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Miuncheno konferencija – naujû
pasiùlymû ir sprendimû kalvè

Vilnius, vasario 7 d. (LR amba-
sados Kanadoje info) – Kanados Se-
nato Užsienio reikalų ir tarptautinės
prekybos komiteto pirmininkė sena-
torė Raynell Andreychuk vasario 3–4
d. lankėsi Vilniuje, kur dalyvavo Rytų
Europos studijų centro, Konrado
Adenauerio fondo, Nacionalinio de-
mokratijos fondo ir Lietuvos Seimo
surengtoje tarptautinėje konferenci-
joje „Baltarusijos tarptautinių vykdy-

tojų susitikimas”.
Senatorė kartu su Lietuvos už-

sienio reikalų ministru Audroniumi
Ažubaliu ir Europos parlamentare
Laima Andrikiene kalbėjo simpoziu-
me, kuris aptarė temą „Tarptautinės
galimybės bandant išjudinti Baltaru-
sijos padėtį iš mirties taško”.

Vilniuje senatorė R. Andreychuk
susitiko su Krašto apsaugos ministre
Rasa Juknevičiene, Seimo pirminin-

kės pavaduotoju Česlovu Stankevi-
čiumi ir Seimo Užsienio reikalų ko-
miteto pirmininku Emanueliu Zinge-
riu, taip pat Kanados atstovybėje ap-
tarė pilietinės visuomenės iššūkius su
keliolika Baltarusijos opozicijos at-
stovų. Senatorė prisijungė ir prie Bal-
tarusijos studentų susitikimo Seime
su Vilniuje besilankančia JAV Kong-
reso delegacija.

Baltarusijos konferencijoje Vil-

niuje taip pat dalyvavo trys Kanados
nevyriausybinių organizacijų (NVO)
atstovai: University of Toronto poli-
tologijos profesorius ir NVO Rights &
Democracy tarybos pirmininkas Au-
rel Braun, tarptautinis žmogaus tei-
sių specialistas ir Rights & Democra-
cy tarybos narys David Matas, Cana-
dians for a Democratic Belarus pir-
mininkas Michael Mostyn.

Washington, DC, vasario 7 d.
(URM info/BNS) – Vasario 6 d. JAV
paminėtos 100-osios buvusio prezi-
dento Ronald Reagan gimimo meti-
nės. Ta proga buvo surengta keletas
oficialių atminimo renginių, vienas jų
– prie 2004 m. mirusio buvusio prezi-
dento kapo California valstijoje. Vis
dar labai populiarus R. Reagan pa-
laidotas savo prezidentinės bibliote-

kos teritorijoje Simi Valley, kur susi-
rinko buvę jo bendražygiai, draugai,
buvusi prezidento našlė Nancy Rea-
gan. Buvęs jo štabo vadovas ir buvęs
valstybės sekretorius James Baker
pabrėžė, kad ,,jo dėka mes didžiuoja-
mės būdami amerikiečiai”.

Lietuva yra dėkinga buvusiam
JAV prezidentui R. Reagan, kurio
nepalenkiamas pasipriešinimas „blo-

gio imperijai” atvėrė galimybę lietu-
viams atkovoti laisvę ir nepriklauso-
mybę. Tokius Lietuvos užsienio rei-
kalų ministro Audroniaus Ažubalio
žodžius perdavė Lietuvos ambasado-
rius JAV Žygimantas Pavilionis buvu-
sio JAV prezidento gimimo metinių
minėjime Simi Valley įkurtoje prezi-
dento bibliotekoje ir muziejuje.

Pasak Lietuvos ambasadoriaus
JAV, dėl R. Reagan vykdytos princi-
pingos politikos Sovietų Sąjungos at-
žvilgiu, Lietuvai ir kitoms paverg-
toms tautoms atsirado galimybė išsi-
kovoti laisvę, todėl neatsitiktinai bu-
vęs JAV vadovas drauge su buvusiu
Islandijos užsienio reikalų ministru
Jon Baldwin Hannibalssonn 1996 m.
buvo paskelbti pirmaisiais Lietuvos
sostinės garbės piliečiais.

Dalyvauti 40-ojo JAV prezidento
100-ųjų gimimo metinių minėjime Ž.
Pavilionį pakvietė R. Reagan fondas.

R. Reagan gimė 1911 m. vasario
6 d. Jis buvo 40-asis Jungtinių Ame-
rikos Valstijų prezidentas, šias parei-
gas ėjęs nuo 1981 iki 1989 metų. R.
Reagan mirė 2004 metų birželio 5
dieną.

Vilnius, vasario 5 d. (President.
lt) – Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė dalyvavo Miun-
cheno saugumo konferencijos darbe.
Joje buvo svarstyti plataus masto Eu-
roatlantinio saugumo bendruomenės
kūrimo klausimai, demokratijos plėt-
ros, kaip kovos su terorizmu svarba,
naujų saugumo priemonių svarba.

,,Tarptautinė Miuncheno konfe-
rencija yra labai svarbi ne tik Euro-
pai ir pasauliui, bet taip pat ir Lietu-
vai. Joje kalbame apie tas nuostatas,
kurios yra bendros tiek dabar vyks-
tantiems konfliktams Afrikoje, tiek ir
problemoms mūsų pasienyje, susiju-
sioms su Baltarusija. Matome nuosta-
tas, kai tautos ir žmonės nesutinka
su esamais režimais, mėgina juos
keisti, bet Vakarai ir pasaulis reaguo-
ja kitaip, negu reaguodavo anksčiau”,
– kalbėjo prezidentė D. Grybauskaitė.

Pasak Lietuvos vadovės, tai pačių
tautų apsisprendimas – jos turi apsis-

pręsti, kokios valdžios jos nori, o mes,
Vakarai, galime padėti bet kuriai tau-
tai subręsti, padėti jai pažinti ir su-
stiprėti, tačiau negalime diktuoti
kiekvienai tautai konkrečiai, kokią
sistemą ar kokį vadovą ji turi išsi-
rinkti.

,,Labai džiaugiuosi, kad toks
naujas požiūris buvo išreikštas tiek
britų premjero David Cameron, tiek
Vokietijos kanclerės Angela Merkel
kalbose. Tai atitinka taip pat ir mano
pažiūras mūsų kaimynų atžvilgiu.
Taigi ši kasmetinė konferencija, ku-
riai jau 47 metai, išlieka svarbi visam
pasauliui”, – kalbėjo Lietuvos vadovė.

Miuncheno konferencijos vado-
vas ambasadorius Wolfgang Ischin-
ger Lietuvos prezidentei įteikė
puokštę gėlių, dėkodamas už pasaky-
tą drąsią atidarymo kalbą, kuri, pa-
sak W. Ischinger, rado didelį atgarsį
tarp konferencijos dalyvių.

Nukelta į 6 psl.

Lietuvos Respublikos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė pasakė pagrindinę
kalbą kasmetinės Miuncheno konfe-
rencijos atidarymui skirtoje vakarie-
nėje. President.lt nuotr.

Buvusio JAV prezidento R. Reagan 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.
EPA nuotr.
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Gyd. ONA RADZEVIÇIENÈ

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
Redakcijos žodis

Nuo šios savaitės „Draugas”
bus leidžiamas tris kartus per
savaitę: antradieniais (12 pus-
lapių), ketvirtadieniais (16 psl.) ir
šeštadieniais (24 puslapių su
tradiciniu „Kultūros” priedu, re-
daguojamu Renatos Šerelytės).
Jei medžiagos turėsime daugiau,
„Draugas” pasieks Jus ir kiek sto-
rėlesnis, nei, tarkime, 12 ar 16
puslapių. Keletas pastabų: iki šiol
trečiadienį pasirodžiusį skyrelį
,,Skautybės kelias” dabar skai-
tykite ketvirtadienio „Drauge”, o
penktadienio sporto naujienas –
šeštadienio numeryje. Pasikeitus
leidžiamų numerių skaičiui šiek
tiek pasikeis ir „Draugo” išvaizda:
šriftas, pirmasis puslapis, dauge-
lio skyrių vieta laikraštyje. Ža-
dame pasiūlyti ir naujų skyrių,
bus ir kitų naujovių. „Draugo”
bendradarbius kviečiu ir toliau
mums rašyti, o skaitytojus – mus
skaityti. Viliuosi, jog tridienis
„Draugas” bus toks pat laukiamas
ir skaitomas.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Ar viską žinome
apie riebalų naudą?

Vieniems riebalai – didžiausias
priešas, kitiems – tik vienas iš mity-
bos elementų. O iš tiesų, ar viską ži-
nome apie teigiamą riebalų poveikį
žmogaus organizmui?

Gamtoje yra trys gyvybiškai būti-
nos medžiagų rūšys: riebalai, balty-
mai ir angliavandeniai. Riebalai – tai
svarbi širdies, smegenų, imuninių
ląstelių ir daugelio kitų organizmo
audinių ląstelių membranų sudeda-
moji medžiaga. Riebalai – tai gyvu-
linės ar augalinės kilmės organinės
medžiagos, kurios netirpsta vandeny-
je, bet gerai tirpsta organiniuose tir-
pikliuose. Yra skiriamos dvi riebalų
rūšys: ,,gerieji” riebalai, turintys mo-
nonesočiųjų ir polinesočiųjų riebalų
rūgščių ir, ,,blogieji”, turintys sočiųjų
riebalų rūgščių. Riebalai organizmui
yra reikalingi, kadangi jie atlieka ke-
letą svarbių funkcijų. Viena iš svar-
biausių ,,gerųjų” riebalų dalių yra po-
linesočiosios riebalų rūgštys, iš kurių
naudingiausios organizmui yra ome-
ga-3 ir omega-6.

Polinesočiosios riebalų rūgštys

Šios rūgštys (omega-3 ir omega-
6) yra vadinamos nepakeičiamomis
arba būtinomis riebalų rūgštimis. Jos
yra būtinos organizmui gaminant
įvairius biologinius junginius. Jei
organizmas negauna šių riebalinių
rūgščių, gali susirgti įvairiomis ligo-
mis, gali sutrikti vaikų protinis vys-
tymasis, regėjimas. Kadangi organiz-
mas šių rūgščių negali pasigaminti,
privalome gauti jų su maistu. Poli-
nesočiosios riebalinės rūgštys dau-
giausiai randamos augaliniame mais-
te, jų taip pat yra sukaupę jūrų gyvū-
nai. Omega-3 riebalų rūgštys naudo-
jamos hormonų – biologiškai aktyvių
medžiagų gamybai. Jos taip pat maži-
na ,,blogojo” cholesterolio kiekį, ma-
žina trigliceridų kiekį, sumažina
širdies ir kraujagyslių ligų išsivysty-
mo atvejus. Omega-3 riebalų rūgštys
mažina kraujo spaudimą, slopina
trombų susidarymą, didina krau-
jagyslių elastingumą, gerina ląstelių
sienelių pralaidumą, dalyvauja ląste-
lių gamyboje, palaiko gražią ir sveiką
odą. Pastebėtas poveikis nervų siste-
mos veiklai: gerina atmintį, padeda
įveikti stresą, mažina agresyvumą,
padeda esant depresijai. Polinesočio-
sios riebalų rūgštys stiprina imuni-
tetą.

Omega-3 riebalinių rūgščių ran-
dama linų sėmenyse, avokaduose,
alyvų ir kituose aliejuose, riešutuose,
žaliose daržovėse, o taip pat riebiose
jūrų žuvyse: lašišose, silkėse, sardi-
nose, skumbrėse bei tune. Naudin-
gesnės organizmui yra omega-3 rie-
balinės rūgštys, randamos jūrų gėry-
bėse, nes jos greičiau ir paprasčiau
panaudojamos biologiškai aktyvių
medžiagų gamybai.

Riebalai – pagrindinis
energijos šaltinis

Gebėjimas suteikti organizmui
energijos – viena iš svarbiausių rieba-
lų savybių. Sudegdamas 1 gramas
riebalų išskiria 9 energijos vienetus
(kalorijas), o toks pat kiekis anglia-

vandenių bei baltymų – tik 4 kalori-
jas. Nepakakankami vartojant rie-
balų tiek vaikams, tiek suaugusiems
gali išsivystyti hipotrofija (svorio
atsilikimas). Taip pat pastebėta, kad
keletą metų prieš pasireiškiant ner-
vinės anoreksijos (atsisakymas mais-
to) požymiams, ligoniai pradeda
riboti riebaus maisto vartojimą.

Apsaugo nuo ligų ir traumų

Riebalai – visų organizmo ląste-
lių membranų sudedamoji dalis, ga-
linti keisti įvairias membranų funkci-
jas. Jei pažeidžiama ląstelės mem-
brana, sutrinka ląstelės darbas ir ji
gali žūti. Riebalai naudojami labai
svarbių medžiagų – hormonų – gamy-
bai. Iš jų gaminami antinksčių hor-
monai kortikosteroidai, lytiniai hor-
monai estrogenai, androgenai ir kiti.
Būtent hormonai turi labai didelės
reikšmės svarbiausioms žmogaus
organizmo funkcijoms, jo sveikatos
būklei ir net išvaizdai. Riebalų sudė-
tinė dalis – ilgos grandinės poline-
sočiosios riebalų rūgštys – padeda
perduoti žinias iš vienų ląstelių į
kitas, pavyzdžiui, kokias medžiagas
pradėti gaminti – uždegimą skati-
nančias ar jį slopinančias. Sveikas
riebalinis sluoksnis yra svarbus ne
tik dėl estetinių priežaščių. Jis ap-
saugo vidaus organus nuo mecha-
ninio aplinkos poveikio, pvz., apsau-
go inkstus, kepenis, blužnį nuo trau-
mų. Daugeliui yra žinoma, jog rieba-
lai yra būtini tam, kad organizmas
galėtų įsisavinti tik juose tirps-
tančius vitaminus – vit. A, D, E, K.
Šių vitaminų mes gauname su mais-
tu, bet norint, kad organizmas juos
galėtų įsisavinti, jie turi ištirpti
riebaluose.

Riebalai yra būtini vaikų nervų
sistemai ir regėjimui

Jei kūdikių maiste nepakanka
riebalinių rūgščių, šių medžiagų ma-
žiau susikaupia galvos smegenyse bei
akies tinklainėje, o tai pablogina ner-
vų sistemos ir regėjimo funkcijas.
Šios išvados padarytos bandomųjų ty-
rimų su gyvūnais metu, taip pat ste-
bint augančius kūdikius. Tyrimų
metu taip pat nustatyta, kad vai-
kams, turintiems dėmesio sutrikimo
ar hiperaktyvumo problemų, rieba-
linės rūgštys sumažina šiam sutri-
kimui būdingus požymius. Jau seniai
yra įrodyta, kad jos taip pat padeda
gydant psichines ligas (šizofreniją,
įvairias depresijas).

Riebalus vartoti būtina

Saikingai vartoti riebalus – būti-
na, tik reikia atidžiai juos pasirinkti.
Žinoma, sveikiausi ir naudingiausi jie
yra gauti iš augalinių produktų:
įvairių aliejų, riešutų, taip pat riebios
žuvies, jūros gėrybių, kiaušinio try-
nių. Tokiu būdu gaunamų riebalų
organizmui per parą reikia 15–30
gramų. Paros valgiaraštyje riebalai
turėtų sudaryti apie 30 proc. kalorijų.
,,Blogieji riebalai’’, kurių sudėtyje
yra sočiosios riebalų rūgštys, turėtų
sudaryti ne daugiau kaip 10 proc., o

likusią turėtų sudaryti ,,gerieji’’
riebalai, turintys savo sudėtyje mo-
nonesočiųjų ir polinesočiųjų riebalų
rūgščių. Sočiųjų riebalinių rūgščių
gausu pieno produktuose: grietinėlė-
je, svieste, sūriuose, taip pat riebioje
mėsoje, perdirbtame maiste, šoko-
lade, palmių bei kokoso aliejuje.
Riebalai, turintys savo sudėtyje daug
sočiųjų rūgščių, kambario tempera-
tūroje būna kieti. Dauguma aliejų
yra sudaryti iš nesočiųjų rūgščių,
todėl jie yra skysti.

Riebalų pakaitalai

Į maisto gaminius dedami rie-
balų pakaitalai savo sudėtimi yra pa-
našūs į riebalus, tačiau turi mažiau
kalorijų. Tokių junginių molekulės
yra labai ilgos, todėl organizmas ne-
pajėgia jų įsisavinti. Riebalų pakai-
talų prekyboje nėra, tačiau juos nau-
doja maisto gamintojai įvairių maisto
produktų gamybai. Jų pridedama į
įvairius bulvių traškučius, šaldytus
konditerijos gaminius ir į ,,maistą be
riebalų”. Yra nustatyta, kad kai ku-
rie riebalų pakaitalai turi neigiamą
poveikį: trukdo organizmui įsisavinti
riebalus, kartais laisvina vidurius
(gali sukelti viduriavimą).

Dirbtiniai riebalai

Vienas iš dažniausiai pastaruoju
metu vartojamų dirbtinių riebalų yra
,,trans fat’’, žinomi kaip iš dalies
hidrinti daržovių aliejai (partialy
hydrogenated vegetable oils). ,,Trans
fat’’ gaunami prisotinus (pumping)
daržovių aliejus vandeniliu (Hydro-
gen), dėl to skystas aliejus tampa kie-
tu. Hidrintas aliejus yra pigus pro-
duktas, o jo pridėjus į konditerijos ga-
minius ir kai kuriuos maisto produk-
tus, jie įgauna skonį, formą, prailgi-
namas jų vartojimo laikas. ,,Trans
fat” taip pat plačiai naudojamas ver-
dant maistą riebaluose (frying), nes
juos galima naudoti keletą kartų, o
tai yra dar kenksmingiau sveikatai.

Jau 1990 metais mokslininkai
pastebėjo, kad dirbtiniai riebalai
padidina ,,blogojo” (LLD) cholestero-
lio kiekį ir sumažina ,,gerojo’’(HDL)
cholesterolio kiekį, taip padidindami
širdies ligų, insulto bei 2 tipo diabeto
išsivystymą. Pastaruoju metu ,,trans
fat’’ yra naudojami maisto gamybai,
o Federal Drug Administration lei-
džia atžymėti ,,0 gram trans fat’’ pro-
dukte, nors iš tikrųjų jų kiekis yra
0,5 gramo. Kol vyksta svarstymai
apie šių riebalų uždraudimą maisto
gamyboje, ,,Walmart’’ jau įsipareigo-
jo nuo 2015 m. nepardavinėti maisto
produktų, kurių gamybai naudojami
dirbtiniai riebalai. Būtų gerai, jei
,,Walmart’’ pasektų ir kiti maisto
pardavėjai bei gamintojai.

Tinkamai vartoti riebalus – tai
vartoti didesnį kiekį augalinių rie-
balų, o mažesnį – gyvulinių, bet ne-
sumažinti jų kiekio ar visiškai veng-
ti. Kiekvienas turime tinkamai pasi-
rinkti riebalų rūšį ir kiekį. Tai pa-
daryti tikrai verta, jei norime kuo
ilgiau išsaugoti sveikatą, gyventi
geriau ir ilgiau.

Paruošta remiantis Balsas.lt, Me-
gaukismaistu.lt, Edieta.lt, Wikipe-
dia.org ir ,,Chicago Tribune’’.
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Bendras ateitininkų ir
skautų projektas Lietuvoje
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Rozvita Vareikienė, naujoji Ateitininkų federacijos (AF) pirminin-
kė, visus ateitininkus kviečia skleisti idėjas visuomenėje ir tapti
viešaisiais intelektualais, besirūpinančiais visuomenei svarbiais

reikalais (,,Ateitis”, 2010 nr. 7). Nežinodamas visų detalių, negaliu teigti,
kad į jos kvietimą buvo tiesiogiai sureaguota, bet paskutinių keletos dienų
žinutės spaudoje yra tikrai daug žadančios.

2010 m. gruodžio 23 d. po ilgos ir sunkios ligos Romoje mirė Daniela
D’Ercole Lozoraitienė, Lietuvos atstovybės prie Šventojo Sosto vadovo,
ambasadoriaus Washington, DC ir Romoje, kandidato į Lietuvos prezi-
dentus Stasio Lozoraičio, jaunesniojo našlė. AF generalinė sekretorė Lai-
mutė Truškauskaitė savo žodyje visiems ateitininkams priminė, kad
Lietuva neteko ištikimos bičiulės, aktyvios Lietuvos laisvės bylos dalyvės.
,,Kiekvienas, kam teko bendrauti su velione, buvo šildomas jos žmogiškos
dvasios ir žavėjosi jos drąsa kalbėti tiesą, jos nenuilstama energija”, –
teigė ji. Po Stasio Lozoraičio mirties velionio našlė aktyviai dirbo Lietuvai
ir jos istorijai, tvarkė išeivijos dokumentus, diplomatijos archyvą, rūpinosi
jo perdavimu Lietuvai. AF generalinė sekretorė savo žodį baigia pastebė-
dama, kad tai buvo išskirtinis gyvenimas, išskirtinis likimas, išskirtinis
pasišventimas tautai, ne gimtajai, tačiau visa širdimi pamiltai lietuvių
tautai.

Sausio 22 d. Kaune Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje buvo aukojamos
šv. Mišios už Lozoraitienę, kurias atnašavo kun. Gintaras Vitkus, SJ. Visi
buvo kviečiami dalyvauti maldoje ir pasidalinti prisiminimais Agapės
metu po šv. Mišių. Tai gana kuklus, bet prasmingas iniciatyvos parodymas
visuomenėje. Kitas pavyzdėlis taip pat daug ką pasako.

Sausio 12 d. Lietuvių jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) pasirašė
sutartį su Švietimo mainų paramos fondu dėl programos, skirtos asociaci-
jų bendradarbiavimo su mokyklomis stiprinimo, ugdant jaunųjų asmenų
pilietiškumą ir tautiškumą, įgyvendinimo. Ši programa pradedama 2011-
ųjų sausio mėnesį, o jos pabaiga bus 2012-ųjų metų kovo mėn. Programos
partneriais sutiko tapti 128 šalies mokyklos. Programos dalyviais bus
4,200 jaunų žmonių, iš kurių 1,324 – iš kaimo vietovių. Pagrindinis pro-
gramos tikslas yra skatinti Lietuvos mokyklų ir jaunimo asociacijų ben-
dradarbiavimą ir didinti jų įtaką, įgyvendinant vaikų ir jaunimo nefor-
malų ugdymą, siekiant vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio auklėjimo.

Programos uždaviniai: stiprinti formaliojo švietimo įstaigų (mokyklų)
ir asociacijų bendradarbiavimą; neformaliojo ugdymo metodais ugdyti
vaikų ir jaunimo pilietines ir tautines kompetencijas; stiprinti asociacijų
ir mokyklų vaidmenį, ugdant Lietuvos vaikų ir jaunimo pilietiškumą bei
tautiškumą, skatinant sąmoningą tautinį ir pilietinį dalyvavimą; gerinti
mokytojų kompetenciją pilietinio ir tautinio ugdymo srityje; parengti pa-
vyzdinį asociacijų ir mokyklų partnerystės modelį; parengti gerosios pa-
tirties pavyzdžių rinkinį.

Programa remiama iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2007–2013
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mo-
kymosi visą gyvenimą” VP11-2.2-SMM-10-V priemonę ,,Neformaliojo
švietimo paslaugų plėtra”. Programą administruoja Švietimo mainų para-
mos fondas.

Pranešime spaudai mane erzina visai nereikalingas žodis ,,asociaci-
ja”, ypač, jog pačiame organizacijos pavadinime to žodžio visai nėra. Vietoj
jo matome ,,organizacija” – irgi nelietuvišką, bet akį mažiau rėžiantį žodį.
Gal šios programos tautiškumo skatinimo dalyje bus užkabintas reikalas
gryninti pačią lietuvių kalbą? Tokiu atveju pirmai pamokai turiu konk-
retų siūlymą – pakeisti ,,asociaciją” į ,,sąjungą” ir toliau naudoti tą žodį.

Kaip ten bebūtų, džiaugsmą kelia paties jaunimo pastangos rūpintis
jaunimo tautiniu auklėjimu. Matyt, gavus valdžios ir Europos Sąjungos
pritarimą, už durų nevalia palikti ,,pilietiškumo”, tad pilietiškumas ir
tautiškumas šioje programoje tampa tarsi dvyniai.

Taip pat džiugina konkrečios ateitininkų ir skautų pastangos ką nors
prasmingo kartu padaryti. Tokio ateitininkų ir skautų bendradarbiavimo
Lietuvoje vilties kibirkštėlė buvo pastebėta pernai vasarą įvykusioje prieš-
kongresinėje ateitininkų stovykloje Berčiūnuose, prie Panevėžio. Ten sto-
vyklos atidarymo iškilmėse ne tik dalyvavo pulkas uniformuotų skautų,
bet jie visos stovyklos metu gražiai prisidėjo prie tvarkos bei švaros palai-
kymo. Ten būdamas pagalvojau, kad laikai tikrai pasikeitė nuo 1930 me-
tų, kai Lietuvos tuometinė valdžia buvo uždraudusi moksleivių ateitinin-
kų veiklą, o skautų organizacija buvo suvalstybinta. Pradiniai lietuvių
skautų ir ateitininkų santykiai buvo gražūs ir prasmingi, bet apie tai –
kitoje mano skiltyje.

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.

www.draugas.org

SAULIUS SPURGA

Praėjusią savaitę Statistikos de-
partamentas paskelbė, kad 2010 me-
tais iš Lietuvos emigravo iki šiol di-
džiausias piliečių skaičius. Emigra-
ciją galima vertinti įvairiai. Pavyz-
džiui, ministras pirmininkas Andrius
Kubilius ir visa Vyriausybė į tai žvel-
gia šaltakraujiškai, didesnės proble-
mos nemato ir emigracijai neskiria
daug dėmesio. Pristatydamas sėkmės
trajektoriją „Lietuva 2030” Kubilius
pažymėjo, kad Lietuva nebėra uždara
teritorija, nebėra rezervatas lietu-
viams išlaikyti ir išsaugoti. Aš tikrai
pavydžiu šaltakraujiškumo ministrui
pirmininkui.

Beje, ar pastebėjome vieną dėme-
sio vertą dalyką: 2009-aisiais smar-
kiai kritus Lietuvos bendrajam vi-
daus produktui (BVP), krašto BVP
vienam gyventojui tapo bemaž lygus
atitinkamam Rusijos rodikliui. Iki tol
Lietuva pagal šį rodiklį buvo atsiplė-
šus nuo gretimos valstybės. Rusijos
BVP augimo spėlionės šiuo metu yra
geresnės. Žinoma, BVP lygis – dar ne
viskas. Lietuva, lygiuodamasi į Euro-
pą, turi visas galimybes sukurti tei-
singesnę, darnesnę visuomenę, kuri
nėra draskoma prieštaravimų. Tokia
visiems žmonėms sava valstybė taptų
tvirtu Lietuvos pranašumu. Ar tai
supranta mūsų Seimas, Vyriausybė?
Ar to tikslingai siekiama?

Dabar – apie kitą šios problemos
pusę. Kokių žmonių Lietuvai reikia?
Valdžios atstovai ima ir prasitaria,
kad nepatenkintieji iš Lietuvos gali
tiesiog imti ir išvykti. „Lenkai į
Lietuvos kultūrinį, politinį gyvenimą
įsijungia daug blogiau negu, sakykim,
rusai. Jie nemoka lietuviškai. Jeigu
jie nori gyventi Lietuvoje, jie turėtų
prie jos artėti, o ne tolti. Manau, kad
tie, kurie nori kitaip, tegul važiuoja į
Lenkiją – taigi laisvas judėjimas”, –
praėjusių metų spalį „Vilniaus die-
nai” pareiškė Seimo Užsienio reikalų
komiteto pirmininko pavaduotojas
Justinas Karosas. Tai mano atminty-
je mažiausiai trečias viešas aukštų
valdžios pareigūnų raginimas daliai
mūsų valstybės piliečių išvykti iš
Lietuvos.

Nesvarbu, kad čia kalbama apie
Lietuvos lenkus. Juk jie – Lietuvos
piliečiai. Todėl ir Seimo nariai, visa
valdžia privalo ieškoti išeičių spręsti
jų problemas. Pasiūlymas išvykti – tai
neįgalumo požymis, pasidavimas.
Taip eidami mes nežinia kur nuei-
sime. Tenka girdėti: dalis nusikaltė-
lių išvyko iš Lietuvos, todėl mums
tapo lengviau gyventi. Gėjai, žinoma,
taip pat turi išvykti. Patartina emi-
gruoti ir bedarbiams, kad tarnautojai
galėtų pasigirti gerinantys nedarbo
rodiklius. Nepatenkinti atlyginimais
mokytojai turėtų išvykti skinti pomi-
dorų. Iš tų, kurie priėmė kitos šalies
pilietybę, skubiai turi būti atimama
Lietuvos pilietybė.

Yra tam tikras bandymas mėgin-
ti supaprastinti kylančių problemų
sprendimus – atseit problemų neliks,
jei nebus jas keliančių žmonių. Tai
trumparegiškas požiūris, nes Lietu-

vai svarbus kiekvienas žmogus, juo-
lab šiuo metu, gyventojų skaičiui dra-
matiškai mažėjant. Lietuvos ateitis
priklausys nuo to, kiek žmonių ir jų
grupių atras joje savo vietą, kiek jų
bus įtraukta į valstybės kūrimą.

Niekada nekaltinčiau lietuvių
atgimimo patriarcho Jono Basanavi-
čiaus, regėjusio tautinės valstybės
viziją, besistengusio išgryninti lietu-
vybę. Jis svajojo ir elgėsi taip, kaip
buvo įprasta tuo laikotarpiu. XX
amžiaus pradžioje kelti tikslai buvo iš
esmės pasiekti, tačiau tiesa ir tai, kad
„gryninimas” vyko kai ką atribojant,
kai ko atsisakant ir kai ką išstu-
miant. Tai pratęsė tautos ir valstybės
nuolatinį traukimąsi, prasidėjusį
dar viduramžiais. Šiuo metu globa-
lizacijos sąlygomis vadovautis tokio-
mis nuostatomis būtų pražūtinga.
Pažiūrėkime, kaip tiesiog akyse kei-
čiasi Vakarų kraštų gyventojų sudė-
tis, kaip sparčiai ten kinta požiūriai,
nuostatos, taisyklės. Mūsų regione
globalizacija – ir jos konkretus aspek-
tas Europos Sąjunga – skatina kito-
kius reiškinius, pavyzdžiui, emigraci-
ją. Nebegalime išlikti tokie, kokie bu-
vome, o jei nenorėsime keistis – po-
kyčiai mus tiesiog nušluos. Galima
pastebėti, kad uždarumo, atsiriboji-
mo nuotaikos Lietuvoje sklinda iš
priešingų pusių, ir netikėtai pradeda
sutarti, rodos, nesuderinamų stovyk-
lų atstovai.

Prisigėrusi cinizmo valdžios no-
menklatūra suka žvilgsnį tik į tuos
žmones, kurie, kaip įsivaizduojama,
gali už juos balsuoti. Tų, kurie nėra
būsimi jų rinkėjai, galima be gailesčio
atsisakyti. Iš kitos pusės, yra tie, ku-
rie puoselėja senąjį požiūrį, senąsias
vertybes. Sakoma, kad Lietuva išliks,
jei tų vertybių bei nuostatų neišsiža-
dės. Kompromisai neįmanomi. Teko
girdėti per radiją, kai Romualdas
Ozolas kalbėjo esą tegul Lietuvoje
liks tik du milijonai žmonių, bet jie
bus atsparūs Rytų, Šiaurės, Vakarų ir
Pietų įtakai. Po pusmečio Ozolas jau
kalbėjo, kad tegul Lietuvoje liks ir
milijonas žmonių, bet Lietuva išliks.
Toks skaičių pataisymas gal atsitik-
tinis, bet negaliu joje neįžvelgti realy-
bės spaudimo. Nauja globalizacijos
realybė nesuderinama su tam tikrais,
tegul ir aukštais vakarykštės dienos
principais ir vertybėmis.

Abi srovės susilieja, atmesdamos
galimybę turėti kitos valstybės pi-
lietybę, klimpstama ir dėl pavardžių
rašymo. Beje, Konstituciniam Teis-
mui čia taip pat tenka savotiškas
vaidmuo: būtent jis tarsi sujungia
abiejų minėtų šalių požiūrius. Tačiau
politikai turi ieškoti pažangos, nes
galų gale jiems tenka didžiausia at-
sakomybė.

„Lietuvos žinios”

Saulius Spurga – Lietuvos žur-
nalistas, Mykolo Romerio universiteto
dėstytojas, sekretorius. Buvęs naujie-
nų svetainės Omni.lt vyr. redaktorius,
Balsas.lt redakcinės kolegijos pirmi-
ninkas. Dirbo „Laisvosios Europos
radijo“ korespondentu, savaitraščio
„Atgimimas“ redaktoriumi.

KIEKVIENAS ŽMOGUS
YRA SVARBUS
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Renginį vedė Ritonė Rudaitienė.

VVĮM atstovė spaudai Ramunė Kubi-
liūtė.

Apie savo patirtį savanoriaujant
VVĮM kalbėjo Indrė Bielskutė.

Su nauju VVĮM projektu supažindino Daina Čyvienė (viduryje).

Įspūdžiais iš seminaro Kaune dalijosi
Dalia Martinkienė.

Sukasi ,,Vaiko vartų į mokslą” veiklos ratas
Sausio paskutinę savaitę ,,Vaiko vartai į mokslą“ pakvietė į metinį pranešimą

DALIA CIDZIKAITÈ

Jeigu straipsnius spaudoje lai-
kysime bet kurios organizacijos veik-
los veidrodžiu, tai bene veikliausia ir
darbščiausia lietuviška organizacija
Čikagos apylinkėse praėjusiais me-
tais reikėtų laikyti ,,Vaiko vartus į
mokslą” (VVĮM), kuri šių metų
sausio 30 d., sekmadienį, į Pasaulio
lietuvių centrą (Lemont, IL) sukvietė
savo narius, rėmėjus ir tiesiog jai
atjaučiančius į jau ne pirmus metus
rengiamą metinį pranešimą.

,,Vaiko vartai į mokslą” (Child’s
Gate to Learning), savarankiška,
pelno nesiekianti organizacija, re-
gistruota Illinois valstijoje, įsikūrė
1998 m. Čikagoje su tikslu rūpintis
Lietuvos rizikos grupės šeimų vai-
kais. Organizacijos rėmėjų būreliai
veikia net keliuose JAV miestuose:
Cleveland (Ohio), Detroit (Michigan),
Philadelphia (Pennsylvania), Sunny
Hills (Florida) ir Washington, DC.
Žinia, jog metai turi 365 dienas, ir
VVĮM, atrodo, bando visas jas kuo
geriau išnaudoti ir įvairiais būdais
paremti 11 pomokyklinių dienos cen-
trų ir laikinosios globos namų Lie-
tuvoje: du Vilniuje, po vieną Kaune,
Marijampolėje, Kazlų Rūdoje, Nau-
jojoje Akmenėje, Rumbonyse, Užpa-
liuose, Žemaičių Kalvarijoje, Druski-
ninkuose ir Jonavoje. Praėjusiais
metais vienam iš VVĮM remiamų
dienos centrų Žemaičių Kalvarijos
,,Vilties vėrinėliams” (vadovė – psi-
chologė Jolanta Virbickienė) sukako
jau penkeri metai.

Praėjusių metų veikla įvairi
ir gausi

Vos metams prasidėjus, VVĮM
sulaukė ,,Lietuvos vyčių” dėmesio ir
pripažinimo – šios organizacijos Vi-
durio vakarų skyrius už darbą Lie-
tuvai ir pagalbą jos vaikams apdo-
vanojo VVĮM pažymėjimu ,,Award of
Distinction”, kurio įteikimas įvyko
2010 metų vasario 7 dieną Čikagoje,
beje, tą pačią dieną, kai Lemont vyko
ir VVĮM metinis pranešimas.

Balandžio 22–23 dienomis dvi
VVĮM narės – valdybos narė Dalia
Martinkienė ir VVĮM redakcinės
grupės narė, psichologė Gražina
Karaitienė – dalyvavo kas dveji metai
rengiamame seminare. Kaune vyku-
siame seminare ,,Tikiu, ugdau, ke-
liauju” buvo klausomasi ne tik pas-
kaitų, bet ir pristatyta atnaujinta
,,Charakterio ugdymo programa”.
Tai pirmoji iš penkių VVĮM paruoštų
auklėjimo programų, naudojamų
remiamuose centruose. Kitos yra:
D.R.A.S.A. (Drįsk rūkalų, alkoholio ir
svaigalų atsisakyti); S.A.U. (Sąmo-
ningos asmenybės ugdymas); ,,Žings-
niai į prasmingą gyvenimą” ir SPAR-
NAI (Socialinių problemų apžvalga ir
įveika).

Šių metų VVĮM metiniame pra-
nešime savo įspūdžiais apie seminarą
pasidalijusi Martinkienė pastebėjo,
jog Lietuvoje darbuotojos dirba pilna
jėga ir su meile ir džiaugiasi ne tik
VVĮM finansine parama, bet ir orga-
nizacijos narių dėmesiu. Todėl ji kvie-
tė visus, besilankančius Lietuvoje,
aplankyti ir VVĮM remiamus dienos
centrus.

Spalio 3 d. VVĮM surengė tradi-
cinius lėšų telkimo „Derliaus pietus”
PLC, o spalio 12 d. dvi VVĮM valdy-

bos narės Rita Venclovienė ir Ra-
munė Kubiliūtė Aušros TallatKelpša
DiRaimondo kvietimu dalyvavo ,,Ro-
tary Club” susirinkime, kurio metu
buvo papasakota apie VVĮM veiklą,
projektus, paramą 11 vaikų dienos
centrų.

Veiklos netrūko ir rėmėjų būre-
liams kitose valstijose. Cleveland,
Detroit, Philadelphia, Sunny Hills ir
Washington, DC būreliai rengė kol-
dūnų pietus, Velykų ir kalėdines va-
karienes, koncertus, dalyvavo mugė-
se.

Dovanų – du akordeonai

Atrodo, jog žodis apie VVĮM
gerus darbus sparčiai plinta. Gal
todėl vis daugiau atsiranda pagalbos
iš šalies. Kai kuriuos konkrečius
VVĮM projektus jau kuris laikas
paremia Rasos Šarauskienės ar vy-
resniųjų skaučių/skautininkių būre-
liai. Metinį pranešimą vedusi VVĮM
valdybos narė, viena iš renginių va-
dovių Ritonė Rudaitienė pasidžiau-
gė, jog neseniai iš stambaus rėmėjo
gauti dovanų du akordeonai, tokie
reikalingi savanoriams, dirbantiems
pomokyklinių centrų vasaros stovyk-
lose. O štai jau 11-ąjį kartą kovo 3–7
d. St. Petersburg, FL vyksiančio lie-
tuvių golfo turnyro ,,Florida Lit-
huanian Open” pelnas šiais metais
keliaus taip pat VVĮM veiklai pa-
remti.

Pasak VVĮM iždininko Ramojaus
Vaičio, kasmet į Lietuvą yra pasiun-
čiama apie 40,000 dol. Paprastai tai
daroma visai prieš naujuosius metus,
kad remiami centrai turėtų pinigų
maistui ir kitiems svarbiems daly-
kams pirkti, kol juos pasiekia parama
iš Lietuvos valdžios. Šiai dienai
VVĮM savo ižde turi apie 150,000
dol. (dalis jo yra indėlio lakštai (cer-
tificate of deposit), kita dalis – ban-
kuose).

Kuriamas dar vienas
pomokyklinis vaikų centras

Susirinkusieji į metinį pranešimą
buvo supažindinti su dar vienu VVĮM
projektu, vykdomu kartu su Seneca
House fondu, – naujo pomokyklinio
centro Šateikiuose, netoli Plungės,
įkūrimu. Apie jį sekmadienį kalbėjo
Daina Čyvienė, šiame projekte atsto-
vaujanti Ernest C. Raskauskas šei-
mos fondo ,,Seneca House” steigė-
jams Cathy ir Ernest C. Raskauskas.
Pasak Čyvienės, pomokyklinis vaikų
centras Šateikiuose bus paskutinis
Raskauskas projektas Lietuvoje,
kuriam jis nori skirti 250,000 JAV
dol. Šiuo metu jau yra surastas pas-
tatas, susitarta su pastato savininku
– Šv. Morkaus parapija – dėl 25 metų
nuomos, taip pat su savivaldybe, kuri
sutiko remti vaikų centrą, apmokant
vienos socialinės darbuotojos algą.
2010 metų gruodžio 3 d. įvykusio su-
sitikimo savivaldybėje metu buvo
nuspręsta įkurti viešąją įstaigą
,,Konstantino Raškausko vaikų die-
nos centrą”. Šateikių mokykloje šiuo
metu mokosi 170 vaikų, iš jų apie 70
vaikų priskirtini rizikos grupei.
Todėl, Čyvienės nuomone, toks cen-
tras yra ypač reikalingas šiam
miesteliui ir aplinkiniams kaimams.
Apie šį projektą ,,Drauge” bus rašo-
ma daugiau.

Dalis šių metų savanorių. Viktutės Siliūnienės nuotrauka
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Savanorė Vilija Aleksaitė. Savanoris Kovas Kulbis.

HARTFORD, CT

Savanorių veikla Lietuvoje –
viena iš įdomesnių VVĮM veiklų

Nuo pat įsikūrimo, daugiau nei
12 metų, VVĮM suteikia progą išeivi-
jos jaunimui dirbti savanoriais orga-
nizacijos remiamuose dienos cent-
ruose. Iki dabar apie 30 jaunuolių iš
JAV pasinaudojo tokia proga. Praė-
jusiais metais vasarą VVĮM remia-
muose dienos centruose dirbo keturi
savanoriai, o šiais metais norinčių
savanoriauti atsirado net 15! Gražų
2011 metų savanorių būrį pristatė
VVĮM valdybos narė Aldona Ka-
mantienė, uždavusi kiekvienam jų po
klausimą apie būsimą savanorišką
darbą Lietuvoje. Susirinkusiems kal-
bėjo ir buvusi ir šiais metais savanore
pasiryžusi būti Indrė Bielskutė.
Pasak jos, galimybė padirbėti sava-
nore viename iš VVĮM remiamų cen-
trų, dalyvavimas Kaune vykusiame
seminare privertė ją iš naujo pa-
mąstyti apie savanoriavimą Lietuvo-
je ir savo vietą jame. Kamantienė
džiaugėsi tokiu gausiu šių metų sava-
norių būriu, sakydama, jog dauge-
lis mūsų net neįsivaizduoja, kokias
dideles dovanas šie jaunuoliai par-

Hartford LB apylinkės metinis
susirinkimas

SIGITA ŠIMKUVIENÈ

Iš visų penkių Connecticut LB
apylinkių Hartford apylinkė – viena
iš gausiausių ir aktyviausių. Sekma-
dienį, sausio 9 dieną, po šv. Mišių baž-
nyčioje vyko apylinkės ataskaitinis-
rinkiminis susirinkimas.

Prie apylinkės veiklos labai prisi-
deda Švč. Trejybės parapija, jos kle-
bonas Jacob, gerai nusiteikęs lietu-
viams. Ši lietuviška parapija dar per-
nai atšventė savo 110 gyvavimo ju-
biliejų. Parapija turi savo chorą, ku-
rio ilgametis vadovas Jurgis Petkai-
tis yra subūręs gražų būrį parapijie-
čių. Šv. Mišių metu choro atliekamos
giesmes džiugina visų širdis.

Jau daug metų apylinkė rengia
tradicinius renginius: Nepriklauso-
mybės dienos minėjimą – Vasario 16-
ąją, Motinos dieną (gegužės 8 d.) ir
Birželio trėmimo dieną. Prie lietu-
viškos apylinkės veiklos svariai pri-
sideda lietuviška radijo valandėlė
,,Tėvynės garsai”, kurią administruo-
ja Dalia Dzikienė ir Saulius Dzikas.
Jų laidose galima pasiklausyti žinių
tiek iš vietinės lietuviškos veiklos,
tiek iš Lietuvos. Džiaugiamės, turė-
dami vienintelę apygardoje tautinių
šokių grupę ,,Berželis”, kuriai sėk-
mingai vadovauja Asta Nenortienė,
subūrusi įvairių kartų lietuvius. Ak-
tyviai veikia Hartford skautai, Lietu-
vos vyčiai, kavos klubas.

* * *
Apylinkės susirinkime žodį tarė

apylinkės pirmininkė Danutė Gra-

jauskienė. Ji pasidžiaugė savo valdy-
bos darbštumu, nauju, puikiu, jau
tradiciniu tapusiu renginiu – Bend-
ruomenės Kūčiomis, kurias antri
metai suruošė jos vadovaujama val-
dyba. Apylinkės iždininkas Jonas
Strimaitis perskaitė pranešimą apie
apylinkės iždo būklę. Niekam nepa-
siūlius perrinkti valdybos, senajai
sutikus ir toliau dirbti, ji liko tokios
pat sudėties: apylinkės pirmininkė –
Danutė Grajauskienė, vicepirminin-
kas – Viktoras Kogelis, iždininkas –
Jonas Strimaitis, sekretorė – Dan-
guolė Banevičienė, socialiniais reika-
lais ir toliau rūpinsis Kristina Šer-
mukšnienė, dr. R. Kriss-Krikščio-
kaitis palaikys ryšį su kitomis organi-
zacijomis, o renginių šeimininke liko
Liona Sawka.

Susirūpinimą kelia jaunų žmo-
nių abejingumas lietuviškai veiklai,
nors prieš keletą metų Hartford apy-
linkės valdyboje buvo keletas jaunų
veidų. Metas apylinkės valdybai su-
sirūpinti ir dar kartą pabandyti
įtraukti į savo būrį jaunesnios kartos
lietuvius.

Hartford apylinkės valdybos nu-
tarimu Connecticut apygardos Padė-
kos raštai buvo įteikti vicepirminin-
kui Viktorui Kogeliui, Reginai ir Eu-
genijui Žiūriams, Jonui Strimaičiui
už nuoširdų darbą ruošiant apylinkės
renginius, rūpinantis lietuviškos pa-
rapijos reikalais.

Sigita Šimkuvienė – JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkė.

Hartford LB apylinkės valdyba. Sigitos Šimkuvienės nuotr.

REMKIME
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS
,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORGRenginio dalyviams yra apie ką pakalbėti. Viršutinėje nuotraukoje (v.) J. Ba-

kaitienė, apatinėje nuotraukoje T. Rudaitis (v.) ir A. Bakaitis (d.).
Dalios Cidzikaitės nuotraukos

siveš iš Lietuvos.

Reikalinga visokia
parama

Metinis VVĮM pranešimas yra ne
tik puiki proga pasidžiaugti darbin-
gais metais ir prasminga veikla, bet
ir padėkoti organizacijos rėmėjams.
Kaip sakė Rudaitienė, nors organi-
zacija yra sulaukusi paramos iš
Lietuvių Fondo ir ,,Seneca House”,
daugiausia lėšų ateina iš pavienių
asmenų – pensininkų, rėmėjų būre-
lių, valdybos ruošiamų lėšų telkimo
renginių. ,,Mūsų teikiama parama
tebėra kritiškai reikalinga – susi-
rinkusiems priminė Rudaitienė, –
nes, pasibaigus valdžios skiriamai
paramai, centrai kartais turi laukti
net daugiau kaip tris mėnesius, kol
juos pasiekia nauji pinigai.” Rei-
kalinga ne tik finansinė, bet ir mora-
linė parama. Ne mažiau svarbus yra
ir padrąsinantis, palaikantis žodis ar
šiltas rūbas, kurių šiais metais Lie-
tuvos pomokyklinių centrų vaikams
parūpino Zita Dapkienė, Valė Kli-
knienė, Irena Kirkuvienė, Marija
Nalienė ir Irena Bukaveckienė.
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Imigrant¨ vaikai prival∂s mok∂ti angl¨ kalbâ

Miuncheno konferencija – naujû
pasiùlymû ir sprendimû kalvè

Londonas, vasario 7 d. (Tiesa.
com) – Jungtinės Karalystės (JK)
premjeras David Cameron pareiškė,
jog imigrantų pareiga yra išmokyti
savo vaikus anglų kalbos prieš jiems
pradedant lankyti mokyklas, skelbia
„The Daily Mail”. Taip pat politikas
pažadėjo sugriežtinti tvarką, pagal
kurią atvykstantys į Britaniją gyven-
ti žmonės bus tikrinami, ar jų anglų
kalbos mokėjimo lygis yra pakanka-
mas.

Teigiama, kad vieno iš šešių Bri-
tanijos vaikų gimtoji kalba nėra ang-
lų. Vyriausybė mano, jog į šalį atvykę
vaikai turi geresnes gyvenimo gali-
mybes, jei jų tėvai turi gerus kalbos
įgūdžius.

D. Cameron šia tema prakalbo po
to, kai vienas parlamento narys pasi-
skundė, jog jo atstovaujamoje vieto-
vėje Yorkshire grafystėje „per daug”
vaikų į mokyklą ateina nemokėdami
valstybinės kalbos.

Neseniai atliktas tyrimas parodė,
kad kai kuriose Londono mokyklose
vaikai, kurių anglų kalba yra pirmoji,
sudaro mažumą. Birmingham, Brad-
ford ir Leicester pradinėse mokyklose
40 proc. mokinių yra iš ne anglakal-
bių šeimų.

Nuo rugsėjo mėnesio valdžia įve-
dė privalomą anglų kalbos testą už-
sieniečiams, norintiems susituokti su
Britanijos piliečiais ir atvykti gyventi
į šalį.

Roma, vasario 7 d. (Tiesa.com) –
Norintiems dalyvauti popiežiaus Jo-
no Pauliaus II beatifikacijos iškilmė-
se Romoje gegužės 1 d. nei kvietimo,
nei bilieto nereikės, nes dalyvavimas
yra atviras visiems tikintiesiems.

Visai tikėtina, kad Jono Pauliaus
II skelbimo palaimintuoju iškilmės
Romoje galės sulaukti, panašiai kaip
per laidotuves 2005 metais, didžiulio
žmonių antplūdžio – kai kas spėja,
jog atvyks net 2,5 mln. maldininkų.
Ypač daug piligrimų laukiama at-
vykstant į Amžinąjį miestą iš Jono
Pauliaus II gimtosios Lenkijos.

Daugumoje Romos viešbučių jau
neliko laisvų vietų, nors jų kainos ir
patrigubėjo: už kambarius, kurie
paprastai kainuoja apie 100 eurų, da-

bar prašoma daugiau nei 300 eurų.
Kadangi Šv. Petro aikštėje telpa „tik”
keli šimtai tūkstančių žmonių, aplin-
kinėse gatvėse bus įrengti didžiuliai
ekranai, kad tikintieji galėtų stebėti
iškilmes, kuriai vadovaus popiežius
Benediktas XVI.

Beatifikacijos apeigos vyks Vati-
kane Atvelykio, arba Dievo Gailestin-
gumo šventės, sekmadienį. Po šių iš-
kilmių popiežiaus Jono Pauliaus II
palaikai bus perlaidoti Šv. Petro bazi-
likoje. Jo žemiškų palaikų poilsio vie-
ta bus Šv. Sebastijono koplyčios alto-
rius, netoli apaštalo šv. Petro kapo ir
prie keliasdešimties kitų Šv. Petro ba-
zilikoje palaidotų popiežių, kurių kai
kurie yra Bažnyčios palaimintieji ir
šventieji.

Toronto, vasario 7 d. (Lietuvos
ambasados Toronto info) – Lietuvos
ambasada Kanadoje kartu su Latvi-
jos ir Estijos ambasadomis sausio
29–30 dienomis Toronto mieste vy-
kusioje tarptautinėje turizmo paro-
doje lankytojus kvietė aplankyti Bal-
tijos šalis. Bendrą Baltijos šalių sten-
dą aplankę svečiai galėjo susipažinti
su patrauklia ir įvairiapuse Baltijos
regiono turizmo pasiūla.

Paroda „Ultimate Travel Show”
kasmet vyksta Toronto miesto centre
parodų ir konferencijų patalpose ir
sulaukia šimtų kelionėmis besido-
minčių lankytojų – turizmo firmų at-
stovų ir keliauti besiruošiančių kana-
diečių.

Lietuviai pripažinti pažangiausio
pasaulyje lazerio k∆r∂jais

Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos vadovė pabrėžė, jog

glaudus ir tikrai veikiantis Vakarų ir
Rusijos bendradarbiavimas yra itin
svarbus euroatlantiniam saugumui.
Tačiau tikrai pažangai pasiekti, pa-
sak prezidentės, dideles kliūtis kelia
pasenę stereotipai ir požiūrių inertiš-
kumas.

,,Dar vienas svarbus NATO
aukščiausiojo lygio susitikime Lisa-
bonoje pasiektas sprendimas yra
sprendimas dėl priešraketinės gyny-
bos. Glaudus bendradarbiavimas su
visais partneriais ir ypač su Rusija –
itin svarbus. NATO visiems suintere-
suotiems partneriams pateikė pla-
taus bendradarbiavimo pasiūlymą,
kuris, labai tikiuosi, bus priimtas. Ta-
čiau vargu ar gali būti priimtinas siū-
lymas padalyti Europą į geografines
gynybos zonas. Juk praėjo vos 20 me-
tų nuo to laiko, kai iš Europos žemė-
lapio išnyko skiriamosios linijos. Bū-
tų sunku paaiškinti Lietuvos žmo-

nėms, kodėl reikia naujų”, – sakė pre-
zidentė D. Grybauskaitė. Pasak pre-
zidentės, kelias į sėkmę eina per pa-
sitikėjimo kūrimą mažais žingsne-
liais. Jei nesutariama vienose srityse,
reikia bendradarbiauti tose, kuriose
sutariama.

Šalies vadovė taip pat pasisakė
apie Miuncheno konferencijos metu
įvykusį JAV valstybės sekretorės
Hillary Clinton ir Rusijos užsienio
reikalų ministro Sergej Lavrov apsi-
keitimą naujos strateginės ginkluotės
mažinimo sutarties START patvirti-
nimo dokumentais.

,,Ši sutartis simbolizuoja atsa-
kingą bendradarbiavimą, į kurį visi
esame pasirengę investuoti. Bendra-
darbiavimą, kuriam visų pirma reikia
daugiau abipusio pasitikėjimo, atvi-
rumo ir skaidrumo. Nes tai yra kuras
bendradrabiavimo varikliui. Be jo
mašina sustos ir įsijungs pavojaus
signalas”, – kalbėjo Lietuvos vadovė.

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) –
2010 metų Tolerancijos žmogaus var-
das skirtas tinklalapio bernardinai.lt
redaktoriui Andriui Navickui. Jis
Kaune vykusiose iškilmėse tradiciš-
kai buvo apdovanotas skulptoriaus
Edmundo Frėjaus sukurtu atminimo
medaliu ir diplomu. ,,Sugiharos fon-
das – Diplomatai už gyvybę” šiam
vardui dar buvo siūlęs filosofę, publi-
cistę Nidą Vasiliauskaitę, įvairių so-
cialinių projektų sumanytojų ir va-
dovą Algirdą Davidavičių bei pedago-
gą Vytautą Toleikį.

Tolerancijos žmogaus vardas ski-
riamas asmeniui, savo veiksmais, vie-
šu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stoju-
siam prieš ksenofobijos bei antisemi-
tizmo, kitaminčių, kitatikių bei kita-
taučių persekiojimą, pasisakiusiam
prieš smurto, prievartos ir radikaliz-
mo apraiškas visuomeniniame ir poli-
tiniame Lietuvos gyvenime.

Tolerancijos žmogų, atsižvelgda-
ma į visuomeninės specialistų komi-
sijos siūlymus, renka Sugiharos fon-
do valdyba. Pirmasis metų Toleran-
cijos žmogaus apdovanojimas 2002
m. sausį buvo įteiktas vieninteliam
gyvam likusiam Medininkų žudynių
liudininkui Tomui Šernui. Vėliau me-
tų Tolerancijos žmogaus vardas atite-
ko profesorei Irenai Veisaitei, žurna-
listui Algimantui Čekuoliui, režisie-
riui Sauliui Beržiniui, pranciškonų
vienuoliui, kunigui Arūnui Peškai-
čiui, psichologui Robertui Povilaičiui,
atlikėjai Jurgai Šeduikytei ir žurna-
listui Mykolui Drungai. 2009 m. To-
lerancijos žmogaus apdovanojimas

atiteko poetui, vertėjui ir eseistui
profesoriui Tomui Venclovai. Tarp
metų Tolerancijos žmogumi išrinktų-
jų buvo daugelis visuomenėje žinomų
žmonių, aktyviai reiškiančių savo
vertybinę ir pilietinę nuostatą: rašy-
toja Jurga Ivanauskaitė, žurnalistas
Romas Sakadolskis, dvasininkai Ju-
lius Sasnauskas ir Vaclovas Aliulis
smuikininkas Martynas Švėgžda von
Bekeris, teisininkas Dainius Žalimas,
politikos apžvalgininkas ir komenta-
torius Kęstutis Girnius ir kt.

Fondas įkurtas siekiant išsaugoti
Japonijos diplomato Ch. Sugiharos ir
Nyderlandų garbės konsulo Jan
Zwartendijk atminimą bei skleisti pi-
lietinės visuomenės ir tolerancijos
idėjas. Kaune rezidavęs Japonijos
diplomatas Ch. Sugihara per Antrąjį
pasaulinį karą nuo nacių persekioji-
mo padėjo išsigelbėti tūkstančiams
žydų.

Roma ruošiasi priimti maldininkus

Vilnius, vasario 7 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos bendrovei „Ekspla” gar-
siuose San Francisco mieste vyku-
siuose apdovanojimuose „Prism
Awards for Photonics Innovation”
įteiktas geriausio metų lazerio apdo-
vanojimas.

Bendrovės sukurtas lazeris
„NT200” pripažintas pažangiausiu
pasaulyje 2010 m. gaminiu moksli-
niams tyrimams skirtų lazerių kate-
gorijoje. Tai – pirmas kartas, kai Lie-
tuvos lazerių gamintojui įteikiamas
toks tarptautinis apdovanojimas.

„Apdovanojimuose, kurie yra
tarsi šios srities ‘Oskar’ įvertinimas,
teko varžytis su didžiausiais pasaulio
lazerių gamintojais ir tokiomis tarp-
tautinėmis bendrovėmis kaip ‘Gene-
ral Electric’. Šių apdovanojimų kelių
metų istorijoje esame pirmoji įmonė
iš Rytų ir Vidurio Europos, apskritai
patekusi tarp apdovanotųjų. Taigi šis
laimėjimas – ir aukštas mūsų kolek-
tyvo įvertinimas, ir puiki Lietuvos,
kaip aukštųjų technologijų šalies,
reklama”, – sakė bendrovės „Ekspla”
direktorius Kęstutis Jasiūnas.

Apdovanojimas „Prism Awards
for Photonics Innovation” šiemet
įteiktas devyniose kategorijose.
Bendrovė „General Electric” įvertin-
ta už sukurtą naują lazerinę sistemą,
kuri vienu metu gali atlikti net aš-
tuonis skirtingus vandens kokybės
testus. Gynybos ir saugumo srityje
pažangiausiu gaminius pripažintas
kitos JAV bendrovės sukurtas nešio-
jamas lazerinis prietaisas, skirtas per
atstumą aptikti įvairias medžiagas,
tarp jų – ir sprogstamus įtaisus.

Lietuvių sukurtas „NT200” la-
zeris yra pirmasis pasaulyje kiloher-

cinis derinamojo bangos ilgio lazeris.
Jame panaudota nauja technologija
atvėrė naujas medžiagų tyrimų gali-
mybes, prietaisas leis atlikti moksli-
nius tyrimus kur kas greičiau ir gauti
tikslesnius rezultatus. Pristatytas
pasaulinėje rinkoje „NT200” lazeris
iš karto sulaukė didelio susidomėjimo
tarp užsienio mokslininkų. Jį jau yra
įsigiję tyrimų centrai iš JAV, Japoni-
jos, Šveicarijos, Pietų Korėjos.

Dėl pažangiausio gaminio vardo
Lietuvos bendrovė „Ekspla” varžėsi
su vienu iš didžiausių pasaulyje laze-
rių gamintojų JAV bendrove „Cohe-
rent”, Kanados bendrove ir Europos
pietų observatorija. Dar vienas nau-
jas „Eksplos” lazeris yra panaudotas
ir JAV bendrovės „Anasys Instru-
ments” įrenginyje, kuris buvo apdo-
vanotas tarp trijų geriausių gaminių
itin tiksliems matavimams skirtų fo-
tonikos produktų kategorijoje.

Apdovanojimais „Prism Awards
for Photonics Innovation” siekiama
pagerbti bendroves, sukūrusias nau-
jausias šviesos technologijas ir pa-
žangiausius produktus.

Bendrovė „Ekspla” – viena di-
džiausių lazerinių technologijų įmo-
nių Lietuvoje. Bendrovė eksportuoja
94 proc. gaminamų produktų, juos
parduoda 40 pasaulio šalių. „Ekspla”
užima daugiau kaip pusę pasaulinės
mokslinių pikosekundinių lazerių
rinkos, tarp jos klientų – garsūs pa-
saulyje universitetai, tyrimų centrai,
pramonės įmonės. „Eksmos” grupei
priklausančioje bendrovėje dirba 90
aukštos kvalifikacijos darbuotojų,
ketvirtadalio iš jų veikla susijusi su
moksliniais tyrimais ir eksperimen-
tine plėtra.

Tolerancijos žmogumi paskelbtas
Andrius Navickas

Andrius Navickas.
lrytas.lt nuotr.
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BRIUSELIS
Europos Parlamento pašto sky-

riuje, esančiame vos už kelių šimtų
metrų nuo tos vietos, kur vyksta
Europos Sąjungos viršūnių susitiki-
mas, įvykdytas ginkluotas išpuolis,
kuriame dalyvavo du plėšikai. Poli-
cija tiria įvykį. Pasak britų konserva-
torių europarlamentarų, kurie savo
nuomonę pareiškė socialiniame tin-
kle ,,Twitter”, EP tarnybos šitaip už-
puolamos ,,jau trečią kartą per dve-
jus metus”; tai rodo, jog rūpinimasis
saugumu čia yra ,,absurdiškas”.
Teritorija aplink ES institucijas nuo
ankstyvo ryto buvo griežtai saugoma,
kai prie savo kolegų 27 valstybių
vadovų derybose prisijungė Britani-
jos ministras pirmininkas D. Came-
ron, Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy ir Vokietijos kanclerė Angela
Merkel.

LONDONAS
Londono teisme prasideda prieš-

taringai vertinamo ,,WikiLeaks” tin-
klalapio steigėjo ir idėjinio vado Julian
Assange ekstradicijos klausimo svars-
tymas. Jau anksčiau J. Assange advo-
katas Didžiosios Britanijos žiniask-
laidai sakė, kad jo klientui pateikti
kaltinimai yra per menki, kad būtų
galima siekti jo išdavimo Švedijai.

TBILISIS
Gruzija susidomėjusi grupės JAV

senatorių pasiūlymu, kuriame teigia-
ma, kad Tbilisis galėtų šalies teritori-
joje įkurti priešraketinės gynybos
radarą, pareiškė Gruzijos užsienio
reikalų viceministras David Džala-
ganija. Keturi JAV senatoriai respub-
likonai – John Kyl, James Risch,
Mark Kirk ir James Inhofe – pasiun-
tė laišką JAV gynybos sekretoriui Ro-
bert Gates, kuriame siūloma Gru-
zijoje įkurti TPY-2 priešraketinės
gynybos radarą.

PARYŽIUS
Daugiau nei 100 žmonių iš Euro-

pos šalių mokomi ir treniruojami te-
roristų grupuotės ,,al Qaeda” stovyk-
lose Pakistano ir Afganistano pa-
sienyje, rašo laikraštis ,,Le Figaro”,

gavęs galimybę susipažinti su Pran-
cūzijos kontržvalgybos dokumentais.
Prancūzijos kontržvalgybos duo-
menimis, mažiau nei prieš trejus
metus Pakistano ir Afganistano pa-
sienyje teroristų stovyklose išėjo
parengimą ,,tik keli” europiečiai.

MASKVA
Antrojo pasaulinio karo pabaigo-

je iš nacistinės Vokietijos nelaisvės
buvo išlaisvinti 1.800,000 sovietinių
karių, iš kurių 344,000 po to buvo
nuteisti tėvynėje. Tai pranešė Rusijos
gynybos ministerijos žuvusiųjų gi-
nant Tėvynę atminimo įamžinimo
valdybos viršininkas generolas majo-
ras Aleksandr Kirilin. Jis patikslino,
kad visi 1,8 mln. išlaisvintų iš ne-
laisvės karių buvo nukreipti į specia-
lius NKVD filtravimo lagerius, kur
buvo tikrinama, kiek jie buvo kalti, ir
nustatoma, ar pasidavė į nelaisvę
savo noru ir ar nebendradarbiavo su
vokiečiais.

WASHINGTON, DC
Buvęs JAV prezidentas George

W. Bush atšaukė apsilankymą Švei-
carijoje, kur turėjo dalyvauti vasario
12 d. vyksiančiame labdaros priėmi-
me. Anot šaltinio, oficialiai kelionės
atšaukimo priežastimi įvardyti nuo-
gąstavimai dėl saugumo, tačiau žmo-
gaus teisių gynėjai mano, kad G. W.
Bush į Šveicariją nevyko, nes bijo ten
būti sulaikytas. Kelios žmogaus tei-
sių gynimo organizacijos pasirengu-
sios Šveicarijos teismui įteikti 2,500
puslapių ieškinį prieš G. W. Bush,
kuriame buvęs JAV prezidentas kal-
tinamas Guantanamo kalėjime laiko-
mų asmenų teisių pažeidimais ir
kankinimais.

* * *
Jungtinių Valstijų Darbo depar-

tamentas pranešė, kad šių metų
sausį, palyginti su 2010 m. gruodžiu,
JAV nedarbas sumažėjo iki 9 proc.
Darbo vietų skaičius, išskyrus žemės
ūkio sektorių, išaugo 36,000. Statis-
tiniai duomenys pasirodė geresni, nei
buvo manyta. Sausį Jungtinėse Vals-
tijose bedarbių skaičius siekė 13,9
mln., praėjusių metų gruodį šis ro-
diklis buvo didesnis – 14,5 mln. Di-
džiausias nedarbo rodiklis JAV buvo
2009 m. spalį – tada jis siekė 10,2
proc.

Kaire gyvenimas pradeda grîžti
î normalias vèžes

Kairas, vasario 6 d. (BNS) – Kai-
ro gatvės pradėjo atgyti – po devynių
dienų pertraukos vėl dirba bankai ir
parduotuvės, o armija sustiprino
budėjimą aplink Tahriro (,,Išvada-
vimo”) aikštę – antivyriausybinių
protestų epicentrą.

Demonstrantams jau 13-tą dieną
dalyvaujant protestuose prieš Egipto
prezidentą Hosni Mubarak, pradeda-
mi atidaryti bankai, o gatvėse, ku-
riose beveik nebuvo eismo, vėl pilna
transporto priemonių ir susidaro
spūstys. Kairo, kur gyvena maždaug
20 mln. žmonių, gatvėse vėl atsinau-
jino transporto spūstys, vėl aidi auto-
mobilių garsiniai signalai.

Policija, kuri iš sostinės gatvių
dingo po susirėmimų su demonstran-
tais, taip pat grįžo ir budi sankryžose.
Jiems grįžus vadinamieji liaudies
komitetai, kurie budėdavo gyvena-
muosiuose rajonuose ir saugodavo
nuo plėšikautojų, buvo pastebimai
sumažinti tuose rajonuose, kuriuos
aplankė AFP reporteriai.

Bankai buvo atidaryti visame
mieste; juose susidarė žmonių, no-
rinčių tvarkyti savo sąskaitas, eilės.
Centrinis bankas apribojo per vieną

dieną vienam asmeniui leidžiamų
pasiimti grynųjų kiekį 50,000 Egipto
svarų.

Už savadarbių barikadų, pas-
tatytų aplink Tahriro aikštę, protes-
tuotojai reiškė pasiryžimą likti savo
vietoje, o Mugamaat pastatas, kuria-
me įsikūrusi pagrindinė vyriausybės
būstinė, tebėra uždarytas. Į aikštę
vedančius vartus saugojo keli karei-
viai, o protestuotojai toliau plūdo į
pačią aikštę už vartų.

Demonstrantai baiminasi, kad
jeigu armija pasitrauks, juos gali vėl
užpulti režimo šalininkai. Taip pat
manoma, kad armijos judėjimas ga-
lėtų pranašauti ir bandymą išvaryti
juos iš centrinės aikštės.

,,Dabar aišku, kad ne mes para-
lyžiavome šalį”, – sakė Škotijoje gi-
męs kino aktorius Khalid Abdalla,
kuris šioje aikštėje buvo nuo pat
protestų pradžios.

,,Ne mes uždarėme bankus ir
įvedėme komendanto valandą. Tik-
rai, esame užėmę gyvybiškai svarbią
miesto dalį, bet tai yra jo atsakomy-
bė”, – sakė egiptiečių kilmės Kh. Ab-
dalla, turėdamas omenyje H. Mu-
barak.

Egipte trumpam atsidarius bankams nusidriekė eilės. EPA nuotr.

Potvyniû ir viesulo nuniokotâ Australijâ
siaubia krùmynû gaisrai

Canberra, vasario 7 d. (BNS) –
Krūmynų gaisrai supleškino mažiau-
siai 59 namus Australijos ketvirta-
jame pagal dydį Perth mieste. Tuo
tarpu kariai buvo pasiųsti padėti va-
lyti smarkaus atogrąžų viesulo nu-
niokotą Australijos šiaurės rytų re-
gioną.

Australijos rytinėje pakrantėje
netoli Perth buvo paskelbta stichinės
nelaimės padėtis, kai čia antrą dieną
iš eilės nevaldomai siautėjo du dideli
gaisrai. Liepsnos sparčiai plito dėl
kaitros ir smarkių vėjų, kuriuos at-
nešė praeitą savaitę virš žemyno pra-
slinkęs stiprus viesulas „Yasi”.

Sparčiai ir nenuspėjamai besi-
plečiantys gaisrai nuniokojo kalnuo-
tas vietoves prie Perth pietinio prie-
miesčio ir jo šiaurinio pakraščio.
Liepsnos sunaikino 59 namus ir šim-
tus hektarų miško. Gelbėjimo tarny-
bos vadovas sakė, kad per šiuos įvyk-
ius nebuvo žmonių aukų arba rim-
čiau nukentėjusių, tačiau perspėjo,
kad ugniagesiams kol kas nepavyko
suvaldyti liepsnų.

Šie gaisrai įsiplieskė praėjus
lygiai dvejiems metams po „Juodojo

šeštadienio”, kai pietrytinėje Victoria
valstijoje krūmynų gaisrai nusinešė
173 žmonių gyvybes. Dviejuose mies-
teliuose, kurie tąsyk nukentėjo la-
biausiai, vyko šios nelaimės antrųjų
metinių minėjimo iškilmės.

„Tai priminimas mums visiems,
kokia ilga ir skausminga gali būti
kelionė atgal po stichinės nelaimės”,
– pareiškė Australijos premjerė Julia
Gillard. „Turbūt labai žiauri ironija,
jog tą pačią dieną, kai minimos Vikto-
rijos krūmynų gaisrų antrosios me-
tinės, tiek daug Victoria bendruome-
nių dabar iš tiesų kovoja su potvy-
niais”, – pridūrė ji.

Praėjusį ketvirtadienį šiaurės
rytinę žemyno pakrantę pasiekęs
viesulas „Yasi” nuniokojo šimtus na-
mų, o pasėliams padaryta žala verti-
nama bent 500 mln. Australijos do-
lerių. Ši audra siautėjo praėjus ke-
lioms savaitėms po daugiau nei 30
žmonių gyvybių nusinešusių rekor-
dinių potvynių, kurie buvo užlieję
dešimtis tūkstančių namų Queens-
land ir Victoria valstijose, taip pat
kelioms dienoms buvo sustabdę gyve-
nimą Brisbane.

RUSIJA

EUROPA

JAV

Pasaulio naujienos
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Dr. Kuprevičiaus linksmi
nutikimai, 1909 metais

keliaujant į Biržus
ANTANAS SEIBUTIS
Specialiai ,,Draugui” iš Biržû

1927 m. tuometinis Biržų apskri-
ties ligoninės vedėjas Jokūbas Mi-
kelėnas nutarė plačiau nušviesti ligo-
ninės jubiliejų. Jis paprašė gydytojų
J. Giedraičio, Kvedaro, Mikalojaus
Kuprevičiaus prisiminti metus, pra-
leistus Biržų ligoninėje. Kiekvienas iš
jų atsiuntė prisiminimus. Gana gau-
sius prisiminimus, atmieštus geru
kiekio humoro, atsiuntė daktaras
Mikalojus Kuprevičius (1864 m. sau-
sio 27 d. – 1938 m. rugpjūčio 11 d.),
tuo metu gyvenęs Žagarėje. Atsimini-
mai buvo išspausdinti „Biržų žinio-
se”, kuriais ir pasinaudosime, pasek-
dami daktaro Kuprevičiaus kelią iš
Krakių į Biržus.

Beje, Kuprevičiaus sūnus Vikto-
ras buvo garsus kariljonierius, var-
gonininkas ir kompozitorius, daug
metų skambinęs Kauno kariljonu.
Pedagoginę ir muzikinę veiklą tęsia
ir anūkas, žinomas kompozitorius
Giedrius Kuprevičius, taip pat esan-
tis ir Kauno kariljonieriumi. 1912 m.
Kuprevičiaus ir kitų pastangomis bu-
vo įkurta dramos ir muzikos draugija
„Lyra”, kurios pirmininke buvo
išrinkta jo žmona Viktorija Kuprevi-
čienė, vadovavusi ir pačios įkurtai
nuolatinei dramos trupei, kuri su-
rengė daug lietuviškų vakarų ne tik
Biržuose, bet ir jų apylinkėse. Kupre-
vičius buvo ir tarp 1912 m. Biržuose
įsteigtos spaustuvės steigėjų.

Pasak daktaro, jam gyventi Lie-
tuvoje visur patinka. Bet, bedirbant
Krakiuose, atsirado problemų arba,
kaip jis tiesiai sako, „ėmė veistis per
daug neregėtų negirdėtų giminių (…),
kurie pamatė mane daktaraujant, bet
kurie nematė ir nenorėjo manęs
pažinti mokslo vargus vargstant”.

Taigi 1909 metų liepą Kuprevi-
čius, gavęs Biržų valsčiaus ligoninės
globėjų pasiūlymą, sutinka su pasiū-
lymu, viską parduoda ir su šeima pa-
traukia link Biržų. Iki Subačiaus ke-
liavo geležinkeliu. Iš čia turėjo pa-
siekti Biržus „lietuviškai: lietuviš-
kuose ratuose, lietuviškais arkliais ir
lietuvio vežiko globoje”.

Pirmi nesklandumai prasidėjo,
tik atvykus į Subačių: niekur nesi-
matė laukiančių arklių, nors telegra-
ma buvo „mušta vakarykščiai”. Po
pusvalandžio laukimo pagaliau su-
tiko „ką tik atvažiavusį poriniais ra-
tais raudonveidį purvais apdrabstytą
žmogų mane vežti. Purvini arkliai
striukai slėpsnomis trukčiodami sku-
biai alsavo, o nuo šlapių rimbu iščai-
žytų šonų kilo į viršų garo debesys”.
Vežikas, „toks iširęs, mikčiodamas ir
netvirtu balsu” pasakė, kad reikia
duoti pailsėti arkliams. Na, kas be-
liko daryti. Atsigėrė Kuprevičių šei-
myna Subačiaus traktieriuje arbatos,
vaikai sušilo, pasnaudė, ir po trijų
valandų patraukė visi link Vabalnin-
ko. Čia vežikas pasiūlė vėl ilstelti ko-

kį pusvalandį, kad pailsėtų arkliai.

Po kokios valandos daktaras Mi-
kalojus eina ieškoti prapuolusio ve-
žiko. Žiūri, arkliai stovi liūdnomis
akimis, neėdę, „nebuvo jokio ženklo,
kad arkliams būtų buvę pamesta
dobilų ar šieno”. Tačiau niekaip
nesisekė rasti vežiko. Po ilgų paieškų
daktaras išvydo jį, „svyruojančia eise-
na bežengiantį per turgavietę”. Pri-
ėjęs arčiau, nustatė, kad „žmogui
kalba visai nesisekė, liežuvis pynėsi,
aišku, kad žmogelis miežių kraujo
buvo nuveiktas ir baigtas”.

Daktaras šiaip ne taip prikalbino
jį „išbraklinti ratus iš kiemo”, tačiau
neilgai keliauninkai tuo džiaugėsi.
Atsirado kita problema – „vežikas
nebematė kelio dienos šviesoj, išvers-
tomis, baltomis ožio akimis jis visai
betiksliai žiūrėjo į begalinę erdvę, o
tuo tarpu ratai čia į kairę, čia į dešinę
ėmė slidinėti, taikindami į kelio
griovius”.

Kuprevičius bandė atimti vadžias
iš vežiko, bet tuo jį tik dar labiau
supykdė. „Vežikui unaras atbudo: ‘Ar
aš, po paibalių, nemoku važiuoti!’.”
Kirtęs vadžiomis arkliams, ko neap-
vertė ekipažo. Galiausiai iš viso išlei-
do vadžias iš rankų, ir jos nukrito ant
žemės. Daktaras Mikalojus, kuriam,
anot jo paties, „visi gaurai pasi-
šiaušė”, pagriebė vadžias ir liepė ben-
drakeleiviui lipti iškelti arkliams iš
viržių kojas.

Kai vežikas išpainiojo arklių
kojas, daktaras sušniojo vadžias ir
nuvažiavo, palikęs jį iš pradžių ste-
bėtis, o po to ir bėgti iš paskos. Turėjo
būti gražus vaizdelis! „Vežikas gi,
pamatęs ką aš padariau, puolė bėgti
užpakaly ratų, siekdamas įkibti, bai-
siu balsu bliaudamas ir tvirčiausiais
rusiškais žodžiais mane laiminda-
mas. Taip žmogus tebliauna pamatęs
vilką, mešką ar ragindamas vagį
gaudyti…”

Kuprevičių šeimyna sėkmingai
pasiekė Klausučių kaimą ir čia susi-
tarė su Klusiu, kad jis juos pabaigs
nugabenti į Biržus. Jiems besikal-
bant, pagaliau pasirodė sušilęs, su-
plukęs, tačiau ir prablaivėjęs vežikas.
Pamatęs arklius, jis labai apsidžiau-
gė, nes jo galvoje buvo visai kita isto-
rija, kur prapuolė arkliai: „jam pasi-
vaidenę, kad jį užpuolusi gauja vagių,
atėmusi iš jo dienos šviesoj arklius ir
ratus ir nubildėjusi į Kuršą”.

Taip ir atvažiavo visi į Biržus:
priekyje Klusys su Kuprevičių šeima,
už jų – vežikas su daktaro daiktais.
Taip pasibaigė daktaro Kuprevičiaus
kelionė į Biržus, „kurią atsiminęs,
visuomet gaunu linksmą nuotaiką ir
visuomet atsimenu išgąstingą kelio-
nės draugo bliovimą”.

Antanas Seibutis – Biržų krašto
muziejaus ,,Sėla“ muziejininkas, žur-
nalistas.

Taip tešviečia ir jūsų šviesa
žmonių akivaizdoje, kad jie matytų
jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų
Tėvą danguje. /Mt 5, 16/

Esame pašaukti būti pasaulio
šviesa. Esame gausiai apdovanoti ir
palaiminti, kad pasaulis pamatytų
Tėvą mūsų gyvenime. Mūsų talentai,
kūrybingumas, charakteris, jėgos ir
išmintis duoti tam, kad rodytume
Dievo gerumą pasauliui. Kiekvienas
ateiname į šį pasaulį su tam tikru
Dievo dovanų rinkiniu. Gal turime
negalių, silpnybių, baimių, tačiau
Dievas mus aprūpino dvasiniu palai-
minimu, kuris tikrai jau dabar pade-
da nugalėti visas kliūtis ir laimėti
kovas. Šventajame Rašte nesakoma,
kad Dievas padarys tai vieną dieną.
Ten nesakoma: „Vieną dieną jūs
turėsite talentą, (...) vieną dieną jūs
turėsite daugiau galimybių, (...) vieną
dieną turėsite daugiau išminties.”
Visa tai jau slypi kiekviename iš
mūsų.

Jei kiti bandys tai paneigti, ži-
nokime, kad Dievo žodis yra aukščiau
kitų. Prisiminkime, kad turime Jė-
zaus Kristaus – mirties nugalėtojo –
dvasią. Nebeklausykime, ką kiti sako.
Įsiklausykime į tai, ką Dievas mums
nuolat kartoja. Dievo Žodis mums
primena: „Kartais nesijaučiate pa-
laiminti, sustiprinti. Nenusiminkite.
Jei pasiliekate Kristuje, šie jūsų jaus-
mai pasikeis.” Jei nesijaučiate nuga-
lėtoju ir turite daug problemų, kar-
tokite: „Nesu eilinis, esu nugalėtojas.
Nesu pralaimėtojas, esu gausiai pa-
laimintas.” Iš savo patirties galiu
patvirtinti, kad tokios mintys turi
galią valdyti mūsų jausmus, santy-
kius, sveikatą, veiklą.

Daugelis žmonių pasiduoda ne-
rimui ir baimėms. Jie nuolat mąsto,
kad jiems niekada nepasiseks. Bet
tada jie prieštarauja Dievo valiai. Mes
tikrai esame palaiminti Visagalio
malone. Esame talentingi, kūrybingi,
išmintingi. Visa tai mes jau turime
savo prigimtyje. Jei visa tai norime
atskleisti, turime patikėti, kad tai
tikrai mums duota. Gal kiti mums
sakė, kad neturime nugalėtojo duo-
menų, gal jau dvidešimt metų ban-
dome užgesinti kokią nors svajonę.
Šiandien yra nauja diena. Kurkime
didesnes vizijas. Įsisąmoninkime, kad
nešiojame dieviško gerumo sėklų
savyje.

Kai vargina baimės kupinos min-
tys, kai kiti mums sako, kad mes
nieko nepasieksime, kartokime:
„Einu pažiūrėsiu į savo dvasinio gi-
mimo liudijimą. Pažiūrėsiu, kas yra
mano Tėvas, ir aš žinosiu kas aš esu.”
Tėvo gerumas ir gailestingumas visa-
da mus lydi. Kai esu paklusnus jam,
jo palaima seka paskui mane. Mes
turime dažnai prisiminti, kas yra
mūsų Tėvas. Nuolat prisiminkime,
ką jau turime ir ką gauname šiandien
iš jo. (...)

Prieš keletą metų skaičiau apie
vyrą, kuris prarado savo ranką dėl
nelaimingo atsitikimo darbe. Įmonės
vadovai jam skyrė 12 mln. JAV dole-

rių. Pažiūrėkime į savo rankas. Mes
turime mažiausiai 24 mln. dolerių
savo rankose. Rūpinkimės jomis. Vie-
name mieste moteris važiavo auto-
busu ir pakliuvo į avariją. Ji taip
stipriai susižeidė nugarą, kad nebe-
galėjo daugiau dirbti savo pareigose.
Jos organizacija jai sumokėjo 20 mln.
dolerių. Taigi sudėkime visas žmo-
gaus kūno dalis, kurias ką tik išvardi-
jau. Jau tai verta 42 milijonų. Ar
pasijutote geriau?

Daugelis iš mūsų kruopščiai rū-
pinamės savo kompiuteriais, kurie
brangiai kainuoja, bet labai tarnauja
mums. Saugome juos nuo visokių
virusų, blogų programų ir kitų pavo-
jų. Įsivaizduokime, ko vertas žmo-
gaus protas. Įsivaizduokime, kad
mums patiems reikėtų nusipirkti
protą. Jis kainuotų, sakykime, apie
50 mln. dolerių. Nusipirkę mes tikrai
juo labai kruopščiai rūpintumės,
prižiūrėtume, įdiegtumėte geriausias
ir naujausias programas. Blogas,
virusines mintis, nesąmones, kurios
stengtųsi patekti į mūsų protą, at-
mestume. Sakytume: „Aš nepriimsiu
į savo protą netinkamų minčių, nes
man šis pirkinys daug kainavo.” Jei
turėtume pirkti protą, mūsų požiūris
į save ir visas gyvenimas būtų žymiai
geresnis.

Pažvelkime, kaip Dievas mus
nuostabiai sukūrė ir kaip teisingai
mes esame sukurti. Nesakykime:
„Esu per lėtas, nesu talentingas, ne-
su patrauklus, neturiu gerų draugų,
tinkamo išsilavinimo.” Tokiais žo-
džiais kritikuojame Dievo kūrybą. Jei
gyvensime ilgai su tokiomis nuosta-
tomis, tai jos labai greitai taps rea-
lybe. Tai įvyks ne todėl, kad tokie
esame, bet dėl to, kad leidžiate toms
piktojo siūlomoms mintis įeiti, įsi-
šaknyti, įsigalėti ir valdyti gyvenimą.
Mūsų tikėjimas veikia teigiamai arba
neigiamai. Jei per visą dieną mąsty-
site tik apie neigiamus dalykus, mūsų
tikėjimas veiks ta kryptimi. Jei min-
tyse kartosime, kad nieko nepasie-
kiame, nieko nemokame, pamatysi-
me, kad tikėjimą mes naudojame
netinkama kryptimi.

Kartą Jėzus pasakė aklam vyrui:
„Tebūnie taip, kaip tiki”, ir neregys
pasveiko. Tikrai mes tampame tuo,
kuo nuoširdžiai tikime, ko siekiame,
apie ką nuolat mąstome. Jei sakome,
kad nesame pakankamai talentingi,
nieko nesugebame atlikti gerai, toks
mąstymas nubrėžia mums mūsų
gyvenimo ribas. Šv. Raštas sako: „Jei
pasitikėsite Juo, Dievas padarys jūsų
gyvenimą prasmingą.” Dievas tikrai
nori padaryti ką nors gera kiekvieno
žmogaus gyvenime. Jis nori, kad iš-
sipildytų mūsų svajonės. Jis nori, kad
pasiektume savo tikslus. Jis nori, kad
mes paliktume žymę šioje kartoje. Jei
sutarsime su Dievu, tapsime tuo, kuo
tikime.

Bernardinai.lt

Rytis Gurkšnys, SJ – pirmasis
Lietuvoje vadovų treneris ir organiza-
cinės elgsenos magistras. Eina rekto-
riaus pareigas Kauno jėzuitų bažny-
čioje.

RYTIS GURKŠNYS, SJ

PAŠAUKTI BŪTI ŠVIESA

Clement A. Kucenas, gyvenantis Orange CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Stasė Levanas, gyvenanti Waterbury, CT, kartu su „Draugo” me-
tinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell..  331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE  CC..  DDEECCKKEERR,,  DDDDSS,,  PP..CC..
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..  

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS  VVIIŽŽIINNAASS,,  MM..DD..,,  SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 75

Šie vicegubernatorės žodžiai ne-
buvo vien mandagumo frazė. Per
kiek daugiau nei parą laiko trumpai
lijo vos du kartus, o vėliau naktinės
išvykos po Sankt Peterburgą metu
sužinojome, jog Petro I įkurtame
mieste per metus būna vos 31 giedra
diena.

Bet visgi ne geri orai ir aukštos
pareigūnės sveikinimas labiausiai
džiugino įgulos narių širdis, o šiltas
vietos lietuvių bendruomenės sutiki-
mas. Jei pirmoji XI etapo įgulos dalis
juokavo, jog mus išlaiko užsienyje
gyvenantys lietuviai (Airijoje tau-
tiečių dovanotą ruginę duoną valgo-
me iki šiol), tai tuo dabar įsitikinau ir
pats.

Toje pačioje naktinėje išvykoje
kartu važiavę Aušra ir Daumantas
gelbėjo rublių neturėjusius įgulos
narius ir pavaišino kava. Taip nutiko,
jog kavinėje, kurioje sustojo išvykos
dalyviai, nepriima banko kortelių ir
užsienio valiutos. Bet alkani ir iš-
troškę nelikome.

Tiesa, vilniečių pora nėra Pite-
ryje gyvenantys lietuviai, jie laikinai
sustojo konsulate, iš kur tą pat dieną,
kaip ir mes, kartu su kitais bendra-
minčiais išvyko į šiaurę – misiją
„Sibiras’’.

Dviejų lietuvybę puoselėjančių
kelionių susitikimas Sankt Peter-
burge buvo neplanuotas ir todėl du-
kart įdomesnis. Automobiliais į šiau-
rę keliaujantys kolegos į Lietuvą
grįžti ketina liepos 5 dieną ir sakė,
jog jei spės, vyks tiesiai į Klaipėdą
pasitikti „Ambersail’’, o vėliau kartu
su viso pasaulio lietuviais 21 valandą
Lietuvos laiku giedos himną.

Dar kartą pagalbos ranką „Am-
bersail” įgulai ištiesė konsulato diplo-
matai. Ne dėl nuo mūsų priklausan-
čių priežasčių negalėjome papildyti
vandens atsargų, nors priplaukėme
prie miesto centro. Vandens iki kito
sustojimo Taline turime, bet atsarga
gėdos nedaro.

Padėti nuvažiuoti nusipirkti gėlo
vandens pasiūlė konsulato darbuoto-
jai. Kai dalis įgulos ėjo link automo-
bilio su vienu konsulato darbuotoju,
pavymui jam LR generalinis konsulas
Sankt Peterburge Ričardas Degutis
paliepė: „Tik neleisk jiems mokėti.’’
Dabar vandens tikrai neturėtume
pristigti.

Ruslanas Rokas
Arbušauskas 

XI etapo įgulos narys

2009-07-02
Laivas ir laikas

Laivas – tai maža stabili vieta
vidury vandenų, judanti erdvėje ir
laike. 

Laivo išlikimas ir jo judėjimo
kryptis priklauso visų pirma nuo
Dievo malonės ir nuo Laivo gyvento-
jų sugebėjimo susidraugauti su gam-
ta. Laive galioja savos tradicijos ir
įstatymai. Tai tarsi mažas valstybės
modelis. 

Laivo gyventojai labai skirtingi,
tai pat ir jų elgsena. Lėkšti ir pras-
mingi pokalbiai, varžymasis ir frakci-
jos, nuoširdumas ir pataikavimas –
visa tai, kai gamta nerūstauja. Tačiau
pavojaus valandą gyventojų elgesys
kinta. Draugystė, paslaugumas, pak-
lusimas ir aiškus supratimas, kad
Dievas aukščiau už visus. Išlikimo

akivaizdoje visi tampa lygūs, išlikti
jie gali tik būdami vieningi. 

Laivo gyventojai – ateiviai iš
Žemės. Jie iš naujo kuria naują mažą
visuomenę. Žemėje užtarnauti titulai
laive nebegalioja. Buvęs direktorius
plauna indus, prezidentas paklūsta
bet kokiai kapitono komandai. Kaip
ir kiti Laivo gyventojai, jie šlapinasi
per bortą arba pakimba laivo išorinė-
je pusėje, kai užsinori „didelio’’. Kaip
ir visi, jie ilgisi švelnumo ir moters.
Dabar jie tokie patys laivo gyventojai.
Tarsi nuogi. Jie puikiai supranta, kad
nuo šiol jų likimas, ypač kritiškomis
akimirkomis, priklauso nuo labiau
patyrusių senbuvių, tarsi žynių, mo-
kančių susitarti su gamta. 

Laivas kantrus. Jis išdidžiai ken-
čia savo šventą lemtį – tarnauti ma-
žajai valstybei ir jos žmonėms, būti
tvirtu pagrindu jiems po kojomis.
Kartais jis džiaugiasi harmoningu
sambūviu su gamta ir žmogumi. Kar-
tais susigūžęs vaitoja, kęsdamas žmo-
nių ir gamtos smūgius. Kaip ir Laivo
gyventojai, jis ilgisi meilės ir rūpes-
tingumo. 

Šios mažos valstybės judėjimas
erdvėje kartais nutrūksta. Laivas
sustoja pasveikinti svečius kraštus.
Laivo santykis su kranto žmonėmis
be galo įdomus. Jaunutė studentė
besimokanti prestižinėje mokykloje,
priima jį kaip drąsos simbolį. Kiti
įlipa į jį, tarsi grįžtų į tėviškę. Taip
jaučiasi senukas, pabėgęs per Baltiją
nuo karo negandų maža žvejų valtele.
Kūrėjas muzikantas prisėda ant
denio ir visą naktį negali sustoti gro-
jęs, jam – tai įkvėpimo šaltinis. Pro-
fesorė atveda tris savo mokines iš
svečios didžios šalies – joms tai mažos
kaimynės didžiadvasiškumo pamoka.
Sportiška taupiai prisidengusi gra-
žuolė bando lipti į stiebą ir prašosi fo-
tografuojama – jai tai podiumas. Kita,
iš pažiūros kukli mergina „tirpsta’’
nuo laivo gyventojų dėmesio – jai pats
laivas nesvarbu, ji pasitinka dvylika
svajonių karalaičių, atjojusių ant
baltų žirgų. Profesionalus buriuoto-
jas su savo komanda: jiems tai lenk-
tyninis laivas – mazgai, pėdos, grim-
zlė, buringumas ir baltas pavydas
akyse. 

Jau seniausiais laikais laivas
tapo simboliu – Nojaus laivas gelbėjo
pasaulį, Homeras juo nešė savo ap-
dainuotus didvyrius. Šiandien laivas
yra tapęs bendriniu žodžiu – lėktuvai
taip pat vadinami oro laivais. 

Kas mes tokie – Laivas ir jo gy-
ventojai? Apaštalai, skelbiantys Žodį?
Didvyriai? Atsitiktiniai nuodėmingi
pakeleiviai?.. 

Ar labai skaudės lipant iš Laivo? 
Laikas yra visatos vardiklis. Jis –

didžiausias priešas ir kartu draugas.
Tūkstantmetis beribėje laiko tėkmėje
yra tik akimirka. Tuomet ar svarbu,
kiek ilgai trunka ši kelionė: tūkstantį
metų, devynis mėnesius ar tik tris
dienas? Amžina ir vertinga yra tik
tai, kas nepamatuojama. 

Rolandas Palekas 
XI etapo įgulos narys

2009-07-03
„Ambersail’’ išniro iš tamsos

Žemės rutulį apiplaukusi „Tūks-
tantmečio odisėjos’’ jachta „Amber-
sail’’ priartėjo prie gimtųjų krantų
ir... vėl nutolo.           Bus daugiau.

Vincent Anelauskas, gyvenantis Los Angeles, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Viešbutis Paryžiuje skirtas literatūrai 
Prancūzijoje atsidarys viešbutis,

kurio vidaus tema bus literatūra ir
garsūs rašytojai iš viso pasaulio, savo
šlovės laikais gyvenę Paryžiuje. Bū-
simas viešbutis vadinsis „Le Pavillon
de Lettres”.

Tai nedidelis, prabangus viešbu-
tis, esantis aštuntajame Paryžiaus
kvartale, klasikiniame Haussman
tipo name. Viešbutyje bus 26 kamba-
riai, kuriuose kiekvienam bus pri-
skirta abėcėlės raidė ir garsus rašyto-
jas. Pavyzdžiui, kambariuose, skir-

tuose Shakespeare, Baudelaire ar
Rousseau, jų tekstais bus išpuoštos
sienos. Viešbutyje bus biblioteka,
skirta 26  autoriams, kuria galės nau-
dotis viešbučio gyventojai.

Kiekviename kambaryje bus po
iPad nešiojamąjį kompiuterį su visų
autorių kūryba. Kambario nuomos
kainos prasideda nuo 300 JAV dole-
rių, tad nors ir nepigus malonumas,
tačiau naktis, skaitant Shakespeare
eilėraščius tokiame viešbutyje, skam-
ba visai romantiškai. Balsas.lt

Margumynai

Kinai planuoja sukurti 42 mln. 
gyventojų miestą 

Kinijos pietuose, Perlų upės del-
toje, planuojama sukurti didžiausią
pasaulyje miestą, į kurį būtų apjungti
devyni jau egzistuojantys didmiesčiai
ir kuriame gyventų 42 mln. žmonių.
Planuojamo super miesto plotas sieks
apie 16 tūkst. kvadratinių mylių ir
geografiškai bus 26 kartus didesnis
už visą nūdienos Londoną (su prie-
miesčiais) arba dvigubai didesnis už
Welso sausumos teritoriją.

Miestas-milžinas įsikurtų Kinijos
pramonės širdyje – Perlų upės aukš-
tupyje – ir apjungtų 9 miestus
(Guangzhou, Shenzhen, Foshan,
Dongguan, Zhongshan, Zhuhai,
Jiangmen, Huizhou, Zhaoqing), kuri-
uose sukuriama beveik 10 proc.
Kinijos ekonomikos. Per artimiausius
šešerius metus maždaug 150 pagrin-
dinių infrastruktūros projektų ap-
jungs minėtų didmiesčių viešojo su-
sisiekimo, energijos, vandentiekio ir
telekomunikacijų sistemas. Minėtų
projektų bendra vertė – apie 760
mlrd. litų. Tarp svarbiausių planų –
nutiesti greitaeigių traukinių liniją iš
naujojo miesto į kaimyninį Hon-
kongą.

Pavadinimas būsimam didžiau-
siam planetos miestui dar nesugal-
votas. „Pavadinimas nebus kuriamas

pagal Didžiojo Londono (Great Lon-
don) ar Didžiojo Tokijo (Great Tokyo)
pavadinimų logiką, – pareiškė naujo
miesto kūrėjai. – Negalėsime tiesiog
imti ir pavadinti jį vieno iš ap-
jungtųjų miestų vardu – tokių miestų
juk bus devyni.”

Devynis didmiesčius apjungs 29
naujos geležinkelio linijos, kurių ben-
dras ilgis sieks 5 tūkst. km. Naujasis
susisiekimo tinklas bet kurį naujojo
miesto sudėtinį miestą leis pasiekti
per valandą ar greičiau. Projekto
autoriai teigia, kad miestų apjungi-
mas leis net 85 proc. sumažinti tele-
foninių pokalbių kainas bei gerokai
patobulinti gydymo ir mokymo įstai-
gų infrastruktūrą.

Kinijos šiaurėje netrukus gali
susivienyti sostinė Beijing ir didmies-
tis Tianjin – jau tiesiamos juos su-
jungsiančios viešojo susisiekimo ir
kitos paskirties sistemos. Šio regiono,
turėsiančio Bohaji ekonominio žiedo
(angl. k. – „Bohai Economical Ring”)
pavadinimą, gyventojai gali siekti net
260 mln. gyventojų. Jau dabr minė-
tus didmiesčius jungia 120 km ilgio
greitaeigių traukinių linijos, tad iš
Beijing į Tianjin ar atgal galima nu-
kakti greičiau nei per pusvalandį.

Technologijos.lt
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EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero lietuvių įsteigta Šv. Anta -
no parapija šiemet mini savo gyva -
vimo šimtmetį, kurį norima kuo gra -
žiau pažymėti.

Gaila, kad šiuo metu Cicero lie tu -
viškai kalbančių tautiečių nebė ra
tiek daug, šiuo metu čia daugiausia
gyvena lotynų kilmės tikintieji, kurių
dauguma atvykę iš Meksikos. Taigi
parapija yra trikalbė: šalia ispaniškai
ir lietuviškai kalbančiųjų yra nedaug
amerikiečių. Dalis jų – palikuonys tų,
kurie prieš šimtą metų įkūrė para -
piją.

Kaip jau buvo rašyta, beveik
kiekvieną mėnesį viena šių gru pių
ruoš didesnį ar mažesnį renginį pa -
rapijos šimtmečiui pažy mėti. Keletas
renginių bus daroma kartu, dalyvau -
jant visoms trims grupėms, ypač su -
kaktuvinis pobūvis, kuris turėtų
vykti rudeniop. Tikimasi išleisti
jubiliejui skirtą leidinėlį, nors vargu
ar jis bus išsamus, koks buvo skirtas
parapijos auksiniam  parapijos jubi -
liejui, nes tada, 1949–1951 metais, į
Cicero iš pabėgėlių stovyklų buvo
atvykę nemažai lietuvių. Tad 1961-
aisiais vykęs auksinis jubiliejus buvo
tikrai gražus ir įspūdingas.

Nors neseniai naujoji emigracija
iš Lietuvos Amerikon atbloškė daug
mūsų tautiečių, tačiau naujai i Čika -
gos apylinkes atvykusieji nei Cicero
miestu, nei lietuvių įsteigta Šv. An -
tano parapija beveik nesusidomėjo, o
patraukė i  tolimesnius priemiesčius.
Bet tos mįslės gal visai nesistenkime
įminti, o grįžkime prie sausio mėne -
sio paskutinį sekmadienį vykusio
tautiečių susibūrimo.

Vasario 16-osios minėjimai

Saulius Kuprys pranešė, kad
pagrindinis Lietuvos Nepriklauso my -
bės šventės minėjimas yra ruošiamas
vasario 13 d. 2 val. p. p. Jaunimo
centre. Jį koordinuoja ir tautiečius
da lyvauti kviečia Čikagos ALT’o
skyrius.

Cicero ruošiami net 2 minėjimai.
Pirmasis jų rengiamas vasario 16-ąją
(trečiadienį). JAV LB Cicero apylin -
kės valdyba minėjimą pradės 11 val.
r. vėliavų pakėlimu Cicero miesto
„Community Center” patalpose,
2250 S. 49 Ave. Paskaitą skaityti žada
Lietuvos generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė. Ši programa bus
skirta daugiausia amerikiečiams.

Lietuviams Vasario 16-ajai skir -
tas minėjimas vyks vasario 20 d. po 9
val. r. lietuviškų pamaldų Šv. Antano
parapijos salėje. Jį rengia JAV LB
Cicero apylinkės valdyba (pirmi -
ninkas Mindaugas Baukus). Visi tau -
tiečiai kviečiami gausiai dalyvauti
šiuose minėjimuose.

Kalbėta apie ,,Margučio II”
radijo programos uždarymą

Dar grįžkime prie labai rimtos
te  mos, kuri sekmadienio (sausio 30
d.) Cicero lietuvių susibūrime buvo
gvildenama su dideliu dėmesiu ir rū -
pesčiu. Tai ,,Margučio II” radijo prog -
ramos, kurią Cicero lietuviai labai
rėmė, uždarymas. Sekmadieninių su -
sibūrimų nuolatinė lankytoja Marija
Remienė buvo bene vienintelė, kuri
paskutiniu metu daugiausia rūpinosi
šios radijo programos išlikimu. Ji
paaiškino radio programos ,,Margutis

Cicero lietuvių naujienos
Įspūdžiai iš sekmadieninio susibūrimo

Prie Palaimintojo Jurgio Matulaičio altoriaus Šv. Antano bažnyčioje, parapijai
minint savo 100 m. gyvavimo sukaktį, gėlių tikrai netrūksta.  

Edvardo Šulaičio nuotraukos

Marija Remienė kalbėjo apie ,,Mar-
gučio II” radijo programos uždary-
mą.

Iš ilgesnės viešnagės Lietuvoje grįžęs
Vytautas Zalatorius kalba Cicero
lietuvių susibūrime sausio 30 d.

II” uždarymo priežastis. Pažymėtina,
kad Cicero buvo susibūręs  turbūt
vie nintelis šios programos rėmėjų bū -
relis (vadovė Jonė Bobinienė).

Susijaudinę dėl lietuviškos prog -
ramos uždarymo kalbėjo Aldona Bi -
kul čienė ir keletas kitų tautiečių,
kurie žadėjo rašyti laiškus Lietuvių
Fondui, kad jis skirtų didesnę pa ra -
mą, kuri padėtų atgaivinti  „Margutį
II”. Tačiau tai turbūt nieko gero ne -
duos, nes programos transliacija
nutraukta jau sausio 31 d. 

Kalbėjo V. Zalatorius
ir G. Žemelienė

Susibūrime trumpai pasisakė
Vytautas Zalatorius, kuris ilgesnį
laiką praleido Lietuvoje. Trumpą žodį
tarė ir tolokai gyvenanti bei retai
Cicero pasirodanti Gertrūda Žeme lie -
nė, a. a. žurnalisto Henriko Žeme lio,
kuris, beje, nuo 1965 iki 1975 metų
talkino ,,Margučiui”, našlė. G. Že me -
lienė nuoširdžiai pasveikino susirin -
kusius ir palinkėjo jiems sėkmės.

Ar gali beždžionė nutapyti
gražų paveikslą?

WALDEMAR JANUSZCZAK

Ar gali beždžionė nutapyti gražų
paveikslą? Šis klausimas juoko forma
per mano meno kritiko laikotarpį iš -
ki lo ne kartą. Nešvaisčiau laiko jam
atsakyti. Buvau tvirtai įsitikinęs, jog
meno sferoje beždžionėms pasiseka
atsitiktinai. Kitaip tariant, beždžio -
nės negali tapyti. Ir štai 2005 metų
rugsėjį Mayor galerijoje paroda „Ape
Artists of the 1950s”. Nuo tos aki -
mirkos nesu tuo toks tikras. Ypač kai
kalbama apie talentingąją šimpanzę
Congo.

Abejonės mane užklupo, kai
atidžiai ištyrinėjau Congo paveikslus.
Juos visus be išimties būtų galima
priskirti lyriškajam abstrakčiajam
ekspresionizmui. Congo piešiniai
man patinka. Keletą jų aš tiesiog
mėgs tu. To nepasakyčiau apie gorilos
piešinius. Taip pat apie daugelį tų,
kuriuos sukūrė orangutanas. Tačiau
stovint prieš jų piešinius niekaip ne -
apleidžia nuojauta, kad iš viso to gali -
me pasimokyti ir mes, žmonės.

Turintieji gerą atmintį turbūt
atsimena šeštojo dešimtmečio Congo
pasirodymus per televiziją. Tuomet
jis buvo televizijos šou „Zootime”,
transliuoto tiesiai iš London zoologi-
jos sodo, žvaigždė, pasirodanti eteryje
kartu su energinguoju, tiesa, perne-
lyg anksti praplikusiu zoologu Des -
mond Morris – šiuo metu pagarsėju-
siu britų ekscentriku. Tuomet jis te -
buvo entuziastingas gyvūnų gerbėjas.

Bandymai su Congo prasidėjo
atsitiktinai. Vieną dieną jis (tai buvo

jis) paėmė į rankas pieštuką ir nu -
brėžė liniją. Tada nubrėžė dar kelias.
Ir Morris paaiškėjo, jog šimpanzė šį
veiksmą atlieka sąmoningai. Po kurio
laiko buvo nuspręsta pasiūlyti jai tep-
tuką ir dažų. Morris turėjo vaikišką
kėdutę, kurią nutarė pritaikyti
Congo darbo vietai. Iš to laiko yra iš -
likę nuotraukų, kuriose ypatingas dė -
mesys skiriamas būdui, kaip jis laiko
teptuką. Teptuką jis laikė taip, kaip jį
laikytumėte jūs arba aš, ir tai buvo
paties Congo atradimas.

Congo buvo duotas popieriaus
lapas, ir jis labai susikaupęs pradėda-
vo darbą. Spalvas pasirinkdavo pats.
Congo ypač mėgdavo raudoną. Mėly -
nos nemėgdavo. Nepaprastai įdomu,

Desmond Morris su beždžione-ta-
pytoja Congo. 
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Didžiausia pasaulyje orchidėja auga Brazilijoje 

Margumynai

Brazilijos aplinkosaugos agen-
tūra paskelbė, kad didžiausia pasau-
lyje orchidėja auga šalies sostinės
botanikos sode. Jos aukštis siekia 2,5
metro, o kai kurie stiebai – 3 metrus.

Gėlė, priklausanti Grammatop-
hyllum orchidėjų genčiai, auga pen-
kerius metus ir jau turi 19 ilgų stie-

bų, ant kurių žydi 400 žiedų, teigia
Brazilijos aplinkos ir atsinaujinančių
natūralių šaltinių institutas. Orchi-
dėją užaugino ir Brazilijos klimatui,
kuris yra sausesnis nei jai gimtoji
Malaizija, pritaikė biologas Lou
Menezes.

Lrt.lt

kad jei bandydavai iš Congo atimti
lapą jam dar nebaigus piešti, jis be -
mat įtūždavo ir imdavo rėkti. Įdomu
ir tai, jog piešinį užbaigus, jokiais
mei likavimais nepavykdavo įtikinti
šimpanzės tęsti piešimą. Meistras
savo darbą baigė. Ir taškas.

Darbai buvo įrėminti ir be jokių
puošmenų pakabinti ant sienos May -
or galerijoje. Tačiau netgi nepatrauk-
lus pristatymas negalėjo užtemdyti
geriausių Congo piešinių grožio. Nuo
sienų jie švietė it vitražai. Štai
įspūdinga ,,Composition on White
Card”, nutapyta 1958-ųjų rugpjūtį.
Drąsus rausvos spalvos potėpis cen-
tre, subtiliai derantis su skirtingų
atspalvių mėlynos potėpiais. Ir tiek.

Kitoje patalpoje ,,Composition on
Buff Paper”, nutapyta 1957-ųjų
spalio 31 d. Tai Congo pavyzdinis kū -
rinys. Tamsiai raudonos spalvos, ku -
rią Congo ypač mėgo, fone – juodi,
bal ti ir blyškiai žali potėpiai, skrie-
jantys it maitvanagiai aplink kalną.
Paveikslas neabejotinai pavykęs, jo
nuotaika – grynai kandinskiška.

Ne visi Congo piešiniai yra vykę.
Jo potėpių spektras siauras: jo teptu -
kas linkęs judėti ratu. Kaip ir bet
kuri kita beždžionė Congo linkęs per-
sistengti, todėl daugeliui jo piešinių,
iš skyrus keletą, trūksta specifišku-
mo. Tačiau paroda vis tiek nesiliauja
stebinusi. Kaip ir Congo pastangos.
Labai retai teptukas jo rankose nu -
klysta už lapo ribų. Akivaizdu ir tai,
kad jis supranta, kas yra pusiaus vy -
ra. Jei vienoje rausvos spalvos pusėje
yra mėlynos spalvos, jis būtinai nu -
pieš mėlyną ir kitoje. Tai, kad Congo
nesirenka dulsvų spalvų ir „nekanki-
na” drobės – taip pat įspūdinga. Kal -
bant apie dažiklius, Congo yra nea be -
jotinas puristas.

Tiesa, kyla tam tikrų klausimų
dėl paties Morris dalyvavimo kūrybo-
je. Congo paprastai piešdavo ne tele -
vi zijos studijoje, ir tai, kaip vykdavo
piešimas, liko neįamžinta. Dėl to
tenka tik apgailestauti. Nė akimirką
nesuabejojau piešinių autentiškumu
ar metodais, kuriais buvo dirbama,
ta čiau tikrai būtų buvę įdomu suži -
noti, kiek čia Morris indėlio. Pavyz -
džiui, pasirenkant popieriaus spalvą.
Juk popieriaus spalvos – raudonos,
oran žinės, žalios – pasirinkimas turi
didelę reikšmę galutiniam paveikslo
rezultatui. Congo galėjo pats išsirink-
ti spalvas, tačiau kam atėjo į galvą
pa siūlyti jam spalvotą popierių? Kiek
pagalbos sulaukdavo Congo? Klausiu
tik todėl, kad ši paroda galėjo būti pil-
nesnė, teikianti daugiau žinių. Kon-
teksto vardan į ją galėjo būti įtraukti
ir epizodai iš „Zootime”.

Teko skaityti, kad Picasso rinko
Congo darbus. Tai manęs nestebina.

Tapanti beždžionė jį domino. Tačiau
svarbiau yra tai, kad Congo, kaip bež -
džionė, negalėjo mesti iššūkio jaut riai
Picasso savigarbai. Morris pasakoja
puikią istoriją apie žurnalistą, kuris
kartą apsilankęs paklausė Picasso, ką
jis manąs apie Congo darbus. Tuomet
Picasso išėjęs iš kambario, po kiek
laiko grįžęs atgal, nuleistomis kaip
įprasta beždžionėms rankomis, laiky-
damas jose Congo piešinį ir šokęs ant
žurnalisto, jam krimsteldamas. Jis
turbūt norėjo pasakyti, kad meni nin -
kai ir beždžionės yra savotiški ginklo
broliai. Pasakojama, jog kartą Salva -
dor Dali pašmaikštavęs, jog „šimpan -
zės ranka yra tarytum žmogaus;
Jack son Pollock – visiškai kaip bež -
džionės”.

Yra ir kitų beždžionių dail i nin -
kių. Tai šimpanzė Betsy iš Balti more
zoologijos sodo, gorila Sophie ir oran -
gutanas Aleksas. Nors iš nedaugelio
tapybos pavyzdžių sunku daryti rim-
tas išvadas apie šiuos maestro, vis
dėlto negali atsistebėti matydamas,
kaip atsargiai ir nervingai didžiulė
go rila Aleksandras teptuku liečia
drobės paviršių. Beje, jis yra vienin-
telis, kurio piešiniuose išryškėja hori-
zontalioji ašis. Ji, matyt, atsiranda
dėl to, kad tapydamas Aleksandras
ne užsigula ant drobės ir tapo nulei-
dęs vieną ranką.

Morris stengėsi parodyti, koks
svar bus beždžionių menas mūsų ben-
dram estetikos supratimui: „Ne prie -
š istorinių laikų menininkų, o šių bež -
džionių darbai iš tikrųjų gali paro -
dyti, kaip gimė menas”, – rašė jis.

Jeigu tai tiesa, šią parodą galima
laikyti viena svarbiausių kada nors
vykusių parodų. Tai mane paskatino
apžiūrėti ją dar kartą, jau ne meni -
ninko, bet paprasto žiūrovo akimis:
matydami patrauklius abstrakčius
pavidalus, mes, žmonės, turime ne -
įtikėtiną gebėjimą rasti juose prasmę
ir žvelgiant į juos patirti malonumą.
Menas šiaip ar taip yra toks pat svar-
bus kaip ir auditorija.

Vertė Zigmas Vitkus
Bernardinai.lt

Garsiosios beždžionės Congo pieši-
nys. 

A † A
GENĖ KUZMIENĖ
ASTRAUSKAITĖ

Mirė 2011 m. vasario 4 d. 7:20 val. vakaro.
Gimė 1924 m. gegužės 14 d. Lietuvoje.
Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Oak Lawn, Michiana Shores,

IN ir Čikagos Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: duktė Rasa Wlodarski su vyru Anthony; duktė Te-

resa Astrauskas; anūkai Marlene Cartwright su vyru Steve, Nadina
Moser ir Aaron Kuzma su žmona Jill; proanūkiai Alyssa, Jacob, Za-
chary, Sydney, Chase, Evan, Victoria ir Jessica.

A. a.  Genė buvo žmona a. a.  dr. Vlado, mamytė a. a.  Audros ir
a. a. Algio.

Velionė priklausė  jūrų šauliams.
A. a. Genė bus pašarvota trečiadienį, vasario 9 d. nuo 2 val. p. p.

iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 10 d. 9:30 val. r. iš Pet-
kus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių a. a.  Genė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse.

Kviečiame visus  draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Ilgamečiam valdybos nariui

A † A
VYTAUTUI JASINEVIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ELENAI,
dukrai SILVIJAI, sūnums VYTAUTUI ir PAULIUI, jų
šeimoms, seseriai Lietuvoje bei visiems artimiesiems
ir kartu liūdime netekę brangaus nario.

Lietuvių Respublikonų lyga

Genovaitė Narbutas, gyvenanti Vista, CA, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui ir 50 dol. auką.  Esame Jums
dėkingi.

Daina Smith, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Valeras Cijunėlis, gyvenantis Lake in the Hills, IL, kartu su
„Draugo” metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. auką. Ta-
riame nuoširdų ačiū.

Arūnas Stašaitis, gyvenantis Redford, MI, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.  Esame labai
dėkingi. Teklė Bogušas, gyvenanti, Boston, MA, pratęsdama metinę

„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Peru rasta senovės sikanų kario kapavietė

Netoli šiaurės vakarinės Peru
dalies pakrantės rasta auksu ir
sidabru padabinta kilmingo senovės
kario kapavietė. Manoma, kad jos
amžius – maždaug 1,100 metų. Joje
palaidotas karys gali būti iki inkų
klestėjusios Sikano kultūros atsto-
vas. Ši civilizacija gyvavo Lambajekės
upės pakrantės teritorijoje, esančioje
už 700 km nuo Limos. Čia kapavietė
ir buvo rasta.

Kapavietėje taip pat rasta laidoji-

mo kaukių ir ginklų – tai neįprasta,
nes dažniausiai tokios vietos būna
išplėštos. Atrastoji vieta kadaise buvo
tikrai didelis laidojimo centras –
tikras nekropolis. Nepasaint to, kad
ši vieta buvo išplėšta, čia galima
surinkti vertingos informacijos, kuri
padės geriau suprasti socialinę ir po-
litinę sikanų kultūrą jos klestėjimo
laikotarpiu. Jis tęsėsi nuo 900-ųjų iki
1,000-ųjų metų po Kristaus gimimo.

Technologijos.lt
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Šių metų vasario 13 d., sekmadienį, 2 val. p. p. 
LR Generalinis konsulatas Čikagoje ir Amerikos lietuvių taryba

kviečia į Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimą, 
kuris vyks Čikagos Jaunimo centro didžiojoje salėje 

(5620 S. Claremont Ave., Chicago)

Iškilmių metu skambės sveikinimai, kalbės patyręs etninių ir religinių
reikalų Eurazijoje specialistas, šiuo metu vadovaujantis Baltijos šalių, Uk-
rainos ir Lenkijos studijoms JAV valstybės departamento tarnybos institute
Paul Goble. Meninę programą atliks pučiamųjų orkestras „Gintaras”.

Renginį remia Čikagos Jaunimo centras. Maloniai kviečiame dalyvauti
šventėje.

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija

Vasario 16-osios minėjimas Čikagos lituanistinėje mokykloje 2010-aisiais
metais.                                                        Laimos Apanavičienės nuotr.

Amerikos lietuviai švenčia
Vasario 16-ąją

��Vasario 12 d. 4:30 val. p. p.
Lietuvos Nepriklausomybės minėji-
mas vyks Latvių centre (Latvian Co -
mmunity Center, 11710 Third Ave. N
E, Seattle, WA 98115. Tikimės tarp
svečių išvysti Lie tuvos ambasadorių.
Šokiai ir dainos linksmins kiekvieną.
Nudžiuginkite visus gardžiais susi -
neš tiniais patie ka lais.

��JAV LB Vakarų apygarda ir Los
Angeles apylinkės valdyba 2011 m.
vasario 13 d. kviečia jus į  Vasario 16-
osios minėjimą. 10:15 val. r. – vėliavų
pakėlimas; 10:30 val. r. šv. Mišios Šv.
Kazimiero bažnyčioje; 12:30 val. p. p.
minėjimas šv. Kazimiero parapijos
salėje, 2718 St. George St., Los
Angeles, CA 90027. Šventės pagrindi-
nis kalbėtojas – Donatas Januta.
Meninę programą atliks „Spindulio”
ansamblio šokėjai, vyrų vienetas
„Tolimi aidai” ir  Šv. Kazimiero litua -
nistinės mokyklos mokiniai. Užsa -
kymus pietums priima Birutė Pra -
sauskienė tel. 310-326-8038 ir Lilė
Pu pienė tel. 323-255-3654.

��Vasario 13 d., sekmadie nį, 1 val.
p. p. visus kviečiame į Estų na mus, 4
Cross St. & Veterans  Hwy. Jack son,
NJ 08527, kur vyks Lietuvos vals -
tybės nepriklausomybės dienos minė -
jimas. Koncertuos lituanistinės mo -
kyklos ,,Lietuvėlė” mokiniai ir Cen -
tri nio NJ  LB tautinių  šo kių  grupė.
Bus rodoma Neprik lauso mos Lietu -
vos kino kronika, veiks lietuviškų ro -
dinių paroda.

��JAV LB Hartford apylinkės
rengiamas Nepriklausomybės minėji-
mas įvyks vasario 13 d.  Šv. Trejybės
parapijoje (53 Capitol Ave. Hartford,
CT). 9 val. r. šv. Mišios, kurių metu
giedos parapijos choras, vadovauja-
mas muz. J. Petkaičio. Po Mišių para-
pijos salėje vyks minėjimas, kuriame
kalbą sakys buvęs JAV ambasadorius
Lietuvai John A. Cloud.  Meninę pro-
gramą atliks Vaivos Vėbraitės mokyk-
los mokiniai ir tautinių šokių grupė
,,Berželis”. Po programos vyks pa -
bendravimas.

��Vasario 16 d., trečiadienį, Ci ce -
ro miesto administracija ruošia Lie -
tuvos nepriklausomybės dienos – Va -
sa rio 16-osios – paminėjimą. Iškilmės
įvyks 2250 S. 49 Ave., Cicero „Co m -
munity Center”, patalpose. Pradžia
11 val. r. Prie vėliavos garbės sargy-
boje dalyvaus Jūrų šaulių kuopa
„Klaipėda” ir Gen. T. Daukanto Jūrų
šaulių kuopa. Žodį  tars Lietuvos Res -
publikos generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė. 

��Vasario 19 dieną, šeštadie nį, 5
val. p. p. koncertas – vakarienė Ne -
priklauso mybės šventei paminėti
vyks St. Petersburg Lietuvių klube
(4880 46th Ave. North, St. Peters -
burg, FL). 

��JAV LB Lemonto apylinkės
valdyba ir Pasaulio lietuvių centro
admi nistracija visus maloniai kviečia
į Lie tuvos nepriklausomybės – Vasa-
rio 16-o sios ir Kovo 11-osios – minė-
jimą, kuris vyks Pasaulio lietuvių
centre (14911 127th St., Lemont IL
60439) vasario 20 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Prelegentas dr. Jonas
Prunskis skaitys praneš i mą ,,Lietu -
vos nepriklausomybė – dabartinės
problemos, mūsų viltys ir mūsų
įnašas”. Minėjimo metu bus įteik tos

JAV LB Švietimo tarybos  Švie tėjo
premijos buvusiai Maironio li tuanis-
tinės mokyklos di rektorei Aud  ro nei
Elvikienei ir Čika gos litua nistinės
mo kyklos direktorei Jūratei Dovilienei.
Meninėje programoje – pu čiamųjų or -
kes tras ,,Gin taras”, smui kininkas
Kip ras Tarela, solistė Dai na Fischer.
Vai šinsimės kava ir užkandžiais.

��Vasario 20 d., sekmadienį, JAV
LB Cicero apylinkės valdyba rengia
Vasario 16-osios – Lietuvos neprik -
lau somybės paskelbimo šventę. 9 val.
r. Šv. Antano parapijos bažnyčioje šv.
Mišios. Po Mišių parapijos salėje vyks
akademinė programa. Renginio pa g -
rin dinė kalbėtoja – Marija Remie nė.
Meninę programą atliks parapijos
choras (vadovė Vilma Meilutytė).

��ALT’o Boston sky rius, JAV LB
Boston apylinkė, Tau tinės sąjungos
Boston skyrius ir Šv. Petro lietuvių
parapija vasario 20 d. rengia 93-ųjų
Lie tuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo metinių paminėjimą. Šventė pra -
sidės 10:30 val. r. iškilmingomis šv.
Mi šiomis Šv. Petro bažnyčioje. Giedos
ansamblis ,,Jaunos širdys”. Po Mišių
– kavutė. 1:30 val. p. p. šventė tęsis
Lietuvių piliečių klubo salėje, 368
West Broadway, So Boston, MA. Pre -
legentas – LR generalinis konsulas
New York Valde maras Sara pi nas. Me -
ninę programą atliks Boston litua -
nistinės mokyklos mokiniai bei Liu -
tauras Janušaitis, Simona Jakubė -
naitė, Kęstutis Daugirdas, Vi talijus
Li sovskis, Monika Liubi naitė. Prog -
ramoje dalyvaus pianistė Ginta Bist -
ras ir smuikininkas Konstantinas
Rybakovas. 

��Vasario 20 dieną, sekmadie nį,
1:15 val. p. p. šv. Mišios už Lietuvą
Šv. Vardo bažnyčioje (5800 15th Ave.,
South, Gulfport, FL). 2:30 val. p. p.
pie tūs ir iškilmingas Vasario 16-osios
minėjimas Lietuvių klube (4880 46th
Ave. North, St. Petersburg, FL).

��Vasario 27 d., sekmadienį JAV
LB Waukegan-Lake County apylinkė
švęs Lie tuvos Nepriklausomybės šven-
tę.  Šv. Mišios – 2 val. p. p.  St. And-
rew Lutheran Parish, 10 South Lake
St. (Route 45), Mundelein, IL 60060.
Mi šias atnašaus kun. Jaunius Kelp-
šas.  3 val. p. p. – iškilmingas minėji-
mas. Pre le gentė dr. Dalia Cidzikaitė,
dienraščio „Draugas” vyriausioji re-
daktorė.  Meninę programą atliks Ge-
dimino li tua nistinės mokyklos moki-
niai bei „Amber Music ir Dance” šo-
kėjai.  Po programos – suneštinės vai-
šės. 

�Vasario 27 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. American Legion Post 430 (7430
Broadway Merrillville, IN)  ALT’as,
Vy čiai ir JAV LB East Chicago apy -
linkė kviečia švęsti Lietuvos Ne prik -
lausomybės šventę. Prelegentė – Ka -
ro line Raulickytė-Stiglich. Meni nę
prog ramą atliks Ligita ir Algiman tas
Barniškiai. Vaišinsimės lietuviškais
pa tiekalais.

�Philadelphia Lietuvos ne pri -
klausomybės šventės – Vasario 16-oji
ir Kovo 11-oji – bus paminėtos kovo
13 d. Padėkos šv. Mišios už Lietuvos
Nepri klausomybę bus atnašaujamos
Šv. Jur gio lietuvių parapijoje (Salmon
ir Ve nan go St. sankryžoje)  11 val. r.
Šventės minėjimas/koncertas Lietu -
vių namuose prasidės 2 val. p. p. 

��Nuo šios savaitės ,,Draugas”
išeis tris kartus per savaitę: antra-
dienį (12 puslapių), ketvirtadienį (16
psl.) ir šeštadienį (24 psl. su ,,Kul-
tūros” priedu). Redakcijos ir admi-
nistracijos darbo laikas lieka toks
pat: redakcija dirba kiekvieną dieną
nuo 7 val. r. iki 3 val. p. p.; adminis-
tracija – nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val.
p. p.                        Administracija

��Š. m. vasario 9 d., trečiadienį, 1
val. p. p. Pasaulio lietuvių cent ro
skai tykloje vyks popietė ,,Sveika
mityba”. Kalbės dr. Vilija Kerelytė.
Po paskaitos žiūrėsime vaizdajuostę
,,Kalėdinis sportinių šokių žvaigždžių
koncertas”. JAV LB Lemonto sociali -
nių rei kalų skyrius maloniai kviečia
dalyvauti aktualioje sveikatingumo
paskaitoje bei pasidėrėti nuotaikinga
programa.

��Vasario 12 d. 7 val. v. Jaunimo
centro kavinėje kviečiame švęsti
Meilės šventę DISCO ritmu kartu su
,,Alatėja”! Meilės ir muzikos kalba
suteiks jums daug gerų emocijų,
gražių prisiminimų, o mylimos akys
įkvėps naujiems žygiams. Įėjimas –
35 dol. Bilietus užsisakyti galite tel.
708-205-8742.

�Vasario 16 d., trečiadienį, Ci ce -
ro miesto administracija ruošia Lie -
tuvos nepriklausomybės dienos – Va -
sa rio 16-osios – paminėjimą. Iškilmės
įvyks 2250 S. 49 Ave., Cicero „Co m -
munity Center”, patalpose. Pradžia
11 val. r. Prie vėliavos garbės sargy-
boje dalyvaus Jūrų šaulių kuopa
„Klaipėda” ir Gen. T. Daukanto Jūrų
šaulių kuopa. Žodį  tars Lietuvos Res -
publikos generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė. Cicero apylinkės
LB valdyba, maloniai kviečia daly-
vauti renginyje. Gausiu  dalyvavimu
šventėje parodysime padėką ir Cicero
valdžios pareigūnams. Po programos
– malonus pabendravimas ir pasivai -
ši nimas.

��Vasario 20 d., sekmadienį, JAV
LB Cicero apylinkės valdyba rengia
Vasario 16-osios – Lietuvos neprik -
lau somybės paskelbimo šventę. 9 val.
r. Šv. Antano parapijos bažnyčioje šv.
Mišios. Po Mišių parapijos salėje vyks
akademinė programa. Renginio pa -
grin dinė kalbėtoja – Marija Remie nė.
Meninę programą atliks parapijos
choras (vadovė Vilma Meilutytė).

��JAV LB Vidurio Vakarų apy gar-
dos mokytojų konferencija vyks Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, sek -
ma dienį, vasario 27 d. Šv. Mišios Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
9 val. r. Dalyvių registracija – 10 val.
r. Prelegentės – Laima Apanavičienė,
ČLM direktorės pavaduotoja ir Ri ta
Venclovienė, ,,Vaiko vartai į moks lą”
valdybos pirmininkė. In for ma cija tel.
630-805-4036 (Jūratė) arba el. paš tu
jurate124@yahoo.com.

��Montessori mokyklėlė ,,Žiburė -
lis” priima vaikus nuo 3 iki 6 metų.
Veikia rytinė ir popietinė pamainos.
Vaikai ją gali lankyti tris, keturias ar
penkias dienas per savaitę. Vaikai
auklėjami lietuviška bei montesoriš-
ka dvasia. Klasėje kalbama tik lietu-
viškai.  Atvirų durų diena mokyklėlė-
je vyks šeštadienį, kovo 12 d., nuo 9
val. r. iki 11 val. r. Kviečiame apsi-
lankyti.

��Cleveland ateitininkai rengia
Ateitininkijos veiklos 100-mečio ir
žur nalo ,,Ateitis” 100 m.  jubiliejaus
pa minėjimą balandžio 9 d. 7 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos salėje, Cleve -
land.  Muzikinę programą atliks me -
no ansamblis ,,Dainava” (vadovas
Da rius Polikaitis) iš Čikagos. Visi
kviečiami dalyvauti. Daugiau infor-
macijos suteiks Nijolė Balčiūnienė el.
paštu nbalciunas@att.net arba tel.
440-944-5741

IŠ ARTI IR TOLI...


