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Lenkus suvienijo tautini¨ mažum¨ Lietuvoje klausimas
Vilnius, kovo 24 d. (Delfi.lt) –

Lenkijos politinės scenos priešinin-
kus – premjero D. Tusk ir prezidento
L. A. Kaczynski partijas – suvienijo
skundai prieš Lietuvą dėl lenkų ma-
žumos teisių. Lenkų europarlamenta-
rai vieningai rinks Europos Parla-
mento (EP) narių parašus po savo pa-
rengtu pareiškimu, siekdami, kad šis
taptų oficialiu EP dokumentu.

„TVPInfo” pranešė, kad Europos

liaudies frakcijai priklausantys val-
dančiosios „Piliečių platformos” eu-
roparlamentarai prisijungė prie gru-
pės Europos konservatorių frakcijoje
veikiančių lenkų europarlamentarų
kaltinimų Lietuvai, esą pažeidinėjan-
čiai lenkų tautinės mažumos teises.

„Piliečių platformos” politikai
teigia, kad imtis veiksmų skatina vis
dažnėjantys Lietuvos lenkų skundai.
„Turime vis daugiau skundų ir lenkų

mažumos diskriminacijos pavyz-
džių”, – aiškino Lenkijos valdančio-
sios partijos atstovė EP Joanna Skrzyd-
levska.

Lenkijos užsienio reikalų minist-
ras R. Sikorski, ketinantis tapti kan-
didatu prezidento rinkimuose, pa-
reiškė, kad tapęs prezidentu į Vilnių
nevyks, kol Lietuva neįgyvendins pri-
siimtų įsipareigojimų jo tautiečiams
rūpimais klausimais.

Pirmoji lietuviška viza
bus grâžinta Lietuvai

NATO atstovai supañindinti su Lietuvos
nuostata d∂l organizacijos raidos

Vilnius, kovo 24 d. (ELTA) – Ko-
vo 28 d. sukaks 20 metų, kai Tarp-
tautiniame Vilniaus oro uoste buvo
išduota pirmoji po Nepriklausomybės
atkūrimo Lietuvos viza.

Praėjus vos 17 dienų po Nepri-
klausomybės atkūrimo šis drąsus
žingsnis rodė atkurtos valstybės siekį
atgaivinti valstybingumo atributus,
perimti šalies valdymą į savo rankas.

Spaudas, nurodantis, kad atkur-
ta valstybė pati ketina rūpintis savo
sienomis, Vilniaus oro uoste buvo įs-
paustas į Jungtinės Karalystės pilie-
čio, žinomo žurnalisto, atvykusio ap-
rašyti Lietuvos atgimimą, Edward
Lucas pasą.

Pirmąją vizą įspaudė tuometis
užsienio reikalų ministras Algirdas
Saudargas ir Užsienio reikalų minis-
terijos protokolo vadovas Giedrius
Čekuolis.

Švenčiant Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dvidešimtmetį, E.
Lucas nusprendė savo pasą su šia
pirmąja lietuviška viza padovanoti
Lietuvos nacionalinio muziejaus ren-
giamai Lietuvos diplomatijos istori-
jos parodai. Pasas laikinai bus rodo-
mas Vilniaus oro uoste.

Tarptautinio Vilniaus oro uoste
rengiamos paso perdavimo iškilmės.
Jungtinės Karalystės žurnalistas sa-
vo pasą su jame įspausta pirmąja lie-
tuviška viza perduos užsienio reikalų
viceministrui Šarūnui Adomavičiui.

E. Lucas yra apdovanotas Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Riterio kryžiumi ir Užsienio
reikalų ministerijos ženklu ,,Tūks-
tantmečio žvaigždė”.

B. Obama pasiraß∂ sveikatos apsaugos
pertvarkos îstatymâ
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Washington, DC, kovo 23 d.
(BNS) – Jungtinių Valstijų preziden-
tas Barack Obama užbaigė metus
trukusią politinę dramą ir pasirašė
istorinį įstatymą dėl šalies sveikatos
apsaugos sistemos pertvarkos, nors
dar prieš du mėnesius toks įstatymas
atrodė neįmanomas.

B. Obama švytėdamas šventė
naujojo sveikatos apsaugos pertvar-
kos įstatymo priėmimą. Pasirašyda-
mas istorinį įstatymą, jis pasveikino
visus su ,,naujo sezono Amerikoje”
pradžia. ,,Įstatymas, kurį pasirašau,
duos postūmį pertvarkoms, kurių
laukė ir dėl kurių kovojo amerikiečių
kartos”, – sakė jis susirinkusiesiems
stebėti įstatymo pasirašymo iškilmių
Baltuosiuose rūmuose.

,,Mes tik ką užtvirtinome esminį
principą, kad visi turi turėti tam tik-
rą pagrindinę garantiją, kai kalbama
apie jų sveikatos apsaugą”, – sakė B.
Obama.

Savo kalboje prezidentas užsimi-
nė apie ilgą kovą, kurios prireikė, kad

naujasis sveikatos apsaugos pertvar-
kos įstatymo projektas atsidurtų ant
jo stalo.

Stebėti pasirašymo iškilmių B.
Obama į Rytinį kabinetą pakvietė
Kongreso ir Senato narius, rėmusius
įstatymo projektą, bei grupę sunkiai
galą su galu suduriančių šalies gyven-

tojų, kuriems turėtų pasitarnauti ši
pertvarka. Ją įgyvendinus pirmą kar-
tą sveikatos draudimas bus užtikrin-
tas beveik visiems amerikiečiams.
Tarp susirinkusiųjų buvo ir velionio
senatoriaus Edward Kennedy našlė
Victoria Kennedy.

Nukelta į 7 psl.

Vilnius, kovo 24 d. (URM info) –
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis kovo 24 d. nau-
josios NATO Strateginės programos
rengimo specialistų grupės atstovus
supažindino su Lietuvos nuostata dėl
šio dokumento ruošimo.

Susitikime dalyvavo Kanados ir
Vokietijos atstovai specialistų grupėje
ambasadoriai Marie Gervais-Vidri-
caire ir Hans Friedrich von Ploetz
bei bendras Baltijos šalių atstovas
ambasadorius Aivis Ronis.

Pokalbyje ministras pabrėžė, kad
Šiaurės Atlanto sutarties 5 straips-
nis, kuriame apibrėžtas kolektyvinės
gynybos principas, turi išlikti pag-
rindine naujos programos dalimi.
Pasak A. Ažubalio, būtina siekti, kad
NATO būtų labiau matoma šalyse
narėse rengiant pratybas ir moky-
mus bei plėtojant infrastruktūrą.

Ministras iškėlė JAV branduo-
linio buvimo Europoje svarbą ir teigė,
kad turi būti vykdoma tinkama
NATO politika, nukreipta kovai su
naujomis grėsmėmis. A. Ažubalis iš-

skyrė dvi svarbiausias sritis: energe-
tinį saugumą ir kibernetinę gynybą.

NATO santykiai su Rusija, anot
A. Ažubalio, turi būti paremti abipu-
siu pasitikėjimu ir tarptautinių įsi-
pareigojimų vykdymu.

Vasarį pasibaigė NATO genera-
linio sekretoriaus suburtos dvylikos
specialistų grupės, kuriai vadovauja
buvusi JAV valstybės sekretorė
Madeleine Albright, vyriausybinių ir
nevyriausybinių organizacijų atstovų
apsikeitimo nuomonėmis etapas.
Šiuo metu vyksta specialistų grupės
atstovų pasitarimai NATO šalių na-
rių sostinėse. Joms pasibaigus, spe-
cialistai pateiks savo pasiūlymus
NATO generaliniam sekretoriui, ku-
ris, remdamasis pateikta nuomone,
turėtų parengti naujos NATO Stra-
teginės programos pirminį projektą ir
perduoti jį šalims narėms svarstyti.

O šalių narių vadovų susitikime
Strasbūre ir Kelyje nutarta pradėti
rengti naują NATO Strateginę prog-
ramą, kurią planuojama patvirtinti ki-
tame organizacijos vadovų susitikime.

JAV prezidentui pasirašius sveikatos pertvarkos įstatymą, jis įsigaliojo.
APN nuotr.
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Turime dar vieną progą pa-
sidžiaugti lietuvių menininkų
laimėjimais – š. m. kovo 13 d.
Tarptautiniame Miami kino fes-
tivalyje pagrindinis teisėjų ap-
dovanojimas („Grand Jury Prize”)
skirtas Antanui Janauskui už jo
animacinį filmą „Telegastrovi-
zija” (2000). Festivalyje, kuris
vyksta Florida valstijos iškyšulio
smaigalyje ir kuriame pristato-
mi vaidybiniai, dokumentiniai,
trumpi ir video filmai, įsteigta
11 pagrindinių grupių su 26
apdovanojimais. Šiais metais
27-tame Tarptautiniame Miami
filmų festivalyje pirmą kartą
buvo įsteigtas naujas apdova-
nojimas – „Grand Jury Prize”,
kurį ir laimėjo 73-ejų metų lie-
tuvis, animacinių filmų režisie-
rius, dailininkas ir scenarijų
autorius. Vien dėl to verta ban-
dyti laužti liežuvį ir išmokti tai-
syklingai ir be klaidų ištarti ap-
dovanojimą laimėjusio Janaus-
ko filmo pavadinimą!

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

LA lietuviai paminėjo Lietuvos
nepriklausomybės 20-metį

JOLANTA BAÇIULYTÈ

Kovo 6 d., šeštadienį, Los Ange-
les Šv. Kazimiero lituanistinė mokyk-
la šventė Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dvidešimtmetį. Mokyklos
direktorė Marytė Newsom mokinu-
kus, tėvelius ir mokytojus sugebėjo
nuteikti šventiškai, ir pajausti tikrąją
Kovo 11-osios svarbą, kvietė visus
džiugiai atšvęsti Lietuvos gimtadie-
nį.

Minėjimo programą parengė
aktorė, režisierė ir ,,Just Millin’
Around” teatro trupės įkūrėja Justi-
na Grumšlytė-Brazdžionis, kuriai
talkino kolega Amandas Ragauskas.
Renginio programoje dalyvavo kone
visi šeštadieninės mokyklos vaikai ir
mokytojai. Los Angeles mokytojos
įėjo į salę, nešinos laisvę simbolizuo-
jančiais paukšteliais, kuriuos sukabi-
no ant pavasariškai žydinčio medelio
šakų. Seminaristai ir kiti vyresniųjų
klasių mokiniai skaitė poetų Sigito
Gedos, Bernardo Brazdžionio eiles.
Jaunesniųjų mokinukų choras daina-
vo dainą ,,Buvo žodis Lietuva” (žo-

džiai Vidos Bučmienės). Vaikus pasi-
rodymui paruošė dainų ir šokių va-
dovė Danguolė Varnienė, pianinu
skambino muzikas Viktoras Ralys.
Mokyklos pirmokėlių mokytoja Žydra
van der Sluys vaikams žaismingai pa-
teikė Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios istorinių įvykių santrauką ir
naudodama vaizdines priemones pri-
minė vaikams abiejų švenčių įsi-
mintinas datas, asmenybes ir įvykius,
atvedusius prie nepriklausomybės
paskelbimo. Mokytoja papasakojo,
kaip jai lemtingaisiais 1990 metais
Lietuvoje teko sekti žiniasklaidos
pranešimus ir drauge su visais džiaug-
tis trispalvės vėliavos iškėlimu Sei-
me. Susirinkusiems žiūrovams buvo
rodomas video filmukas su albumo
,,Neregėtos Lietuvos” nuotraukomis.
Kone visi mokinukai atėjo pasipuošę
tautiniais drabužiais, taigi, buvo pui-
ki progra nusifotografuoti bendrai
mokyklos nuotraukai. Tėvelių komi-
teto atstovai Lietuvos gimtadienio
proga paruošė saldumynų vaikams.
Programėlės pabaigoje visi sustoję
ratu giedojo Lietuvos himną, vaikai

iškėlę laikė keleto metrų ilgio Lietu-
vos trispalvę.

* * *
Kovo 13 d., sekmadienį, vyresnio-

ji Los Angeles lietuvių karta rinkosi į
Amerikos lietuvių tarybos (ALT) Los
Angeles skyriaus surengtą Kovo 11-
osios minėjimą, kuriame svečiavosi
Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos Akto dėl Lietuvos ne-
priklausomos valstybės atkūrimo sig-
natarė Birutė Valionytė. Viešnia iš
Lietuvos Los Angeles lietuviams pa-
pasakojo apie Lietuvos nepriklauso-
mybės paskelbimą Kovo 11-osios va-
karą prieš 20 metų, pasidalijo savo
mintimis apie dabartinės Lietuvos
aktualijas. Renginį stebėjo ir žymi
Los Angeles lietuvė Liucija Baškaus-
kaitė – pirmojo nepriklausomo televi-
zijos kanalo ,,Tele-3” Lietuvoje įkūrė-
ja ir Vytauto Didžiojo universiteto
gaivintoja. Renginį pratęsė meninė
dalis, klasikinius kūrinius atliko
viena žymiausių lietuvių pianisčių ir
kamerinės muzikos atlikėjų Eglė
Janulevičiūtė iš Santa Barbara.

Los Angeles lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Kęsto Kazlausko nuotr.

TORONTO, CANADA

Toronto lietuvių slaugos namai
Beveik jau aštuoneri metai, kai

Toronto mieste, Kanadoje, gyvuoja
lietuviški slaugos namai, pritaikyti
pensinio amžiaus neįgaliems žmo-
nėms. Šių lietuviškų slaugos namų
sumanymą pasiūlė ir įgyvendino To-
ronto organizacija „Lietuvių namai”.
Jos pastangomis buvo įsteigtas „Lab-
daros” fondas, kurio vienas iš tikslų –
įkurti namus neįgaliems lietuviams.
Šiam lietuviškam surinkta iš Kana-
dos lietuvių projektui 1.6 mln. dol.
Suma, 2.4 mln. dol. gauta iš Ontario
provincijos valdžios. Statyba ir įren-
gimai kainavo daugiau nei 11 mln.
dolerių. Pirmieji gyventojai į slaugos
namus (Torontas, 5 Resurrection
Rd.) pradėjo keltis 2002 m. birželio 28
d.. Šiuo metu vienas slaugos namų
gyventojas už kambarį, pilną išlaiky-
mą, medicininę priežiūrą vidutiniškai
moka nuo 1,700 dol. iki 2,140 dol. per
mėnesį.

„Labdaros” fondas yra legalus
šių lietuviškų slaugos namų savinin-
kas. Š. m. kovo 14 d. Toronto Lietu-
vių namų karaliaus Mindaugo menė-
je įvyko metinis ataskaitinis „Labda-
ros’’ fondo narių susirinkimas, kuria-

me dalyvavo per 100 narių ir svečių.
Metinį veiklos pranešimą padarė
„Labdaros” valdybos pirm. dr. R. Za-
bieliauskas, nušvietęs Fondo veiklą ir
pastangas, kiek įmanoma greičiau
išmokėti turimą paskolą, kuri 2009
m. gruodžio 31 d. sudarė 5,883,000
dolerių. Padėkojo Lietuvių namams,
kurie praeityje yra skyrę 200,000 dol.
auką ir statybos metu paskolino dar
590,000 dol. bei atsisakė imti susida-
riusias 476,654 dol. palūkanas už šią
ilgametę skolą. Taigi, Lietuvių namai
yra didžiausias „Labdaros” slaugos
namų rėmėjas. Dr. R. Zabieliauskas
pabrėžė, kad, jei ne Lietuvių namai,
neturėtume nuosavų slaugos namų.
Apgailestavo, kad ir po 8 metų slau-
gos namų veiklos dar ir dabar trūks-
ta savanorių talkininkų.

Iždininkui E. Makauskui nega-
lint dalyvauti susirinkime, finansinę
ataskaitą perskaitė pirm. dr. R. Za-
bieliauskas. Nekilnojamo turto pas-
kola (long term debt) per metus su-
mažėjo 889,633 doleriais. Revizijos
komisija savo pranešime pareiškė,
kad visi pateikti finansiniai duome-
nys atitinka tikrovę.

Į „Labdaros” fondo valdybą rei-
kėjo išrinkti 5 narius. Naujai papildy-
ta valdyba yra puikus derinys tarp
vyresnio amžiaus patyrusių asmenų
kaip antai diakonas dr. K. Ambrozai-
tis ir jaunosios kartos profesionalų.

Sumanymų ir pasiūlymų metu
buvo įdomiai ir nuotaikingai pasida-
linta slaugos namų veiklos įspūdžiais.
Pasidžiaugta, kad vyresniosios kartos
veikėjai, parinkdami slaugos namų
vietą, puikiai numatė, kad gyvenimo
saulėlydyje daugeliui tautiečių bai-
giant žemiškąją kelionę tinkamiausia
aplinka yra dvasiškių artimumas ir
globa – Tėvų Pranciškonų bažnyčia
bei vienuolynas sudaro bendrą kom-
pleksą su slaugos namais. Ypač reikš-
minga tai, kad valdybos nariai slau-
gos namų gyventojų gretose turi glo-
botinių, artimų giminių bei tėvų.
Neabejotina, kad ši valdyba dar nuo-
širdžiau stengsis tobulinti slaugos
namų ekonominę padėtį ir kelti gy-
ventojų gerovę.

Naujai valdybai ir slaugos namų
gyventojams linkime sėkmės ir Dievo
palaimos.

K. V.
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Atšventėme Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Ta proga prisiminėme
visus tuos, kurie žuvo nepriklausomybės kovose 1918–1920 me-
tais, o taip pat ir tuos, kurie žuvo 1991 metų sausio 13-ąją dieną.

Apie tai ir šįmet jau daug kalbėta, daug rašyta, ir nieko ypatingai naujo
prie tos mums neblogai žinomos brangios istorijos negalima pridėti.

Šį kartą man knieti mesti žvilgsnį į mūsų gyvenamo krašto, Amerikos,
istoriją ir pažiūrėti, kaip įvairiataučiai, iš Europos kilę imigrantai/kolo-
nistai iškovojo laisvę ir nepriklausomybę nuo tuometinės pasaulinės galy-
bės Anglijos. Gimę jau Amerikoje lietuviai tą istoriją žino, nes apie ją girdėjo
ir mokėsi mokyklose. Bet senesnioji karta, gal ir naujieji atvykėliai lietu-
viai iš Lietuvos, greičiausiai tokios progos neturėjo. O ta istorija yra įdomi.

XVII a. Anglija Šiaurės Amerikos žemyno rytinėse pakrantėse sukūrė
13 kolonijų. Anglai čia laikė savo kariuomenę, kuri kolonistus saugojo nuo
indėnų ir kitų svetimų valstybių priešų. Atsilyginant už tą apsaugą
kolonistai buvo verčiami prekiauti tik su Anglija. Padėtis pasikeitė, kai
Europoje prasidėjo taip vadinamas Septynerių metų karas (1756–1763).
Jo metu Anglija visą savo dėmesį atkreipė į jai pavojingu priešu atro-
dančią Prancūziją. Persimetęs į Š. Ameriką, karas pasibaigė 1763 m. Pa-
ryžiaus taikos sutartimi, pagal kurią Kanada ir didžiulė Mississippi upyno
teritorija atiteko Anglijai. Užsitikrinusi pirmavimą Naujajame pasaulyje
ir vandenynuose, siekdama padengti karo meto išlaidas, Anglija apkrovė
kolonistus mokesčiais.

Kadangi Anglijos parlamente nebuvo kolonistų atstovų, tie neįprasti
ir nauji mokesčiai jiems atrodė neteisėti, jie pasijuto esą anglų išnaudoja-
mi. Kolonijose kilo neramumai, Anglijos prekių boikotavimas, kuris turėjo
visiškai sustabdyti bet kokią prekybą su Anglija. 1773 m. gruodžio 16 d.
įvyko garsusis Boston įvykis, kai į uostą įplaukusius anglų laivus, pilnus
arbatos dėžių, užpuolė indėnais persirengę radikalesni kolonistai, išmetę
kelis šimtus dėžių į vandenį.

Praėjo keli mėnesiai, kol apie tai sužinojo Anglijos karalius George
III. Jis nutarė Boston miestą nubausti, uždarant jo uostą, kol nebus už-
mokėta už visą pražudytą arbatą. Tai sulaukė dar didesnio kolonijų vie-
ningumo priešintis anglams. Philadelphia mieste susirinko Pirmasis kon-
tinentinis kongresas, nutaręs neprekiauti su Anglija, kol nebus atšaukti
visi kolonistams užkrauti mokesčiai.

Turėdama profesionalią kariuomenę ir stipriausią pasaulyje karinį
laivyną, Anglija nutarė kolonistams nenusileisti, nors Parlamente buvo ir
priešingų nuomonių, aiškinančių, kad Amerikoje kariaujančią anglų kar-
iuo-menę aprūpinti iš už 3,000 mylių esančios tolimos Anglijos bus sunku.

Pirmas kruvinas karinis susidūrimas įvyko 1775 m. balandžio 19 d.
netoli Concord, MA. Jame žuvo ar buvo sužeista apie 250 anglų karių ir
bent 100 amerikiečių kolonistų. Kolonistai sujudo, ir jau po savaitės susi-
darė bendra beveik 16,000 vyrų kolonistų kariuomenė, vadinama Kon-
tinento armija. Gegužės mėnesį Vermont kolonijos vyrai užėmė Ticonde-
roga fortą. Iš ten jie nužygiavo net iki Montreal ir Quebec miestų Kana-
doje. Ir kai 1777 m. spalio 17 d. amerikiečiai smarkiai sumušė anglus prie
Saratoga, NY, į karą amerikiečių pusėje įstojo ir Prancūzija.

Kongresas vis labiau linko už nepriklausomybės paskelbimą, kas ir
buvo padaryta 1776 m. liepos 4 d. Tačiau nepaisant pirmų laimėjimų, ko-
lonistų entuziazmas greitai atslūgo. Jie norėjo grįžti namo, prie savo
paliktų šeimų ir apleistų ūkių. Amerikiečių kariuomenės vadas gen. Geor-
ge Washington turėjo daug vargo išlaikant ir aprūpinant maistu ir gink-
lais savo nuolatinę kariuomenę. Pirmųjų entuziastingų savanorių jau ne-
pakako, nors juos buvo bandoma privilioti pinigais, drabužiais, batais ir
net žadama žeme. Trūko karių ir anglams, todėl buvo samdomi profesio-
nalai kariai iš Vokietijos (Hessen).

1777 m. tipiškas amerikietis karys buvo jaunas, neturtingas, nevedęs ir
dažnai alkanas, apiplyšęs vyras, neretai tik neseniai atvykęs imigrantas,
neturįs jokio turto. Tik nedaug vidurinės klasės amerikiečių tarnavo armi-
joje, nors tūkstančiai jų priklausė vietinėms milicijoms. Washington siūlė
įvesti privalomą karo prievolę, ką dauguma kolonijų (po nepriklausomybės
paskelbimo jau vadinamų valstijomis) įvedė, bet tik 1778 metų pabaigoje.
Tais pačiais metais pagaliau pradėta imti į kariuomenę ir juodosios rasės
vyrus, kurie ilgainiui sudarė 5 proc. visos amerikiečių kariuomenės.

Nors prasidėjusi Amerikos revoliucija pradžioje vyko tik Naujosios
Anglijos kolonijose, vėliau ji persimetė į New Jersey, New York, Delaware,
Maryland, Pennsylvania ir Georgia valstijas. Istorijoje ypač dažnai mini-
mas yra desperatiškas gen. Washington žygis prie Valley Forge, PA, vėlyvą
1778 m. gruodį.

Vėliau mūšiai pasiekė ir tolimas būsimų Illinois ir Indiana valstijų te-
ritorijas. Paskutiniai kariniai susirėmimai vyko 1781 m. N. ir S. Carolina
valstijose. Pradžioje čia anglams sekėsi, ir jie užėmė Savannah ir Char-
leston miestus. Kolonistai tose klampiose S. Carolina pelkėse galėjo vos
išsilaikyti, ir tik kaip partizanai. Bet 1781 m. pavasarį laimė pasviro į
amerikiečių pusę. Po kelių didelių mūšių vyriausias anglų gen. Earl Corn-
wallis pasitraukė į Virginia valstiją, kur prie Yorktown, NY, 1781 m. spalio
19 d. pasidavė su visa savo kariuomene. Šis šešerius su puse metų trukęs
karas iki Vietnamo laikų buvo ilgiausiai JAV kariautas karas.

Taikos sutartis buvo pasirašyta Paryžiuje 1783 m. rugsėjo 3 d. Anglija
pripažino Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybę ir paliko visas
buvusias anglų kolonijas Amerikoje, išskyrus Kanadą, amerikiečiams.

Už nepriklausomybę
kovojo ir didžiosios tautos

ALEKSAS VITKUS

Praėjusią savaitę Lietuvoje lan-
kėsi vienas pagrindinių Jungtinių
valstijų politikos ekspertų Walter
Russell Mead. Anksčiau dirbęs Ame-
rikos užsienio reikalų tarnyboje Hen-
ry Kissinger komandoje, šiuo metu
Mead dėsto Yale University. Kelių
populiarių knygų apie Amerikos
užsienio politiką autorius Lietuvoje
Vilniaus universiteto Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų institute
(VU TSPMI) skaitė paskaitas.

Lietuvos radijui Mead pasakojo
apie vieną kitai prieštaraujančias
priežastis, dėl kurių nemėgstama
Amerikos užsienio politika, taip pat
apie Barack Obama politiką Rytų ir
Vidurio Europos atžvilgiu bei XXI a.
grėsmes.

– Esu girdėjusi Jus sakant,
kad žmonės visame pasaulyje ne-
mėgsta Amerikos užsienio poli-
tikos dėl labai skirtingų priežas-
čių, kurios tarpusavyje priešta-
rauja viena kitai. Ar galėtumėte
trumpai aptarti įdomiausią ir
prieštaringiausią kritiką?

– Kai kurie žmonės sako, kad
mūsų užsienio politikos problema yra
idealizmas, pvz., mūsų Woodrow
Willson, svajojantis apie Tautų lygą ir
kiekvieno laisvą apsisprendimą, bet
nematantis, kaip praktiškai to
pasiekti. Kiti sako, kad mes toli gražu
ne idealistai, bet godūs – viskas, ko
mes ieškome ir siekiame, yra nafta ir
galia. Dar viena kritikų grupė vadina
amerikiečius atsiskyrėliais – esą mes
nesirūpiname kitomis valstybėmis ir
nedalyvaujame tarptautiniame gyve-
nime. Tuo metu kiti tikina, kad
Amerika susirūpinusi užkariavimais
ir pasauliniu dominavimu, todėl yra
viso pasaulio problema. Taigi –
kiekvienas žino, kad mūsų užsienio
politikai kažkas yra negerai, bet jie
negali sutarti, kas iš tiesų tai yra.

– Turite slaptą planą, kuris,
sakote, padeda suprasti Ameri-
kos užsienio politiką. Ar galiu
paprašyti atskleisti jį mūsų klau-
sytojui?

– (...) Jei istoriškai pažiūrėtu-
mėme į britus ir olandus, kurie glo-
balias komercines sistemas buvo su-
kūrę dar iki amerikiečių, pamatytu-
me tam tikrą visų trijų tautų veiks-
mų bendrumą. Aš tai pavadinau pen-
kių punktų globalaus dominavimo
planu.

Pirmas punktas – turėti laisvą ir
atvirą visuomenę savo šalyje. Religi-
jos, ekonomikos bei intelekto laisvę.
Kai tai pasiekiame, žmonės tampa
labai kūrybingi – jie prigalvoja naujų
sumanymų, naujovių, produktų, taip
pat naujų būdų tvarkyti savo finan-
sus. Tokios bendruomenės tampa
labai dinamiškos. Antras žingsnis –
išeiti į pasaulį. Prekiauti ir įsiparei-
goti. Tie, kurie yra išradingi ir turi
gerų produktų, paprastai tampa labai
turtingi.

Trečias žingsnis yra sukurti glo-
balią geopolitinę strategiją, kuri turi
atspindėti komercinius interesus ir
galimybes. Neužtenka galvoti vien
apie kaimynus, reikia palaikyti ir po-
puliarinti tam tikrą globalią sistemą.

Ketvirtajame punkte kalbama
apie tai, kad jei jau sukūrei globalią
sistemą, pakviesk joje dalyvauti ir
kitus, pvz., Kiniją ir Indiją. Mūsų
mintis yra jas įtraukti į sistemą, kuri

padės šioms šalims tapti turtingoms.
Ir jei jų galia augs, kažin, ar jos norės
pulti sistemą, kuri padėjo praturtėti.
Tą patį Amerika darė su Vokietija ir
Japonija po Antrojo pasaulinio karo.
Mes skatinome jas investuoti ir tapti
turtingoms. Ir štai – jos taikios ir
patenkintos. Atrodo, kad bent jau iki
šiol tokia taktika veikia. Tačiau šia-
me punkte yra vienas „jeigu”. Kar-
tais šalys visgi nusprendžia pjauti
šaką, ant kurios sėdi. Pvz., per Pir-
mąjį pasaulinį karą Vokietijos kaize-
ris nusprendė pulti Didžiąją Britani-
ją, nepaisydamas to, kad Vokietija tuo
metu lobo iš pasaulinės prekybos.
Kaizeris nusprendė tapti stipriau-
sias, tačiau netrukus jam teko patirti,
kad Britanijos jūrų galia yra kur kas
stipresnė ir gali atskirti juos nuo
tarptautinių rinkų ir žaliavų šaltinių.
Visa tai baigėsi Vokietijos ekonomi-
kos žlugimu, tuo metu kitos šalys ir
toliau uždirbo pinigus iš tarptautinės
prekybos. Taigi, tokiu atveju padeda
atskyrimas – jis pasitvirtino per
Pirmąjį pasaulinį karą, taip pat pa-
dėjo laimėti prieš Hitlerį ir Japoniją
per Antrąjį pasaulinį karą, ši taktika
padėjo ir per šaltąjį karą.

Ir pagaliau – penktasis globalaus
dominavimo plano punktas – pats
veiksmingiausias ir daugiausia kriti-
kos sulaukiantis mūsų veiksmas – tai
liberalių institucijų ir demokratijos
populiarinimas pasaulyje. Mintis čia
ta pati – jei kitos visuomenės taps
atviresnės, turės daugiau komercinės
laisvės, jos galės praturtėti tokioje
globalioje sistemoje, o jei jos pratur-
tės – ims ją labiau mėgti. Šiandien
matome, kad mažiau problemų kyla
iš tokių šalių kaip Kinija, Indija, Vo-
kietija ar Japonija, kurioms sekasi
tarptautinėje sistemoje, o problema-
tiškiausios valstybės yra tokios kaip
Rusija, Iranas ar kitos šalys, kurioms
nesiseka socialinėje ir ekonominėje
erdvėje.

– Kai Barack Obama tapo
prezidentu, jis pažadėjo pradėti
naują Amerikos užsienio poli-
tikos erą. Ar jo politika atitinka
šį jūsų apibūdinimą?

– Manau, kad atitinka. Pagrin-
dinis jo politikos bruožas yra penkta-
sis plano punktas – liberalių vertybių
populiarinimas. Mažindamas Ameri-
kos ir islamiškojo pasaulio susidūri-
mą, jis tikisi palengvinti kelią libe-
ralesnėms islamiškosioms visuome-
nėms vystytis ir tapti modernioms.

– Kokios, Jūsų manymu, gali
būti tokios politikos pasekmės?

– Manau, kad prezidentas Oba-
ma jau pasiekė mūsų šaliai svarbių
tikslų. Jis pagerino Amerikos ir isla-
miškojo pasaulio ryšius. Geresni san-
tykiai ir su kai kuriomis Europos ša-
limis. Jau yra pranešimų, kad Ame-
rika ir Rusija priartėjo prie susitari-
mo dėl branduolinės ginkluotės maži-
nimo. Taigi tikrai buvo gerų rezul-
tatų.

– Kokių klaidų matote?
– Aš manau, kad visada pasitaiko

klaidų. Vieną jis padarė pačioje pra-
džioje, kai pareikalavo Izraelio su-
stabdyti statybas okupuotose terito-
rijose. Manau, jie manė, jog vien dėl
to, kad jie pareikalavo, Izraelis su-
tiks. Bet Izraelio politika labai sudė-
tinga sistema. Nukelta į 9 psl.

W. R. MEAD: ESMINIS JAV
POLITIKOS RYTŲ EUROPOJE

PAGRINDAS IŠLIKO TOKS PAT
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Maironio lituanistinė mokykla 
šventė Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją

Per Užgavėnes išvarę žiemą pa-
galiau sulaukėme pavasario. Pava-
saris – vienas iš keturių metų laikų.
Gamta atgyja, pražysta dauguma
augalų, iš šiltųjų kraštų sugrįžta
migruojantys paukščiai.

Pavasario pavadinimas siejamas
su sekančio metų laiko pavadinimu
vasara pridedant priešdėlį pareiš-
kiančio buvimą šalia.

Astronomiškai pavasaris prasi-
deda pavasario lygiadieniu – kai
susilygina diena su naktimi. Meteo-
rologiniu požiūriu, Šiaurės pusrutu-
lyje pavasariu laikomi kovo, balan-
džio ir gegužės mėnesiai, o Pietų pus-
rutulyje – rugsėjis, spalis ir lapkritis. 

Dar truputis ir baigsis mokslo
metai, ateis atostogų laikas. Supran-
tu, kad dabar, kai dienos pailgėjo la-
bai sunku sėsti prie pamokų. Bet greit
ateis laikas, kai galėsime važiuoti pas
močiutes ir senelius, į stovyklas ar į
ekskursijas. Tad linkiu Jums visiems
pasidžiaugti pavasariu ir ruoštis
ateinančiai vasarai.

Redaktorė

Aštuntokai visus nustebino smagiu šokiu.     Živilės Ramašauskienės nuotr.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia lietuviškų teks-
tų konkursą „Mano Lietuva”, kuriame kviečia dalyvauti užsienio lietuvius –
vaikus ir jaunimą.

Konkursas skiriamas Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo dvidešimtosioms metinėms.

Konkurse gali dalyvauti užsienio lietuviai – vaikai ir jaunimas nuo 6 iki
21 metų amžiaus. Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes: 6–9 m., 10–13
m., 14–17 m. ir 18–21 m.

Konkursui teikiami įvairaus žanro (rašiniai, esė, apžvalgos, interviu, eilė-
raščiai ir kt.) originalūs lietuviški tekstai tema „Mano Lietuva”.

Kiekvienas dalyvis gali pateikti po vieną darbą. Darbus prašome siųsti
paštu iki 2010 m. rugsėjo 30 d. imtinai adresu: Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui, Konkursui „Mano
Lietuva”, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva.

ALVYDAS AUGUSTINAS
JEGELEVIÇIUS

Pavasaris

Pavasaris
upeliuose vanduo

galanda ledą
atšunta po žiemos

akivarai, raistai
sniege takelis
šaltinėlį veda

kasmet vis šitaip
ir kasmet kitaip

Sugrįžta jausmas
širdį virpina

Velykų kvapas
aukštas skardis
žibutėm žvelgia
skaidri mėlynė

paukščiui ankšta
širdy, krūtinėj

sparnai užauga
bręsta, plėšia

lapai pumpurą
skrydis debesis
miškus nuglosto

švelniai žalią
tėviškės drabužį

meilė tavo
žaidimą tęsia

atgimimas
siaučia, sprogsta

bundantis
žaliasis

Pavasaris
upeliuose vanduo

galanda ledą
o po žiemos stipriau

į žemę remias
visi, kas gyvas

nes į priekį veda
pavasaris – atodūsis

didysis žemės

Skelbiamas rašinio konkursas

Vasario 19 d. Pasaulio lietuvių
cen tre (PLC) vyko Vasario 16-osios ir
Kovo 11-osios minėjimas, kurį suren-
gė Maironio lituanistinės mokyklos
mokytojai ir mokiniai. Šios dienos –
ypač svarbios šventės mūsų ilgoje bei
sunkioje Lietuvos istorijoje. Minė ji -
mas, skirtas Lietuvos Nepriklauso -
mybei pažymėti, prasidėjo iškilmingu
Lietuvos valstybės ir Jungtinių Ame -
ri kos Valstijų vėliavų įnešimu, po to
nuskambėjo abiejų šalių himnai. Šia
proga visus pasveikino mokyklos di -
rektorė Audronė Elvikienė ir Sva-
jonė Kerelytė. Vėliau vyresniųjų kla-
sių mokiniai padeklamavo eilėraščių
ir sušoko linksmą šokį. Buvo per-
skaityti abu – Vasario 16-osios ir Ko -
vo 11-osios – aktai.

Su mažai kam žinoma Lietuvos
lais vės kovos sąjūdžio tarybos dekla-
racija supažindino aukštesniosios
mo  kyklos direktorės pavaduotoja
Vilija Štaškevičienė. Tarti keletą žo -
džių buvo pakviesti garbingi sve čiai:
JAV Lietuvių Bendruomenės Vi-
durio Vakarų apygardos pirmininkė
Irena Vilimienė, Lietuvos primabale-
rina Eglė Špokaitė, Aušrelė Sakalaitė
ir kunigas Gediminas Jankūnas. Jie
pasveikino susirinkusiuosius šia gar -
binga proga.

Visi, susikibę rankomis, sudaina-

vo „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”
ir Maironio „Lietuva brangi”. 

Pabaigoje buvo padėkota minėji-
mo rengėjams, mokytojams Skaistei
Jagelavičiūtei ir Martynui Lionikui
bei visiems mokiniams.

Priminsime, kad 1918 m. vasario
16 d. 20 Lietuvos tarybos narių pasi -
rašė Lie tuvos atkūrimo aktą, kuriuo
oficialiai Lietuva buvo paskelbta
nepriklausoma valstybe. 

Po Antrojo pasaulinio karo, par -
ti zanams kovojant už mūsų laisvę,
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tary-
ba 1949 m. vasario 16 d. pasirašė dek-
laraciją, kurioje buvo skelbiama, kad
ši Taryba vadovaus nepriklausomos
bei demokratinės Lietuvos valstybės
atkūrimui. Deja, partizanai, kurie su-
darė šią deklaraciją, laisvos Lietuvos
nesulaukė.

Kiek vėliau, 1990 m. kovo 11 d.,
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji
Ta ryba pasirašė Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo aktą, kuriame ra-
šoma, kad yra atkuriama nepriklau-
soma Lietuvos valstybė.

Marius Bulskis
Maironio lituanistinės 
mokyklos abiturientas

Mokiniai, mokytojai ir šventės dalyviai dainuoja ,,Žemėj Lietuvos”.

Geriausias žmogus tas, kuris daugiausia naudos teikia kitiems. 
N. A. Džamis (1414 – 1492), tadžikų poetas

Goda Narakaitė. ,,Barbora” 
Čikagos lituanistinė m-la, 5 b klasė. 
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INTERNETU www.wcev1450.com
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Ar mes, Dievo  paukšteliai, nesa-
me keisti sutvėrimai? Aimanuojam,
raudam, kai kurie netgi grasinam at-
sisakyti dienraščio dėl visokių ne-
vykusių „tarptautinių” žodžių, pa-
vardžių iškraipymo, vietovių pavadi-
nimų pakeitimų iki jų nepažinimo,
tarsi jie būtų iškrėsti iš išverstos
rankovės... O, žiūrėk, apsisukę patys
visa tai kartojame, be jokio sąžinės
graužimo. Prieš 80 metų Lietuvoje
pasitaikė nugirsti rusakalbius sakant
„Pop svajo, čiort svajo” (popas [rusų
stačiatikių kunigas] savo, velnias
savo). Taip ir velkasi daina be galo.
Kur pradingo logika, kas nutiko rim-
tam įsidėmėjimui, o, svarbiausia –
kurgi pats veikimas?

Daugelis mūsiškių „įsivaikinę”
sovietiškąjį „televizorių”, dar ir da-
bar jį tebesinešioja, nepaleidžia iš
savo glėbio, jį minėdami.

Perskaičius Rasos Avižienio
(dauguma skaitytojų nesuprato, ko-
dėl lietuvaitės gražiais tautiniais var-
dais – Ramunė, Rasa – lietuviškoje
spaudoje visiškai nugramzdina savo
lietuvišką moterišką pavardę? Ar
tai savos kultūros, savų tradicijų bei
papročių puoselėjimas, klausia jie?)
labai įdomų straipsnį „Ir todėl aš taip
myliu operą” (2010 m. vasario 13 d.),
bemaž priepuolis ištiko. Vaje, kiek
jame gausiai, kaip usnių javų lauke,
iškeverzotų žodžių?!

Pradedant Toska, Džiakomo Pu-
cinio, Verdžio (prieš kurį jau keletą
skaitytojų sukėlė „Drauge” audrą
arbatos stiklinėje), Leoš Janačeko,
Hektaro Berliozo, Karmen, Mocarto,
Plačido Domingu (net ištarimas
neteisingas, Placido visame pasaulyje
tariamas ispaniškai – Plasido) bei kt.
Keista ar stebėtina, jog autorė išvar-
dina kai kurias kitas įžymybes tikra
jų pavarde ir vardu. Įdomu, kodėl ji
kitataučių pavardes, kurios nesi-
linksniuoja, linksniuoja, o savo lietu-
viškos pavardės, priešingai, nelinks-
niuoja (kaip buvau priversta šiuo
atveju rašyti Avižienio)?

Gražų visiems pavyzdį, kaip
gerbti bei mylėti savo lietuviškas šak-
nis davė mažoji patriotė, 8-metė Lina
Barzdukaitė. Pakviesta garsiakalbiu
„Laina”, ji drąsiai pasakiusi: „Mano
vardas Lina, ne Laina!”

Labai patiko gerb. Vytauto Ma-
tulionio vertingame laiške išsakyta
teisinga, taikli, įsidėmėtina ir būtinai
vykdoma pastaba, kad dėl įvairių
netikusių žodžių atsakomybę neša
abi pusės – tiek rašantieji, tiek pati
redakcija. Nereikia būti orakulu tai

kartoti:  kiek gi reikia „prakaito iš-
lieti” bei „valandų sugaišti” žodžio
perbraukimui, jo pataisymui? Redak-
torių, kaip ir mokytojų, tai nuolati-
nis, kasdieninis darbas, iš to jie duo-
ną valgo.

Beveik įpusėjus rašyti, gerųjų
„dūšių” dėka gavau paštu „Draugą”,
kuriame išspausdintas puikus Eglės
Juodvalkės komentaras „Apie lietu-
viškos kultūros papročius Ameri-
koje” (2010 m. kovo 19 d.). Skaity-
dama jos šauniai apmąstytą, stipriu
lietuvišku jausmu persmelktą straip-
snį, pasijutau lyg čiulpčiau mėgstamą
belgišką „Godivos” saldainį. Kiek ja-
me daug sveikos, atviros tiesos, patri-
otiško, gilaus samprotavimo, stip-
raus jausmo savajai kultūrai! Oje,
leiskite pacituoti jos Pačios perliukus
bei deimančiukus. Ji rašo: „Dabar-
tinis mėginimas įteisinti vyrišką pa-
vardės galūnę moterims tiek Lietu-
voje, tiek  Amerikoje yra paprasčiau-
sias nesusipratimas, nesuvokimas
lietuvių kalbos taisyklių. (...) Lietu-
viška spauda turėtų šiukštu atsisa-
kyti spausdinti tokias nesąmones
savo puslapiuose. Ši pastaba, deja,
galioja ir ‘Draugui’! Tarp amerikie-
čių lietuvės gali vartoti kokias tik
nori pavardes, bet tarp lietuvių turim
laikytis lietuvių kalbos taisyklių.”

Amen! Brangioji Eglele, lai Jūsų
šventi žodžiai įkrenta į moterų širdis,
o įstrigę smegenyse ten pasilieka
rankoms padėti prisiversti rašyti
sąžiningai, teisingai, lietuviškai! Ogi
Pačiai talentingai poezijos kūrėjai,
Lietuvos kalno parnasiškos viršūnės
mūzos numylėtai, linkime dažniau
mus pradžiuginti bei praturtinti ne
tik savo šauniu poetišku žodžiu, bet
ir reikalingu tiesos žodžiu, stiprinant
paklydusius lietuvybės baruose!

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

Redakcijos prierašas. Stasė
Semėnienė, rašydama apie Rasos Avi-
žienis straipsnyje vartojamus tikri-
nius nelietuviškus daiktavardžius,
nepaminėjo, jog straipsnio autorė
šalia lietuviško jų tarimo skliaus-
teliuose pateikė ir tų daiktavardžių
originalą. 

Beje, už tokią pačią, kaip ir R.
Avižienis, tikrinių žodžių vartoseną
pasisako ir Eglė Juodvalkė. Jos ko-
mentare (2010 m. kovo 19 d.), vieno-
je vietoje, rašoma: ,,Lankiau lietu-
višką Švento Pranciškaus pradinę
mokyklą Yst Čikagoje (East Chi-
cago)...”

„Drauge” išspausdintoje Leono
Čerškaus autobiografijoje ,,Lietuvos
kario atsiminimai” aprašyti baisūs ir
šiurpūs įvykiai atrodė kartais nepa-
keliami žmogaus jėgoms. Reikia ste-
bėtis, kaip Apvaizda gelbėjo Čerškų iš
didžiausių sunkumų. Ten, kur atrodė
jau visai beviltiška padėtis, staiga
sušvytėdavo mažytis šviesos žiburėlis
– išsigelbėjimas. Čerškaus šiurpus
išsigelbėjimas Gudijoje yra stebuklas.
Garbė Dievui ir mūsų mielam tau-
tiečiui, kad nepalūžo ir išlaikė stiprią
dvasią.

Pirmieji jo aprašomi vaizdai daug

kuo priminė vokiečių rašytojo Eric Ma-
ria Remark knygą „Im Western Nichts
Neues” („Vakarų fronte nieko nau-
jo”). Tai Pirmojo Didžiojo karo karei-
vio užrašai kovos lauke. Su šia knyga
autorius išgarsėjo visame pasaulyje.

Būtų gerai, kad visa tai būtų ap-
rašyta knygoje ir išversta į vokiečių ir
anglų kalbas. Tokia knyga būtų atda-
ras langas į pasaulį su giliu apmąsty-
mu visiems: „Už ką ir kodėl”? Tai bū-
tų šauksmas teisingumui ir humaniš-
kumui.

Elena Rožėnienė
Tucson, AZ

ALEKSIS DRUCKIS

Ambasadoriaus Algirdo Žemaičio
nuopelnai Lietuvai yra gerai žinomi.
Daug metų jis užėmė vadovaujančias
pareigas įvairiose krikščioniškose
organizacijose. Jau nuo 1970 metų jo
biografija pateikiama 1899 metais įs-
teigtos „Marquis” leidyklos žinyne
„Who’s Who in the World” („Kas yra
kas pasaulyje”). A. Žemaitis studijavo
politinius mokslus Bonos universi-
tete, Vokietijoje, ir Oksfordo universi-
tete (Oxford University), Anglijoje,
čia jam buvo suteikti bakalauro ir
magistro laipsniai.

1959–1968 metais A. Žemaitis ėjo
atsakingas pareigas JAV privačiame
versle ir JAV Valstybės departa-
mente. 1968–1992 metais buvo atsa-
kingas už Pasaulinės maisto ir žemės
ūkio organizacijos (Food and Agri-
culture Organization of the United
Nations, FAO), įsikūrusios Romoje,
žemės ūkio programas keletoje besi-
vystančių valstybių, trejus metus bu-
vo šios organizacijos atstovas ir tu-
rėjo ambasadoriaus rangą Pietų Su-
dane. 1992 metais Lietuvos vyriau-
sybei paprašius, A. Žemaitis, dar ne-
sulaukęs pensinio amžiaus, iš šių pa-
reigų atsistatydino ir sutiko Lietuvai
dirbti už ketvirtadalį iki tol gauto at-
lyginimo.

1992–1999 metais A. Žemaitis
buvo Lietuvos Respublikos nepapras-
tasis ir įgaliotasis ambasadorius prie
FAO. Tuo laikotarpiu iš FAO jis gavo
Lietuvos žemės ūkiui žymią, negrąži-
namą finansinę paramą, o jo nuopel-
nus teigiamai įvertino dviejų vyriau-
sybių ministrai bei nevyriausybinių
organizacijų vadovai. 1999 m. pra-
džioje ambasadorius A. Žemaitis pa-
reiškė norą atsistatydinti, bet jam
buvo įsakyta pareigas eiti toliau.
1999 m. balandžio mėnesį jo paskyri-
mas dėl pasiektos amžiaus ribos buvo
pratęstas Lietuvos Respublikos prezi-
dento dekretu.

Tačiau 1999 m. liepos 12 dieną į
Romą atvykusi Užsienio reikalų mi-
nisterijos (URM) komisija A. Žemaitį
iš pareigų nušalino ir įsakė visą Lie-
tuvos Respublikos atstovybės prie
FAO veiklą per tris dienas perduoti
LR ambasadai prie Italijos. Pasauli-
nės diplomatijos praktikoje ambasa-
doriai per tokį trumpą laiką yra šali-
nami tik už didelius nusikaltimus.
Kodėl buvo taip pasielgta, A. Žemai-
tis iš URM taip ir negavo atsakymo.

Iš dalies atlygindamas šią A. Že-
maičiui padarytą moralinę žalą, 2000
m. pradžioje LR UR ministras Algir-
das Saudargas jį paskyrė neetatiniu,
neapmokamu patarėju prie LR am-
basados Italijoje. Panašius paskyri-
mus tuo laiku turėjo dar keli ambasa-

doriai. Šis paskyrimas Lietuvai ne-
kainavo nė cento, bet A. Žemaičiui,
dėl sveikatos problemų ilgesnį laiką
praleidžiančiam Italijoje, jis suteikė
kai kurių finansinių lengvatų, ir jis
toliau galėjo tarnauti Lietuvai. 2004
metais ministras Antanas Valionis be
jokio paaiškinimo šį paskyrimą
panaikino ir net atsisakė susitikti su
ambasadoriaus rangą tebeturinčiu A.
Žemaičiu. Po A. Valionio paskyrimo
LR ambasadoriumi Latvijoje, A. Že-
maitis ir Seimo narys Jurgis Razma
keletą kartų kreipėsi į naująjį UR
ministrą Petrą Vaitiekūną dėl pasky-
rimo atnaujinimo. Į daugumą A. Že-
maičio laiškų net nebuvo atsakyta, o
į Seimo nario raštišką užklausimą
buvo atsakyta laišku, šmeižiančiu
ambasadoriaus A. Žemaičio diploma-
tinę veiklą.

2009 m. pradžioje ambasadorius
A. Žemaitis kreipėsi į Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) paskirtą UR ministrą Vy-
gaudą Ušacką dėl paskyrimo atnau-
jinimo. Nepaisant su šiuo klausimu
gerai susipažinusio TS-LKD Seimo
frakcijos seniūno J. Razmos paramos
ir buvusio LR ambasadoriaus Italijoje
bei dabartinio UR viceministro Šarū-
no Adomavičiaus pritarimo, URM
pareigūnai be jokio paaiškinimo atsi-
sakė šį Lietuvai nė cento nekainuo-
jantį paskyrimą atnaujinti.

Turėdamas ilgametę patirtį ir
plačius pasaulinius ryšius, A. Žemai-
tis, kaip  patarėjas prie LR ambasa-
dos Italijoje, gali ir toliau Lietuvai
būti naudingas. Kodėl esant finansi-
nei krizei jo neapmokamų paslaugų
atsisakoma? Atrodo, kad TS-LKD
paskirtas ministras V. Ušackas su
šiuo klausimu nėra pakankamai susi-
pažinęs (2010 m. sausio 21 d. V. Ušac-
kas atsistatydino iš UR ministro pa-
reigų – Red.), nes jo laiškai Seimo
nariui J. Razmai yra redaguoti buvu-
sių vyriausybių paskirtų URM tar-
nautojų, kurie jau anksčiau, kaip S.
Barui sakė prezidentas Valdas Adam-
kus, ,,A. Žemaičio nemėgo”? Galop
iškyla klausimas, kaip URM tarnau-
tojai traktuoja eilinių Lietuvos pilie-
čių prašymus?

Belieka tikėtis, kad naujo UR
ministro Audronio Ažubalio vadovau-
jama ministerija teigiamai išspręs
ambasadoriaus A. Žemaičio klausi-
mą. Juk šis Lietuvos Respublikai dar
okupacijos metais didžiai nusipelnęs
žmogus tikrai daug nuveikė garsin-
damas Lietuvą ir yra vertas valstybės
įvertinimo.

Straipsnis taip pat pasirodė
,,Tėviškės žiburiuose” (2010 m.
vasario 2 d., nr. 5) ir „XXI amžius”
(2010 03 17, nr. 21).

Ar LR URM kas nors
pasikeis?

UÑ KÂ IR KODÈL?

KAIP ŽIRNIAI Î SIENÂ
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Vilnius, kovo 24 d. (ELTA) – Vo-
kietijoje gyvenančios ir dirbančios
smuikininkės Dalios Stulgytės-Schma-
lenberg koncertu ,,Saulės” koncertų sa-
lėje Šiauliuose prasidėjo XII muzikos
festivalis ,,Sugrįžimai”.

Lietuvos muzikų rėmimo fondo
rengiamame ,,Sugrįžimų” festivalyje
iki gegužės vidurio numatoma su-
rengti 15 koncertų. Kitose šalyse gy-
venantys ar studijuojantys lietuvių
muzikai gimtinėje pasirodys kartu su
užsienio ir Lietuvos kolegomis.

Pasak Lietuvos muzikų rėmimo
fondo direktorės Liucijos Stulgienės,
vienas iš svarbiausių šio fondo veik-
los tikslų – bendradarbiauti su mūsų
tautiečiais užsienyje, ten įsitvirtinu-
siais, jau dirbančiais ar dar tik studi-
juojančiais.

,,Šis dialogas tęsiasi jau beveik
18 metų, nes ‘Sugrįžimų’ festivalis
augo iš atskirų mūsų tautiečių kon-

certų Lietuvoje. Šis kūrybinio bend-
radarbiavimo metraštis yra labai tur-
tingas, nes ir tuo būdu lietuviška mu-
zika gali plisti užsienio kraštuose, pa-
galiau su mūsų atlikėjais Lietuvą pa-
mato ir jų kolegos muzikantai”, –
sako L. Stulgienė.

Šįmet ,,Sugrįžimai” sulauks mu-
zikų iš Italijos, Didžiosios Britanijos,
JAV, Šveicarijos, Vokietijos, Austrijos.
Atvyksta pianistės Rūta Stadalny-
kaitė, Gintautė Gataveckaitė, Liana
Dolidzė, dainininkai Justina Gringy-
tė, Vytautas Vepštas, Erika Navickai-
tė-Majstor, vargonininkas Virginijus
Barkauskas, fleitistas Vytenis Gurstis.

Tradiciniame lietuvių išeivijai
skirtame vakare šįmet bus prisimin-
tas pernai miręs poetas Kazys Bradū-
nas, ilgą laiką gyvenęs ir kūręs Jung-
tinėse Valstijose, o atkurtos nepri-
klausomybės metais iki mirties gyve-
nęs Vilniuje.

Popiežius prièmè vyskupo atsistatydinimâ�

Vilnius, kovo 24 d. (ELTA) – Be-
nas Gutkauskas tapo pirmuoju Lie-
tuvos raiteliu, iškovojusiu teisę daly-
vauti Tarptautinės žirgų sporto fede-
racijos (FEI) pasaulio konkūrų taurės
varžybų finale, balandžio 14–18 d.
vyksiančiame Ženevoje (Šveicarija).

Šiaulietis, kuriam kovo 29 d. su-
kaks 23-eji, kelialapį į finalą užsitik-
rino su žirgu Cargo De L’obstination

savaitgalį Estijos sostinėje Taline vy-
kusiose pasaulio taurės Vidurio Eu-
ropos lygos finalinėse varžybose.

,,Beno pasiekimas – istorinis įvy-
kis. Iki šiol pasaulio taurės finale nė-
ra dalyvavęs nė vienas Lietuvos raite-
lis”, – sakė B. Gutkausko tėvas ir tre-
neris Gediminas. 

Galutinėje Vidurio Europos lygos
varžybų įskaitoje, į kurią įtraukti 5
geriausi atrankos etapų ir finalo re-
zultatai, B. Gutkauskas užėmė ket-
virtą vietą. Būtent 4 geriausi šios ly-
gos raiteliai ir pateko į pasaulio tau-
rės finalą. Kelialapius į Ženevą dar iš-
kovojo trys estai.

Teisę kovoti dėl patekimo į pa-
saulio taurės finalą Taline turėjo po
10 geriausių Vidurio Europos lygos
Šiaurės ir Pietų grupių raitelių. Iš vi-
so šios lygos atrankos etapuose daly-
vavo beveik 180 sportininkų.

Ketvirtą vietą Vidurio Europos
lygoje B. Gutkauskas užėmė trečią
kartą, tačiau iki šiol į finalą patekda-
vo tik 3 geriausi šios lygos raiteliai.

Šiaulių sporto klubo ,,Miražas”
atstovas B. Gutkauskas, kuris iki šiol
iš valstybės nėra gavęs jokios para-
mos, į Ženevą vyks su dviem aštuon-
mečiais žirgais – Cargo De L’obstina-
tion ir Quick-Jet. 

Lietuviai ,,Eurovizijoje” dainuos pirmi
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Raitelis B. Gutkauskas.
Gedimino Gutkausko (ELTA) nuotr.

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) – Osle
ištraukus burtus, paaiškėjo, kad Lie-
tuvos atstovai – grupė ,,InCulto” –
gegužės 27 d. vyksiančiame antrame
,,Eurovizijos” pusfinalyje pasirodys
pirmieji. ,,InCulto” Norvegijos sosti-
nėje atliks dainą ,,Eastern European
Funk”.

Pernai Lietuvai šiame dainų kon-
kurse atstovavęs Sacha Song finale
taip pat dainavo pirmas. 

Per pirmąjį konkurso pusfinalį
gegužės 25 d. pirmi koncertuos Mol-
dovos atstovai. Iš abiejų pusfinalių į
finalą pateks po 10 šalių.

Kol kas neaišku, ar konkurse da-
lyvaus Ukrainos atstovai, jie iki kovo
29 d. privalo pateikti pataisytą savo
dainos tekstą, pranešė oficiali ,,Eu-
rovizijos” interneto svetainė.

Tarptautinio dainų konkurso fi-
nalas įvyks gegužės 29 dieną. 

Vilnius, kovo 24 d. (ELTA) – Vy-
riausybė teikia Seimui įstatymo pro-
jektą, kuriame numatyta leisti doku-
mentuose asmens vardą ir pavardę
rašyti ne tik lietuviškais, kaip šiuo
metu, bet ir kitais lotynų abėcėlės
pagrindo rašmenimis.

Vardas ir pavardė, dokumento
šaltinyje įrašyti nelietuviškais loty-
niško pagrindo rašmenimis, būtų nu-
rašomi paraidžiui lotyniško pagrindo
rašmenimis, o ne lotyniško pagrindo
rašmenimis – perrašomi pagal tarimą
lietuviškais.

Numatyta, kad dokumentus ga-
lės keisti tik to pageidaujantys, pra-
šymus parašę piliečiai. Nauja tvarka
būtų taikoma laipsniškai – pradžioje
rašant asmens vardą pagrindiniuose
dokumentuose – pasuose, asmens ta-
patybės kortelėse, vėliau, priėmus
atitinkamą Vyriausybės nutarimą, ir
kituose jame įvardintuose dokumen-
tuose.

Įteisinus asmenvardžių rašymo
tvarką nelietuviškais rašmenimis,
būtų išspręstos mišrių santuokų as-
menvardžių rašymo problemos, nes
atsisakymas suteikti Lietuvos Res-
publikos piliečiui nepakeistą jo su-
tuoktinio pavardę ar suteikti kurio
nors iš tėvų pavardę vaikui pažeidžia
teisę į bendrą šeimos pavardę. Taip
pat būtų išvengta galimų žmogaus
teisių pažeidimų ir išspręstos neretai
kylančios problemos siekiant įrodyti

tapatybę, kai asmuo keliauja iš vie-
nos valstybės į kitą mokslo, darbo ar
asmeniniais tikslais.

Vyriausybė siūlo spręsti nelietu-
viškų asmenvardžių rašybos klausi-
mą remiantis tradicija, kuri kūrėsi
dar pirmosios Lietuvos nepriklauso-
mybės metais.

Įstatymo projekte remiamasi
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
išsakyta nuostata, kad vardas ir pa-
vardė yra ne kalbos, o asmens nuo-
savybės dalykas.

Pasak premjero Andriaus Kubi-
liaus, Lietuvai svarbu išspręsti pa-
vardžių rašymo problemą, nes vis
daugiau Lietuvos piliečių, ypač mote-
riškos kilmės, vis dažniau renkasi vy-
rus, kurie turi vokišką ar lenkišką
pavardę. Ir po to grįždamos namo no-
ri savo lietuviškame pase turėti pa-
vardę, kuri atitiktų jos vyro pavardę,
jog gyvenime, kelionėse nekiltų keis-
tų, nereikalingų problemų. Pagal da-
bar galiojančią tvarką, joms būna
sunku kartais savo pase turėtų tokią
pačią pavardę, kokią turi jos vyras.

Jei Seimas pritars, nuo 2011 m.
asmens dokumentuose pavardės ga-
lės būti nebelietuvinamos, o nuo
2013 m. pasuose, tapatybės kortelėse
arba leidime gyventi šalyje asmen-
vardžiai bus pradėti rašyti su visais
umliautais, nosinėmis, perbrauki-
mais, brūkšneliais.

Vatikanas, kovo 24 d. (BNS) –
Popiežius Benediktas XVI priėmė Ai-
rijos Kloino vyskupo John Magee at-
sistatydinimą, pranešė Vatikanas.

J. Magee sulaukė kaltinimų, jog
tinkamai nereagavo į pranešimus
apie seksualinę prievartą prieš vai-
kus jo vyskupijoje.

73 metų vyskupas anksčiau Ro-
moje ėjo popiežiaus Pauliaus VI, po-
piežiaus Jono Pauliaus I ir Jono Pau-
liaus II asmeninio sekretoriaus pa-

reigas.
Airijos vyriausybės nurodymu at-

liktas tyrimas patvirtino, kad šalies
Katalikų Bažnyčios hierarchai ne vie-
ną dešimtmetį dangstė jiems žinomus
dvasininkų pedofilijos atvejus.

Vatikano paskelbtame laiške
pontifikas atsiprašė už daug dešimt-
mečių trukusį vaikų lytinį išnaudo-
jimą, tačiau nesiėmė veiksmų prieš
vyskupus, kurie kaltinami dangstę
dvasininkus pedofilus. 

,,Sugrîžimû” festivalis vèl suburs
lietuviû muzikus pasaulyje

Siùloma keisti asmenvardžiû 
rašymo dokumentuose tvarkâ

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) – Po
dvejų metų Lietuvoje turėtų nebelik-
ti vidurinių mokyklų, bet atsirastų
progimnazijos, vaikus reikėtų pradėti
ugdyti nuo pat gimimo. Valstybė taip
pat įsipareigotų finansuoti užsienio
lietuvių veiklą lituanistinio švietimo
srityje.

Tai numatoma naujos redakcijos
Švietimo įstatymo projekte, kurį Sei-
me pateikė švietimo ir mokslo minist-
ras Gintaras Steponavičius.

Viena pagrindinių projekto nau-
jovių – nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Lie-
tuvoje nebelieka vidurinių mokyklų.

Dabartiniame Švietimo įstatyme
numatyti trys bendrojo lavinimo mo-
kyklų tipai: pradinė, pagrindinė, vi-
durinė. Projekte siūloma įteisinti dar
du tipus: progimnaziją ir gimnaziją, o
po dvejų metų vidurines mokyklas
panaikinti.

Anot ministro, apie mokyklų tin-
klo pertvarką ir tipų įvairovę disku-
tuojama jau daug metų. ,,Manau, kad
valstybės mastu turi būti politikos
tęstinumas. Vaikų skaičius yra mažė-
jantis, ir dėl to priežastis tinklo pert-
varka tikrai neišvengiama”, – kalbėjo

G. Steponavičius.
Naujoje Švietimo įstatymo re-

dakcijoje įteisinamas pradinio išsila-
vinimo pažymėjimas. Jis būtų išduo-
damas įgijus pradinį išsilavinimą.

Ministras pabrėžė, kad valstybės
ir savivaldybių uždavinys, tvarkant
mokyklų tinklą, būtų tas, kad pradi-
nukai kuo arčiau lankytų mokyklą.
G. Steponavičiaus teigimu, būtina už-
tikrinti vaikams galimybę mokytis
skirtingų tipų mokyklose, o ,,ne dide-
liuose fabrikuose po 1,000 ar 1,500
mokinių”.

Projektu taip pat siekiama pa-
ankstinti ikimokyklinio ugdymo pra-
džią. Vietoj ,,ikimokyklinis ugdymas
teikiamas vaikui nuo 1 metų” siūlo-
ma įrašyti, kad ,,ikimokyklinis ugdy-
mas teikiamas vaikui nuo gimimo”.

Siekiant puoselėti lietuvių kalbą,
nauja įstatymo redakcija valstybė įsi-
pareigotų finansuoti ar kitaip skatin-
ti užsienyje gyvenančių lietuvių veik-
lą švietimo srityje. Lietuvių kilmės
užsieniečiams ir išeiviams būtų su-
daryta galimybė mokytis lietuvių kal-
ba Lietuvos mokyklose.

,,Sugrįžimų” festivalyje numatoma surengti 15 koncertų. Delfi.lt nuotr.

Pristatytas naujas Švietimo îstatymo projektas



DRAUGAS, 2010 m. kovo 25 d., ketvirtadienis                7

ministerijos, kuri reikalauja pašalinti
iš Baltarusijos žurnalistų asociacijos
(BŽA) narių pažymėjimo žodį ,,spau-
da” ir apriboti Žurnalistų teisinės
apsaugos centro veiklą, pretenzijas.
Toks teismo sprendimas smarkiai ap-
sunkins neetatinių žurnalistų darbą
Baltarusijoje, be to, BŽA nebegalės
teikti žiniasklaidos priemonėms tei-
sinės pagalbos.

MASKVA
Sociologinių tyrimų centro ,,Le-

vada-Centr” darbuotojai nustatė, jog
sumažėjo Rusijos gyventojų, manan-
čių, kad Rusijai reikia palaikyti
glaudžius santykius su JAV ir plėtoti
ryšius su NATO. Šiuo metu tik 14
proc. rusų pasisako už tai, kad šalies
vadovybė siektų suartėti su JAV, tuo
tarpu 2003 m. pavasarį tokios poli-
tikos šalininkų buvo 10 proc. dau-
giau. Tačiau vis daugiau Rusijos
piliečių tenkina esami Maskvos ir
Washington santykiai. 

STAMBULAS
Somalio piratai Indijos vande-

nyne užgrobė Turkijos laivą, kurio
įgulą sudarė 19 turkų ir 2 ukrainie-
čiai, pranešė Turkijos žiniasklaida.
Su Maltos vėliava plaukiojantį laivą
,,Frigia” piratai užėmė atvirame van-
denyne, maždaug už tūkstančio jūr-
mylių į rytus nuo šiaurinės Somalio
pakrantės. Laivas plaukė į Tailandą,
bet piratams jį užgrobus apsisuko ir
plaukia Somalio link. 

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė H. Clin-

ton pažadėjo suintensyvinti pagalbą
Meksikai kovoje su narkomafija,
praneša BBC. Lankydamasi Meksi-
koje H. Clinton pareiškė, kad reikia
imtis griežtesnių priemonių maži-
nant narkotikų paklausą JAV ir gink-
lų srautus į Meksiką. JAV valstybės
sekretorės apsilankymo Meksikoje
metu didžiausias dėmesys buvo ski-
riamas ,,Merida” iniciatyvai – 1,6 mi-
lijardo JAV dolerių vertės programai,
skirtai kovoti su Meksikos narkotikų
karteliais. Meksikoje taip pat lankėsi
ir JAV gynybos sekretorius Robert
Gates, JAV vidaus reikalų sekretorė
Janet Napolitano ir kiti aukšti parei-
gūnai.

Pasaulio naujienos

KIJEVAS
Ukraina pradėjo derybas su at-

vykusia į Kijevą Tarptautinio valiu-
tos fondo (TVF) misija dėl pernai su-
stabdytos paskolų teikimo progra-
mos, pranešė vicepremjeras Serhij
Tihipka. ,,Svarstysime visus klausi-
mus, mes apsispręsime, kokios bus
paskolos dalys ir kaip ji bus pa-
skirstyta”, – pridūrė jis. 

LONDONAS
Jungtinės Karalystės (JK) parla-

mento žemieji rūmai išleido įstaty-
mą, nuo šiol draudžiantį JK kari-
nėms pajėgoms naudoti kasetines
bombas, praneša BBC. JK 2008 m.
pasirašė tarptautinę konvenciją,
draudžiančią šiuos ginklus, nuo
kurių žuvo tūkstančiai žmonių, o da-
bar priėmė minėtą įstatymą. Dau-
gybė kasetinių bombų planuojama
sunaikinti iki 2013 m. pabaigos.

* * *
Izraelis pakeis Didžiojoje Brita-

nijoje dirbusį slaptosios tarnybos
,,Mossad” pareigūną, kurį Londonas
nusprendė išsiųsti iš šalies dėl suk-
lastotų britų pasų panaudojimo per
įtariamą žydų valstybės agentų ope-
raciją. Šios operacijos metu buvo
nužudytas vienas svarbus palesti-
niečių islamistų judėjimo ,,Hamas”
vadovas. Britanija paskelbė vieną
Izraelio diplomatą nepageidaujamu
asmeniu, kai britų tyrėjai nustatė,
jog Izraelis pavogė 12 Jungtinės
Karalystės piliečių tapatybes ir suk-
lastojo jų pasus.

ŽENEVA
Du Kinijoje gyvenę etniniai uigū-

rai, kurie buvo paleisti iš Guanta-
namo įlankos JAV karinėje bazėje
veikiančio sulaikymo centro, atvyko į
Šveicariją, pranešė Šveicarijos parei-
gūnai. Tiems dviem asmenims Švei-
carija suteikė prieglobstį, nors to-
kiam žingsniui priešinosi Kinija. Šios
šalies pareigūnai pareiškė, kad toks
žingsnis ,,neabejotinai pakenks” dvi-
šaliams santykiams. 

MINSKAS
Baltarusijos Aukščiausiasis Teis-

mas patvirtino šalies Teisingumo

EUROPA

JAV

Atkelta iš 1 psl.
Kiek anksčiau viceprezidentas

Joe Biden pagyrė JAV prezidentą už
tai, kad šiam pavyko užbaigti darbą,
kurio dešimtmečiais vengė kiti Ame-
rikos vadovai, ir užtikrinti sveikatos ap-
saugą beveik visiems amerikiečiams.

Dabar prezidentui tereikia įti-
kinti nepatiklius amerikiečius šio
įstatymo teikiamais privalumais.
Baltieji rūmai padarė viską, kad jokie
įvykiai neužtemdytų B. Obama pasi-
rašyto dokumento svarbos. Buvo at-
šauktas numatytas naujos vaistų
kontrolės politikos pristatymas, kurį
turėjo daryti viceprezidentas J. Bi-
den; Baltųjų rūmų atstovas spaudai
Robert Gibbs atšaukė kasdieninę
spaudos konferenciją, o žiniasklaida
neteko galimybės nušviesti tą dieną
vykusių prezidento susitikimų, įskai-
tant ir susitikimą su Izraelio minist-

ru pirmininku Benjamin Netanyahu.
Tačiau, šalies vadovui pasirašius

sveikatos apsaugos įstatymą, visai
netrukus 13 JAV valstijų užprotesta-
vo sveikatos apsaugos pertvarką,
kaip pažeidžiančią konstituciją.

,,Šiuo ieškiniu federalinė valdžia
perspėjama, kad Florida neleis, kad
būtų nepaisoma mūsų piliečių konsti-
tucinių teisių ir mūsų valstijos suve-
renumo”, – sakė Florida valstijos ge-
neralinis prokuroras Bill McCollum.
Respublikonas B. McCollum, siekian-
tis gubernatoriaus pareigų, buvo
vienas iš tų, kurie aktyviai protestuo-
ja prieš naujojo įstatymo nuostatą,
pagal kurią dauguma žmonių bus
verčiami išsipirkti sveikatos draudi-
mą, arba jiems bus skiriama bauda.
Jam pritaria ir kiti respublikonų ge-
neraliniai prokurorai įvairiose valsti-
jose.

RUSIJA

AZIJA

Washington, DC, kovo 24 d.
(ELTA) – Pirmą kartą po to, kai Iz-
raelis pradėjo naujų namų statybas
Rytų Jeruzalėje ir taip užrūstino
Ameriką, Izraelio ministras pirmi-
ninkas Benjamin Netanyahu susitiko
su JAV prezidentu Barack Obama,
praneša BBC.

B. Netanyahu įspėja, kak taikos
procesas Artimuosiuose Rytuose gali
būti vėl atidėtas, jei Palestina ir to-
liau reikalaus nutraukti statybas Ry-
tų Jeruzalėje. Palestina taikos dery-
bų vilkinimu kaltina būtent B. Neta-
nyahu politiką.

Susitikimas Baltuosiuose rūmuo-
se vyko už uždarų durų ir jokių jo
detalių nepateikiama. B. Obama ven-
gia atvirai kalbėti apie Izraelio pradė-
tas naujas statybas, tačiau JAV vals-
tybės sekretorė Hillary Clinton ir ki-
ti aukšti diplomatai kritikos Izraeliui
negaili. Jų teigimu, B. Netanyahu vy-
riausybės veiksmai kelia rimtą grės-
mę ,,taikos derybų galimybei”.

Anksčiau B. Netanyahu, prie ku-
rio per derybas prisijungė gynybos
ministras Ehud Barak, užėmė griežtą
nuostatą dėl JAV reikalavimo įšaldyti
žydų nausėdijų plėtrą, pareiškęs, kad
dėl tokio Washington požiūrio taikos
derybos su palestiniečiais gali būti
atidėtos vieneriems metams.

Šios derybos, kuriose veikiausiai
taip pat buvo aptarta Irano bran-
duolinė grėsmė Washington mėgi-
nant sutelkti tarptautinę paramą
ketinimams įvesti griežtesnius apri-
bojimus Teheranui, buvo surengtos
tarp JAV ir Izraelio įsiplieskus vie-
nam aršiausių ginčų per daug dešimt-
mečių.

B. Netanyahu neseniai savo emo-
cingoje kalboje įtakingos JAV žydų
lobistų organizacijos – Amerikos ir
Izraelio viešųjų reikalų komiteto
(AIPAC) – konferencijoje pabrėžė,
kad ,,Jeruzalė yra ne nausėdija”, o
Izraelio sostinė. Šis jo pareiškimas
buvo akivaizdi žinia prezidentui B.
Obama, jog Izraelis šiuo klausimu
neketina daryti nuolaidų.

Jungtinės Valstijos įspėjo, kad
naujų namų žydų naujakuriams sta-
tybos aneksuotoje Rytų Jeruzalėje
tiesiogiai pakerta Amerikos, kaip tai-

kos proceso tarpininkės, patikimumą
ir žlugdo pastangas pasiekti, kad
Izraelis ir palestiniečiai pradėtų va-
dinamąsias suartėjimo derybas.

Nors B. Netanyahu atsiprašė už
tai, kad sprendimas dėl naujų namų
statybos buvo paskelbtas netinkamu
metu, jo sukeltas ginčas rusena jau
dvi savaites ir neatrodo, jog kuri nors
konflikto šalis būtų pasirengusi nu-
sileisti.

Tuo metu, kai vyko susitikimas
Baltuosiuose rūmuose, Izraelyje buvo
paskelbta, kad vietos valdžios atsto-
vai uždegė žalią šviesą pastatyti 20
butų žydų naujakuriams toje Rytų
Jeruzalės vietoje, kur anksčiau sto-
vėjo palestiniečių viešbutis.

B. Netanyahu tvirtina, jog tiesiog
tęsia politiką, kurią vykdė visos
Izraelio vyriausybės nuo 1967 metų,
kai žydų valstybė laimėjo karą prieš
kaimynines arabų šalis ir užėmė
Rytų Jeruzalę, kurią vėliau aneksavo,
tačiau nė viena įtakinga pasaulio val-
stybė nepripažino šio žingsnio.

Izraelis teigia, kad visa Jeruzalė
yra amžina žydų valstybės sostinė.
Tuo tarpu palestiniečiai nori, kad
rytinė miesto dalis, kurioje gyvena
daugiausiai arabai, taptų jų būsimos
valstybės sostine.  Palestiniečiai
įspėjo, kad dabartinė B. Netanyahu
nuostata gali sužlugdyti viltis, jog
bus pradėtos rimtos taikos derybos.

Izraelio premjeras susitiko 
su JAV prezidentu

Izraelio ministro pirmininko B. Neta-
nyahu susitikimas su JAV prezidentu
vyko už uždarų durų ir jokių jo deta-
lių nepateikiama.           APN nuotr.

B. Obama pasirašè sveikatos 
apsaugos pertvarkos îstatymâ



8                         DRAUGAS, 2010 m. kovo 25 d., ketvirtadienis

PAVASARIO ATGAIVA –
DAIGINTI GRŪDAI

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

Šeimininkės
patarimai

Šiandien šeimininkės suka galvą,
ne kaip ką nors pagaminti, bet ką
sveiko nupirkti. Jau atrodo, kad ne-
beliko nieko ką galėtume valgyti. Jau
galima pradėti daiginti namuose sa-
vas daržoves, prieskonius ir gėles.
Jau kuris laikas, kaip pastebiu, kad
pirktiniai daigai vis mažiau ir mažiau
veda vaisių arba iš viso nepriželia.
Tad geriausia yra pačiam susidaigin-
ti.

Mažame daigelyje – didelė
stiprybė

Daiginti grūdai gydo ne tik vieną
kurią nors ligą – jie gydo visą žmo-
gaus organizmą, be to, neturi žalingo
šalutinio poveikio.

Daiginti grūdai – tai natūralių
gydomųjų ypatybių ir organizmo
lengvai pasisavinamų medžiagų šalti-
nis. Dygdami grūdai keičia savo che-
minę sandarą, ir iki tol juose buvu-
sios pasyviosios medžiagos tampa
aktyviomis, grūdų daiguose susikau-
pia energijos, kuri stiprina, žvalina ir
gydo žmogaus organizmą. 

Daigintais grūdais patariama gy-
dyti beveik visas ligas, nes juose gau-
su vitaminų ir mikroelementų, turin-
čių universalių gydomųjų savybių.
Nebūtinai tik gydyti, bet lygiai taip
pat save pastiprinti, sustiprinti imu-
ninę sistemą, dvasiškai atsigauti.
Įmaišykime daigintų grūdų kūdi-
kiams ir vaikams, tuo pastiprinsime
jų sveikatą. Juk daiginti grūdai ne tik
gydo ligas, bet ir stiprina dantis,
plaukus, gerina regėjimą, didina są-
narių lankstumą. Teigiama, jog ate-
rosklerozės gydymas daigintais grū-
dais yra vienas veiksmingiausių.

Daigintų grūdų turėtų vengti
valgyti žmonės, kenčiantys nuo
skrandžio opaligės, turintys kolito
skausmus, gastritą.

Paruošimas ir vartojimas

Grūdus užpilkite vandeniu. Į pa-
viršių išplauks priemaišos, ligoti grū-
dai, o gydymui tinkami grūdai nusės
dugne. Juos ypač kruopščiai nuplau-
kite ir užpilkite vandeniu tiek, kad jie
vos apsemtų grūdus. Indą su grūdais
pastatykite į šiltą vietą ir uždenkite
servetėle. Daiginamus grūdus kas-
dien 2 kartus perplaukite vandeniu.
Per dvi tris paras grūdai sudygs. Ne-
laukime kol jie peraugs. Nesudygusių
grūdų vartoti negalima – jie yra li-
goti.

Daigintų grūdų profilaktikai pa-
tariama per dieną suvalgyti po 4–5
šaukštus du kartus – ryte ir vakare,
15–20 minučių prieš valgį. Kiekvieną
porciją daigintų grūdų ilgai ir kruopš-
čiai kramtykite, kol jie taps skysta
mase. Toks yra gydymosi procesas.
Daigintų grūdų nepatariama valgyti
prieš miegą, nes jų energija žvalina ir
neleidžia užmigti. Gydymosi metu
mažiau valgykite miltinių patiekalų.

Sergantiems sunkiomis ligomis
patariama kasdien suvalgyti po 14–
16 šaukštų daigintų grūdų. Taip gy-

dytis patariama tol, kol pasveiksite.
Vėliau ligos profilaktikai vartokite po
4–5 šaukštus daigintų grūdų.

Sudygusius grūdus galite vartoti
sumalus mėsmale. Juos galima mai-
šyti su salotomis, dėti į košes, valgyti
su varške, su rūgusiu pienu ar jogur-
tu. 

Sudygusius grūdus galima laikyti
šaldytuve 2–3 dienas, uždengus drėg-
na servetėle.

Ką mums duoda daiginti 
grūdai?

Vien pasižiūrėjus į tą nekaltą su-
dygusį daigelį, net negali kilti abejo-
nių apie jo sveikatingumą. Kviečių ir
rugių daiguose yra angliavandenių,
fosforo, kalio, kalcio, magnio, manga-
no, cinko, geležies, seleno, vario, vita-
minų E ir F, B grupės vitaminų. Šios

medžiagos užtikrina normalią širdies
ir galvos smegenų veiklą, padeda
įveikti streso padarinius bei jauninti
kūno odą. Šių daigų patariama val-
gyti vyresnio amžiaus žmonėms, ypač
klimaterinio amžiaus moterims, oste-
oporozės profilaktikai, nėščioms ir
maitinančioms motinoms.

Avižų daigai

Avižos, kaip stiprybės suteikian-
tis augalas, šlovinamas nuo neatme-
namų laikų. Ir nenuostabu – jose itin
gausu riebalų (iki 9 proc.), taip pat
yra daug baltymų, tarp kurių – mūsų
sveikatai nepamainomos aminorūgš-
tys triptofanas ir lizinas. Avižose gau-
su makro ir mikroelementų, vitami-
nų B1, B2, B6, K ir E. Jose daugiau
negu kituose javuose yra geležies,
sieros, silicio, fosforo, kalio. Taip pat
yra magnio, chromo, mangano, cinko,
nikelio, fluoro, jodo.

Avižų daigai – labai vertingi. Dėl
didelio kiekio jodo ir floro jie pageri-
na bei papildo mitybą. Jodas labai
reikalingas skydliaukei, reguliuo-
jančiai organizmo hormonų procesus.

Daiginti grikiai

Daiginti grikiai – lengvai virški-
nami, o juose esanti amino rūgštis –
lizinas – svarbi kaulų augimui. Tad

duokime jų vaikams. Grikių daiguose
yra baltymų, angliavandenių, mag-
nio, fosforo, cinko, kobalto, kalcio,
geležies, kalio, vario, boro, jodo, nike-
lio, B grupės vitaminų, taip pat ruti-
no, apsaugančio organizmą nuo skle-
rozės. Pasistenkime bent kartą savai-
tėje išsivirti grikių košės.

Daiginti grikiai – puikus vaistas
sergantiems širdies ligomis, cukriniu
diabetu, anemija, turintiems aukštą
kraujo spaudimą. Daiginti grikių grū-
dai stiprina kraujagyslių sieneles, ap-
saugo akies tinklainę nuo kraujo išsi-
liejimo, didina hemoglobino kiekį
kraujyje, gydo anginą ir bronchitą.

Daiginti ryžiai

Daiginti ryžiai labai naudingi
sergantiems reumatu, širdies ir krau-
jagyslių ligomis. Ryžiai mėgsta šilu-
mą, tad daiginimo metu juos reikėtų
palaikyti ne mažesnėje kaip 15 F laip-
snių temperatūroje.

Saulėgrąžų daigai

Daigintos saulėgrąžos turi daug
geležies, todėl jų patariama vartoti
tiems, kuriuos vargina kraujo ligos.
Saulėgrąžų daiguose yra baltymų,
riebalų, leticino, magnio, kalcio, gele-
žies, jodo, vario, kobalto, fluoro, vita-
minų D, E, ir F, B grupės vitaminų,
karoteno. Daigintų saulėgrąžų pata-
riama valgyti regėjimui pagerinti. Jos
gydo centrinės nervų sistemos ligas,
gerina žmogaus organizmo rūgščių ir

šarmų pusiausvyrą, gražina odą,
stabdo senėjimo procesus. Ypač nau-
dinga jų valgyti vaikams, nėščioms ir
maitinančioms motinoms, vyresnio
amžiaus žmonėms.

Moliūgų daigai

Daigintos moliūgų sėklos labai
vertinamos dėl didelio kiekio fosforo,
mat jis yra kaulų, dantų ir ląstelių
statybinė medžiaga, be to, turi svar-
bios reikšmės nervų veiklai bei krau-
jo krešėjimui. Moliūgų sėklų daiguose
yra ypač aukštos kokybės baltymų ir
riebalų, taip pat magnio, fosforo, ge-
ležies, vario, kobalto, vitaminų B, C ir
E, karoteno. Daigintų moliūgų sėk-
lose daug cinko, skatinančio galvos
smegenų veiklą, todėl jų patariama
valgyti žmonėms, dirbantiems pro-

tinį darbą. Moliūgų sėklų daigai stip-
rina kasą ir šlapimo pūslę. Jų pata-
riama vartoti vyresniems nei 45 metų
vyrams prostatito profilaktikai. 

Žirnių, lęšių daigai

Daiginti žirniai turi baltymų,
juose daug vitaminų, ypač vitamino
C, mažai kalorijų, tad jų patariama
valgyti norintiems sumažinti virš-
svorį.

Daiginti lęšiai gydo peršalimo
ligas, bronchitą ir plaučių uždegimą.
Jų patariama valgyti nusilpusiems
žmonėms.

Tegul bus ne mūsų daigintos so-
jos pupelių daigai, bet jos vis tiek yra
sveikos, turinčios daug vitaminų ir
mikroelementų, tad prisidėję jų į
salotas ar šiaip sukramtę, pasis-
tiprinsime save.

Daigai padės išgyti

• Sergant paradantoze pataria-
ma 3 kartus per dieną lėtai sukram-
tyti po šaukštą daigintų grūdų.

• Jei kraujyje padaugėjo cukraus,
šaukštą daigintų grūdų miltelių iš-
maišykite puodelyje rūgpienio ir pa-
likite nusistovėti. Išgerkite prieš pus-
ryčius.

• Alergijai gydyti į kelis šaukštus
daigintų kviečių daigų įmaišykite
aliejaus ir medaus pagal skonį. Šiuos
vaistus vartokite ryte, prieš pusry-
čius. Jie tinka bronchinei astmai
gydyti.

• Gydomasis mišinys nuo artrito:
sumaišykite maltų daigintų grūdų
tyrės ir lydyto sviesto santykiu 1:1.
Mišinio vartokite po šaukštą 3 kartus
per dieną, valandą prieš valgį, taip
pat juo įtrinkite skaudamus sąnarius.

• Podagrai gydyti 3 šaukštus
kviečių daigų užpilkite pusę puoduko
aliejaus (geriausia alyvuogių aliejus),
sandariai uždarykite ir palikite 30
dienų nusistovėti, paskui nukoškite.
Antpilu tepkite gydomąsias vietas.
Jis tinka veido ir kūno masažui.

Mes visi drėbti 
iš to pačio molio

Mūsų išvaizda, mūsų charakteris
ir sveikata priklauso nuo to, kaip mes
gyvename. Amerikoje žmonės gyvena
nesveikiausiai, todėl čia sergamumas
įvairiomis ligomis daug didesnis už
kitų kraštų. Tik tingumas padarė
žmones nesveikais, o dar daugiau gy-
venimas dėl pilvo. Valgome skubėda-
mi, einame skubėdami, galvojame
skubėdami. Norisi paklausti – kur
mes skubame? Ar nebūtų gražu susė-
dus ramiai pasišnekėti, išsilieti, pasi-
dalinti mintimis? Tokie dalykai išeitų
tik į sveikatą. Senų senovėje, kai
žmonės dar nebuvo raštingi ir niekas
neužrašinėjo jokių receptų nei patari-
mų, jie mus pasiekė tik todėl, kad
žmonės netingėjo kalbėti, jie dalinosi
savo receptais ir patarimais. 

Pasinaudota Rimos Gylytės me-
džiaga.

SIÙLO DARBÂ

SIÙLO DARBÂ

Crew  People needed 
for Cleaning Company.
Duties include detail cleaning, 
strip & waxing floors, carpet 

cleaning. Starting time is 
6 pm Mon. thru Fri. and must be

available for weekends. 
Heavy lifting required. Apply at

4952 W. 128th Place, Alsip Mon.
thru Fri. from 9 am to 3 pm. 

708-385-3575

Cleaning Company seeking 
Fill-in People – 2 shifts available.

Days 6 am start and Evenings 
6 pm start time. Good driving

record required. Mon. thru Fri. and
must be available on weekends.
Apply 4952 W. 128 Place, Alsip

Mon. thru Fri. from 9 am to 3 pm. 
708-385-3575
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

RÙTA LEONOVA
Karaliauçiaus (Kaliningrado) 48

mokyklos lietuviû kalbos mokytoja

Vasario mėnesio 18 dieną susirin-
ko mokytojai į užsienio kalbų regioni-
nį seminarą, juos svetingai priėmė
35-sis licėjus. Pasipuošę moksleiviai
jau prie durų sutiko mokytojus, ma-
loniai, mandagiai pakviesdami ir pa-
lydėdami į mokyklos salę. Trimis
kalbomis – lietuvių, anglų ir vokiečių
– didelėmis raidėmis parašyti sveiki-
nimai: „Sveiki atvykę!” mokytojus
maloniai nuteikė darbui. Bet ir semi-
naro tema gana rimta: ,,Moksleivių
tarpkultūrinės kompetencijos for-
mavimas dvikalbio mokymo pagrin-
du”. Buvo aišku, kad bus kalbama
apie dvikalbystę (net trikalbystę)
mokykloje. 

Į seminarą susirinko ne tik iš Ka-
raliaučiaus (Kaliningrado) miesto,
bet ir visos srities anglų, lietuvių,
vokiečių, rusų kalbų mokytojai. 

Seminaro dalyvius pasveikino
mokyklos direktorius Vladimiras
Koberis, įteikdamas Karaliaučiaus

(Kaliningrado) srities lietuvių kalbos
mokytojų asociacijos pirmininkui
Aleksui Bartnikui garbės raštą, dėko-
damas už ilgametį darbą puoselėjant
krašte lietuvių kalbą, už tautų drau-
gystės ryšius, tolerantiškumą kitoms
tautoms, už nepailstamą darbą su
lietuvių kalbos mokytojais keliant jų
pedagoginį meistriškumą. Sveikini-
mo žodžius išgirdome ir iš Lietuvos
Respublikos konsulato generalinio
konsulo Kaliningrade Vaclavo Stan-
kevič, kuris padėkojo 35 licėjaus ad-
ministracijai už suteiktas sąlygas
dėstant lietuvių kalbą ir įteikė licė-
jaus direktoriui V. Koberiui padėkos
raštą. Pasveikino seminaro dalyvius
ir palinkėjo sėkmės darbe Karaliau-
čiaus (Kaliningrado) švietimo raidos
instituto humanitarinių disciplinų
katedros metodistė Elena Gruckaja.

Įdomų, platų pranešimą paruošė
A. Bartnikas, papasakojęs apie lietu-
vių kalbą Mažojoje Lietuvoje, jos
istoriją ir svarbą išlaikant lietuvybę
ir kalbą Mažojoje ir Didžiojoje Lietu-
voje, apie lietuvių kultūros lopšį čia –
Karaliaučiuje, žymiuosius lietuvių
kalbos puoselėtojus M. Mažvydą, K.
Donelaitį, L. Rėzą ir kitus, įrašiusius
jau pradėjusią nykti lietuvių kalbą į
pasaulio kalbų žodyną.

Darbo pradžią dar paįvairino Al-
girdo Karmilavičiaus vadovaujamo
35 licėjaus vaikų folkloro ansamblio
„Gintarėlis” pasirodymas – sveikini-
mas ir vokiečių jaunimo klubo „Chof-
fnung” koncertas.

Vėliau dėstytojai pasiskirstė į
klases (sekcijas). Dvikalbė anglų-lie-
tuvių kalbos pamoka vyko 7 klasėje.
Lietuvių kalbos mokytojas A. Karmi-
lavičius ir anglų kalbos mokytoja
Elena Rebrijeva pasiūlė vesti pamoką
tema: „Pasaulis be rūbų”, kur moks-
leiviai pakalbėjo, padeklamavo, papa-
sakojo apie savo šalį anglų ir lietuvių
kalbomis, nes 35 licėjuje 7 klasėje
moksleiviai mokosi būtent šių dviejų
kalbų. Pamoka labai sudomino peda-
gogus, ypač atvykusius iš srities
mokyklų. Dėstytojams buvo užduota
daug klausimų, tai reiškė, kad išaugo
susidomėjimas lietuvių kalbos dėsty-
mu Karaliaučiaus (Kaliningrado) sri-

Užsienio kalbų mokytojų 
seminaras Karaliaučiaus

(Kaliningrado) 35 licėjuje

Pirmas iš kairės Vladimiras Koberis, Karaliaučiaus (Kaliningrado) 35 licėjaus
direktorius; trečias iš kairės Vaclavas Stankevič – LR gen. konsulato Kara-
liaučiuje (Kaliningrade) gen. konsulas;  ketvirtas iš kairės Aleksas Bartnikas,
Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pir-
mininkas ir Karaliaučiaus (Kaliningrado) lietuvių kalbos mokytojai.

W. R. MEAD: ESMINIS JAV POLITIKOS...
Atkelta iš 3 psl. Jie paprašė, ko
negalėjo gauti. Ir kai Izraelis atsisakė
vykdyti, taikos derybos pasislinko
atgal. Obama administracija dirba
jau daugiau nei metus, bet taikos
procesas nepajudėjo.

– Daugelis žmonių ir polito-
logų Rytų ir Centrinėje Europoje
buvo gana nusivylę, kai Ameri-
kos politika šiame regione pasi-
keitė. Kaip vertinate tokį Obama
administracijos žingsnį?

– Aš manau, kad esminis mūsų
politikos Rytų Europoje pagrindas
išliko toks pat. Jis nė kiek nepasikei-
tė. Amerika ir Lietuva drauge su ki-
tomis Baltijos valstybėmis palaiko
gerus santykius, įtvirtintus NATO
sutartyje. Niekas Jungtinėse Valsti-
jose net negalvoja keisti šios sutar-
ties. Kai kurie žmonės, vertindami
mūsų sprendimus pagerinti santy-
kius su Rusija ar pakeitimus kuriant
raketų sistemą, turbūt įžvelgė didelių
politikos pasikeitimų, bet aš nema-
nau, kad čia yra kažkas daugiau.
Kaip Lietuva, taip ir Amerika bando
kurti kiek įmanoma konstruktyves-
nius santykius su Rusija. Keisdama
raketų programą, Obama adminis-
tracija teigė, kad tikslas išlieka tas
pats – apginti Europą. O naujas pla-
nas yra veiksmingesnis ir pigesnis.
Be to, jis mažiau provokuoja Rusiją.
Tai tiesiog geresnis būdas atlikti
darbą. Bet jokiu būdu nesumažėjo
mūsų saugumo įsipareigojimai Balti-
jos šalims.  

– Jūs sakote, kad pasaulio
raida nėra vien progresyvi ir
manote, kad XXI a. gali būti dar
kruvinesnis ir sudėtingesnis nei
praėjęs. Kokiais argumentais
grindžiate savo spėjimą?  

– Jei pažiūrėsite į tas pasaulio
šalis, kur pramoninė revoliucija vyks-
ta labai sparčiai, pamatysite, kad
žmonių masės migruoja iš kaimo į
miestus, ten atsiranda naujų reli-
ginių, etinių, gentinių įtampų. Tai
vyksta Afrikoje, taip pat Azijoje. Tai
tie patys procesai, kurie XIX a. Euro-
poje sukėlė dramatiškų konfliktų.
Tuo pat metu greitėja technologijų
progresas, kuris yra labai teigiamas
reiškinys. Kita vertus, tai suteikia ga-
limybių greitai ir pigiai gaminti
veiksmingus ginklus. Šiandien net
maži Afrikos judėjimai turi ginklų,
kurie per šaltąjį karą buvo geriausi
amerikiečių ar Sovietų Sąjungos gin-
klai. Labai pažangios raketos ar
įrenginiai tampa vis labiau prieinami
net neturtinguose kraštuose, ku-
riuose vyksta siaubingi konfliktai. Be
viso to – dar ir pasaulio ekonomi-
ka tampa vis nepastovesnė, patiria
pakilimų ir kritimų, todėl žmonės
nuolat išgyvena ir išgyvens įvairiau-
sias krizes. Visų šių reiškinių derinys
verčia mane spėti, kad XXI a. gali
būti labai dramatiškas.

Kalbino 
Simona Aginskaitė

Lrt.lt

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

ties mokyklose.
Po pamokos įvyko lietuvių kalbos

mokytojų pokalbis apie pamoką, kur
buvo pasidalinta darbo patirtimi,
įvairiomis mintimis apie pamoką ir
apskritai apie lietuvių kalbos dėsty-
mą.

Apie savo darbą dvikalbėje aplin-
koje papasakojo Karaliaučiaus (Kali-
ningrado) 35 licėjaus mokytojas A.
Karmilavičius, o Violeta Lopetienė
apie lietuvių kalbos sustiprinto mo-
kymo būdus Karaliaučiaus (Kalinin-
grado) I. Kanto universitete. Kova-
lenko Vita pasidalijo mintimis apie
istorijos ir etnokultūros ryšį Tilžės
(Sovetsko) 3-je mokykloje. Ona Dru-
seikaitė iš Įsručio (Černiachovsko)

socialinio-pramonės koledžo papasa-
kojo apie projektinį dėstymo būdą
koledže. Irena Tiriuba iš Gumbinės
(Gusevo) 5-osios mokyklos pasidalijo
patirtimi apie lietuvių kalbos ir etno-
kultūros mokymą per vaikų folk-
lorinio ansamblio užsiėmimus. 

Seminaras įvyko aukštu lygiu
srities mastu ir labai malonu, kad
pagrindinių didžiųjų užsienio kalbų
šeimynoje surado savo vietą ir lietu-
vių kalba.

Dėkojame Karaliaučiaus (Kali-
ningrado) 35 licėjaus direktoriui V.
Koberiui ir lietuvių kalbos ir etno-
kultūros mokytojui A. Karmilavičiui
už sumanymą ir organizacinius rū-
pesčius.

Atvirą pamoką veda mokytojas A.
Karmilavičius.
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,,CAFÉ ‘EMIGRANT’”

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kaip jau rašėme, likus keletui
die nų iki Tarptautinės teatro dienos
minėjimo, paskelbti geriausi Lietuvos
teatro menininkai ir jų darbai, pre-
tenduojantys į „Auksinio scenos kry -
žiaus” apdovanojimą. Tradiciškai
apdovanojimai bus įteikti Tarptau ti -
nės teatro dienos – ko vo 27-osios –
pro ga. Operetės/miu ziklo apdovanoji-
mo sąraše radome ir Juliaus Geniušo,
atvyksiančio diriguoti Lie tu vių Ope-
ros Či kagoje spektaklį Franz Lehar
,,Lin k s moji našlė”, pavardę. Kaip ir
atvykstantis šio spektaklio režisie-
rius Kęs tutis Jakštas, dirigentas pa-
siūlytas apdovanoti už jų bendrą dar-
bą Kauno valstybi nia me muzikinia-
me teatre  – Cy Cole man miu zik lą
„Mieloji Čariti” (,,Sweet Charity”). 

Tiems, kas nuo seno domisi Lie -
tu vių Operos veikla, lanko pastatymų
premjeras J. Geniušo pa var dė – ne
naujiena. Čikagoje 1996 m. jis diriga-
vo Kazimiero Viktoro Banaičio ,,Jū -
ratę ir Kastytį”, o 1997 m. – Friedrich
von Flotow ,,Martą”.

J. Geniušas (g. 1962 m. balandžio
10 Vilniuje), vyriausiasis Kauno vals -
tybinio mu zi kinio teatro dirigentas,
žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už -
sienyje, augo muzikos garsų ir meno
apsuptyje. Dirigento tėtis – taip pat
pianistas, ilga metis Lietuvos operos
ir baleto teatro vyriausiasis dirigen-
tas Rimas Ge niušas, mama – dai li -
nin kė Irena Žemaitytė-Geniu šienė.
Gar sių ir ži nomų svečių Geniušų na -
mai tikrai matė: daili ninkai, muzi -
kantai, dirigentai buvo laukiami ir
svetingai su tinkami. 

Tad nenuostabu, kad tiek J. Ge -
niušas, tiek jo metais vyresnis brolis
Petras, stulbinantis fantastiškais pia -
nisto gabumais, pasirinko muzikų
kelią. Šiuo keliu eina ir sūnėnas Lu -
kas (taip pat pianistas kaip ir tėtis
Petras), koncertuojantis ne tik gimto-
joje Maskvoje (Luko mama Ksenija
Knorre – pianistė ir pedagogė), bet ir
kitose pasaulio šalyse.  

1986 m. būsimasis dirigentas bai -
gė Lietuvos konservatorijos (dabar –
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
– LMTA) Jono Alek sos klasę ir jau
nuo tų pačių metų pradeda dirbti
Kauno muzikinio teatro dirigentu.
Nuo 1990 m. – šio teatro vyr. dirigen -
tas. Nuo 1992 m. diriguoja ir Lietu -
vos nacionaliniame operos ir baleto
teatre. J. Geniušas dirba ir pedagogi-
nį darbą, jis – LMTA Kauno fa  kul teto
docentas.

Dirigentas Julius Geniušas tęsia
savo tėvo, operos dirigento R. Geniu -
šo veiklą. Kauno valstybiniame mu zi -
kiniame teatre 1986 m. debiutavo  F.
Loewe miuziklu „Mano puikioji ledi”.
Šiuo metu teatre jis diriguoja didžiąją
dalį repertuaro spektaklių. Tarp
reikšmingiausių di ri gento dar bų:
Giuseppe Verdi operos „Ri go letas”,

„Traviata”, Ludwig van Beet hoven
opera „Fide lijas”, Gia co mo Pu ccini
„Madame Butterfly”, Charles Gou-
nod opera „Faustas”, Umberto Gior-
dano „An d rea Chénier”, Leo nard
Bernstein miu ziklas „West Side Sto-
ry” ir dau gelis kt. Kaip minėjau, jis
net du kartus talkino ir Lietuvių
Operos Čikagoje pastatymams.

J. Geniušas pastoviai rengia sim-
foninės muzikos programas, bendra -
darbiauja su Lietuvos valstybiniu or -
kestru, dirigavo sceninius kūrinius ir
simfoninės muzikos koncertus Lat -
vijoje, Estijoje, Vokietijoje, JAV, Švei -
carijoje. 

2004 m. J. Geniušas apdovanotas
Estijos Respublikos ,,Baltosios žvaig ž-
 dės” ordi nu už dalyvavimą tarptauti-
niame operos festivalyje Kurressare
saloje „Opera days”.

Visai neseniai – š. m.  sausio 22 d.
– Vilniaus Kongresų rūmuose įvyko
išskirtinis simfoninis koncertas „Di -
džiųjų švenčių Post Scriptum”. Jame
žiūrovai turėjo retą progą pamatyti
kartu koncertuojančius garsios Lie -
tu  vos muzikų dinastijos atstovus –
bro lius pianistą P. Geniušą ir Kauno
valstybinio muzikinio teatro vy riau -
siąjį dirigentą J. Geniušą.

Charizmatiškasis pianistas P.
Geniu šas prisipažįsta, kad broliai
vienoje muzikinėje salėje susitinka
nedažnai. ,,Esame ‘nulipdyti  iš vieno
molio’, tad scenoje ypač jaučiame
vienas kitą. Netgi kasdienėse situaci-
jose dažnai būna taip, kad kartu ty lė -
ję staiga vienu metu praveriame bur -
ną ir pa sakome tą pačią frazę. Mūsų
charakteriai ir mąstymas skiriasi, bet
kitame lygmenyje tarpusavio ryšys
ypač stiprus”, – apie save ir metais
jaunesnį brolį pasakojo P. Geniušas
,,balsas.lt” korespondentei.

Talentingasis dirigentas mano,
kad ir kokie bebūtų stiprūs kompozi-
torių vidiniai išgyvenimai, jų parašyti
kūriniai niekados nesulauktų sėk-
mės, jei juose atskleidžiami dalykai
neturėtų atgarsio klausytojų širdyse.
Julius Geniušas pažymi, kad kūriniui
atlikti reikalingas ne tik ga lingas
skambėjimas, bet ir neprie kaiš tingas
techninis atlikimas ir yra įsitikinęs,
kad Lietuvoje yra daug pui kių mu-
zikantų. 

Tad tikėsimės gerų žinių iš „Auk-
si nio scenos kry žiaus” apdovanojimų
komisijos ir, žinoma, su dideliu nekant-
rumu lauksime su si  tikimo su talen-
tingu dirigentu J. Ge niušu Čikagoje.

Lietuvių Operos premjera F. Le -
har ,,Linksmoji našlė” įvyks balan -
džio 25 d. 3 val. p. p. ,,Olympic Theat -
re”, 6134 W. Cermak Rd, Cicero, IL
60804. Informacija tel. 773-434-7919,
708-691-9114, 630-242-1888.

Bilietus į spektaklį galite įsigyti
parduodami krautuvėlėje ,,Lietuvėlė”
(5741 S. Harlem Ave, Chicago. IL
60638), ,,Lithuania Plaza Bakery&
Deli” (9921 S.Roberts Rd., Palos
Hills, IL 60465), ,,Atlantic Express”
(2719 W. 71 st St., Chicago). Taip pat
kiek vieną sekmadienį po 9 val. r. ir po
11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo J.
Matulaičio misijoje, Lemont. Bilietų
kaina – 40, 45, 50 ir 55 dol. Prašome
bilietus nusipirkti iš anksto, nes
spektaklio dieną jie bus brangesni.
Kovo 27 d. bilietai bus pardavinėjami
prieš ir po pamokų Maironio litua -
nistinėje mokykloje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont ir Čikagos lituanis -
tinėje mokykloje Jaunimo centre.

Julius Geniušas tęsia šeimos
muzikines tradicijas FAUSTAS STROLIA

Besibaigiant žiemai, man pa s -
kam bino veiklusis Laurynas Misevi -
čius tokiu reikalu – jis atsiųsiąs vieną
lietuvišką muzikinį filmą ,,Cafe ‘Emi -
g rant’” (DVD) iš lietuvių emi grantų
gyvenimo, klausdamas, gal galėčiau
pa rašyti straipsnį į lietuvišką spau dą.
Atsiuntė. Išklausiau. Filme dalyvauja
šešetas dainininkų-muzikan tų: 3 gi-
taristai, 1 grojantis klavišiniu sinteza-
toriumi ir būgnininkas. Pavardės pa-
žymėtos ne visų. Savo vaidybos gausa
ypač iš siskiria dainininkė Nijolė
Narmon taitė. Visi pasižymi minkš-
tais, šiltais tembrais ir aiškia into-
nacija. Beveik kiekvieną dainą solo
dainavo kitas dai nininkas. Viena dai-
na tekėjo po kitos kaip vientisas mon-
tažas. Fil me nuolatos keitėsi vaizdas
– matėsi tai solistai, tai kiti muzikan-
tai, tai žiūrovai iš arti ir toli. Trum-
pus tarpusavio pasikalbėjimus keitė
klausimai žiūrovams, tai vien į mo-
teris, ar vien į vy rus. O prožektoriai
įvairiomis spal vo mis žaismingai ap-
švietė ne tik ar tistus, bet ir žiūrovus.
Solistams pa bai gus savo posmus,
dažnai visi įsijungdavo dainuoti prie-
dainius. Muzi kinį įvairumą papildy-
davo, kai iš pos mo į kitą posmą an-
samblis labai vie ningai pakeisdavo
tonaciją, pakeliant dainą vienu tonu
aukščiau. Tokio pro fesionalaus atliki-
mo galėtum klau sytis ir klausytis ir,
rodos, niekada nepavargti! Be to, ir
žiūrovui yra kuo pasidžiaugti, nes
visos scenos pa traukliai surežisuotos.

Dainų teksto atžvilgiu malonu,
kai pabrėžiama teigiama buitis, pvz.,
,,gimiau pačiu laiku”, ,,o vis geriau
gyvent namuos”, ,,apie židi nį… pasė -
dėkim, pasidžiaukim dviese”, ,,visad
turėti viltį ir namus”, ,,miela, pa lin -
kėk man ištvermės”. Net negali būti
nemalonu krikščioniškai širdžiai
girdėti žodžius ,,sušildyk sielą, atleis-
ki melą”. 

Emigrantas, nors ir bando su -
kurti sau galvoseną, kad namai yra
ten, kur tu esi, mato ,,nelengvą kelią
prieš akis”, dažnas jų išgyvena ,,ne -
migą kas naktį”, nes negali už miršti
tėvynės: ,,o aš vienas – velnioniškai
vie nas – pasiilgęs giedorių gaidžių”,
,,o kad sugrįžtų vėlių vakaras kaipo
močiutės pasaka”. 

Patrioto-tėvynės žadintojo šūkiu
nuskambėjo eilutės ,,kada sustosim
save žudyt?”, ,,mūsų nedaug beli -
kę...” Bet čia pat tėvynei suteikiamas
šiltas komplimentas: ,,Tik Tu, Tė vy -
ne mano, manęs niekad neapvylei!”

Gal ir netyčia ar be didelio ap -
galvojimo prasmuko tokia jau dep re -
syvi ei lutė ,,mūsų šaliai visiškai esa -
me ne rei kalingi”, tokiais žodžiais
mes vie šai pažeminame savo tautą,
ku riai sa vo gyvenimą skyrė tautos
žadintojai Ku dirka, Basanavičius, Vy -
dūnas ir dėl kurios daugelis kitų savo
gyvybes pa aukojo.

Dainininkė N. Normantaitė įtiki-
nančiai sukūrė keletą skirtingų vaid-
menų. Pradžioj ji baro patarnautoja.
Vėliau – sugrįžusi iš Amerikos emi-
grantė, amerikietišku akcentu bando
sukritikuoti besiskiriantį Lietuvos
gy venimą. Norėdama užsirūkyti – ne -
susikalba. Pavartoja žodį ,,smoking”,
ką jos bendrininkas scenoje supranta
kaipo prašymą paskolinti elegantišką

kostiumą – ,,smokingą”. Labai jau
puikiai jai sekasi pavaizduoti vokie -
čių dainininkę Marlene Dietrich,
padainuojant Antrojo pasaulinio karo
metu labai populiarią dainą ,,Madam
Lily Marlė”. Atsiranda ir jūrų kapi-
tonas (dainininkas Romas Damb -
rauskas), su kuriuo gražiai ir pašoka
šokį ,,Marių žuvėdra”. Jaudinančiai
vėl Nijolė pasirodo kaip lietuvė moti-
na, nesulaukianti žinios nuo keletą
metų su emigrantais ,,dingusio” savo
Petriuko. Vėliau, užsidėjusi rausvą
spalvingą skarą, dar pavaizdavo či -
gonę – vieną iš ,,pačių didžiausių emi-
grančių”. 

Muzikinis filmas prasideda jai at -
liekant baro patarnautojos vaidmenį
scenoje, kai (solistas) Edmontas Či-
vinskas, pasistatęs savo lagaminą
vidury scenos, praleidžia šiame bare
paskutinį vakarą. Gražus sutapimas.
Tą vakarą iš emigracijos sugrįžta (so -
listas) Romas Dambrauskas. Pas pa -
da vėją užsisako puoduką airiškos ka -
vos. Kaip gerai žinome, tai kava su
gera ,,čerka” alkoholio. Pasigirsta dai -
nos žodžiai: ,,Sėsime prie židinio ug-
nies ir karališkas vynas mums pa dės”.

Lietuvio vardą kiek žemina sce -
na, kur padavėja į vyno stiklą įmeta
negyvą musę. Turbūt manoma, kad
tai juokinga. Be to, pavojinga svars -
tyti ir juoktis, kaip skirtingai žydai,
rusai ar norvegai į tai reaguoja. 

Gal verta paminėti ,,jau  dinančia
tema” atliktą dainą – ,,prima baleri-
na – Miss Europa Lie tuvoj”. Yra ir
daug kitų dainų. Sunku visas iš var -
dyti, nes jos viena kitą veja, tad norisi
padėti pieštuką ir pasidžiaugti, o ne
visą laiką gaudyti žodžius, nors jie ir
buvo ištarti su puikiausia tartimi. 

Žodžiu, L. Misevičiaus atsiųs-
tas filmas ,,Café ‘Emigrant’” – labai
patrauklus. Be abejonės, skambia ir
nesudarkyta lietuvių kalba atliktas
,,Café ‘Emigrant’” – tai profesionalų
lietuvių muzikantų meniškai atliktas
darbas, ką ypač norisi šiuo metu vie -
šai pabrėžti, nes, kaip skelbia ,,Drau -
gas”, š. m. balandžio pirmoje pu sėje
šių dainininkų-muzikantų grupė pa -
si rodys Philadelphia, PA, Baltimore,
MD, Hartford, CT, ir Elizabeth, NJ.
Tik ,,Draugo” skelbime vietoj Ed -
mondo Čivinsko skelbiamas Rolan -
das Janušas. (Edmondas Čivinskas
mi  rė š. m. vasario 24 d. – Red.) Ne -
paisant to, galimas dalykas, koncerte
gali pasirodyti ir daugiau aktorių ir
dainininkų, nes ir mano žiūrėtame
filme skelbiamos tik trys pavardės, o
pasirodo jie šešiese. Gero pasisekimo
atlikėjams ir rengėjams.

Julius Geniušas.
www.muzikinisteatras.lt nuotr.
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Margumynai

Bažnytinio paveldo muziejuje – Lietuvos
sakralinės auksakalystės paveldo aptarimas

Bažnytinio paveldo muziejuje
nuo 2010-ųjų metų vyksta Lietuvos
dailės istorikų draugijos viešųjų pas-
kaitų ciklas „Lietuvos dailės istorijos
eskizai”. Kovo 17 d., trečiadienį, vyko
paskaita „Liturginiai indai Lietuvos
bažnyčiose: funkcija, istorija, forma”.
Paskaitoje dr. Dalia Vasiliūnienė trum-
pai pristatė katalikiškose apeigose
naudojamų liturginių indų paskirtis,
jų funkcijos ir formų raidos istoriją,
bendrais bruožais apžvelgė Lietuvos
sakralinės auksakalystės paveldą.

Paskaitų ciklas apima platų kul-
tūrinių temų lauką. Švietimo projek-
tas „Lietuvos dailės istorijos eskizai”
skirtas besidomintiems Lietuvos kul-
tūra, dailės istorija ir paveldo klausi-
mais. Šį projektą Lietuvos dailės
istorikų draugija tęsia jau penktus
metus. Paskaitų tikslas – kuo plates-
nei visuomenei parodyti Lietuvos
dailės ir architektūros tyrinėjimų
gausius mokslinius atradimus. Pas-

kaitas skaito profesionalūs dailės
istorikai, pasirengę populiariai pris-
tatyti savo darbo rezultatus. 

Bernardinai.lt

A † A
EMILY BENDORAITIS-SVAZAS

Mirė 2010 m. kovo 22 d. Palos ligoninėje, sulaukusi 92 metų.
Gyveno Palos Park, IL.
Gimė Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1949 m.
Nuliūdę liko: sūnus Vitas ir Shirley Augustinius; duktė Alinia ir

Frank Higgins; sūnus George ir Maryann Smith Augustinius; anū-
kai Brad ir Mark Augustinius, Brian ir Benjamin Higgins.

A. a. Emily buvo žmona a. a. Jono Augustiniaus ir a. a. Vincento
Bendoraičio.

Daug metų dirbo Meyer Bros. – Chicago  kompanijoje.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 25 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v.

v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700
W.), Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 26 d. Iš laidojimo namų 9
val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčią (69th St. ir Washtenaw), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Emily bus palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.comPrezidento A. Smetonos dvaras europinės

paramos negaus
Ukmergės rajono savivaldybės

planai europinėmis lėšomis naujam
gyvenimui prikelti Taujėnų miškų
masyve ant Lėno ežero kranto stovin-
tį prezidento Antano Smetonos dvarą
žlugo.

Europos Sąjungos (ES) struk-
tūrinių fondų lėšas paveldui puoselėti
skirstanti Lietuvos verslo paramos
agentūra (LVPA) nusprendė, kad šis
dvaras tėra vietinės svarbos objektas,
tinkantis nebent šeimos renginiams
ir pobūviams rengti. Dėl to atsisaky-
ta finansuoti A. Smetonos dvaro pri-
taikymo šiandienos poreikiams pro-
jektą.

1934-aisiais pastatytas ir lietuvių
tautos vardu prezidentui A. Smeto-
nai 60-mečio proga padovanotas

dvaras paramos šaukiasi nuo pat Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo.
Pokariu tuberkuliozės gydykla, vė-
liau – psichikos ligonių vasarviete
buvęs dvaras ištuštėjo paskutiniame
XX a. dešimtmetyje. Tušti dvaro pas-
tatai priklausė valstybei, prižiūrėti
juos buvo patikėta Sveikatos apsau-
gos ministerijai.

Būta norinčiųjų privatizuoti A.
Smetonos dvarą. Kad jis liktų visuo-
menei, pirmieji susirūpino Ukmergės
šviesuoliai. Jie įkūrė nevyriausybinę
organizaciją ,,Pasaulio lietuvių na-
mai” ir ėmėsi žygių dvarui prikelti.
Tačiau visuomenininkų entuziazmas
po kiek laiko išblėso, A. Smetonos
dvaro atstatymu ėmė rūpintis objek-
tą savo žinion perėmusi Ukmergės
rajono savivaldybė. Ji savo lėšomis
parengė A. Smetonos dvaro atstaty-
mo projektus, jiems tikėtasi gauti
europinę paramą. Tačiau pirmasis
projektas, kuriuo siekta pritraukti 23
mln. litų, buvo atmestas. Antrąjį – 6
mln. litų vertės projektą, kuriam pa-
rengti savivaldybė išleido 150 tūkst.
litų, ištiko toks pat likimas.

BNS

Sunerimta dėl Lvovo architektūros paminklų
UNESCO atstovai yra sunerimę

dėl Lvovo (Ukraina) miesto istorinių
architektūros paminklų ateities.
Jiems esą reikia skubaus tyrimo ir
finansinės tarptautinės bendruome-
nės paramos, sako atstovai, ištyrę is-
torinių paminklų būklę ir restauravi-
mo projektus.

Įkurtas XIII a. Lvovas – miestas,
garsus, istorijos paminklais. Įvairių
stilių miesto architektūros rinkinys –

viena turtingiausių pasaulyje, tris
dešimtmečius UNESCO saugomo
kultūros paveldo sąraše.

Miestą apžiūrėję UNESCO atsto-
vai sako, kad reikia gero tyrimo, ar
Lvovo architektūros paminklai dera-
mai restauruojami. Pabrėžiama, kad
abejonių kelia šiuolaikinės detalės
senuose pastatuose, pvz., kai vietoje
medinių langų rėmų įdėti plastiki-
niai.                                       Lrt.lt

Dėmesys Dieveniškių liaudies architektūrai

Dieveniškių istoriniame regioni-
niame parke lankėsi Valstybinė kul-
tūros paveldo komisija. Didžiausias
dėmesys buvo skiriamas medinio
kultūros paveldo išsaugojimui. Dieve-
niškių apylinkės – garsios išlikusiais
gatviniais kaimais.

Drauge su Dieveniškių istorinio
regioninio parko vadovybės atstovais
buvo diskutuota paveldo apsaugos ir
išsaugojimo klausimais. Valstybinės
kultūros paveldo komisijos nariai,
apžiūrėję regioniniame parke esan-
čius vertingiausius etnografinius kai-
mus, nustatė, kad medinio kultūros
paveldo būklė nuolat blogėja ir se-
niesiems kaimams išsaugoti būtina
sutelkti visas galimas apsaugos prie-
mones.  

Dieveniškių istorinio regioninio

parko teritorijoje senieji kaimai –
lietuvių liaudies architektūros paliki-
mas, išlaikęs statybines tradicijas,
susijęs su valstiečiu buitimi, tauto-
daile. Šiuose kaimuose išlikę būdingi
tradicinės architektūros bruožai, ku-
riuose tebegyvuoja archainio gyveni-
mo būdo tradicijos, yra vertingi mate-
rialinės ir dvasinės kultūros objektai,
reikšmingi dabarčiai ir ateičiai, sau-
gotini kaip tautos etninio savitumo
garantas. Tai ilgaamžis vietinių sta-
tybos bei meno tradicijų plėtros, tob-
ulinimo bei pagrindinių kanonų susi-
formavimo rezultatas, kuriame išsi-
skiria etnografiniai regiono ypatu-
mai, atspindintys istorinių laiko-
tarpių pokyčius.

Valstybinės Saugomų 
teritorijų tarnybos info

Užutrakio dvaro sodyba atveria 
naująjį savo amžių

Šį įspūdingą dvarų kultūros
palikimą nuosekliai atkuria Trakų
istorinio nacionalinio parko vadovy-
bė. Pritaikant Užutrakio dvaro sody-
bą turizmo reikmėms, jau panaudota
daugiau nei 10 mln. litų Europos Są-
jungos struktūrinės paramos. 2006–

2008 m. restauruotas rūmų antrasis
aukštas, įrengtos inžinerinės siste-
mos, išvalytas vienas iš dvidešimties
tvenkinių. Šiuo metu pradedamas
antrasis šio dvaro ansamblio atkūri-
mo etapas. 

Bernardinai.lt
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�Kovo 26 d., penktadien į, 5 val.
p. p. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija ir Pasaulio lietuvių centras pa-
gal gavėnišką tradiciją visus kviečia
žu vies vakarienei. Žuvį tieks „Kuni -
gaikščių užeigos” virtuvė. Auka – 10
dol.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus penk-
tadienį, kovo 26 d., nuo 6 val. v. iki  7
val. v. dalyvauti maldoje ,,Viena tylios
maldos valanda”, kuri vyks Sisters of
St. Casimir Chapel, 2601 W. Mar -
quette Rd., Chicago, IL. Po maldos –
užkan džiai. Tokios tylios maldos va -
landos bus ruošiamos ir balandžio 30
d. bei gegužės 28 d. Daugiau informa-
cijos suteiks seselė Janine Golubickis
tel.: 630-243-8349.

�Jaunimo centro Moterų klubo
narės kovo 28 d., Verbų sekmadienį,
po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų
koplyčioje kviečia į tradicinius prieš -
velykinius priešpiečius Jaunimo cen-
tro kavinėje, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Šventinį stalą pa -
šventins tėvas Antanas Gražulis, SJ.
Savo apsilankymu paremsite Jauni -
mo centrą.

�Moterų klubas ,,Alatėja”  kvie -
čia kartu su jomis ir su aktore Audre
Budryte praleisti Verbų sekmadienio
popietę, kuri vyks kovo 28 d. 1 val. p.
p. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen-
tre. Auka – 10 dol..

��Dailininkės Aušrinės Kerr pa -
ro dos ,,Autobiografinės kryžkelės”
ati darymas Čiurlionio galerijoje, Jau -
nimo centre vyks balandžio 2 d.,
pen k ta dienį. Pradžia 7:30 val. v. Ati -
da ryme dalyvaus autorė.

�Čikagos lituanistinė mokykla
kviečia buvusius mokinius, mokyto-
jus, jų tėvelius ir  visus, kurie nori pa -
remti lietuvišką švietimą, ba landžio
17 d. 6 val. v. atvykti į pobūvį ,,Ho -
llywood žvaigždės”. Kaina asmeniui –
45 dol. Užsakant visą stalą – 40 dol.
Bilietus galima įsigyti tėvų ko mi teto
kambaryje, 5620 S. Cla re mont Ave.,
Chicago, IL 60636. 

�Vienos dalies monospektaklis
,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” bus
ro domas balandžio 18 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre.  Režisierius
Gy tis Padegimas.Vaidina Šiau lių dra -

mos  teatro aktorė Olita Dau tar  taitė.
Po spektaklio – poetės Liū nės Sute -
mos pagerbimas, kompak tinės plok š -
telės ,,Tebūnie” pristatymas.

�JAV LB Vi durio Vakarų apy gar -
dos valdyba ruo  šia keturių dienų iš -
vy ką autobusu į IX  Dainų šventę, To -
ronte.  Planuo ja  me išvykti iš Čikagos
penktadienį, liepos 2 d. Šeštadienį
numatoma apžvalginė ekskursija po
Toronto miestą. Sekmadienį, lie pos 4
d., visi dalyvau sime Dainų šven tėje.
Grįžtame į Či ka gą pirma die nį, liepos
5 d. Kelionei prašome užsiregistruoti
iki kovo 31 d. Išsa mes nę infor ma ciją
galite gauti pa skambinę Ire nai Vili -
mie nei tel.: 708-974-0591 arba parašę
el. pašto adresu: zvilimas@att.net

�Gavėnios rekolekcijos Nekal tai
Pra dė  tosios Švč. Mergelės Marijos
seserų vienuolyne, Put nam, CT vyks
kovo 26–28 dienomis. Rekolekcijų ves
kun. Arvydas Žygas. Regis tracija –
ko vo 26 d. 6:30 val. v. Rekolekcijos
prasidės kovo 26 d. 7:15 val. v. ir baig-
sis sekmadienio, kovo 28 d., pietu-
mis. Apie dalyvavimą pranešti ir 30
dol. registracijos mokestį adresu:
Immaculate Con cep tion Convent,
600 Liberty Hwy., Put nam, CT
06260. Tel. pasiteiravi mui: 860-928-
7955.

��2010 m. balandžio 9–11 dieno -
mis dr. Kristina Maciūnas ir Kerry
Secrest Neringos stovykloje vėl rengs
dvasinio atsinaujinimo savaitgalį
moterims. Informaciją apie šią gražią
tradiciją ir registracijos formą rasite
tinklalapyje: www.neringa.org

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

Aukokime Draugo fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių
ir kt. – progomis. Įamžinkime savo artimuo-
sius DRAUGO  FONDE.
,,Draugas” išaugino mūsų organizaci-
jas, mokyklas, fondus. ,,Draugas” infor-
muoja apie JAV Lietuvių Ben druo menės
veiklą.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose.
DF aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas

Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Čikagos lituanistinėje mokykloje šeštadienį, kovo 20 d., vyko Dainų diena. Vi sus atvykusius į mokyklą jau kieme pasitiko lietuviška muzika (aparatūrą tam
paruošė Dovilė Ruscitti). Mokyklos direktorės Jūratės Dovilienės sumanymu Jaunimo centro didžiosios salės viduryje ,,suliepsnojo” laužas, kurį gražiai ,,sudėjo”
tautodailės mokytojos Daiva Blažulionienė ir Ramunė Slavikienė. Laužas atrodė tikrai įspūdingai, daugelis vaikų pagalvojo, kad jis tikras. Mokinius stebino ir
mokytojų ansamblis – smuiku Rasa Stanevičienė, dainavo mokytoja Laima Latušinskienė, akordeonu grojo mokytoja Alina Šimkuvienė (nuotraukoje). Moki-
niai, susėdę aplink laužą taip pat dainavo lietuvių liaudies dainas.                                                                                    Laimos Apanavičienės nuotr.

VELYKAIČIŲ MARGINIMO PAMOKA
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje kovo 27 d., šeštadienį, 11 val. r.

dailininkės Rasa Ibianskienė ir Asta Zimkienė mokys kaip skutinėti meniškus
margučius, kurie papuoš šv. Velykų stalą ir bus puiki dovana svečiams ir
artimiesiems. 

Atsineškite dažytų, kietai virtų kiaušinių.
Pamokos kaina – 15 dol.; muziejaus nariams –12 dol.; vaikams iki 12 metų

– 5 dol..
Mes pasirūpinsime skutinėjimo peiliukais ir nuorodomis. Nemokamai

aplankysite muziejaus ekspozicijas  ir   a. a. Ramutės Plioplytės ypatingą mar-
gučių parodą. Po užsiėmimo bus rodomas Daivos Bilienskienės filmas
,,Lietuvių tradiciniai valgiai”. Bus vaišės.

Būtina iš anksto registruotis tel.: 773-582-6500.
This program is made possible in part by Grants from the Illinois Arts Council, Chicago

Department of Cultural Affairs, the ECPC.

Perku Vizgirdos, Rimšos,
Domšaičio, Kasiulio,
Žoromskio ir Varno 

tapybos darbus. 
Tel.: 708-349-0348

Amerikos lietuvių inžinierių
ir architektų sąjungos (ALIAS)
Čikagos skyrius š. m. balandžio 9
d., penktadienį, 7:30 val. v. Pasaulio
lietuvių centro didžiosios salės vaka -
ri nėje dalyje, Lemont, rengia meti -
nį susirinkimą ir kviečia narius bei
visuomenę pasiklausyti Donato Tijū -
nėlio, P.E., D.B.A., paskaitos ,,Kli ma -
to ir energetikos iššūkiai Kopen hagos
konferencijoje”. 

Kviečiame visus, kuriems rūpi
mū sų planetos ateitis, kurie pasimetę
prieštaringuose žiniasklaidos pra ne -
ši  muose apie globalinį atšilimą ir be -
viltiškai senkančius energijos ištek-
lius, atvykti ir pasiklausyti profesio -
nalo, dėstančio šiuos dalykus studen-
tams ir įdėmiai sekančio kontroversi-
jas, liečiančias klimatą ir pasaulinę
energetiką. 

Inžinierius D. Tijūnėlis dirbo
,,Union Carbide”, ,,Borg Warner” ir
,,Viskase” kompanijose, per dvide -
šimt metų profesoriavo Lake Forest
Graduate School of Management, o
dabar dėsto ,,Carbon Economy” ir
,,Che  mical Process & Process Sys -
te ms” kursus Illinois Institute of
Tech nology ir MBA kursus National-
Louis University. Donatas Tijūnėlis
prik lau sė International Executive
Service Corps ir vykdė įdomias už-
duotis Jor danijoje bei Ukrainoje.
Pereitų metų gale lankėsi Euro pos
Sąjungos  COP-5 klimato kon t ro lės
konferencijoje Kopenha goje. Apie tai
yra rašęs ,,Drau ge” ir mie lai su tiko
pasidalinti įspūdžiais ALIAS su -
sirinkime ir padiskutuoti  kli mato ir
energetikos ateities klausimais. 

Aurelija Dobrovolskienė

Profesorius Donatas Tijūnėlis.                 Nuotrauka iš asmeninio albumo


