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•Lietuvių telkiniuose.
Atgaiva atgyjančiame
Londone (p. 2)
•Artėjant išbandymams
(p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•VVĮM Cleveland skyrius
kviečia pietums. Orlando
meras paskelbė Lietuvių
dieną (p. 5)
•Šeimininkės patarimai
(p. 8)
•Pinklės (62) (p. 9)
•Ten, kur lietuviai gyve-
no, dabar statomos ledo
pilys (p. 10)

Gamtinis Baltijos jùros saugumas
Rusijai nerùpi

Lietuva mažina paramâ Goro provincijai Afganistane

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas pripažįsta, kad yra svarsto-
ma apie kelių Lietuvos diplomatinių
atstovybių uždarymą ir diplomatinės
žinybos kadrų mažinimą.

V. Ušackas sakė šiuos klausimus
aptaręs susitikimo su prezidentu
Valdu Adamkumi metu ir pažymėjo,
jog šalies vadovas supranta susida-
riusią sunkią finansinę padėtį ir iš
principo palankiai vertina jo svarsty-
mus ir siūlymus.

Ministras sakė kol kas nenorįs
įvardyti, apie kokių diplomatinių at-
stovybių uždarymą yra kalbama.
„Mūsų finansų departamentas kaip
tik šiuo metu peržiūri finansinius įsi-
pareigojimus, nes tai yra susiję ne tik
su uždarymu, bet ir su ilgalaikiais
įsipareigojimais bei patalpų – amba-
sados ir gyvenamųjų – nuoma. Bet
artimiausiu metu mes numatome pa-
teikti sąrašą prezidentui ir Vyriau-
sybei aptarti dėl galimų 2–3 atstovy-
bių uždarymo dar šiais metais”, –
kalbėjo V. Ušackas.

Jei, pasak jo, bus nuspręsta at-
leisti kai kuriuos iš maždaug 1,000
Užsienio reikalų ministerijoje ir dip-
lomatinėse atstovybėse dirbančių
žmonių, tai bus daroma pagal tam
tikrus vertinimus, atsižvelgiant į
kvalifikaciją. V. Ušackas pabrėžė at-
kreipęs prezidento ir Vyriausybės dė-
mesį, kad URM yra vienintelė minis-
terija, kuri „jau dabar sumažino dau-
giausiai savo išlaidų”. „Mes savo iš-
laidas jau sumažinome iki 2006 m.
lygio”, – dėstė ministras.

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Dėl
sunkėjančios ekonominės padėties
Lietuva per pusę mažins Afganistano
Goro provincijos atkūrimo civili-
niams projektams skiriamą paramą.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas po susitikimo su pre-
zidentu Valdu Adamkumi sakė, jog
Lietuva bus priversta paramą suma-
žinti nuo 4 iki 2 mln. litų.

,,Mes ten turime ne tik karius,

bet vykdome ir civilines operacijas,
civilinius projektus”, – kalbėjo Užsie-
nio reikalų ministerijos vadovas. Jo
teigimu, tai skaudžiai atsilieps Lietu-
vos tarptautiniams įsipareigojimams,
todėl bus ieškoma tarptautinių part-
nerių, galinčių finansiškai prisidėti
prie Goro provincijos atkūrimo.

,,Aš gavau prezidento palaimini-
mą ieškoti partnerių, galimų donorų
iš kitų šalių. Kalbėsime su Azijos,

arabų šalių atstovais, pradėjome iš-
ankstines diskusijas su Japonijos vy-
riausybe. Tikimės, kad galėsime tą
politinių akcininkų ratą išplėsti, kad
naštą ir atsakomybę prisiimtų ne tik
Lietuvos Vyriausybė, pritraukti ir ki-
tų vyriausybių, mums galbūt ne taip
artimų, tačiau išgyvenančių dėl stabi-
lumo ir saugumo Afganistane, atsto-
vų dalyvavimą ir konkretų finansinį
įnašą”, – sakė V. Ušackas.

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Eu-
roparlamentaras Vytautas Landsber-
gis būgštauja, kad Baltijos jūros dug-
nu tiesti planuojamas dujotiekis
,,Nord Stream” visiškai sugriaus Bal-
tijos jūros ekosistemas bei teigia, kad
gamtinis Baltijos jūros saugumas Ru-
sijai visiškai nerūpi.

Tai V. Landsbergis pareiškė Eu-
ropos Parlamento (EP) Baltijos Eu-
ropos intergrupės susitikime su Šve-
dijos aplinkos apsaugos ministru
Andreas Carlgren, pranešė Europos
liaudies partijos (krikščionių demo-
kratų) ir Europos demokratų grupės
EP spaudos tarnyba.

V. Landsbergis atkreipė dėmesį į
A. Carlgren pristatytą Švedijos moks-
lininkų išvadą, kad iš 26 Baltijos jū-
ros ekosistemų gerai vekia tik 10, ir
klausė, kokia to reiškinio ateitis.

,,Ar padėtis gerėja, ar blogėja? Jei
blogėja, tai Baltijos jūra miršta. Kiek
ilgai užtruks, kad ir likusios 10 eko-
sistemų būtų sugriautos, o Baltija
pertvarkyta į Europos Negyvąją jū-
rą?”, – klausė europarlamentaras.

Prakalbus apie būtinybę Rusiją
įtraukti į Baltijos aplinkosaugą V.
Landsbergis buvo skeptiškas. ,,Gam-
tinis Baltijos jūros saugumas Rusijai
visai nerūpi. Prisiminkime EP rezo-
liuciją su aplinkosauginiais reikalavi-
mais dėl ‘Šiaurės srovės’ projekto.
‘Gazprom’, kuris ten veikia ‘Nord

Stream’ bendrovės vardu, visiškai ne-
paisė EP”, – tvirtino V. Landsbergis.

Jo teigimu, tokia Rusijos laikyse-
na nėra naujiena ir Lietuva jau turi
liūdnos patirties dėl rusų bendrovės
,,Lukoil” naftos gręžinio jūroje netoli
Lietuvos sienos ir Pasaulio kultūros
paveldo objekto – Kuršių nerijos.

Tuo tarpu švedų ministras tiki-
no, kad spręsdama dėl leidimo ,,Nord
Stream” projektui Švedijos vyriau-
sybė bus labai reikli tikrindama pro-
jekto atitikimą ekologiniams Europos
įstatymams ir konvencijų reikalavi-
mams.

Pasak pranešimo, A. Carlgren
pripažino, kad jo šalies vyriausybė
patiria mėginimų daryti įtaką jos
sprendimams šiuo klausimu bei tei-
gė, kad priimdama sprendimą ji ne-
gali vadovautis politiniais motyvais,
bet grynai teisinėmis normomis.

,,Rusija – sudėtingas partneris,
todėl reikia ją įtraukti į prekybos ir
verslo santykius, kad galėtume įta-
koti teigiamus pokyčius”, – sakė A.
Carlgren.

Kadencijâ baigia apaštalinis nuncijus

,,Rusija – sudėtingas partneris”, – sakė
Švedijos aplinkos apsaugos ministras.

Vilnius, kovo 25 d. (ELTA) – Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas kovo 25 d. atsisveiki-
no su kadenciją Lietuvoje baigiančiu
apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu
Peter Zurbriggen.

Susitikime ministras V. Ušackas
padėkojo 7 metus Lietuvoje dirbu-
siam nuncijui už jo veiklą, plėtojant
Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius.

Už Lietuvos ir Šventojo Sosto
santykių plėtojimą ir krikščioniškųjų
pilietinių vertybių puoselėjimą minis-
tras V. Ušackas apdovanojo nuncijų P.

Zurbriggen Užsienio reikalų ministe-
rijos garbės ženklu „Lietuvos tūks-
tantmečio žvaigždė”.

Seimo pirmininkas Arūnas Va-
linskas pažymėjo, kad tęsti misijos į
Austriją išvykstantys P. Zurbriggen
visada labai laukiamas Lietuvoje. At-
sidėkodamas už nuncijaus diplomati-
nį darbą Seimo pirmininkas jam įtei-
kė Vilniaus, Kauno ir Trakų simbo-
liais paženklintus sidabro medalius.
Arkivyskupas parlamento vadovui
įteikė Šventojo Tėvo Benedikto XVI
sidabro medalį.

Ministras V. Ušackas (k.) ir nuncijus P. Zurbriggen. URM-ELTA nuotr.

Svarstoma galimyb∂
uždaryti kelias
Lietuvos ambasadas
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LIETUVIÛ TELKINIAI
LONDONAS, KANADA

EDMUNDAS PETRAUSKAS

Jau nuo pat užsigavėjimo šešta-
dienio, vasario 21 d. ryto, dailiai ore
sukinėjosi savo šokius šokdamos šios
žiemos snaigės. Šiaip jau, sakytum, –
šeštadienis, tik džiaukis namų jauku-
ma, kai už langų tokia dieviška žie-
ma!

Tačiau į tave spokso iš anksto įsi-
gyti bilietai į ,,Užgavėnių šokius”, ku-
rie įvyks 6 val. vakaro, išsinuomotoje
St. Martin of Tours parapijos salėje.
Ir kaip nenuvykti, neparemti rengėjų
– Londono lietuvių jaunimo būrelio
pastangų prieš Pelenų dieną, gavė-
nios pradžią, jiems išdrįsus surengti
tradicinę lietuvišką Užgavėnių vaka-
rienę (o mums jau žinant, kad virėjos
– pačios geriausios ir niekas geriau
kugelio kaip jos nemoka iškept). Ir su
baru, net menine programa, muzika
ir… šokiais! Šokiai? Reikės iš naujo
mokytis. Jau dešimtmetis (gal ir du),
kai dailiame Londone nei matėm, nei
girdėjom tokiu „cūdų”.

Kai dar galėjome džiaugtis savo
puikia šventovės sale ir susibūrimuo-
se, vis dažniau ir dažniau atlikdavo-
me viską vienu metu – ir tancių, ir ra-
žančių, kad nereiktų išsirengti vykti
atskirai. O dabar – naujiena! Girdė-
jot, bus šokiai!

Sekmadienis dar tik rytoj. Gal ir
sniegas nutirps lig rytojaus 3 popiet
šv. Mišių kanadiečių svetingoje, mū-
sų nuomojamoje Mary Immaculate
šventovėje.

Pareiga yra pareiga, apvilti Lon-
dono lietuvių jaunimo būrelį kartu su
Šiluvos Marijos parapijos jauna tary-
ba, jau kelintą kartą stebuklus daran-
čią, būtų ne mažiau, kaip nuodėmė.
Vėjuotą ir snieguotą popietę artėjant
šeštai, pradėjo vaidentis pustuštės sa-
lės vaizdai ir… kaip bus per daug ku-
gelio ir viso kito. Nesvarbu jau nei šo-
kiai, kai gali nebūti su kuo šokti.

Audringą, gūdų vakarą bet kas
„su protu” būtų likęs savo gryčioje,
bet mes savais ratais lėtai ritomės per
dieviškos žiemos pusnis ,,ant šeštos”
– į LLJ būrelio mums dovanotus šo-
kius (siūlyčiau būreliui trumpesnį
vardą, sakykim, ,,Atgaiva” ar tiesiog
,,Jaunatvė”, prie kurios ir mes, ne
pirmos jaunystės, norėtume, kai ku-
rie net galėtume prisijungti).

Bet veik tuo pat metu, kaip ir
mūsų šokiai, vyksta ir St. Martin va-
karinės šv. Mišios šventovėje. Vaje,
nei kieme, nei gatvėje nerasi kampe-
lio atvežusiems ratams. Bet gyveni-
me visa išsisprendžia, jei tik nepasi-
metama.

Dar lauke, už durų, jau kvepėjo
kugelis. Stebino tik šiam vakarui iš
Toronto tokiu nelabu oru atvykusio
Jono Šileikos, OFM netikėtas apsi-
lankymas ir prasmingas vaišių palai-
minimas malda. Rytojaus įsipareigoji-
mai niekaip neperprašomi…

Salė jaunimo papuošta meninė-
mis kaukėmis, žibėjo apšviesta. Tik
paties jaunimo būrelio – vos pustuzi-
nis vietinių ,,pravadyrių” ir kol kas
tik keletas dar norinčių jaunais būti.
Netrukus salė užsipildė vos ne pil-
nutėlė, ypač papildžius ,,pravadyrių”
kviestais net dviem stalais blizgančio
jaunimo!

Ir nuo ,,trikampio”, ir nuo Puns-
ko ar Seinų, ir iš kitur (bent po vie-
ną). Nors gal dauguma iš Toronto,
Mississaugos. Dar su akordeonu ir
Balyta.

Nelūkuriuojant ilgai (nes juk
reikės namolio – miegučio) prasidėjo
teatrinė dalis, verta Oskaro apdova-
nojimo. Spektaklis ,,Operacinėje”
(Emergency) – tokio Londone dar ne-
buvo ir kurį penki aktoriai turėtų pa-
rodyti plačiau – kaimynams Hamilto-
ne, Toronte, prajuokino visus. Akto-
riai buvo: Paransevičiai – Ieva ir Arū-
nas, ir Narusevičiai – Aušra, Teresė ir
Giedrius. Pastebėta, kad ,,operacijos”
metu mažiausiai šypsojosi į operaciją
įsigilinę du medicinos daktarai.

Vaišės negalėjo būti geresnės, o
jau kugelis! Pagalbininkės, spėju, bu-
vo Aušra Janveaux, Lina ir Aušra Na-
rusevičiūtės, Rūta Juodis ir jų arti-
mieji. Baras ,,švyturiavo” įvairiais
,,eliksyrais”. Nieko netrūko, nebent
dieviškos žiemos dangiškų migdolų.
Grojo Arūno elektroninis orkestras ir
pats vienas Balytos akordeonas (o
akordeonistas, savo sambūrio vado-
vas Vytas daug dainavo, vienas ir su
kitais solistais). Tai bent šokta – ir vėl

išmokta, o gal tik prisiminta.
Žinant, kad čia dieviškos žiemos

apglėbtame Kanados Londone prieš-
gavėninis Mardi Grass, o ne Rio ar
New Orleans masiniai kostiuminiai
pasirodymai, kur visiems per šilta ir
visi vos su keliais rūbeliais, ,,Užgavė-
nių šokius” Londone aplankė nuo ko-
jų iki galvos pasidabinęs Cirko klou-
nas, Čigonė šokėja, ,,džialabuotas” ir
kutosuotu raudonu fezu Morocco
šeichas ir net trigubai galinti atrodyti
asmenybė – viduramžių didikas,
mokslininkas ar vienuolis, ar defor-
muoto veido klajūnas, atsiskyrėlis…

Kanados Londonas lyg atgijo, pa-
gyvėjo, nenugalėtas savo nelaimės –
savos šventovės praradimo. Lietuviš-
koje bendruomenėje lyg ir jaučiamas
beateinąs Pavasaris… Lyg tirpsta le-
dai. Gyventi, stengtis, nepasiduoti,
dėkoti Dievui – visokeriopai!

Užsibūta ilgai. Grįžta į savo gūž-
tą vėlokai, snaigėms apstojus, palikus
tik visiškai nekaltai švarutėlaitėmis
pusnimis padengtas sušąlusias gat-
ves.

Atgaiva atgyjančiame Londone
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Redakcijos žodis

Praėjusiais metais daug
audringų ginčų sukėlęs Lietuvos
įvaizdžio kūrimo projektas šiais
metais buvo nutrauktas. Prie-
žastis – ekonominis, ne tik Lie-
tuvą, bet ir visą pasaulį apėmęs
sunkmetis. Priminsiu, kad iš įvai-
rių dar Gedimino Kirkilo vado-
vaujamos Vyriausybės surengto
konkurso siūlymų buvo pasi-
rinktas Lietuvos – drąsios šalies
įvaizdis. Nors, pagal sumanymą,
apie Lietuvą – kaip drąsią šalį –
informacija nebus platinama, šis
naujos, Andriaus Kubiliaus vado-
vaujamos Vyriausybės žingsnis
galėtų būti pavadintas drąsiu.
Ypač turint omenyje nors ir
pavienius, bet labai neskaniai
skambančius „diržų atsiverži-
mo” atvejus, kai, pvz., sausį pa-
dvigubėjo premijos ir priedai
Užsienio reikalų ministerijos po-
litinio pasitikėjimo tarnauto-
jams.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Londono lietuviai ,,Užgavėnių šokiuose”. Normano Armstrong ir A. Valaškevičienės nuotr.
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ARTĖJANT IŠBANDYMAMS
(IR PROGRESINIAMS MOKESČIAMS?)
KÊSTUTIS GIRNIUS

Ūkio krizė aštrėja, smunka gy-
venimo lygis, didėja žmonių nepasi-
tenkinimas, artėja šiltos dienos ir rin-
kimai, taigi ir palankiausios sąlygos
kilti demonstracijoms, protestams,
socialiniams neramumams.

Šiomis dienomis premjeras And-
rius Kubilius paskelbė, kad reikės
mažinti atlyginimus. Tai bus bene di-
džiausias Vyriausybės išbandymas,
kuris gali nulemti jos likimą. Vyriau-
sybei reikės ne tik priimti teisingus
sprendimus, bet ir sukurti teisingo
elgesio regimybę. Žodžiai, kuriais ji
aiškins ir teisins savo veiksmus, bus
tiek pat svarbūs kaip ir veiksmai. Tai
nelengva užduotis Vyriausybei, kuri
kol kas negeba tinkamai išaiškinti
savo siekių ir užmegzti dialogo su
visuomene.

Vyriausybė kartais sudaro įspūdį,
kad yra abejinga paprastų žmonių
likimui ir beveik gardžiuojasi gavusi
progą paskelbti, jog padėtis pablogės
ir reikės imtis dar griežtesnių prie-
monių. Pastaruoju metu kalbama,
kad, apkarpius atlyginimus, grįšime į
2007–ųjų padėtį. Algos gal ir grįš į
2007 metų lygį, bet kainos liks
2009–ųjų, tad perkamoji galia bus
mažesnė, žmonių padėtis blogesnė.
Šmaikštus šūkis beveik tampa tyčio-
jimusi iš žmonių.

Kubilius pranešė, kad biudže-
tininkų atlyginimai bus mažinami
diferencijuotai – daugiau uždirbančių
žmonių algos sumažės labiau. Dau-
geliui tarnautojų atlyginimai gali su-
mažėti dešimtadaliu, kai kurioms
grupėms – mažiau nei 10 procentų.
Panašiai prabilo ir Dalia Grybaus-
kaitė. Ji priminė premjerui, kad
„ypač atsargiai reikėtų KALBĖTI ir
daryti algų mažinimą, apsaugant
mažai uždirbančių gyventojų sluoks-
nius, ir tai daryti tik kraštutiniu at-
veju”. Tas kraštutinis atvejis jau čia
arba bus po mėnesio ar kito. Algos
sumažės, nors neaišku, kaip ir kiek.

Atlyginimų mažinimas nedaug
kuo skiriasi nuo mokesčių didinimo.
Abiem atvejais žmogui lieka mažiau
pinigų. Šiuo požiūriu diferencijuotas
darbo užmokesčio mažinimas yra to-
lygus diferencijuotiems mokesčiams.
Tai nebus pirmas diferencijuotų mo-
kesčių atvejis. Nuo metų pradžios
neapmokestinamas pajamų dydis,
kadaise galiojęs visiems, nebėra tai-
komas tiems, kurie uždirba 3,150
litų. Vaikų pinigai taip pat skirstomi
atsižvelgiant į tėvų pajamas.

Toks apmokestinimas yra netei-
singas ir nenuoseklus, nes suverčia
neproporcingai didelę naštą tiems,
kurie uždirba vidutiniškai. Nestebi-
na, kad šiomis aplinkybėmis vis la-
biau reikalaujama įvesti tikrus pro-
gresinius mokesčius, priversti pasi-
turinčiuosius labiau prisidėti. Kai
kurie konservatoriai prabilo apie
laikiną progresinių mokesčių įvedi-
mą, o socialdemokratai jau įregistra-
vo Gyventojų pajamų mokesčio įsta-
tymo pakeitimo projektą, kuriame
numatomos 5, 18, 25 ir 40 proc. dy-
džio mokesčių normos.

Nors verslininkai nesiliauja
skundęsi dėl tariamai didelių mo-
kesčių, Lietuvoje mokesčiai yra labai
maži. Valstybė per savo biudžetą per-
skirsto tik kokį trečdalį bendrojo
vidaus produkto (BVP), mažiau negu
bet kuri kita Europos Sąjungos (ES)
šalis, išskyrus Rumuniją. Visa ES

perskirsto 45 proc. BVP, Šiaurės šalys
– daugiau negu 50 procentų.

Nors visos Vakarų valstybės turi
progresinius mokesčius, vien jų pa-
minėjimas sukelia srautą pseudoar-
gumentų. Esą tokie mokesčiai kenk-
tų Lietuvos įvaizdžiui ir konkuren-
cingumui, nesiderintų su lietuvių
mentalitetu ir šalies išsivystymo ly-
giu, skatintų mokesčių vengimą ir še-
šėlinę ekonomiką, sumažintų biudže-
to pajamas, atbaidytų užsienio inves-
tuotojus ir t. t. Šie bauginimai iš pirš-
to laužti.

Seniai reikėjo įvesti progresinius
mokesčius. Tačiau ūkio krizė nėra ge-
riausias laikas nuodugniai pertvar-
kyti mokesčių sistemą. Įtarimą kelia
ir mokesčių šalininkai. Juk socdemai
net nesistengė įvesti progresinių
mokesčių per tuos 8 metus, kai valdė
Lietuvą ir ūkis klestėjo. Be to, jų siū-
lomi įkainiai nepagrįsti nei konkre-
čiais duomenimis apie žmonių paja-
mų suskirstymą, nei skaičiavimais,
kaip peršami pertvarkymai paveiks
biudžetą.

Nereikia naujų naktinių sesijų ir
skubių, nepamatuotų pertvarkymų.
Tačiau Finansų ministerija turi rim-
tai rengti alternatyvius apmokestini-
mo įkainius didinant mokesčius pasi-
turintiesiems. Ir būti pasiryžusi juos
įvesti, jei padėtis dar pablogėja ir ki-
tomis priemonėmis negalima suval-
dyti biudžeto deficito. Kiekvienu
atveju biudžetas negali būti balan-
suojamas vargingųjų sąskaita.

Krizės sąlygomis Vyriausybė turi
griežčiau prižiūrėti valdžios išlaidas
ir nepakęsti jokių išimčių savo skel-
biamai diržų suveržimo politikai.
Deja, to nėra. Sausio mėnesį padvigu-
bėjo premijos ir priedai Užsienio rei-
kalų ministerijos politinio pasitikėji-
mo tarnautojams. Teisindamas savo
sprendimą ministras Vygaudas Ušac-
kas ištraukė visus trafaretinius aiš-
kinimus. Ministerijos darbo užmo-
kesčio fondas esą nebuvo didinimas.
Premijuoti tarnautojai yra itin kvali-
fikuoti, jų darbo laikas nenormuotas,
o atlyginimai pereinant dirbti į mi-
nisteriją sumažėjo.

Išmokėta suma – 11 tūkst. litų
penkiems tarnautojams – juokingai
maža prisiminus, kad neseniai Kraš-
to apsaugos ministerija savo darbuo-
tojams išdalijo 20 mln. litų premijų, o
teisėjai sau paskyrė vadinamąjį try-
liktąjį atlyginimą. Svarbu ne pinigai,
bet principas. Kai ketinama mažinti
atlyginimus daugumai valdininkų,
nevalia jų didinti mažam pateptųjų
skaičiui. Bet koks savųjų protegavi-
mas tuo metu, kai tautai išdrožiami
pamokslai apie diržų suveržimą,
atsiduoda veidmainyste. Premjeras
turi paskelbti atitinkamą potvarkį ir
bausti jį pažeidžiančias ministerijas.

Kovo 20 d. susisiekimo ministras
Eligijus Masiulis įsakė sumažinti
ministerijai pavaldžių bendrovių
vadovų atlyginimų priedus. Spren-
dimas leis sutaupyti daugiau kaip 14
tūkst. litų per mėnesį. Suma vėl ne-
didelė, tad kai kurie stebėtojai laiko
nutarimą pigaus populiarumo vaiky-
musi. Tačiau nutarimas turi teigiamą
simbolinę reikšmę, nes rodo ryžtą
įvesti tvarką iškreiptoje valdininkų
atlyginimų sistemoje ir pažaboti be-
veik nebevaldomas valstybės įmones.
Vyriausybei svarbu sukaupti politinio
kapitalo, nes netrukus jo labai
prireiks.

,,Lietuvos žinios”

Cenzūra ir skaidrumas

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Metų pradžioje naujienų agentūra ,,Elta” iš Vilniaus pranešė, kad
beveik dvidešimt nacionalinių ir keturiasdešimt regioninių ži-
niasklaidos priemonių dėl žurnalistų darbo Seime ribojimo krei-

pėsi į prezidentą Valdą Adamkų ir Seimo valdybą.
,,Mes manome, jog šie žurnalistų darbo ribojimai trukdo žurnalistams

atlikti savo konstitucinę pareigą laisvai ir netrukdomai rinkti visuomenei
svarbią informaciją, kadangi Seime yra svarstomi su visomis LR piliečių
gyvenimo sritimis susiję klausimai, kuriems išsamiai, tiksliai ir greitai
nušviesti neužtenka trijų akredituotų žurnalistų. Atitinkamai Lietuvos
piliečiai praranda teisę būti išsamiai informuoti apie gyvenimą keičian-
čius Seimo sprendimus”, – rašoma kreipimęsi.

2008 m. gruodį buvo priimti Viešosios informacijos rengėjų atstovų
akreditavimo Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo pakeitimai. Tokiame
sprendime Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas nemato jokių spaudos
suvaržymų.

Sausio 8 d. ,,Delfi” internetiniame dienraštyje tuo klausimu cituoja-
mas prezidentas Adamkus: ,,Visada pasisakau prieš bet kokią cenzūrą ar
laisvo žodžio suvaržymus, nes tai vienas svarbiausių demokratinės visuo-
menės principų. Kad ir kokia nemaloni kitų nuomonė atrodytų, yra negin-
čijama žmogaus teisė ją turėti.” Prezidentas yra įsitikinęs, kad Lietuvos
įstatymai sudaro tinkamas sąlygas žiniasklaidai atlikti savo misiją. ,,Todėl
pastaruoju metu tarp žiniasklaidos atstovų ir Seimo vadovybės kilę nesu-
tarimai turi būti kuo greičiau išspręsti”, sakoma Prezidento pranešime
spaudai. Prezidentas ragina ,,abi puses geranoriškai dar kartą apsvarstyti
susidariusią padėtį ir rasti kompromisinį sprendimą”. ,,Ir sudėtingiausi
konfliktai išsprendžiami prie derybų stalo, todėl reikia užbaigti ir šį gin-
čą”, – sakė prezidentas Adamkus.

Belieka, kad žiniasklaida pradėtų Seimą kaltinti cenzūros įvedimu.
Šia proga noriu aplankyti tą prie barikadų vedantį žodį – ,,cenzūra”.
Daugeliui tai yra skaidrumo priešingybė, o skaidrumas ypač šiais laikais
yra tapusi tarsi dorybe. Pradžiai apie pačią sąvoką. Anot ,,Žurnalistikos
enciklopedijos”, cenzūra – tai spaudos, radijo ir televizijos laidų, kino
filmų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių kontrolė, draudžianti pla-
tinti kurias nors žinias, idėjas, teorijas. Pagal kontroliuojančio organo
priklausomybę ir kontroliuojamų minčių pobūdį skiriama valstybinė
(bendroji, karinė) ir bažnytinė (dvasinė) cenzūra. Pagal kontrolės būdą
turima išankstinė (preventyvinė) ir paskenioji (represinė) cenzūra. ,,Lie-
tuvių enciklopedijoje” kalbama apie ,,įspėjamąją” cenzūrą, taikomą dar
neišspausdintiems ar dar nepaplitusiems raštams, ir ,,represinė” cenzūra,
taikomą bausmių forma jau iš spaudos išėjusiems ar kitu būdu visuo-
menėje paplitusiems raštams.

Represinė cenzūra buvo naudojama dar senovėje ir jau VI amžiuje
prieš Kristų prieš tikybą ėjusias knygas Romoje degindavo. IV amžiuje po
Kristaus krikščionybei įsigijus viešąsias teises, katalikų Bažnyčia laikė
viena iš savo prievolių saugoti tikybos dogmų grynumą, smerkdama tam
reikalui nusižengusius raštus. Bažnytiniai susirinkimai pasmerkė daug
raštų, kurie pasaulinės vyriausybės įsakymu buvo deginami. Išradus spau-
dą ir knygoms pradėjus smarkiai plisti, atsiradus politinio ir visuome-
ninio turinio knygų, atsirado ir valstybinė cenzūra, greitai bažnytinę pa-
glemžusi ir sudariusi painią įvairių priemonių sistemą spaudai suvaržyti.

Kartais cenzūra reiškėsi ir teigiamomis priemonėmis – priversti
spausdinti visa tai ir taip, kaip to nori valstybinė valdžia. JAV 1791 m. pir-
moji Konstitucijos pataisa uždraudė Kongresui skelbti įstatymus, kuriais
būtų suvaržyta spaudos laisvė. Pirmojo pasaulinio karo metu kariaujan-
čiose šalyse buvo įvesta griežta karinė cenzūra ne vien karo paslaptims
saugoti. Karams pasibaigus cenzūra buvo naikinama, bet atsiradus dikta-
tūriniams ir autoritetiniams režimams spaudos cenzūra atgijo. Cenzūros
neišvengta ir Lietuvos istorijoje. Po 1926 metų perversmo ypač išplėsta
buvo išankstinė cenzūra. Sovietinės ir vokiečių okupacijos metu veikė iš-
ankstinė ir represinė cenzūra. 1990 m. priimtas įstatymas paskelbė, kad
Lietuvoje ,,informacijos priemonės laisvos ir necenzūruojamos”, kad
,,kišimasis į jų veiklą rengiant ir skleidžiant informaciją yra neleistinas”.

Pora žodžių arčiau savų namų – tariamos ,,Draugo” cenzūros. Mane
pasiekia nusiskundimų, kad kartais dienraščiui siųsti laiškai, skirti ,,Laiš-
kai, nuomonės, komentarai” skyreliui, neišvysta dienos šviesos. Taip yra
atsitikę ir man ne tik dabartinės redaktorės, bet ir ankstyvesnių redak-
torių kadencijose. Negalima būtų sakyti, kad visiems laiškamas trūksta
vietos. Pagiriantiems, paglostantiems laiškučiams vietos visada buvo ir
bus. Klausimas sukasi apie tokius laiškus, kur glostoma prieš plauką
(reiškia – šiaušiama), kai skaitytojų mintys nesutinka su leidėjų ar redak-
cijos nuomone, kai aprašomi įvykiai ar pareikšta nuomonė gali kam nors
nepatikti, juos nederamoje šviesoje pristatyti. Čia nekalbu apie šmeižtus,
prasimanytas istorijas, provokacinius gandus, melagingą informaciją, li-
guistus svaisčiojimus.

Pirmiausia reikia pripažinti, kad noras kitiems atrodyti teigiamai ir
patraukliai gali gundyti pasikliauti ,,cenzūra teigiamomis priemonėmis”,
t.y., spausdinti tai, ką nori leidėjai ir redaktoriai. Nori nenori, tokiam
nusiteikimui vietos gyvenime yra ir bus. Gal svarbiau tokią galimybę pri-
imti, o tai padarius, jai kuo daugiau priešintis. Mano manymu, viešumas
bei skaidrumas yra tikra priešingybė manipuliavimui nuomonėmis ir in-
formacijos spaudos priemonėmis. Teisybė svarbiau už bet kokius
pagražinimus ar nutylėjimus. Prieš kurį laiką viename savo straipsnyje,
susilaukusiame pakartotinio atgarsio Lietuvoje, rašiau, kad blogas paukš-
tis savo lizdą teršia, o dar blogesnis to lizdo neišvalo.
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ŽIVILÈ RAMAŠAUSKIENÈ

Maironio lituanistinės mokyklos
trečių A ir B klasių mokiniai, vasario
28 dieną pamokas turėjo ne mokyklo-
je, kaip įprasta, o vyko į Balzeko Lie -
tuvių kultūros muziejų. 

Muziejaus darbuotoja Karilė
Vaitkutė pakvietė mokinukus į
„Vaikų muziejų”. Papasakojo apie
Lietuvos kaimą, parodė kokie daiktai
ir įrankiai buvo naudojami buityje.
Kai kurie vaikai pirmą kartą pamatė
dalgį, klumpes, senovinį lopšį. Taip
pat aplankė senovinės pilies kambarį,
pamatė kunigaikščių paveikslus, se -
nus ginklus, riterio šarvus. Po to vai -
kai atliko užduotį: turėjo surasti ir
nupiešti daiktus, apie kuriuos papa -
sakojo K. Vaitkutė.

Istorijos pamokėlę vedė mu zie-
jaus direktorė Rita Janz. Vaikai su -
sidomėję klausėsi apie Lietuvos kuni-

gaikščius, didžiuosius mūšius, apžiū-
rėjo muziejuje sukauptus seno vinius
eksponatus: akmeninius kir vukus,
senus pinigus. Susipažinę su mu zie-
jaus salėmis, mokinukai rinko si į mu-
ziejaus kino kambarį žiūrėti filmo
apie Užgavėnių tradicijas. 

Vėliau dailininkės Rasos Ibians -
kienės ir Živilės Ramašaus kienės pa -
dedami darė Užgavėnių kaukes. Visų
vaikų pagamintos kaukės buvo labai
linksmos, ryškios, gražios, tačiau
rim ta Balzeko muziejaus komisija
įver tino ir išrinko tris pačias gražiau-
sias, kurias sukūrė Emilija, Martynas
ir Ieva.

Trečiokai džiaugėsi išvyka į mu -
ziejų ir liko dėkingi Balzeko muzie-
jaus darbuotojoms, bei savo mokyto-
joms Redai Baranauskienei bei Eri -
kai Kunickienei ir mokytojų padėjė -
joms Sandrai Jakaitei bei Danguolei
Va liuvienei.

Maironio lituanistinės mokyklos
trečiokai lankėsi 

Balzeko muziejuje

Emilija Stankutė, Martynas Juškelis, Ieva Garbaliauskaitė pagamino gra-
žiausias kaukes.

Trečiokai su savo kaukėmis.  Živilės Ramašauskienės nuotraukos

Milane atidaryta lituanistinė
mokyklėlė

Saulėtą ir pavasariškai šiltą kovo
7–osios šeštadienį, Italijos Milano
apy linkės Lietuvių Bendruomenės
nariai susirinko paminėti labai reik š-
mingo įvykio – lituanistinės mokyk-
lėlės ir vaikų klubo „Pabiručiai” iškil -
mingo atidarymo.

Jau kuris laikas, Milane ir jo apy -
linkėse gyvenančios lietuvės pasiges-
davo lietuviškumo puoselėjimo, gim-
tosios kalbos mokymo centro, kuria -
me jų vaikučiai, augantys mišriose
šei mose, turėtų galimybę pažinti Lie -
tuvą, šalies kultūrą ir istoriją. Šią idė -
ją ryžosi įgyvendinti trumpiau nei
me  tus Italijoje gyvenanti Eglė Fe r -
rari. Ilgas biurokratinių kryžkelių la -
birintas ir organizacinių sunkumų
naš ta neatbaidė jos nuo užsibrėžto
tikslo. Nors „Pabiručiai” kol kas ne -
turi nuolatinių patalpų, pastovaus
finansavimo šaltinio, tačiau tai mo -
kyklos įkūrėjoms ne kliūtis pradėti
skleisti lietuviškumą vaikučiams.

Mokyklėlėje bus dėstomi keturi
mo komieji dalykai: lietuvių kalba,
Lie tuvos istorija, muzika, Lietuvos
etnokultūra ir gamta. Mokytojomis
pasisiūlė tapti lietuvių bendruo me -
nės nariai, turintys pedagoginės
patirties. Įdomu, jog Lietuvos istoriją
dėstys Milano universiteto docentas,
profesorius Alessandro Vitale, puikiai
kalbantis lietuviškai ir išmanantis
Lietuvos istoriją ne prasčiau nei Lie -
tuvos universitetuose dėstantys dės -
tytojai. Mokyklėlę lankysiantys 25
vaikučiai suskirstyti į tris amžiaus

grupes ( iki 3 metų; 3–6 metų; 7 metų
ir vyresni). Užsiėmimai turėtų vykti
kartą per dvi savaites.

Mokyklėlės atidarymas virto gra -
žia ir jaudinančia švente ne tik vai -
kučiams, bet ir tėveliams. Saky dama
inauguracinę kalbą, mokyklos vadovė
Eglė Ferrari akcentavo gyvybišką
gimtosios kalbos mokėjimo svar  bą,
istorijos, etnografijos, lietuviškų tra -
dicijų puoselėjimo reikš min gumą. Ne
viena mamytė susi grau dino, sujaudin-
ta mokytojų išreik što pasiryžimo ma-
žųjų širdyse įžiebti mei lę Lietuvai.

lietuviams.com

Mokyklėlės ,,Pabiručiai” direktorė Eglė
Ferrari.

Mieli, mažieji skaitytojai, ar
žinote ką nors apie dresuotoją Vla -
dimirą Durovą (1863–1934) ir jo žvė -
rių teatrą? Jei ne, ,,Draugo” knygy-
nėlyje yra  įdomi V. Durovo pasako-
jimų knygelė „Cirko žvėrys”, kurioje
jis pasakoja apie tai, kaip jo desiruo-
jami žvėreliai vaidindavo traukinio
ke lei vius, mašinistą ir kitus geležin -
keliečius. Tą knygelę į lietuvių kalbą
dar prieškario Lietuvoje išvertė Pra -
nas Mašiotas. Nebesuskaičiuosi, kiek
kartų ji buvo išleista, bet savo popu-
liarumo taip ir neprarado.

V. Durovą nuo pat mažų dienų
trau kė cirkas. Dar mokydamiesi ka-
rinėje gimnazijoje kartu su broliu
Aleksandru pasižymėjo kaip puikūs
akrobatai bei išdaigas mėgstantys
cir kininkai. Už tai buvo pašalinti iš
mokyklos. Mokslus tęsė privačiame
licėjuje. Po mokslų V. Durovas tolesnį
gyvenimą susiejo su cirku – ta po žy-
miu dresuotoju, sukūrė naują dresa-
vimo mokyklą, paremtą meile ir švel-
numu.

V. Durovas parašė knygas ,,Spar -
nuotieji artistai”, ,,Senelio Durovo
žvė rys”, ,,Mano žvėrys”. Iš pastaro-
sios ir paimti šie pasakojimai.

Knygos kaina  – 7 dol. Knygą gali-

ma įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 3 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5 dol.
siuntimo mokestis. Prieš perkant pra-
šome paskambinti administracijai
tel.: 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

,,Cirko žvėrys”

Man labiausiai patiko  daryti
kau kes.  Aš sužinojau, kad senovėje
lietuviai gyveno kaime. Senovėje lie -
tuviai nešiojo klumpes. Dabar lietu -
viai klumpių nebenešioja. Jie kartais
šoka su klumpėmis. Man ne vien tik
patiko daryti kaukes, bet ir patiko
blynus valgyti. Aš suvalgiau penkis
blynus. Aš dar sužinojau, kad lietu -
viai senovėje nešiojo tautinius dra -
bužius ir kailius. Man patiko į mu -
ziejų važiuoti. Aš dar gal vieną kartą

norėsiu važiuoti.
Agnė Želvys

* * *
Man labai patiko Balzeko muzie -

juje. Ačiū Karilei Vaitkutei už įdomų
pasakojimą apie senovę. Kai apžiūrė -
jome muziejų, ėjome daryti kaukių.
Man pasisekė pasidaryti vieną iš gra -
žiausių kaukių. Po to valgėme bly -
nus, kurie buvo skanūs, bet mamytės
kepti – skanesni. Buvo smagi kelionė.

Ieva Garbaliauskaitė

Trečiokai apie pamokas muziejuje
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STASÈ KAZLAUSKIENÈ
,,Vaiko vartai î mokslâ” 
organizacijos atstovè  

Sekmadienį, balandžio 5 d., 11
val. r. Dievo Motinos parapijos svetai-
nėje ruošiame jau tradicija tapusius
pietus. Tų pietų pelnas bus skiriamas
paremti beglobius Lietuvos vaikus,
kuriuos remia ir globoja ,,Vaiko var-
tai į mokslą” organizacija.

Praėjusį rudenį kartu su Aldona
Kamantiene aplankėme keturis iš de-
šimties ,,Vaiko vartų į mokslą” globo-
jamų centrų. Du centrus Vilniuje.
Vienas jų – tai ,,Vilties angelo” cen-
tras, kuris priglaudžia daug nelai-
mingų vaikų. Ten sutikau vieną mer-
gaitę, kuri buvo nelaiminga, visai ne-
norėjo kalbėti, nenorėjo dalintis savo
nedalia. Bandėme padėti su pamokų
ruoša, o ypač su anglų kalbos pamo-
komis. Vaikai mielai norėtų kalbėti
angliškai, bet jiems dar trūksta prak-
tikos. Tie mieli vaikai per neilgą laiko
tarpą tampa labai artimi. 

Kitas Vilniuje esantis ,,Vaiko
vartų į mokslą” globojamas centras –
tai ,,Švento Kryžiaus” namų centras.
Čia radome didelį būrį paauglių
vaikų, kurie tą dieną mokėsi pasiga-
minti maistą. Visi kartu išsivirėme
varškėčių ir skaniai valgydami dali-
nomės įspūdžiais. Tie gražūs ir mieli
jaunuoliai yra nepamirštami. Gaila,
kad jų gyvenimo sąlygos yra sunkios.
Jie grįžta į savo namus, kur galbūt
vyrauja smurtas ar mama yra ne-
blaivi, o tėvas gal visai prapuolęs.

Kaune, Žaliakalnio centre, rado-
me daug ir įvairaus amžiaus vaikų.
Čia jie pasiskanaudami valgė seselių
išvirtą sriubą, tada pasimeldė ir pra-
dėjo ruošti pamokas. Viena mergaitė,
gal 11 ar 12 metukų, parodė savo gra-
žiai padarytas pamokas ir gerus mo-
kytojų įvertinimus. Ji džiaugėsi ir no-
rėjo savo džiaugsmu pasidalinti ir su
mumis. Keletas saldainių už jos gerą
darbą ją taip pat pradžiugino. Čia su-
tikome ir mergaičių, kurios norėtų
tapti tokiomis pat geromis vienuo-
lėmis, kaip tos, kurios dabar joms
padeda ir globoja vaikus, atsiradusius
nelaimėje. Sakiau, kad jos gražios ir
klausiau, ar pasiseks tapti vienuo-
lėmis? Jos man paaiškino, kad Dievas
tik gražias mergaites pasirenka į vie-
nuolyną.

Marijampolėje yra įsikūręs laiki-

nosios globos centras ,,Šaltinėlis”.
Čia graudu matyti mažyčius, nekal-
tus kūdikius, atvežtus į šituos globos
namus, nes mama išėjo ,,gastroliuoti”
ir pamiršo sugįžti namo. Čia sutiko--
me ir paauglių jaunuolių, kurie buvo
palikti vieni namuose, nes tėvai išėjo
ir nežinia kada sugrįš. Didelį įspūdį
paliko dvi šešiolikmetės dvynukės,
kurios buvo namuose paliktos vienos,
be tėvų globos ir be jokios priežiūros.
Jos taip pat mielai eitų ,,gastroliuo-
ti”… Tokiems vaikams reikia nuola-
tinės globos, ir žmonių, kurie su-
prastų, atjaustų, padėtų.

Mielai dalinuosi parsivežtais įs-
pūdžiais, nes aplankius vos kelis cen-
trus matyti, kad tiems vaikams ir
jaunuoliams reikalinga globa, pagal-
ba, parama. Kviečiu prisidėti prie
mūsų pastangų padėti nelaimėje at-
sidūrusiems Lietuvos vaikams. Atei-
dami papietauti sekmadienį, balan-
džio 5 d., padėsite tiems vaikučiams
sočiau pavalgyti, gražiau apsirengti,
įsigyti mokslo priemonių, geriau pasi-
jausti ir susidraugauti su savo likimo
draugais. Gaila, kad jų tėveliai nepa-
jėgia suteikti savo šeimai tinkamos
šilumos ir išauginti savimi pasitikin-
čių jaunuolių. Gerai, kad yra centrų,
kurie tą didelę spragą nors iš dalies
užpildo. Nuoširdžiai kviečiame įsi-
jungti į šį labdaros būrelį savo dosnia
auka, geraširdiškumu ir padėti vai-
kams išaugti dorais ir tėvynę mylin-
čiais žmonėmis.

Šiais metais į mūsų ruošiamus
pietus atvyksta viešnia iš Čikagos –
Aldona Kamantienė. Kartu kelia-
vome Lietuvoje ir lankėme „Vaiko
vartų į mokslą” remiamus centrus.
Aldona yra viena iš šios organizacijos
steigėjų. Ji yra ir redakcinio kolekty-
vo narė. Kolektyvas jau paruošė
penkias knygeles, skirtas centrams
naudotis. Tai: ,,Charakterio ugdymo
programa, D.R.A.S.A” (Drįsk rūkalų,
alkoholio, svaigalų atsisakyti),
,,Žingsniai į prasmingą gyvenimą,
S.A.U.” (Sąmoningas asmenybės
ugdymas) ir kt. Paskutinė knyga bu-
vo išleista praėjusiais metais – ,,Spar-
nai”. Aldona taip pat yra visų „Vaiko
vartų į mokslą” padalinių (kituose
mietuose) koordinatorė. Su malonu-
mu jos laukiame mūsų pietuose, su
nuoširdumu ir šypsena laukiame
visų. 

Pietūs paruošti, 
prašom valgyti! 

ORLANDO, FL

ATHOL, MA

JURGIS  BIRUTIS

Lietuvių Bendruomenė Orlando
mieste per trumpą laiką parodė dide-
les pastangas garsindami lietuvių
vardą. Kovo 11-ąją dieną Orlando
meras Buddy Dyer išleido raštą, ku-
riame teigiama, kad ši diena yra
Amerikos Lietuvių Bendruomenės
(,,Lithuanian American Community
Day”) Orlando mieste.

Raštas buvo oficialiai įteiktas
Alvydui Smilinskui, Orlando sky-
riaus Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkui, mero įstaigoje. Dokumente
cituojama Amerikos lietuvių pagalba
lietuviams po Sovietų okupacijos,
Amerikos lietuvių pagalba atkurti
nepriklausomą Lietuvą, minima, kad
pagal 2000 metų gyventojų surašymą
Amerikoje gyvena 715,039 Amerikos
lietuviai, iš jų Orlando mieste 3,290.
Taip pat cituojama, kad Lietuvių
Bendruomenė išlaiko lietuvišką kul-
tūrą ir tradicijas, dalyvauja labda-
ringoje veikloje, padeda naujai at-
vykusiems lietuviams prisitaikyti ir
įsijungti į vietinį visuomenės gyve-
nimą.

Rašto paskelbimą su mero įstai-
ga koordinavo Orlando LB pirminin-
kas A. Smilinskas, vicepirmininkas
Mindaugas Satas ir valdybos narys
Jurgis Birutis.

Kovo 11-osios proga Orlando LB
surengė viešą minėjimą Orlando
Turkey Lake Parke. Renginio metu
taip pat vyko Kaziuko mugė, vaikų
šokių grupių pasirodymai, žaidimai,

padėsiantys išlaikyti vaikų tautiš-
kumą.

Lietuvių Bendruomenės Orlando
skyrius aktyviai dalyvauja visuome-
ninėje veikloje. Turi savo krepšinio
komandą, šiuo metu pirmaujančią
Florida valstijoje tarp lietuvių, taip
pat biliardo žaidėjų komandą, meni-
ninkų būrelį, planuoja įkurti lietuviš-
ką mokyklėlę. Prašom visus lietu-
vius, kurie nori dalyvauti draugiškoje
ir tautiškoje atmosferoje, prisijungti
prie LB Orlando skyriaus. Užsiregis-
truoti galima tel.: 407-448-0766 arba
el. paštu: asmilinskas@hotmail.com.

Orlando meras paskelbė
Lietuvių Dieną

Orlando LB nariai su Orlando miesto meru ir atstovais.
Editos Klinkel nuotr.

Athol lietuvių naujienos
Mūsų Vyčių kuopa sausio 4 d. su-

rengė puikų Kūčių vakarą Šv. Pran-
ciškaus bažnyčios salėje. Vakaras
prasidėjo, kai pirma žvaigždė pa-
sirodė. Vakaro vedėjas Bill Višniaus-
kas pristatė svečius ir pasveikino
visus. Kunigas Richardas Jakubaus-
kas perskaitė Šv. Luko Kalėdinę
Evangeliją, Nellie Melaika uždegė
Advento vainiką mirusiems vyčių
nariams pagerbti. Klebonas Stephen
Johnson sukalbėjo maldą, palaimino
plotkeles ir išdalino visiems daly-
viams. Kiekvienas pasveikino vienas

kitą. Kun. Juozas Jurgelionis, vyčių
kapelionas, išaiškino Kūčių vakaro
reikšmę ir papasakojo apie lietuviš-
kus papročius. Kun. Fred Franini
pasakė, kad jo lietuvė motina, buvusi
Sabonaitis iš Aušros Vartų parapijos
Worcester, dalyvauja su mumis.

Vakarienė prasidėjo su žuvies
sriu  ba, po to valgėme keptą žuvį,
kugelį, silkę, šiltus ir šaltus kopūstų
virtinukus, grybus, daržoves ir taip
toliau.

Po vakarienės vargonininkė  Te-
resė Gabis vedė kalėdines giesmes.

Giedojimas prasidėjo su „Gul šian-
dieną” ir „Sveikas Jėzau, Gimusis”.
Bronė Višniauskas ir Emilie Joseph
pakėlė nuotaiką su Kūčių vakaro bur-
tais, kurie visiems patiko.

Jūratė Valiūnas ir Bronė buvo va-
karo pirmininkės, Armand ir Pamela
Bouthilier tvarkė virtuvę. Dr. Marie
Shatas kasmet dovanoja žuvį tėvų
atminčiai. Richard Gatautis tvarkė
salę ir vaišino vynu.

Bažnyčia ir salė buvo skoningai
papuoštos. Visi džiaugėsi ypatingu
vakaru.

Dalyvavo daugiau nei 60 vyčių su
draugais. Vietinė spauda parašė apie
tai ilgą straipsnį.

* * *
Kovo 1 d. Lietuvos vyčiai gražiai

paminėjo savo globėjo Šv. Kazimiero
dieną Richardo Gatataučio namuose
Athol, MA. Prie gražaus altorėlio su
šventojo paveikslu buvo kalbama
malda į  šv. Kazimierą ir Šiluvos Ma-
riją. 

Šįmet kuopa iškilmingai švęs
savo 95  metų sukaktį.

Athol lietuvių telkinys

,,DRAUGAS” – lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÅ”! 
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Valstyb∂ atsisakys neb∆tin¨� išlaid¨�

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – So-
cialdemokratas Edvardas Žakaris
siūlo pataisas, kurios pasą savo statu-
su prilygintų asmens tapatybės kor-
telei ir būtų leidžiama rinktis, kurį
dokumentą įsigyti.

Šiuo metu asmens tapatybės kor-
telę privaloma įgyti sulaukus 16 me-
tų, tuo tarpu pasą galima įsigyti savo
noru kaip papildomą dokumentą. Pa-
so reikia vykstant į daugelį ne Euro-
pos Sąjungos šalių narių.

Šiuo metu įstatymai numato, jog
asmens tapatybės kortelė – pagrindi-
nis Lietuvos piliečio dokumentas, E.
Žakario siūlymu, tokį pat statusą įgy-

tų ir pasas. Taip pat būtų galima
rinktis, kurį jų įsigyti.

Savo pataisą socialdemokratas
argumentuoja tuo, jog pasas ir as-
mens tapatybės kortelė yra lygiaver-
čiai asmens dokumentai, tik pasas
papildomai skirtas vykti į užsienio
valstybes. Todėl žmonės, norintys
vykti į užsienio valstybes, privalo įgy-
ti du lygiaverčius dokumentus, už
kiekvieną atskirai sumokėti, nors
vienas jų, asmens tapatybės kortelė,
jam nereikalinga. 

Nuo sausio už asmens tapatybės
kortelės išdavimą reikia mokėti 80
litų, už pasą – 100 litų.

Lietuviai – tarp daugiausiai
r∆kançiû� Europoje  

Vilnius, kovo 25 d. (Bernardi-
nai.lt) – „Didieji prekybos centrai
naudojasi savo perkamąja galia nu-
statydami tiekėjams neleistinai ma-
žas kainas ir taikydami jų atžvilgiu
nesąžiningas sąlygas”, – pažymima
teisiškai neįpareigojančioje ataskai-
toje, dėl kurios Europos Parlamentas
(EP) balsavo plenarinėje sesijoje
Strasbūre. Europarlamentarai mano,
jog šiuo metu itin svarbu taikyti
maisto produktų rinkos reguliavimo
priemones.

EP Vidaus rinkos ir vartotojų
apsaugos komiteto narys Šarūnas Bi-
rutis atkreipė dėmesį, kad pastaruoju
metu Europoje ir pasaulyje sparčiai
kyla žemės ūkio ir maisto produktų
kainos, tačiau dėl to pelnosi ne ga-
mintojai, o dažniausiai – perdirbėjai.
Labiausiai dėl to kenčia vartotojai,
kadangi apskritai daugelyje ES vals-
tybių narių didėja maisto produktų
kainų infliacija. Tai ypač pajuto ma-
žas pajamas gaunantys namų ūkiai,
maistui išleidžiantys didžiąją dalį pa-
jamų. Be to, tai ypač neigiamai atsi-
liepė daugeliui mažų ir vidutinio dy-
džio maisto perdirbimo įmonių.

Padaryta išvada, kad galutinė

vartotojų mokama kaina Europoje iki
5 kartų viršija supirkimo kainą. Prieš
50 metų Europos ūkininkai gaudavo
maždaug pusę maisto produkto maž-
meninės kainos. Šiandien ši dalis ge-
rokai mažesnė. 

Europai ne naujiena, kai gamin-
tojai verčiami pardavinėti prekes že-
miau savikainos, grasinant juos iš-
braukti iš prekybos sąrašo, taikant
specialius prekybos centrų nustaty-
tus mokesčius už tam tikro prekės
ženklo maisto produktų pardavimą,
įtraukimo į prekybos sąrašą, taip pat
mokesčius. Visi šie atvejai ragina
kiekvienu iš nurodytų atvejų imtis
suderintų veiksmų Europos ir nacio-
naliniu lygmenimis bei taikyti spe-
cialias kovos su šiais reiškiniais prie-
mones.

Š. Birutis sakė: „Lietuvos Sei-
mas priėmė Kainų įstatymo pataisas,
kuriomis bandoma apriboti prekybos
įmonių antkainius maisto produk-
tams. Šis įstatymas diskutuotinas ir
kažin ar bus pasiektas norimas tiks-
las. Deja, daugelis mūsų šalies įsta-
tymų, reguliuojančių stambiųjų per-
dirbėjų bei prekybos centrų savivalę,
jau pavėluoti.”

Europa sieks mažinti didži¨jû�
prekybos centrû îtakâ�

Pasiùlyta pasirùpinti taisyklinga
lietuvi¨ kalba îstatymuose

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Lie-
tuviai yra vieni daugiausiai rūkančių
Europos Sąjungos (ES) gyventojų.
Pagal šį rodiklį jie kartu su rumu-
nais, čekais, slovakais ir vengrais Eu-
ropoje užima ketvirtą vietą.

Eurobarometro apklausos duo-
menimis 36 proc. tyrime dalyvavusių
Lietuvos gyventojų teigė, kad jie rū-
ko. Iš jų 28 proc. nurodė tai darą nuo-
lat, 8 proc. – kartais.

Daugiausiai ES rūko graikai,
antri – bulgarai, treti – latviai. 22
proc. apklausoje dalyvavusių euro-
piečių sakė, kad rūkė, tačiau metė, o
beveik pusė teigė, kad jie apskritai
nėra rūkę.

Beveik trečdalis nerūkančių lie-
tuvių minėjo, kad namuose jie tampa
pasyvaus rūkymo dalyviais, t. y. jų
namuose rūko kiti asmenys. Pagal šį
rodiklį Lietuva – antra ES ir „nusilei-
džia” tik Kiprui.

7 proc. Lietuvoje apklaustųjų tei-
gė, kad darbo vietose jie yra pasyvaus
rūkymo dalyviai daugiau nei 5 valan-
das per dieną, 9 proc. – nuo 1 iki 5
valandų per dieną, 15 proc. – mažiau
nei valandą per dieną. 69 proc. ap-
klaustųjų sakė, kad darbo vietose
jiems netenka „pasyviai rūkyti” nie-
kada arba beveik niekada.

Vis dėlto dauguma (88 proc.) lie-
tuvių sakė kažkiek arba visiškai pa-
laikantys apribojimus darbo patalpo-
se, 87 proc. sutiko su apribojimais rū-
kyti restoranuose, 76 proc. sakė kaž-
kiek arba visiškai palaikantys apribo-
jimus rūkyti baruose ir klubuose.

Tyrimo duomenimis rūkymas
yra labiau būdingas Europos vyrams,
dažniausiai rūko 25–54 metų am-
žiaus vyrai. Europos Komisijos duo-
menimis, ilgalaikis rūkymas kasmet
sukelia sunkius susirgimus, nuo ku-
rių ES šalyse miršta 500,000 žmonių.

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius interviu
Lietuvos radijui sakė, kad mažinant
valstybės išlaidas, artimiausiu metu
neliks apie 20 proc., arba 4 tūkst. vals-
tybės tarnybos etatų.

,,Esame davę įpareigojimą, ir Vi-
daus reikalų ministerija, atsakinga
už valstybės tarnybą, artimiausiu
metu parengs reikalingus teisės ak-
tus, kuriais bus numatyta ministeri-
jose ir įstaigose prie ministerijų su-
mažinti etatus iki 2007 m. lygmens”,
– teigė ministras pirmininkas.

Pasak jo, tarnautojų skaičiaus
mažinimo procesas nebus lengvas. A.
Kubilius sakė, kad bus atsisakoma
besikartojančių, nereikalingų parei-
gybių, o paliekami labiausiai kvalifi-
kuoti tarnautojai. ,,Tai darysime la-
bai apgalvotai, tokią programą įgy-
vendina Saulėlydžio komisija. Valsty-
bės tarnyboje dirba ir dirbs sugebantys
priimti naujus iššūkius darbuotojai”, –

teigė premeras.
Finansų ministerija rengia siūly-

mą mažinti valstybės politikų, teisė-
jų, pareigūnų, tarnautojų pareiginės
algos bazinį dydį nuo 475 iki 430 litų.
Nuo sausio mėnesio jis jau buvo su-
mažintas nuo 490 iki 475 litų. Patai-
sius įstatymus šių asmenų algos su-
mažėtų 9,5 proc.

Taip pat rengiamasi sumažinti
bazinę mėnesinę algą nuo 128 iki 115
litų. Šis koeficientas taikomas ap-
skaičiuojant atlyginimus beveik 230
tūkst. biudžetinės sferos darbuotojų.
Jų algos patikslinus šių metų biudžetą
turėtų sumažėti daugiau nei 10 proc.
Tokiu būdu valstybė sutaupytų 340
mln. litų. Sumažinus valstybės tar-
nautojų algas, jos grįžtų į maždaug
2006 m. lygį.

Į valstybės biudžetą šiemet sau-
sio–vasario mėnesiais įplaukė 2,433
mlrd. litų, arba 389,6 mln. litų ma-
žiau negu buvo numatyta.

Vilnius, kovo 24 d. (ELTA) – Lie-
tuvos nuolatinis atstovas prie Pasau-
lio prekybos organizacijos (PPO) Rai-
mondas Ališauskas išrinktas PPO
Subsidijų ir kompensacinių priemo-
nių komiteto pirmininku.

Šios pareigos Lietuvos atstovui
teko antradienį Ženevoje vykusiame
PPO Prekių tarybos susitikime. R.
Ališauskas pirmininkaus vienam iš
13 komitetų, kurie prižiūri atitinka-
mų PPO susitarimų, reglamentuo-
jančių tarptautinės prekybos prekė-
mis sąlygas.

PPO Subsidijų ir kompensacinių
priemonių susitarimas apibrėžia
tvarką, kaip vyriausybės turi teisę
teikti paramą vietinei pramonei, ir

numato kitų šalių atsakomąsias prie-
mones, jei subsidijuotas eksportas iš-
kraipo konkurencijos ir sąžiningos
prekybos sąlygas, primena Užsienio
reikalų ministerija.

Šiais metais PPO Subsidijų ir
kompensacinių priemonių komitete
vyks aktyvios diskusijos dėl Kinijos,
JAV ir kitų šalių subsidijų programų.

Lietuvos atstovo išrinkimui PPO
Subsidijų ir kompensacinių priemo-
nių komiteto pirmininku bendru su-
tarimu pritarė visos 153 PPO šalys.

Beveik 2 mėnesius trukusių ne-
formalių pasitarimų ir derybų metu
Europos Sąjungos valstybių narių
kandidatams atstovavo Europos Ko-
misija.

Si∆loma leisti rinktis – pasas 
ar asmens tapatyb∂s kortel∂�

Lietuvos atstovas išrinktas 
PPO komiteto pirmininku

Vilnius, kovo 25 d. (ELTA) –
Skulptorius Romas Kvintas Vilniuje
baigia kurti dainininko, dainuojamo-
sios poezijos atlikėjo, aktoriaus Vy-
tauto Kernagio skulptūros modelį.
Gegužės 30 d. iš bronzos išlieta
skulptūra bus atidengta Nidoje, Kur-
šių marių krantinėje.

Skulptorius R. Kvintas sakė pats
puikiai pažinojęs V. Kernagį, nors
kurdamas skulptūrą jis tarėsi su dai-
nininko šeima. R. Kvintas yra vienas
iš aktyviausiai šiuo metu kuriantis
skulptorius – pastaraisiais metais Vil-
niuje pastatytos net kelios jo sukur-
tos skulptūros.

V. Kernagis, klastingos ligos nu-
galėtas, mirė 2008 m. kovo 15 d. ELTOS nuotr.

Baigiama kurti skulpt∆ra V. Kernagiui

Vilnius, kovo 24 d. (ELTA) – Sei-
mo vicepirmininkas Česlovas Vytau-
tas Stankevičius ragina užtikrinti
taisyklingos valstybinės lietuvių kal-
bos ir vienodos tikslios ir taisyklingos
terminijos vartojimą teisės aktų pro-
jektuose, teikiamuose svarstyti Sei-
mui, taip pat Europos Sąjungos (ES)
dokumentų vertimuose.

Seimas po pateikimo pritarė to-
kiam jo pateiktam Statuto pataisos
projektui. Jį dar svarstys Seimo ko-
mitetai. Jeigu Seimas pritartų, jam
teikiamų svarstyti teisės aktų projek-
tų terminai būtų įvertinti Terminų
banko įstatymo nustatyta tvarka, įt-
raukti į Terminų banką. Taip įteisin-
ti terminai būtų vartojami verčiant
teisės aktus į lietuvių kalbą ir iš lietu-
vių kalbos.

Šiuo metu nėra įtvirtintos nuo-
statos, įpareigojančios teisės aktų
rengėjus suderinti teikiamus Seimui
svarstyti projektus su Valstybinės
kalbos ir kitų įstatymų reikalavimais,
projektų sąvokas ir jas įvardijančius
terminus įvertinti Terminų banko
įstatymo nustatyta tvarka, užtikrin-
ti, kad projektas atitiktų bendrinės
lietuvių kalbos normas.

Pasak Č. V. Stankevičiaus, tokį
projektą paskatino parengti ES įstai-
gų dokumentų vertimo padalinių,
Lietuvos Respublikos kalbos normi-
nimo, priežiūros ir tyrimo įstaigų pa-
reikštas susirūpinimas dėl taisyklin-
gos lietuvių kalbos, ypač dėl vienodos
tikslios ir taisyklingos terminijos var-
tojimo rengiant ES ir Lietuvos Res-
publikos teisės aktus. 
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Maskva, kovo 25 d. (,,Reuters”/
BNS) – Niūrios gilaus pasaulio eko-
nomikos nuosmukio prognozės sukė-
lė pesimizmą Rusijos pareigūnams,
kurie pastarosiomis dienomis tikino,
kad šalis netrukus pasieks žemiausią
nuosmukio tašką ir gali pradėti atsi-
gauti jau metų pabaigoje.

Finansų ministras Aleksej Kud-
rin įspėjo, kad nereikėtų turėti per-
nelyg didelių vilčių dėl pasaulinių
vertybinių popierių indeksų ir naftos
kainų kilimo – šie reiškiniai laikini,
įsitikinęs ministras. Jis taip pat nu-
matė naują problemų Rusijos finansų
sektoriuje bangą dėl paskolų negrą-
žinimo.

A. Kudrin pateiktais duomeni-
mis, pasaulio ekonomika sulėtės
0,5–1 proc. 2009 m. – tai atitinka pra-
ėjusią savaitę TVF paskelbtą progno-
zę ir yra mažiau nei pasaulinės eko-
nomikos sulėtėjimo 0,3 proc. progno-
zė, kuria remiantis sudaryti 2009 m.
šalies biudžetas ir jos socialinės ir
ekonominės plėtotės prognozė.

,,Mūsų prognozė buvo pesimis-
tiškiausia iš visų. Dabar Tarptautinio
valiutos fondo pesimizmas mus pra-
lenkė”, – pripažino ekonomikos plė-
totės ministro pavaduotojas Andrej
Klepač. ,,Mes esame kažkur netoli
dugno. Tačiau tai nereiškia, kad eko-
nomikos kritimas baigėsi. Tai sakyti
dar per anksti”, – apibendrino A. Kle-
pač.

Remiantis pirmųjų 2 mėn. rezul-

tatais, tęsiasi pramonės gamybos,
statybos nuosmukis, smarkiai suma-
žėjo investicijų. Vartojimo paklausai,
kai sumažėjo pajamos ir vartojimo
paskolos, būdingas sąstingis. 

Kaip vieną ekonomikos skatini-
mo priemonių valdžia nurodo impor-
to pakeitimą šalies gaminiais. A.
Klepač sakė, kad importas į Rusiją
šįmet gali sumažėti 20–25 proc., paly-
ginti su praėjusiais metais. 2009 m.
Ekonomikos plėtotės ministerija
prognozuoja 233 mlrd. dolerių impor-
tą (2008 m. buvo 292 mlrd.) ir maž-
daug 260 mlrd. dol. eksportą (2008
m. buvo 471, 8 mlrd.).

A. Klepač vylėsi, kad krizės įvei-
kimo priemonės padės Rusijai išveng-
ti problemų finansų sektoriuje, bet jų
galimybę A. Kudrin apibūdino taip:
,,Mes nemanome, kad artimiausiu
metu bus antroji nuosmukio banga.
Yra pavojų, kad ne dabar, o rudenį
gali kilti antroji neigiama banga, su-
sijusi su įmonių finansinės būklės
pablogėjimu dėl vidaus paklausos sty-
giaus ir nepakankamos paramos pas-
kolomis”, – sakė jis. ,,Tačiau manome,
kad yra galimybių jos išvengti įgyven-
dinant antikrizinę programą”, –
pridūrė jis, primindamas, kad valdžia
numato 2009 m papildomai į bankų
sistemą nukreipti 555 mlrd. rublių.

Savo ruožtu pirmasis viceprem-
jeras Igor Šuvalov pažadėjo bankams
200 mlrd. rublių krizės ,,antrajai
bangai” įveikti.

policininkai mirtinai sumuša vieną
tibetietį protestuotoją, yra klastotė,
kurią sukūrė Tibeto dvasinio vadovo
Dalai Lamos šalininkai, o šį vaizdo
įrašą internete patalpinusi svetainė
,,YouTube” nurodė, kad Beijing vėl
sustabdyta jo veikla. Kinija retkar-
čiais sustabdo ,,YouTube” veiklą, kad
jos piliečiams nebūtų prieinami vaiz-
do įrašai, kuriuose kritikuojama šios
šalies politika. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas B. Obama sakė,

kad jo administracija kovoja su eko-
nomine krize visais frontais ir mato
pažangos ženklus. Stengdamasis dar
kartą patikinti recesijos varginamus
amerikiečius dėl savo strategijos eko-
nomikai atgaivinti, prezidentas sakė:
,,Mes pakilsime iš šios recesijos.
Tačiau tam prireiks laiko, prireiks
kantrybės.” B. Obama tai sakė per
savo antrą po prisaikdinimo spaudos
konferenciją Baltuosiuose rūmuose.

* * *
JAV Kongresas priėmė rezoliuci-

ją, kurioje dar kartą patikinama, kad
Jungtinės Valstijos yra pasiryžusios
užtikrinti Taivano saugumą, nors
prieš tokius pareiškimus protestuoja
Kinija, kuri šią salą laiko savo teri-
torija. Atstovų rūmai žodiniu balsavi-
mu pasisakė už rezoliuciją, kurioje
žadama ,,ištikimai laikytis” Ryšių su
Taivanu akto. Šis aktas įpareigoja
JAV užtikrinti Taivano gynybos pajė-
gumus ir aprūpinti salą ,,gynybinio
pobūdžio ginkluote”.

* * *
JAV prezidentas B. Obama sakė,

kad pastangos kurti taiką Artimuo-
siuose Rytuose netaps nė kiek ,,leng-
vesnės”, jeigu Izraelio vyriausybę im-
sis sudaryti griežtosios linijos šali-
ninkas Benjamin Netanyahu, tačiau
pridūrė, jog tokios pastangos ,,vis
tiek būtinos”. JAV prezidentas nu-
rodė, kad jo sprendimas paskirti bu-
vusį senatorių George Mitchell  spe-
cialiuoju pasiuntiniu Artimuosiuose
Rytuose buvo ženklas, ,,kad mes keti-
name nuo pirmosios dienos rimtai
stengtis stumti šalis” dviejų valsty-
bių sprendimo link.

* * *
Jungtinės Valstijos antradienį

gynė dolerio, kaip pagrindinės pasau-
lio valiutos naudojimą ir nekreipė dė-
mesio į Kinijos raginimus atsisakyti
jo, kaip tarptautinės rezervų valiu-
tos. 

Pasaulio naujienos

Pasaulinis ekonomikos nuosmukis
išsklaidè Rusijos optimizmâ

Svarstoma Çekijos pirmininkavimo
ES sèkmè

BELGRADAS
2 policininkai ir 7 civiliai asme-

nys buvo sužaloti, kai užpraėjusią
naktį apie 150 jaunuolių Belgrado
Respublikos aikštėje susirėmė su po-
licija. Jaunuoliai, minėdami dešimtą-
sias Serbijos bombardavimo metines,
surengė prieš NATO nukreiptą de-
monstraciją. 

VARŠUVA
Lenkijos gynybos ministerija

atsisako komentuoti JAV karinių oro
pajėgų vadovybės štabo karininko
kalbas, kad NATO F-16 naikintuvų
bazė iš Italijos gali būti perkelta į
Lenkiją. Leitenantas pulkininkas Chris
Sage pirmą kartą savo sumanymą
praėjusį mėnesį pristatė oficialiame
JAV karinių pajėgų laikraštyje „Stars
and Stripes”. Karininkas teigė, kad
toks žingsnis pasitarnautų JAV nacio-
naliniams interesams, nes pertvarky-
tų Europoje esančias šalies karines
oro pajėgas ir sustiprintų Lenkiją.

MINSKAS
Baltarusijoje artimiausiu laiku

gali būti panaikinta mirties bausmė,
pareiškė šalies Aukščiausiojo teismo
pirmininko pavaduotojas Valerij Ka-
linkovič. ,,Mes priartėjome prie mir-
ties bausmės moratoriumo”, – sakė
jis. Anot V. Kalinkovič, Baltarusijoje
mažėja sunkių ir itin sunkių nusikal-
timų, todėl teismai dažniau skiria ati-
tinkamas laisvės atėmimui bausmes. 

MASKVA

JAV ambasadorius Astanoje Ri-
chard Haugland pavadino fantazija
gandus, kad Washington ketina įkur-
ti karinę bazę Kazachstane. Atsaky-
damas į klausimą apie JAV planus
įkurti karinę bazę kurioje nors Cent-
rinės Azijos šalyje vietoj uždaromos
Kirgizijoje R. Haugland pažymėjo:
,,Dabar atsakymo į šį klausimą nėra.” 

BEIJING
Kinija pareiškė, kad vaizdo įra-

šas, kuriama matoma, kaip šios šalies

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

JAV

Vilnius, kovo 25 d. (AP/BNS) –
Čekijos premjeras Mirek Topolanek
Europos Parlamentui (EP) sakė, kad
jo vyriausybės žlugimas nepaveiks jo
vadovavimo Europos Sąjungai (ES).
,,Turime atvejį, kai opozicijoje esan-
tys socialdemokratai trukdo Čekijos
Respublikai. Tai problema, daug
kartų matyta šio pirmininkavimo
metu”, – sakė jis EP Strasbūre. Pa-
sak M. Topolanek, jis ir toliau tiki,
kad likusi Čekijos pirmininkavimo
Bendrijai pusmečio dalis nebus para-
lyžiuota. Tai jis sakė trečiadienį –
kitą dieną po to, kai jo koalicija žlugo
po balsavimo dėl nepasitikėjimo Če-
kijos parlamente.

Čekija jau buvo kritikuojama dėl
pirmininkavimo ES – buvo teigiama,
kad jis nevaisingas, o ši vyriausybės
krizė tik padidino susirūpinimą. Pra-
ha pirmininkavimą Bendrijai sausio
mėnesį perėmė iš Prancūzijos.

M. Topolanek netvirtą centro de-
šiniųjų vyriausybę antradienį balsa-
vimu dėl nepasitikėjimo nuvertė Če-
kijos parlamentarai. ,,Bandome at-
gaivinti debatus ir pasiekti susita-
rimą. Tikiuosi, kad kai atvažiuosime
į paskutinį Europos viršūnių susi-
tikimą Briuselyje, būsime pavyzdys”,
– pridūrė jis.

Kita problema Europai yra tai,
kad Čekija dar nepatvirtino Lisabo-
nos sutarties dėl sąjungos pertvar-
kų, kurią, kad ji įsigaliotų, turi pri-
imti visos 27 ES narės. 

Tačiau EP narys vokietis Martin
Schulz, kuris vadovauja socialistų
grupei Parlamente, apkaltino M. To-
polanek vidaus politikos žaidimu pir-

mininkaujant ES. ,,Buvimas čia šį
rytą rodo, kad esate kovotojas, bet
kol kas nesupratote, kokia yra pirmi-
ninkavimo ES užduotis, – pareiškė
jis. – Jei atvykote čia tvarkyti Čekijos
vidaus politikos, neturėtumėte nus-
tebti, jei mes kalbame apie Čekijos vi-
daus politiką.”

Europos Komisijos pirmininkas
Jose Manuel Barroso, kuris taip pat
dalyvavo debatuose ES asamblėjoje,
tiesiogiai Čekijos politinės krizės ne-
komentavo.

M. Topolanek sakė, kad grįžęs iš
Strasbūro įteiks savo atsistatydinimo
raštą. Tačiau vyriausybė gali likti
dirbti kaip laikinasis ministrų kabi-
netas iki pat birželio pabaigos, kai
baigsis Čekijos pirmininkavimas ES.

M. Topolanek buvo nuverstas iš prem-
jero pareigų. AFP/Scanpix nuotr.
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PRIEŠŠVENTINIS
PASIRUOŠIMAS

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

Šeimininkės patarimai

Šv. Velykų šventė paprastai iš-
puola ankstyvą pavasarį, todėl kiek-
viena šeimininkė šiuo metu pirmiau-
sia iš pagrindų išvalo namus, aplinką.
Pati šventė bus linksmesnė švariuose
ir kvepiančiuose namuose. Atidary-
kime langus, įleiskime į namus švie-
žio pavasarinio oro, išvėdinkime pa-
talpas. Per žiemos sezoną, o šįmet jis
buvo toks ilgas, reikia ypatingai
kruopščiai atgaivinti visą namą, butą
nuo įsigėrusių kvapų, kuriais mes bu-
vome priversti kvėpuoti. Kritiška aki-
mi apžvelkime savo butą ir pažiūrėki-
me, kiek jame per daugelį metų susi-
kaupė nereikalingų daiktų. 

Knygos. Knygos reikalauja ypa-
tingos priežiūros. Joms turi būti skir-
tas atskiras kambarys, nuolatos vėdi-
namas, su žemesne temperatūra.
Dažnai pas žmones matai kampuose
suverstas nykstančias vertingas kny-
gas ir tiesiog širdį skauda, kad jos nė-
ra vertinamos. 

O ar gali būti tinkamas oras to-
kiame bute? Knygos daugiausia iš-
traukia deguonies, jos dūlėja, jas už-
puola kandžiai, jos nyksta. Ir apskri-
tai, kam mes jas laikome? Vaikai jų
neims, jie pasirūpins sava biblioteka
ir savomis knygomis. Pasilikime tik
enciklopedijas, žodynus, kitas nau-
dingas knygas, o visas kitas galima
atiduoti į Lietuvos bibliotekas. 

Dar blogiau su laikraščiais ir žur-
nalais. Jų kaupti  tikrai nereikia. O
kiek žalos sveikatai juos kaupdami
pasidarome!

Rūbai. Kuo ilgiau gyvename,
tuo šykštesni tampame, tad nieko
nenorime išmesti. Mums vis atrodo,
kad tas ar kitas daiktas dar bus rei-
kalingas, tad apsikrauname rūbais.
Kai jie nebetelpa  į spintas, rūsiuose
sukabiname kaip didžiausioje par-
duotuvėje. Dažnai net nežinome, ką
turime, o ir pačios medžiagos ir rūbų
modeliai yra išėję iš mados. Ir kam
mes juos laikome? Jie taip pat nyks-
ta, traukia orą, puola juos kandys.
Peržiūrėkime viską, atrinkime geres-
nius, atiduokime organizacijoms ar
kitiems, kurie dar galėtų tais rūbais
pasinaudoti. Taip padarysime gera
sau ir kitiems. 

Tad pavasarį pradėkime visuo-
tinį namų švarinimą ir pirmiausia
pradėkime nuo spintų, kurias reikia
išvėdinti ir gražiai išvalyti.

Moterys, kurios kažkada siuvo
sau ir vaikams rūbus, iki šiol turi pil-
nus maišus įvairiausių atraižėlių,
medžiagų gabalų. Anksčiau visa tai
gal ir reikėjo laikyti, bet dabar jie jau
nėra reikalingi, tad reikia jais at-
sikratyti. Tas pats ir su  mezgimo siū-

lais. Tad pasikvieskite į talką vaikus,
atrūšiuokite viską, kas netinka, iš-
meskite, o jei yra kas galėtų būti pa-
naudojama, atiduokite. 

Pilni namai. Ne vien tik rūbais
žmonės apsikrauna, bet ir įvairiomis
figūrėlėmis, statulėlėmis, vazelėmis,
kurios taip pat nuo garų, nuo dulkių
apsitraukia. Todėl tokiuose namuose
niekad nesijaus šviežias oras. Per-
krauti namai visados darys sunkų įs-
pūdį,  juose trūks  erdvės. 

Tai tinka ir baldams. Kiek apsi-
krauname nereikalingais staliukais,
spintelėmis, kėdėmis, foteliais ir t.t.
Kartais gali pamatyti sofas, vis dar
aptrauktas celofanine plėvele. O juk
namuose švarą pajusime tik tada, kai
pirmiausia atitrauksime baldus ir po
jais viską išvalysime, apvalysime sie-
nas, visus kampus, atgal į vietą nenu-
valyto nepadėsime nė vieno daiktelio.
Tokia turi būti visuotinė tvarka. 

Namuose praleidžiame didesnę
savo gyvenimo dalį, todėl jie turi būti
malonūs, teikti džiaugsmą ir norą
juose būti. Tada ir mūsų nuotaika
bus gera, nekamuos depresija, kvė-
pavimo takų ligos, vaikai augs sveiki. 

Išvalytuose namuose pasimerki-
me šviežių gėlių, jos suteiks džiaugs-
mo, įneš gyvybės į namus. Galima pa-
simerkti šviežių šakelių, lauko gėlių
ar ką nors iš savo darželio. Jokiu bū-
du nelaikykime sudžiūvusių gėlių, jos
skleidžia blogą energiją ir slopinan-
čiai veikia.

Kailinių ir kailių priežiūra.
Prieš padėdami kailinius iki kitos žie-
mos, pirmiausia būtų juos pakabinti
šaltą dieną lauke (tik ne saulėje) ir
leisti vėjui išpūsti. Po to pakabinkime
juos į spintą ar rūsyje, apdengę me-
džiaginiu, tik ne plastikiniu, maišu. 
Tą patį padarykime  ir su plunks-
nine patalyne. Tik po žiemos jas ati-

duokime į skalbyklas ar galime ir pa-
tys namuose skalbimo mašinoje iš-
plauti. Išplovus dėkime į džiovyklą,
kiek apdžiovinkime, o paskui kabin-
kime lauke, kad vėjas gerai prapūstų
ir gerai išdžiūtų. Jų taip pat nedėki-
me į plastikinius maišus, nes plunks-
nos jose dūsta ir praranda ,,gyvumą”.

Spintoje padėkime atidarytą dė-
žutę kreidos, kad žieminiai rūbai per
vasarą  nesudrėktų.

Langai. Pavasarį valome langus.
Langus visados iš vidaus reikia valyti
horizontaliais judesiais, o iš lauko –
vertikaliais. Po valymo ir saulei pa-
švietus matysis geriau, kuri pusė ne-
išsivalė. Langus geriau valyti ne sau-
lėtą dieną, nes Saulė greičiau džio-
vina ir langai liks plėmuoti. 

Langus valome pirktiniais valik-
liais arba galima pasigaminti savas
valymo priemones. Kibiriuke sumai-
šykite 1/4 puodelio balto acto ir 1/4
puodelio amoniako ir iki pusės pripil-
dykite vandens. Išpilstę į senus purš-
kiančius buteliukus turėsite savą va-
lymo priemonę langams. Arba galima
sumaišyti 1/2 puodelio krakmolo su
galionu vandens. Tai yra taip pat pui-
ki veidrodžių ir langų valymo priemo-
nė. Kad stiklai gražiau blizgėtų, pa-
baigai patriname juos su senu vilno-
niu mezginiu.

Vertikalias langų žaliuzes galima
plauti plovimo mašinoje, sudėjus po

vieną ratu. Nedžiovinkime, bet ap-
šluostykime švariu, sausu rankšluos-
čiu ir vėl pakabinkime.

Kilimai ir takeliai. Kilimai
daugiausia prisitraukia įvairiausių
kvapų. Nuo dulkių, nors jas ir siur-
biame, jie pradeda prarasti savo spal-
vą. Geriausias būdas atšviežinti ir at-
gaivinti kilimus yra toks: užberkime
geriamą sodą ir palikime porai valan-
dų. Po to kilimą išsiurbkime. Kilimas
neturės blogo kvapo ir jo spalva bus
atsigavusi. 

Įvairioms kilimų dėmėms išimti
paprasčiausias būdas yra: į kibirėlį
pripilkime 1/4 puoduko indams plau-
ti muilo, 1/2 puoduko chloro skysčio,
naudojamo baltiniams plauti, pripil-
kime pusę kibirėlio vandens. Su
šepečiu pamirkykime ir juo trinkime
kilimų paviršių. Po to tuoj pat sausu
rankšluoščiu padžiovinkime. Dėmės
išsiplaus, o kilimai atgaus spalvesį.

Jei netikėtai ant kilimo ką nors
išpylėme, kol jis dar šlapias, užpilki-
me ant tos dėmės truputį  minerali-
nio vandens. Kai skystis susigers,
tada pašluostykime. Dėmes gerai
išvalo ir vyrų skutimosi muilas. Jis
išvalo pomidorų padažo, šokolado,
arbatos, kavos, vyno ir net kraujo

dėmes.
Druska yra gera priemonė atgai-

vinti senus kilimus, ji taip pat gerai
išvalo purvo dėmes. Pabarstykime
druskos ant šviežių purvo dėmių ir
leiskime jai įsigerti. Po to išsiurbki-
me.

Apipilto kuo nors kilimo niekad
netrinkime. Pirmiausia sausa serve-
tėle reikia ištraukti visą drėgmę ir tik
po to jį valyti. Kita gera priemonė ki-
limų dėmėms valyti yra košelė iš
druskos ir kepimo sodos. Sudėkite
vienodomis dalimis: keletą lašelių
balto acto ir vandens, kad gautųsi
košelė. Uždėkite ją ant dėmės ir pa-
likite pastovėti. Kai išdžius, su šepe-
tuku ar sausu skudurėliu viską nu-
braukite. Dėmės neliks. 

Gyvulėlių dėmės. Auginant gy-
vuliukus tokių bėdų atsitinka vi-
siems. Blogiausia, kad po to lieka ne-
malonus ir išliekiantis kvapas. Pa-
prasčiausias būdas yra papilti toje
vietoje mineralinio vandens ir tą dė-
mę tuoj pat patrinti sausu rakšluosti-
niu popieriumi. Jei kvapas bus ir kitą
dieną, tą vietą užpilkite kepimo soda,
palikite kelioms dienoms ir po to iš-
siurbkite.

Jei dėmė ir kvapas vis dar jausis,
pabandykite kitą būdą. Vieną puodu-
ką peroksido sumaišykite su vienu
kepimo sodos šaukštu, pripilkite pusę
šaukštelio indams plauti muilo ir
gerai viską išmaišykite. Šiuo mišiniu
padenkite dėmę su kempine ir paliki-
te išdžiūti, o po to išsiurbkite. 

Kiti patarimai. Pelenų dėmes
patariama išsiurbti iš karto. Po to tą
vietą apibarstykite druska. Palikite
kelioms minutėms ir vėl išsiurbkite.

Išplautus kilimėlius geriausia
džiovinti pakabinus juos ant virvės.
Tik kilimėlių neatlaikys paprasti bal-
tinių segtukai, todėl susekime juos
keliais ar daugiau sijonams ar kelnė-
ms skirtomis pakabomis ir užkabin-
kime ant virvės.

Virtuvės švara sukelia džiaugs-
mą ir norą dirbti, o juk prieš šventes
reikės joje daugiau laiko praleisti.
Indų plovyklą reikia kartas nuo karto
išplauti nuo susirinkusių joje nešva-
rumų. Pripildykime mašiną nešvario-
mis lėkštėmis, tik nedėkime jokių
peilių ar šakučių, žodžiu, nieko me-
talinio. Apatinėje dalyje padėkime
dubenėlį, pripildytą su 1/2 puoduko
chloro (bleach), ir įjunkime mašiną
plovimo ciklui. Po to tą patį dubenėlį
pripildykime 1/2 puoduko acto ir
paleiskime mašiną dirbti pilnu ciklu.
Tokį mašinos išplovimą reiktų kar-
toti kas keli mėnesiai.

Dažnai indų plovykloje galima
pamatyti pageltonavusias dėmes.
Plaunant indus, pabarstykime apelsi-
nų milteliais (iš jų gaminame apelsi-
nų gėrimą) ir leiskime mašinai dirbti
pilnu ciklu. Dėmės turėtų išnykti.

Viryklės valymas. Kad ir kaip
besisaugotume, orkaitėje neretai pa-
sipila koks nors padažas ir ima degti.
Geriausias būdas tuoj pat tą vietą pa-
barstyti druska, o, orkaitei atvėsus,
iššluostyti drėgnu skudurėliu. 

Dar šiltoje neatšąlusioje orkaitėje
ant apatinių grotelių padėkite mažą
dubenėlį su amoniaku, o ant viršuti-
nių – dubenėlį su vandeniu. Palikite
10–12 valandų. Po to lengvai drėgnu
skudurėliu nuvalykite orkaitę. Nuo
šilumos ir garų lengvai nusivalys visi
riebalai. 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
Aldona Sobieskienė, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsdama

metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame
nuoširdžiai ačiū.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

VOKIETIJA

BALTARUSIJA

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

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Dr. K.Daugirdui – Vokietijos mokslo premija

Žydų gelbėtojo dukrai įteiktas 
apdovanojimas

Frankfurte gyvenančiam mok-
slininkui dr. Kęstučiui Daugirdui
kovo 22 dieną Emdene bus iškilmin-
gai įteikta J. F. G. Goeterso mokslo
premija. Šio Bažnyčios istoriko vardo
premija kasmet skiriama už geriausią
metų mokslo darbą vokiečių kalba
teologijos, filosofijos ar teisės srityje.

Dr. K. Daugirdui, J. Gutenbergo
universitete Maince dėstančiam Baž-
nyčios istoriją, premija paskirta už

pernai Vokietijoje išleistą knygą ,,An-
drius Volanas ir Reformacija Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje”. Kny-
goje garsusis Radvilos Rudojo sekre-
torius Andrius Volanas išsamiai pri-
statomas kaip teologas, išryškinamas
jo vaidmuo stiprinant refomuotą Baž-
nyčią, atskleidžiami jo santykiai su
LDK jėzuitais ir unitais.

www.lietuviams.com

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 62

Naktį jis, pasikišęs sunertas ran-
kas po galva, ilgai spoksojo į tamsą,
jam rodėsi, kad viską ima matyti ki-
taip, lyg būtų atsivėręs šeštas pojūtis.
Viskas judėjo reikiama kryptimi, die-
na dienon, naktis naktin, mąstė Au-
gustinas, gyvenimas plaukė ramiai
kaip penklinė natų sąsiuvinyje, ir še
tau... Gal iš tikrųjų apsisiausti liga it
kokiu apsiaustu ir pasislėpti nuo
visų?

Atsikėlė kaip sudaužytas, vaka-
rykštėmis akimis, apsirengė ir nu-
žingsniavo į partijos komitetą.

– O! Sveiki, sveiki, – nelaukęs pa-
sveikinimo, prabilo sekretorius, ta-
čiau nei rankos ištiesė, nei atsistojo, o
balse jautėsi pasitenkinimas padėti-
mi. Augustinas nespėjo ištarti „La-
bas”, tik žiūrėjo į jo dirbtinę šypseną,
suprato, kad po ja slepiasi kitas vei-
das, atšiaurus kaip išdeginta žemė. –
Manau, viskas gerai, dirbti sekasi
puikiai, a? – Augustinui išdžiūvo bur-
na, tankiai ėmė plakti širdis, svaigo
galva.

– Aš dėl atostogų, draugas...
– Dėl atostogų?! – nutraukė jį

partietis. Jis išsirovė iš nusėdėtos kė-
dės, sumetė kaip visuomet rankas už
nugaros ir atsistojo prie lango. Pas-
kui staigiai atsisuko, išraudo kaip si-
birinė aguona rugpjūty ir pratrūko:  –
Neišeisi atostogų, draugas Labuti tol,
kol po viaduku nesušoksiu tango!

Ryškiai pabrėžė žodį viadukas.
– Tai kad aš, draugas...
– Nieko nežinau ir žinot nenoriu,

– jis pakėlė ranką delnu į jį, vadinasi,
pokalbis baigtas, pasakė viską, kas
buvo sakytina.

Augustinas dar kartą įsitikino,
kad žmogaus teisės išbrauktos iš so-
vietinio žodyno. Jis jautėsi toks iš-
vargęs, išsekęs ir slimpino taip letar-
giškai, lyg koks paliegėlis.

Visą naktį siautėjanti minčių
audra jo galvoje, pašėlusiu greičiu
plakusi širdis nurimo. Jis rado išeitį,
tvirtai nusprendė ir visa užrakino sa-
vyje: kai liks vienas. Ryte, nors mau-
dė visą kūną, jis stengėsi būti žvalus,
juokavo, prižadėjo dvyliktą valandą
ateiti į kliniką padaryti kardiogramą,
o Vincentai išėjus, žvelgdamas pro
langą, pamojavo.

Trisdešimt ketvirtas skyrius

Pasilikęs vienas, jis nuėjo į savo
kambarį, pavartė ant stalo popierius,
lyg kažko ieškodamas, kiek pastovėjo
rausdamasis atmintyje, pamatęs ant
kėdės atverstą knygą pasiėmė ir, už-
vertęs ant minkštasuolio, ėmė skai-
tyti. Vienas paskui kitą į koridorių
išeina septyni Romanovų šeimos na-
riai ir ketvertas artimųjų.... Visi pas-
kui Jurovskį ir Nikuliną nulipa že-
myn – dvidešimt tris pakopas, esan-
čias tarp antro ir pirmo aukšto. Nuėję
keletą žingsnių nuo laiptų, peržengia
kampinio pusrūsio kambario slenks-
tį... Augustinas pasidėjo atverstą
kniūbsčią knygą ant krūtinės, įsiste-
beilijo į lubas. Sukluso. Jam pasigir-
do, kad kažkas artinasi prie durų,
lipa laipteliais. Jis numetė romaną
ant grindų, atsargiai, dairydamasis
perėjo kambarį, koridorių ir priėjęs
laukujes duris užstūmė sklendę. Pa-
mažu, bet vis atkakliau ėmė smelktis
įniršis, o širdis pradėjo šėlioti, bėgo,

klupo kaip kliūčių pristatytame ruo-
že, tarytum būtų draskoma iš vidaus.

Nejučia stabtelėjo prie veidro-
džio. Kritiškai nužvelgė save. Šiaip,
rodos, kantrus. Ne kartą buvo susi-
žeidęs, susilaužęs šonkaulius, nusip-
likinęs rankas, net nesudejavo, tačiau
ten kitaip. Niekas nežino, kaip pa-
sielgs, kai pradės deginti kojų padus,
badyti adatomis panages, kišti degan-
tį papirosą į nosį ar traiškyti lytinius
organus. Niekas. Partizanai nusišau-
davo ne todėl, kad bijotų patekti stri-
bams, bet dėl kankinimų. Ne vienas
viską pasakydavo ne iš blogos valios,
o todėl, kad protas nuo kankinimų
aptemęs. Staiga jam pasirodė, kad
kažkas stovi už nugaros. Jis staigiai
atsigręžė, bet... nieko nebuvo.

Neskubėdamas, lyg kažko ieško-
damas, ėmė vaikščioti po kambarį,
nusliūkino į virtuvę, pamatęs ant sta-
lo atjotą medkotį pavartė, patikrino
aštrumą, atsikando sūrio galą, išsi-
traukęs iš šaldytuvo alaus butelį ėmė
ieškoti bokalo, pažiūrėjo vienoj kitoj
spintelėj, o neradęs garsiai nusikeikė,
klioktelėjo keletą gurkšnių iš butelio,
susiraukęs nusipurtė, brūkštelėjo at-
virkščiu delnu burną ir grįžo į kam-
barį. Galvą vis smarkiau skaudėjo,
atsirado ūžimas, tarytum per smege-
nis persirito vilnis, temdydama protą.
Jis paėmė nuo stalo buteliuką su
žmonos atneštomis tabletėmis, įsi-
bėrė kelias į delną, nekreipdamas dė-
mesio į nubyrėjusias žemėn, ir su-
kramtęs nurijo. Augustinas matavo
kambario tylą, siuto ant neteisybės ir
melo kupino pasaulio, jam norėjosi
spjauti į gyvenimą ar subyrėti į ga-
balus, į druzgus. Reikėjo kažką dary-
ti, veikti, bet smegenys lyg išsitrynu-
sios, susidėvėjusios ir jis nieko ne-
galėjo sugalvoti. Įniršęs dairėsi aplin-
kui, tarytum ieškodamas, kur tą
pyktį išlieti. Įgrūstas neišsprendžia-
mos būties belangėn, jis slampinėjo iš
kampo į kampą, iš kambario į kam-
barį, nuslinko į koridorių, atlapojo
sienoj esančios spintos dureles, kur
sudėti uošvio instrumentai: obliai,
grąžtai, kaltai, matavimo prietaisai,
ylos, spynos, durų rankenos... Iš lėto
perleido viską akimis ir... akys rado
tai, ko ieškojo. Jis paėmė metrą, pa-
matavo – kaip tik. Apie tai ir kalbėjo
Jaugilas. Baikščiai, lyg bijodamas,
kad kas nepamatytų, kad kas neper-
skaitytų jo minčių, apsidairė, patikri-
no durų velkę, privėrė spintelės dure-
les. Staiga jis išgirdo: „Ateik, Gustuk,
ateik!” Krūptelėjo it pažadintas iš
gilaus miego, mintys sujudo, sukruto
nelyg pakušintas skruzdėlynas. Ma-
ma jau sirgo, bet tą rytą ji neblogai
jautėsi. Jis žaidė kambaryje, kai ji
ištiesė rankas ir pakvietė: „Ateik,
Gustuk, ateik, pasėdėsi su manim.”
Vaizdas išliko jo atminties saugykloje
iki šių dienų. Dabar jis nesuprato, iš
kur sklido tas balsas, iš dangaus ar
pragaro, tik žinojo, kad tai jį šaukia,
kviečia tuo vardu, kuriuo vaikystėje
tik mama vadino. Laikydamas raktą
nuo nebūties, jis greitai nusekė ten,
kur vedė balsas, žemyn kviečiančiais
laiptais – į likimo ištiestas rankas. Iš
kažkur atklydo mintis: kai likimas
atsiveria visu gražumu, merkia tau
akį ir šypsodamas kviečia, tai ir ke-
lias, ir tikslas būna aiškūs.

Bus daugiau.

Lietuvos generalinis konsulas
Gardine Rimantas Latakas kovo 18
dieną Lietuvos valstybės apdovano-
jimą, skirtą Konstantinui Matiuke-
vičiui už žydų tautybės žmonių nuo
nacistinio genocido gelbėjimą, įteikė
jo dukrai Elenai Bazan.

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus
apdovanojimas K. Matiukevičiui po
mirties skirtas Lietuvos Prezidento
Valdo Adamkaus dekretu 2008 metų
rugsėjo 15 dieną minint Lietuvos žy-
dų genocido aukų atminimo dieną.

Antrojo pasaulinio karo metais
K. Matiukevičius ir jo brolis padėjo
išsigelbėti Kuklianskių šeimai. K.
Matiukevičius 2008 metais pripažin-
tas Pasaulio Tautų Teisuoliu.

Įteikime dalyvavo lietuvių ir žy-
dų bendruomenių Baltarusijoje atsto-
vai, Gardino miesto vykdomosios
valdžios, žiniasklaidos atstovai, Lie-
tuvos generalinio konsulato Gardine
darbuotojai. 

www.lietuviams.com

Įteikiamas apdovanojimas Elenai Bazan.                               LR Konsulato nuotr.
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de Sa Pereira, Moacir, IL ($25); Jarašūnas, Auris, CA ($25); Mikaila,
Andrius, MI ($25); Wolosenko, Alexander J., NY ($25)
Juškys, Vytas, CA ($50); Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI ($3,160);
Kuolas, Augis,  CA ($50); Savickienė, Daiva, CA ($50)
Urbonas, Al, MI ($25);
Railaitė, Neringa, CA ($1,160);
Thies, Paul ir Rasa, CA ($245);
Dundzila, Antanas, FL ($500); Mileris, Dr. Paul, NE ($2,650)
Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($2700); Lukas, Algis ir Dalė, MD
($700); Razgaitis, Kazys, PA ($100);
Ambrozaitis, Dr. Kazys ir Marija, IN ($10,630); 
$1,100 Daugvila, Alexandra ir Daugvilaitė-Cechanavičius, Rita, IL -
JURGIO DAUGVILOS FONDAS ($11,300);
JAV Lietuvių Bendruomenė;
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2009 m. vasario mėn. Lietuvių Fon-

do aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$11,855 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis.

Atminimo įnašais pagerbti šie asmenys: a.a. Jurgis Daugvila, a.a. Joanna Kilmanas.
Skliausteliuos — iš viso įnešta į LF (į asmeninę narystę).

Priimame kreditines korteles

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių fondui.

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616  admin@lithfund.org www.lithuanianfoundation.org

Ten, kur lietuviai gyveno, dabar statomos ledo pilys
PETRAS PETRUTIS

„Draugo” dienraščio kovo 13 d.
laidoje skaitėme Mildos Levandrai-
tytės straipsnį „Tirpstanti ledo archi-
tektūra”. Jame rašoma apie Harbino
mieste, Kinijoje, rengiamus tarptau-
tinius sniego ir ledo festivalius.

Straipsnio autorės žodžiais: „Su
Sibiru besiribojančios Hoilongdzian-
go provincijos sostinė Harbinas yra
viena iš šalčiausių Kinijos vietų, kurį
1898 metais, tiesdami Transman-
džiūrijos geležinkelį, įkūrė rusai. Šal-
tis laikosi nuo gruodžio iki kovo vidu-
rio. Žiemą temperatūra nukrenta net
iki 35 laipsnių šalčio pagal Celsijų.”

Toliau ji rašo: „Festivaliai rengia-
mi naujausioje Harbino miesto daly-
je, prie Songhua upės. Ją puošia mo-
derni architektūra, todėl daugelis
lankytojų net negali patikėti, kad lan-
kosi viename iš Kinijos miestų...”

Regis, kad Lietuvoje nedaug kam
yra žinoma, jog čia kadaise gyveno ir
mūsiškiai. Tai yra lietuviai ir iš Lie-
tuvos kilę žydų tautybės žmonės. Jų
skaičius siekė daugiau kaip 5,000.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą čia veikė
lietuvių „Aušros” draugija. O 1935
m. buvo įsteigta Lietuvos piliečių
draugija. Šiai draugijai priklausė apie
500 lietuvių ir žydų tautybės asmenų.
Teigiama, kad žydų buvo net draugi-
jos valdomuose organuose. Draugijoje
veikė choras, biblioteka–skaitykla.
Draugijos valdybos pastangomis buvo
rengiami Lietuvos valstybinių ir tau-
tinių švenčių paminėjimai, taip pat
vakaronės, pasilinksminimai ir t. t.
Harbino lietuvių ir litvakų gyveni-
mas buvo aukšto lygio. Tai liudija
ankstyvesniuose leidiniuose išliku-

sios nuotraukos, kuriose matomi ma-
dingai pasirėdę vyrai ir moterys.

Harbine veikė ir Lietuvos Res-
publikos konsulatas, kuriam vadova-
vo dr. Eduardas Jatulis, turėjęs poli-
tinių mokslų daktaro laipsnį. Dr. E.
Jatulis buvo karjeros diplomatas.
1929 m. jis buvo paskirtas konsulu į
Harbiną. 1945 m. šeimininkaujant
sovietams, E. Jatulis buvo suimtas ir
įkalintas 10 metų. Paleistas ir grįžęs į
Lietuvą netrukus mirė.

Dr. R. Jatulio prieaugis (du sū-
nūs) pokario metais drauge su tūks-
tančiais kitų lietuvių įsikūrė JAV. Vie-
nas jų – medicinos gydytojas, gyveno
Čikagoje ir mirė Beverly Shores, IN.

Harbin, Charbin, Haerpin ir dar
kitais vardais vadinta ir tebevadina-
ma vietovė buvo tikrai įkurta 1898 m.
Anksčiau ji buvo nedidelė kiniečių
žvejų gyvenvietė. Ilgainiui ši vietovė
gerokai ūgtelėjo. Rusijoje prasidėjus
pilietiniam karui, Harbine apsigy-
veno keliolika tūkstančių vadina-
mųjų baltagvardiečių. Tarp jų būta ir
pabėgėlių (ir lietuvių), kurie ieškojo
užuovėjos, ramesnio gyvenimo. Mies-
te buvo užsilikusių lietuvių, dirbusių
prie geležinkelio tiesimo. Taip ir susi-
darė gyvai veikusi lietuvių bendrija.
Ši bendrija, kuriai rodė pritarimo ir
litvakai, gyvavo ir vėlesniais laikais,
kuomet čia įsitvirtino Japonijos kari-
nės pajėgos. Beje, tais laikais tebe-
veikė Lietuvos konsulatas ir beveik
netrukdomai vystėsi lietuvių visuo-
meninis gyvenimas.

Harbine klestėjo žydų tautybės
žmonių valdomos finansinės-ban-
kinės įstaigos. Litvakai buvo įsigalėję
finansų srityje. Anuometinės žinių
agentūros „Elta” teigimu, viena fi-

Daugelis Harbino senųjų pastatų sulaukė šių dienų.

nansinė žydų organizacija kadaise
ieškojo „teisybės” Lietuvos Respub-
likos sferose. Mat tenykščiai vyriau-
sybininkai priešinosi žydų prekyvie-
čių uždarymui šeštadieniais, o, kaip
žinia, Lietuvos žydai turėjo teisę šeš-
tadieniais ir kitomis žydų švenčia-
momis dienomis uždaryti savo pre-
kyvietes. Tais laikais Harbino žydai
manė, kad Lietuvoje veikiantys įsta-
tymai galėtų būti pavyzdžiu kitoms
valstybėms.

Antrojo pasaulinio karo metu
Harbine ir visame krašte įsigalėjus
Sovietų Sąjungai, dešiniosios pakrai-
pos gyventojai paskubomis kėlėsi į
kitus kraštus. Deja, neturima tiksles-
nių žinių apie vietos lietuvių likimą.
Yra žinoma, kad gera šimtinė rusų
tautybės žmonių persikėlė į Austra-
liją. Tačiau nė vienas beveik nieko
nežinojo apie Harbino lietuvius.

Čia rašančiajam, po Antrojo pa-
saulinio karo prisiglaudus Vokietijo-
je, vieną kartą važiuojant traukiniu iš
Augsburgo į Miuncheną, teko netikė-
tai susitikti ir susipažinti su vienu
Harbino lietuviu. Jis per Japoniją ir
Italiją buvo atvykęs į Vokietiją. Jam
kalbant lietuviškai, jautėsi slaviškas
akcentas. Šis pusamžis mūsų tautie-
tis nelabai buvo linkęs kalbėti apie
savo asmeninį gyvenimą ir kitus tė-
vynainius, gyvenusius Harbino mies-
te. Jis tik užsiminė, jog rengiasi iš-
vykti pas savo giminaičius į JAV.  At-
sisveikindamas žadėjo parašyti ir
pranešti savo būsimąjį adresą, deja,
jokios žinios nepavyko sulaukti.

Pasak Mildos Levandraitytės, ap-
rašiusios Harbino sniego ir ledo festi-
valius, „Įspūdingos sniego, ledo ar-
chitektūros, skulptūrų ir statinių ža-
vesys slypi ir jų trumpaamžiškume.
Atšilus orams, jie tirpsta”. Ką gi,
sakykime, kad ištirpo ir Harbine vei-
kusi lietuvių bendrija. Vienok, sunku
patikėti, kad anuometiniai Harbino
lietuviai būtų visiškai „ištirpę” laiko
tėkmėje. Norėtųsi manyti, kad dar
yra užsilikusių jų palikuonių. Tik,
deja, mes apie juos neturime jokių
žinių.

Bejing, Kinijos sostinėje, veikia
Lietuvos Respublikos ambasada. Gal,
ko gero, mūsų diplomatai galėtų kaip
nors ką nors tikresnio sužinoti apie
buvusią Harbino lietuviją. Prieš Ant-
rąjį pasaulinį karą Harbine gyveno
ne toks jau mažas lietuvių skaičius.
Galima sakyti, kad 5,000 žmonių pri-
lygo ne vienam Lietuvos miesto gy-
ventojų skaičiui. Sakoma, kad ir vie-
nas lietuvis yra Lietuva. Atrodo, kad
būtų verta diplomatiškai pasižval-
gyti.

Beje, senais laikais Harbine gy-
venę žydų tautybės asmenys, pa-
sklidę plačiame pasaulyje, ne per se-
niai ėmė domėtis savo praeitimi. Jų
sudarytos delegacijos lankėsi Kini-
joje. Jie ketina atstatyti anksčiau
Harbine veikusią sinagogą ir atkurti
kai kuriuos savo „gišeftus”. Teigia-
ma, kad Kinijos valdžia domisi ir pa-
lankiai vertina žydijos užmačias.

P. S. Naudotasi LTSC archyve sau-
gojama medžiaga ir kitais šaltiniais.

Harbino senoji traukinių stotis.
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ARGENTINA

Atidengtas lietuviškas Rūpintojėlis

LATVIJA

Rygos muziejuje – lietuvių tremties pėdsakai

NORVEGIJA

V. V. Landsbergio kūrybos vakaras ir
„Raiškiojo skaitymo konkursas“

Latvijos fotografijos muziejus,
minėdamas 1949 metų kovo 25-osios
sovietinių trėmimų 60 metų sukaktį,
pasirinko lietuvio Juozo Kazlausko
(1941–2002) ir latvio Janio Guodinio
fotografiją. Kovo 19 dieną muziejaus
patalpose Rygoje bus atidaryta foto-
grafijos darbų paroda „1949 Sibiras
1989”. Darbuose įamžintos kaimy-
ninių tautų tragiškos lemties aki-
mirkos.

Fotografas J. Kazlauskas, 1972
metais baigęs Sąjunginį valstybinį
kinematografijos institutą Maskvoje,
daug keliavo, filmavo ir fotografavo
Rusijos Šiaurę ir Arkties vandenyno
salas ir ten gyvenančias mažas tau-
tas. Jo nuotraukos buvo rodomos
daugelyje pasaulio fotografijos paro-
dų ir pelnė apdovanojimų. Fotografas
taip pat dirbo Lietuvos kino studijoje
kino operatoriumi, buvo Lietuvos
fotomenininkų sąjungos ir Kinema-
tografininkų sąjungos, taip pat Tarp-

tautinės meninės fotografijos federa-
cijos narys. 1999 metais apdovanotas
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi-
mino V laipsnio ordinu.

Jis pats, būdamas vos septyne-
rių, su mama atsidūrė Irkutsko srity-
je, kur praleido devynerius metus ir
patyrė tremtinio dalią. Prasidėjus
Sąjūdžiui Lietuvoje, J. Kazlauskas
įsijungė į ekspedicijas, vykstančias į
Sibirą – buvusias lietuvių tremties
vietas, kad sugrąžintų likusių arti-
mųjų palaikus į Lietuvos žemę.

Nepriklausomybės metais į Sibi-
rą fotomenininkas sugrįžo įamžinti
lietuvių tautos tragedijos pėdsakų.
Ten gimė nuotraukų ciklas „Trem-
tis”, kuris dabar keliauja po pasaulį,
liudydamas neišgalvotą praeitį ir
kviesdamas skirtingų tautų atstovus
susimąstyti apie totalitarinių režimų
pragaištingą vaidmenį ištisoms žmo-
nijos kartoms.

www.lietuviams.com

Vasario 14 dieną prasidėjo Lietu-
vos vardo tūkstantmečio renginiai
Argentinoje. Pirmasis jų vyko Berisso
mieste. Tuo pačiu paminėta ir Lietu-
vos Nepriklausomybės diena. Šventė
vyko Berisso miesto centre, kur susi-
rinko apie 150 žmonių ir buvo ati-
dengtas lietuviškas Rūpintojėlis.

Lietuvių šventėje dalyvavo Beris-
so miesto savivaldybės atstovė Nadi-
na Brizzi Ivoškevičiūtė, San Martino
miesto savivaldybės atstovas Ernesto
Ivoškus (mero Ricardo Ivoškaus var-
du), Argentinos Lietuvių Bendruo-
menės (ALB – ALOST) pirmininkas
Jorge Brazaitis bei Berisso miesto
imigrantų asociacijos sąjungos atsto-
vas Silvina Paz Petcoff. Taip pat daly-
vavo Argentinos lietuvių centro
pirmininkas Arturo Mičiūdas, kuni-
gas Agustin Steigvilas MIC, lietuvių
draugijos „Nemunas” pirmininkas
Ricardo Cagliardi Semėnas, lietuvių

draugijos „Mindaugas” atstovas Leo-
nardo Perotti Czeszunas, Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
Pietų Amerikos atstovas ir lietuviš-
kos radijo valandėlės „Ecos de Litua-
nia” vedėjas Juan Ignacio Fourment

Kalvelis, Buenos Airių provincijos
Imigrantų šventės karalienė Yesica
Lorenzo Demichelis, Buenos Airių
provincijos lietuvių bendruomenės
karalienė Aniela Ona Remorini Ga-
sunas ir vaikų lietuvių bendruo-
menės karalienė Milagros Morgante
Avilienis Vikonaite.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis,
kurias aukojo kunigas Augustin
Steigvilas. Jose taip pat giedojo
choras „Mindaugas”. Po Mišių Na-
dina Brizzi Ivoškevičiūtė tarė pras-
mingą žodį visiems susirinkusie-
siems. Po to Agustin Steigvilas palai-
mino Rūpintojėlį. Ši akimirka sukėlė
itin daug emocijų. Po palaiminimo
lietuvių bendruomenės ir Berisso
miesto savivaldybės atstovai iškil-
mingai atidengė Rūpintojėlį. 3 metrų
aukščio Rūpintojėlio pagaminimu ir
pastatymu rūpinosi vietiniai lietu-
viai: Juan Pamparas, Juan Valuntas,
Víctor Daskus, Bronius Rakunas ir
Raúl Petronis. Be to, prisidėjo ir
miesto savivaldybė.

Po iškilmingos dalies susirinku-
sieji „Mindaugo” draugijoje vaišinosi
vakariene. Įnešus Argentinos ir Lie-
tuvos vėliavas, sugiedojus abiejų šalių
himnus, lietuvių draugijos „Mindau-
gas” pirmininkas Czeszunas tarė
žodį. Susirinkusiuosius pasveikino ir
Argentinos lietuvių bendruomenės
(ALB – ALOST) pirmininkas Brazai-
tis. O tuomet neseniai iš Vasario 16-
osios gimnazijos grįžęs Lukas Batvi-
nis paskaitė apie Lietuvos vardo
Tūkstantmečio reikšmę. Po jo kalbėjo
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, pa-
brėžęs šios šventės reikšmę bei tai,
kaip net taip toli būdami nuo Lie-
tuvos mylime ją, jaučiamės lietuviais
ir dirbame savanoriškai tam, kad iš-
laikytume mūsų šaknis. Galiausiai
Ricardo Cagliardi Semėnas iš lietuvių
draugijos „Nemunas” baigė oficialias
kalbas maloniais palinkėjimais.

Renginį organizavo Berisso
miesto lietuvių bendruomenė, suside-
danti iš lietuvių draugijos „Nemu-
nas” ir „Mindaugas” bei lietuviška
radijo valandėlė „Ecos de Lituania”.
Rėmė – Berisso miesto savivaldybė,
Argentinos lietuvių bendruomenė
(ALB – ALOST) ir Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjunga. 

www.lietuviams.com

Lietuviškos šv. Mišios Berisse.                                                 J. Klimaičio nuotr.

Rūpintojėlis Berisse.                                       

PARDUODASIÙLO DARBÂ

Reikalingas žmogus
darbui ofise. Privalo laisvai

kalbėti angliškai, dirbti
kompiuteriu. Reziume siųsti:
fax.: 708-352-3703

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500

A † A
ANTANINAI LIUBINIENEI

iškeliavus iš šio pasaulio, jos dukroms ir jų šeimoms daug
užuojautos ir stiprybės skausmo valandose linki, kartu
su jumis liūdinti

sesuo Ona Maskoliūnienė

Kovo 22 dieną Osle vyko du ren-
giniai, skirti Lietuvos vardo tūkstant-
mečio jubiliejui pažymėti. Ambasada
Osle kartu su Norvegijos lietuvių
bendruomene pakvietė Norvegijos
lietuvius, mažus ir didelius, į susi-
tikimą su žinomu Lietuvos kultūros
veikėju, rašytoju, poetu ir dainų auto-
riumi, teatro bei kino režisieriumi
Vytautu V. Landsbergiu ir į Birutės
Eidintienės globojamą kasmetinį
renginį – „Raiškiojo skaitymo kon-
kursą”, kurį organizavo Oslo litu-
anistinė sekmadieninė mokykla
„Gintaras” bei ambasada, ir kuriame
dalyvavo lietuvių vaikai ne tik iš

„Gintaro” mokyklos, bet ir iš kitų
Oslo mokyklų, kuriose mokosi lietu-
viukai. 

Popietėje svečiavęsis autorius
Landsbergis su kitais komisijos na-
riais įvertino konkurse dalyvavusių
vaikų pastangas, juos apdovanojo
vardiniais diplomais bei lietuviško-
mis knygomis. Jau kelerius metus iš
eilės rengiamas konkursas, sulaukęs
didelio pasisekimo yra gražus ir pras-
mingas renginys, padedantis jaunajai
kartai nepamiršti tėvelių kalbos ir
kultūros.

www.lietuviams.com

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

Jurgis  S. Daugirdas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Zita R. Radze, gyvenanti Livonia, MI, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.

George Stuopis, gyvenantis Sharon, MA, pratęsė „Draugo” prenu-
meratą dar metams ir kartu atsiuntė  50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Kazimiera Indreika, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir atsidėkodama už kalėdinius atvirukus ir kalendorių atsi-
untė mums 75 dol. auką. Labai ačiū.
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�Neringos stovyklavietės nau-
jienos (Camp Neringa News). Pra -
sidėjo re gistracija į stovyklą. Tinkla -
lapyje  www.neringa.org rasite reika -
lingą informaciją ir anketas šiai va -
sarai (LT šeimų ir ,,Meno8dienų”
anketos dar neparuoštos). Prime na -
me, kad užsiregistravus iki balandžio
1 d. vaikų stovykloms galioja nuolai-
dos.

��Balandžio 2 d. Šv. Onos bažny -
čioje (Beverly Shores, IN) 5:30 val.
p.p.–7 val. v. bus klausoma išpažin-
čių. Balandžio 5 d. 1 val. p. p. vyks
Su si taikymo pa mal dos. Išpažinčių
klausys ir šv. Mi šias aukos kun. An -
tanas Gražulis, SJ.

��Čikagos lituanistinės mokyk-
mokiniai intensyviai ruošiasi pa-
rodai, kurios atidarymas Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre įvyks ba-
landžio 3 d. 7:30 val. v. Maloniai kvie-
čiame mokinius, tėvelius ir visuo-
menę dalyvauti parodos atidaryme.

��Kviečiame į Gavėnios koncer-
tą Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos bažnyčioje, 6821 S. Wash -
tenaw Ave., Chicago, IL 60629, ba -
landžio 4 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p.
skambės Theodore Dubois kantata
,,Sep tyni paskutiniai Kristaus žo-
džiai”. Dalyvauja: solistai: Stephanie
Sheffield (sopranas), Leonard E.
Pacek (baritonas), Marco Pena (teno-
ras), katalikiška šokio ir teatro trupė
,,Mažosios gėlės”, choras, orkestras.
Vargonuos  Walter Whitehouse. Bilie -
tų kaina – 10 dol. suaugusiems, vai -
kams – 5 dol. Bilietus galite įsigyti  el.
paštu: GCtickets@comcast.net arba
tel.: 773-737-2421. 

�Pasaulio lietuvių centro mote -
rų renginių komitetas rengia Atvely -
kio vaišes sekmadienį, balandžio 19
d. 12 val. p. p. didžiojoje salėje. Visi
nuo širdžiai kviečiami smagiai pra-
lei s ti popietę. Dėl smulkesnės infor-
macijos prašome kreiptis į PLC raš-
tinę tel.: 630-257-8787.

��Kviečiame dalyvauti Lietuvių
Fondo suvažiavime, kuris vyks ba lan -

džio 25 d. Pasaulio lietuvių centro  di -
džiojoje salėje. Registracija – 8:30 val.
r. Suvažiavimo pradžia – 9:30 val. r.

�Balandžio 26 d., sekmadienį
Mor ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera Čikagoje pristatys prem-
jerą  – Jo hann Strauss operetę „Šik -
šnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.
Bilietus galite nusipirkti: parduotu-
vėje ,,Lietuvėlė” ir ,,Atlantic Express
Corp.”. Jūsų dosni pa rama padės iš -
vysti spek  taklį. Aukas prašome siųs -
ti: Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S
204  Eliot Ln., Villa Park, IL 60181.
Tel. pa siteiravimui: 773-501-6573.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

�Gavėnios re ko lek ci jos Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasi dėjimo
vienuolyne, Putnam vyks balandžio
3–5 dienomis. Jas ves kun. Arvydas
Žy gas. Registracija – penktadienį, ba -
lan džio 3 d., 6:30 val. v. Pirmoji kon-
ferencija prasidės 7:15 val. v. Reko -
lekcijos baigsis sekmadienį, balan -
džio 5 d., pietumis. Kaina su nakvyne
– 120 dol., be nakvynės – 70 dol. Gali -
ma registruotis tik šeštadieniui nuo 9
val. r. iki 7 val. v. Vienos dienos kaina
– 60 dol. Visi kviečiami. Apie dalyva -
vi mą praneškite iki kovo 28 d., kartu
atsiunčiant 30 dol. registracijos mo -
kestį. Mūsų adresas: Immaculate
Concep tion Convent-Retreat, 600
Liberty High way, Putnam, CT
06260. Tel. pa siteiravimui: 860-928-
7955.

�LA Velykų švenčių koncertas
Šv. Kazimiero parapijos choro valdy-
ba praneša, kad šių metų metinis
Verbų sekmadienio religinis koncer-
tas įvyks balandžio 5 dieną Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčioje. Šiais
metais dalis programos bus atlikta
prie altoriaus. Programą paįvairins
Moterų kvartetas ir kviesti solistai.

�LA Lietuvos Dukterys Pavasa-
rio gegužinę ruošia 2009 m. gegužės
3 d., sekmadienį, LA Šv. Kazimiero
parapijos didžiojoje salėje.

Pavasarinė
Jaunimo centro
mu gė vyks 
kovo 28 d., 
šeštadienį, 
nuo 10 val. r. 
iki 3 val. p. p. ir
kovo 29 d., 
sekmadienį, 
nuo 10 val. r.
iki 2 val. p. p.
didžiojoje salėje.

Stalus 
prekiavi mui
užsisakyti 
skambinant
Mildai Šatienei
tel.: 
708-447-4501 
ir 
Anelei Pocienei
tel.: 
708-636-6837.

2009 metais švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį 

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba kartu su
Lietuvos Respublikos ambasada JAV ir  Lietuvos nacionaliniu
muziejumi maloniai kviečia į Tautodailės parodos atidarymą

,,KRYŽDIRBYSTĖ LIETUVOJE”
2009 m. balandžio 3 d., penktadienį, 6:30 val. vakare

Lietuvos Respublikos ambasadoje
2622 16th Street, NW, 
Washington, DC 20009

Paroda veiks balandžio 4 d., šeštadienį, 
nuo 2 val.p. p. iki 6 p. p.  
balandžio 6–10 dienomis 

lankymo valandos – 11 val. r.–3 val. p. p.

Po to paroda keliaus į Detroit, 
kur atidarymas įvyks balandžio 18 d.

Gegužės mėnesį paroda atvyks į Pasaulio lietuvių centro Dailės muziejų,
Lemont, IL

Konkursas „Kaip aš garsinčiau Lietuvos vardą”
�2009 m. minime Lietuvos vardo

tūkstantmetį, todėl visus metus Lie -
tuvoje ir pasaulyje įvairiausiais bū -
dais bus pažymima ši iškili data. Pri -
sidėdamas prie šios sukakties LR Ge -
neralinis konsulatas Čikagoje skelbia
konkursą „Kaip aš garsinčiau Lietu -
vos vardą” ir kviečia jame dalyvauti
visus moksleivius, gyvenančius gene -
ra linio konsulato Čikagoje konsulinė-
je apygardoje 

Konkurse gali dalyvauti visi mo -
kyklinio amžiaus jaunuoliai (6–18
metų). Atkreipiame dėmesį, jog šešta-
dieninės lituanistinės mokyklos lan -
ky mas ar narystė lietuviškose organi-
zacijose nėra būtina sąlyga. Mažie -
siems konkurso dalyviams gali padėti
vyresni šeimos nariai, mokytojai.
Projektą galima kurti indivi dua liai
arba grupėje. Konkursui reikia su-
kurti projektą „Kaip aš garsinčiau
Lietuvos vardą” ir jo lietuvišką arba
anglišką aprašymą atsiųsti į LR Ge-
neralinį kon sulatą Čikagoje. 

Siųsdami projekto aprašymą ne -
pamirškite nurodyti savo vardo ir pa -
vardės, amžiaus, adreso ir telefono,

pro jekto pavadinimo, projekto aprašo
lapų skaičiaus ir, jei yra, kitų priedų
skaičiaus. Jei projektą pristato moks -
leivių grupė, nurodykite visų kitų gru-
pės narių vardus, pavardes ir amžių.

Projekto aprašymą į LR Ge nera -
linį konsulatą Čikagoje atsiųsti iki
2009 m. balandžio 27 d. adresu:
211 East Ontario Street, Suite 1500,
Chicago, IL 60611. El. paštas: admin
@ltconschi.org. Fax: 312-397-0385 

Konkurso nugalėtojai skelbiami
2009 m. gegužės 8 d., tuomet bus skel-
biama ir prizų įteikimo data. Nuga-
lėtojai bus apdovanoti ver tingais lai-
mėjimais.

LR generalinio konsulato
Čikagoje info

,,Draugas” dėkoja
,,Draugo” šimtmečio jubiliejinis koncertas įvyko kovo 22 d. Maria mokyk-

los auditorijoje, koncerte dalyvavo solistai Edmundas Seilius ir Kristina Zmai-
laitė ir pianistas Edvinas Minkštimas. Su pasididžiavimu galime pasakyti, kad
nenusivylėme patys ir neapvylėme koncerto dalyvių.

Jubiliejinio renginio proga ,,Draugas” gavo apsčiai sveikinimų iš: Lietu-
vos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus, vysk. Pauliaus Baltakio, prel.
Edmundo Putrimo, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV Audriaus Brūz-
gos, Čikagos ir New York generalinių konsulų, mūsų organizacijų vadovybių
bei pavienių dienraščio skaitytojų. 

,,Draugas” yra dėkingas visiems aukotojams, visiems, atvykusiems į kon-
certą, ir visiems, kurie prisidėjo prie koncerto pasisekimo. Bet kuriam plates-
nio masto užsimojimui reikalinga talka ir pagalba. Dėkojame tiems, kurie
ypatingai daug padėjo įvairiuose darbuose. Tai: Aušrelei Sakalaitei, Irenai
Kriaučeliūnienei, Algiui Kazlauskui, Rimantui Dirvoniui, Andriui
Mockapetriui ir dr. Romualdai Johnson. 

Koncertas vyko lietuviškoje aplinkoje, koncertui tinkamoje salėje, kaip ir
tinka lietuviškam katalikiškam dienraščiui.

Rengėjai

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

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.
Anelė Pocienė Pavasarinėje
mugėje Jaunimo centre 2007 m.


