc.�„Chrysler“�akcijų�

,,Fiat“ padidino kontroliuojamų „Chrys-
ler“ akcijų kiekį iki 25 proc. 

„Fiat” giliose savo ir bankų ki-
šenėse surado 1,27 mlrd. JAV dolerių
ir įsigijo papildomus 16 proc. „Chrys-
ler akcijų. Tai jau antras akcijų pir-
kimas per dvi savaites. Dabar „Fiat”
kontroliuoja 46 proc. JAV automobi-
lių gamintojo akcijų. Spėjama, kad
bendrovė lauks kažkurio naujo auto-
mobilio pasirodymo ir pirmą uždar-
bį investuos būtent šiam pirkimui.

Giorgio Armani
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IEŠKO DARBO

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo. Patirtis, rekomendacijos. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Patir-
tis, rekomendacijos, vairuoja automobilį, skaniai
gamina maistą. Tel. 630-674-1545.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Patirtis, rekomendacijos. Gali
prižiūrėti ir vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

* Moteris gali pakeisti pagyvenusių žmonių
priežiūros darbe. Kalba angliškai, geros rekomen-
dacijos. Tel. 773-759-8677.

* Studentė ieško darbo su gyvenimu ar ilgesniu
pakeitimu nuo birželio mėn. Tel. 630-212-9098.

* Moteris, turinti ilgametę patirtį, puikias re-
komendacijas, legalų statusą, ieško senelių prie-
žiūros darbo. Gali pakeisti savaitgaliais ir išleisti
atostogų. Tel. 630-677-7467 arba 630-280-
1347.

* Jauna moteris, turinti žalią kortą, vairuojanti,
laisvai kalbanti angliškai, gali išleisti atostogų
rugpjūčio ir rugsėjo mėn. Siūlyti įvairius vari-

antus. Tel. 370+37-743151, Lina arba rašyti:
linavend@yahoo.com

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Patir-
tis, rekomendacijos, vairuoja automobilį. Tel.
847-702-4068.

* Moteris, turinti dokumentus, vairuojanti, ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo naktimis
arba rytais darbo dienomis. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Galimi pakeitimai ar gali išleisti atos-
togų. Tel. 773-808-0011.

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

* Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali pa-
keisti bet kurią savaitės dieną ar išleisti atostogų.
Tel. 708-527-2144.

* Atsakinga ir darbšti 54 metų moteris ieško
pagyvenusių žmonių slaugos darbo su gyvenimu.
Didelė patirtis, legalūs dokumentai, vairuoja. Gali
dirbti bet kurioje valstijoje. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 708-271-3876.

SPA Constantine
Massage Therapist, Esthetician
& Nail Tech needed. Call Penny

at 708-805-2696

SIŪLO DARBĄ

Atkelta iš 12 psl.   kurios kuria
aukšto lygio darbo vietas ir stiprina
bendruomenes.

– Jūsų įstaiga turi skyrius
Mexico City, Briuselyje, Varšu -
voje, Jeruzalėje, New Delhi, Hong
Konge, Šanhajuje bei Tokyo. Kuo
remiantis renkamos vietos ir ar
ski riasi šių skyrių veikla?

– Visos šios įstaigos buvo
atidarytos dar prieš mano paskyrimą
į da bar tines pareigas. Kiekvieno sky -
riaus steigimo istorija skirtinga. Įdo -
mu pastebėti, kad Briuselio skyrius,
įsteigtas 1968 metais, tuomet buvo
vie nintelis Jungtinių Valstijų užsie -
nio skyrius.

– Įdomu tai, kad Jūsų įstaigos
skyriai yra tik trijuose su Čikaga
susigiminiavusiuose miestuose –
Mexico City, Varšuvoje ir Šan ha -
juje. Taip pat pastebėjau, kad
Jūsų įstaigoje Čikagoje dirba du
tarptautinės prekybos specialistai
plėtrai Azijoje ir tik vienas – Euro-
pai. Ar Illinois dė mesys labiau
krypsta į Rytus?

– Europoje mes turime du sky -
rius – vieną Briuselyje, kitą – Varšu -
voje. Pastaraisiais metais iš tikrųjų
itin kreipiame dėmesį į Aziją ir ža -
dame tai tęsti, nes šis rajonas tapo
stra teginiu tarptautinio verslo cen-
tru.

Perplaukti vandenyną 

– Galbūt planuojate ateityje

atidaryti savo skyrių kuriame
nors buvusios SSRS mieste?

– Mes nuolat nagrinėjame įvai -
rias strategines galimybes, kad ir
toliau galėtume vykdyti savo tarp-
tautines funkcijas, t. y. ne tik pri-
traukti užsienio įmones į Illinois, bet
ir pro paguoti mūsų valstijos prekes
kitose pasaulio šalyse. Deja, dėl
biudžeto ma žinimo nesame numatę
plėsti savo skyrių tinklo.

– Kaip įsivaizduojate bendra -
vimą tarp Jūsų įstaigos ir Lietu-
vos prekybos atstovybės Čikagoje?

– Optimistiškai žiūrime į bendra -
vimą su Lietuvos prekybos atstovybe
ir raginsime Illinois įsikūrusias įmo -
nes pažvelgti į Lietuvą kaip į galimą
verslo partnerį. Mes norėtume didin-
ti verslo su Rytų Europa apimtis,
todėl palaikysime ir vystysime san-
tykius su Lietuvos atstovybe, kaip tai
darome su kitomis įstaigomis.

– Įsiminė Jūsų pasakymas:
,,Šiais laikais smulkūs verslinin -
kai neapsiriboja tuo, ką gali atlik-
ti savo kieme. Augdami jie peržen-
gia ir pasienio ribas.” Ar tikitės,
kad kai kurie peršoks net van-
denyną iki pat Baltijos ir Lietuvos
krantų?

– Mes tvirtai tikime, jog Illinois
įsikūrusios bendrovės ,,peršoks”
van  denyną ir aktyviai raginsime tai
daryti. Dabar, kai Čikagoje atvėrė
duris Lietuvos prekybos atstovybė,
galimybės tai padaryti yra žymiai
didesnės.

Verslo tiltas tarp Illinois ir Lietuvos

Regimantas Vedegys, gyvenantis Union Pier, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Viltis Jatulis, gyvenanti Woodland Hills, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką.  Labai Jums ačiū,
kad mus remiate.

Miško stovykloje.

Gegužės 15-oji – partizanų
pagerbimo diena

Kiekvieno gegužio trečias sek-
madienis yra skirtas kariuomenės ir
visuomenės vienybei bei partizanų
pa gerbimui. Šiemet ta diena – gegu -
žės 15-oji. Lietuvoje partizaninis,
rezistencinis, pasipriešinimo sovie -
tinei okupacijai judėjimas prasidėjo
iškart po to, kai į mūsų kraštą įžengė
Raudonoji armija.

Prasidėjus prievartinei mobili -
zacijai, kiekvieno laukė pasirinki-
mas – eiti tarnauti į okupacinę ka -
riuomenę ir nešti „išlaisvinimą” ki -
toms tautoms ar pasukti daugelio
kartų lietuvių išbandytu taku – į
mišką.

Ne išimtis buvo ir mūsų kraštas,
kur buvusios Biržų apskrities vals -
čiuose susikuria daug būrių: Krinči -
no (vadas Šatas); Daujėnų (S. Masi -
lionis, vėliau ltn. Povilas Žilys); Pas -
valio (Šilkarskas); Nemunėlio Radvi -
liškio (Juozas ir Jonas Krivickai,
Augustas Vasiulis, Alfonsas Uzėnas);
Linkuvos ir Joniškėlio (kpt. Petras
Paltarokas); Vabalninko, Kupreliš -
kio, Salamiesčio, Alizavos (J. Kalkys,
Romas Petronis, Lietuvos kariuo -
menės aviacijos kapitonas Albinas
Tindžiulis, Jonas ir Albinas Šidlaus -
kai); Pabiržės (Stasys Naudžius, Al -
fonsas Antanaitis, Tomas Morkvė -
nas); Papilio (Bronius Žilinskas, Po -
vilas Skiauterė, Jonas Marciukas,
Jokūbas Šlekys); Parovėjos (Petras
Tupėnas)

Jau 1944 m. rudenį Biržuose įvy -
ko tiems laikams tikrai svarbus ir

garsus įvykis – spalio 26 d. partizanai
užpuolė Biržų kalėjimą Vabalninko
gatvėje ir išlaisvino suimtuosius.
1944 m. spalio 31 d. partizanai, tarp
kurių buvo ir biržiečių, puolė Pan -
dėlio miliciją Rokiškio rajone ir iš -
laisvino 7 suimtuosius. 

Lapkričio 7 d. partizanai, ma tyt,
„pagerbdami” Spalio perversmą Ru-
sijoje, vadovaujami J. Šlekio, B. Ži-
linsko, J. Palšio, P. Flanderio, puolė
Papilio miestelį. Lapkričio 30 d. įvy-
ko kautynės ties Sviliais, kur žuvo 10
partizanų. Rezistencinis judėjimas
Biržų krašte vyko daugiau kaip de -
šimtmetį ir užsibaigė simboliškai
1956 m. liepos 15 d., kada Suosto apy -
linkėje žuvo paskutiniai Pilėnų tėvū -
nijos, o kartu ir Vyties apygardos
partizanai – Mykolas Suveizdis ir Ed -
vardas Žilinskas. Juos nušovė KGB
agento sodyboje pasalą įrengęs agen-
tas smogikas.

Partizaninis gyvenimas buvo
nelengvas buities prasme, juk gyve-
nimas miško stovyklose, bunkeriuo-
se – ne rožėmis klotas. O reikia ir
maisto, reikia rūbų, reikia galvoti
apie žiemą ir šalčius. Tad dar didesnė
pagarba ir atmintis žmonėms, savo
nelengva buitimi įrodžiusiems ir
sau, ir kitiems, ir pasauliui, kad ne
visus Lietuvoje tenkino Stalino
„saulė”, kad ne visi šaukė sulygiuoti
į vieną gretą „ura, tovarišči’’, kad jų
dėka dabar galime visiems kalbėti
tiek apie okupaciją, tiek ir apie pasi-
priešinimą jai. Galiausiai, juk ne tik
buitis ir apsprendžia žmogiškąją
būtį.

ANTANAS SEIBUTIS

Poilsio valandėlė Biržų girioje.
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

AAddvvookkaattaass
VVyyTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

TTeell..  777733--228844--00110000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

��  Šv. Mišios už a. a. kun. Arvydą Žygą
bus aukojamos Šv. Antano bažnyčioje,
1510 S. 49th Court, Cicero, IL penkta-
die nį, ge gu žės 13 d., 8 val. v. Gedulin-
gos šv. Mišios, šermenys, maldos, atsi-
sveikinimas su a. a. A. Žygu vyks šešta-
dienį 9:30 val. r. Šv. Antano bažnyčioje.
Prašoma aukoti laidojimo ir palaikų per-
vežimo į Lietuvą išlaidoms padengti.
Visi, ypač ateitininkai, kviečiami daly-
vauti atsisveikinime.

��  Gegužės 14 d. į Lietuvą sugrįžta
a. a. Birutės Bublienės palaikai. 11 val.
r. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo
arki katedroje bazilikoje bus atnašau-
jamos šv. Mišios už a. a. Birutės sielą.
Po Mi šių – laidotuvės Kauno Petrašiūnų
ka pi nėse. Birutės artimųjų ir ateitininkų
var du visi kviečiami palydėti a. a. Birutę
į amžino poilsio vietą.

��  Cicero apylinkės LB metinis susirin -
kimas vyks ,,Kavutės kambaryje” gegu -
žės 15 d. tuoj po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje. Darbo tvar kėje – val-
dybos veiklos pranešimai, metinė finan -
sinė ataskaita, naujos valdybos rinki-
mai, diskusijos, sumanymai, patarimai.
Dabartinė valdyba maloniai kviečia vi-
sus lietuvius dalyvauti susirinkime.

��  Alytaus liaudies dainų ir šokių an -
samblio ,,Dainava” kon certas gegužės
18 d. 7 val. v. vyks Jaunimo centro di -
džiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave,
Chicago, IL 60636). Bilieto kaina 15
dol. Po koncerto – vaišės ir paben dra vi -
mas.

��  Moterų klubas gegužės 22 d., po
10:30 val. r. šv. Mišių, Tėvų jėzuitų kop -
lyčioje kviečia ateiti į Jaunimo centro
kavinę paskanauti mielinių blynų su na -
mine obuoliene.

��  JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
metinis suvažiavimas vyks gegužės 28
d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centro
va karinėje salėje (14911 127st St., Le -
mont, IL 60439). Registracija prasidės
10 val. r. Kviečiame dalyvauti.

��  Šv. Kazimiero kapinių Sklypų savi -
nin kų draugija gegužės 30 d. 1 val. p. p.
prie Steigėjų paminklo ruošia mirusiųjų
pagerbimo apeigas. Šv. Mišias aukos
pre latas Jonas Kuzinskas, dalyvaus šau-
liai ir kitos organizacijos. Pagerbsime
visus išėjusius anapilin.  

�� Penktadienį, birželio 3 d., Čikagos
miesto centrinėje aikštėje Daley Plaza

vyks festivalis ,,Lietuvos diena”. Dėl ga-
limybės prista tyti ir prekiauti savo kūri -
niais, paslaugomis arba lietuviškomis
pre kėmis festivalio ,,Lietuvos diena” Da -
ley Plaza metu skambinkite LR generali -
nio konsulato Čikagoje darbuotojai Ag -
nei Vertelkaitei tel. 312-397-0382,
trump. nr. 204 ar ba rašykite el. paštu
ad resu agne.vertelkaite@urm.lt

��  Ateitininkų namų valdyba birželio 7
d., sekmadienį, visus kviečia į Ateiti nin -
kų namų (1380 Caslewood Dr. Lemont,
IL) gegužinę. Pradžia 12 val. p. p. Mais -
tas, muzika, loterija. Kviečiame vi sus
smagiai praleisti popietę šimta me čių
ąžuolų pavėsyje. 

��  ,,Russian Chamber Chorus” iš New
York sekmadienį, gegužės 15 d. 3 val.
p. p. Madison Avenue Presbyterian
Church (921 Madison Ave., New York,
NY, 10021) tarp kitų pabaltijiečių kom-
pozitorių kūrinių atliks ir lietuvių kom -
pozitoriaus, 2001 m. Lie tuvos naciona-
linės premijos laureato Felik so Bajoro
dviejų dalių (,,Nesibaigianti au ka”,
,,Dūžtanti banga”) ciklą ,,Paslaptis” p a-
gal Kanadoje gyvenusio kunigo-poeto
Jono Gutausko eiles. Bilieto kaina 25
dol. 

��  St. Petersburg lietuvių pensininkų
klubo visuotinis susirinkimas įvyks
gegužės 18 d. 2 val. p. p. Lietuvių klubo
salėje. Visi na riai ir svečiai kviečiami
dalyvauti. Po susirinkimo – vaišės.

��  Gegužės 21–22 dienomis nuo 11
val. r. iki 6 val. v. kviečiame į kasmetinį
39-ąjį lie tu  vių festivalį Catonsville
Armory (130 Mellor Ave., Catonsville,
MD). Jū sų laukia įdomi programa,
mugė, lietuviškas maistas. Dau giau in -
formacijos tel. 410-646-0261 (Marytė
Patlaba).

��  Birželio 3–5 dienomis kviečiame at -
vykti į kasmetinę talką Neringos stovyk -
lavietėje. Apie atvykimą prašome pra -
nešti Reginai Kulbytei el. paštu: regina
@neringa.org arba tel. 978-582-5592.

�� Nuo šiol visą informaciją apie atei -
nančius ir praėjusius lietuviškus rengi -
nius New York apylinkėje gausite, nuo-
traukas, straipsnius pamatysite, kaip
susisiekti su lietuviškomis organizaci-
jomis sužinosite naujajame tinklalapyje
www.nylithuanian.org. 

IŠ ARTI IR TOLI...

JAV lituanistinėse mokyklose prasidėjo baigiamieji egzaminai. Čikagos litua nistinę
mokyklą šiemet baigia 16 abiturientų. Gegužės 21 d. jiems nuskambės paskutinis
skambutis. Gytis Starinskas laiko lietuvių kalbos egzaminą, egzaminui ruošiasi Edvinas
Karalius. Abu abiturientai mokyklą lankė nuo 3 metų.      LLaaiimmooss  AAppaannaavviiččiieennėėss nuotr.

Maloniai kviečiame gimnazistus,
pe dagogus, studentus, mokslininkus,
kul tūros veikėjus į XV Pasaulio lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziumą, rengia -
mą 2011 m. liepos 3–5 dienomis Kau -
ne ir Vilniuje. 

Simpoziumo siekis – sustiprinti pa -
žintis ir užmegzti naudingus ryšius tarp
Lietuvos ir lietuvių kilmės mokslininkų,
ver slininkų ar užsienyje gyvenančių kul -
tūros veikėjų. XV Pasaulio lietuvių mok-
slo ir kūrybos simpoziume bus diskutuo-
jama apie stiprios ir konkurencingos val-
stybės kūrybą – tai mokslo galimybių ir
jaunimo iniciatyvų energija, mokslo ir
verslo bendradarbiavimo stiprinimą,
lietuviškosios tapatybės išsaugojimą.
Įgyvendindama šiuos tikslus Lietuva jau
dabar in vestuoja beveik 2 mlrd. Lt į
mokslo ir technologijų plėtrą. 

Simpoziumo programos projektą
galima rasti adresu

www.simpoziumas.lt/programa

Simpoziume pranešimus skaitys ir
diskusijose dalyvaus plačiai žinomi Lie -
tuvos ir išeivijos mokslininkai, bei užsie -
nio kultūros veikėjai, aukščiausi šalies
va dovai.

Visą susijusią informaciją dėl regis-
tracijos į simpoziumą, pranešimų tezių
pateikimo, paramos užsienio lietuvių
jau nimui, logistikos ir kitą, galima rasti
adresu www.simpoziumas.lt

Kauno muzikinio teatro solistas
Juozas Janušaitis ir 

jo sūnus Liutauras Janušaitis,
Berklee Co llege of  Music 
(Boston, MA) absolventas, 

džiazo saksofonistas, 
gegu žės 15 d. koncertuos 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje

(6812 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629) 

po 10:30 val. r. šv. Mišių. 

Programą ves  Algimantas  Bar-
niškis. Bilietus galima bus įsigyti
prie įėjimo. Kaina 15 dol. Bus vaišės.
Vietas iš anksto galima užsisakyti
tel. 773-776-0677

XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

Užsidarius ,,Seklyčiai”, laikraštį ,,Draugas” galima nusipirkti šalia ,,Sekly-
čios” esan čioje siuntinių persiuntimo įstaigoje ,,Atlantic Express” (2719 W 71st
Str., Chicago IL 60629) Tel. pasiteiravimui 773-434-7919.

Juozas Janušaitis

PLB Lituanistikos katedroje University of Illinois at Chicago susitiko AABS (As so ciation
for the Advancement of Baltic Studies) tarybos nariai aptarti būsimos AABS 2012 metų
konferencijos Čikagoje (UIC) rengimo, taip pat kartu su universiteto vadovais svarstyti
PLB Lituanistikos katedros veiklos krypčių. Iš kairės į dešinę: prof. Olavi Arens, prof.
Giedrius Subačius, prof. Ain Haas ir prof. Guntis Šmidchens.

PLB Lituanistikos katedros info ir nuotr.


