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Lietuvos met¨ moteris – M. A. Pavilionienè

Vilnius, kovo 1 d. (ELTA) – Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė paskyrė
liberalcentristą Raimondą Šukį svei-
katos apsaugos ministru. Pareigas jis
pradės eiti ne anksčiau kaip kovo 10
d., kai Seime prasidės pavasario sesija
ir jis turės galimybę duoti priesaiką.

Pavesdama vadovauti Sveikatos
apsaugos ministerijai šalies vadovė
pabrėžė, jog sistemos pertvarka turi

būti tęsiama, vaistų kainos turi ma-
žėti, o korupcija turi būti mažinama.

Savo ruožtu R. Šukys teigė, kad
tolesniam pertvarkos įgyvendinimui
reikalingi teisės aktai yra Vyriausy-
bės priimti, ir pertvarka bus tęsiama.
Paskirtasis ministras teigė, kad ji iš
esmės nebus stabdoma ar peržiūri-
ma, jeigu reikės, tiesiog bus taisomos
klaidos.

Atkreipdama paskirtojo ministro
dėmesį į kitą jo veiklos sritį – vaistų
kainas, prezidentė teigė, jog jis turįs
užtikrinti, kad jau priimti ir nuo ba-
landžio 1 d. įsigaliojantys įstatymai,
kurie reguliuoja antkainius, būtų
veiksmingi ir žmonės ,,savo kišenėse
pajustų” sumažėjusias vaistų kainas.
R. Šukys pažadėjo, kad Vyriausybė
priims reikalingus poįstatyminius ak-

tus, kad įstatymai, lemsiantys kainų
mažėjimą, galėtų veikti.

Šalies vadovė per pokalbį su R.
Šukiu atkreipė jo dėmesį ir į korupci-
jos problemas. Paskirtasis sveikatos
apsaugos ministras teigė su korupcija
ketinąs kovoti ne tik principingai ver-
tindamas jos apraiškas, bet ir vykdyda-
mas struktūrines sistemos pertvarkas,
kurios panaikins prielaidas jai rastis.

•Sveikata. Meskite rūkyti
(p. 2)
•Diskusija: Kokiomis ver-
tybėmis kursime Lietu-
vos ateitį? (p. 3, 9)
•A. Navicko skiltis (p. 3)
•Vasario 16–oji Cinci-
nnati ir Harford LB (p. 4)
•Vasario 16-osios gimna-
zija paminėjo savo 60-ąjį
jubiliejų (p. 1, 5, 8)
•Šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (173) (pa-
baiga) (p. 9)
•Ciceriečiai Nepriklau-
somybės šventę paminėjo
kitaip (p. 10)

Vasario 16-osios gimnazija paminèjo savo jubiliejû

Patriarchas Kiril
pasveikino Lietuvos

prezidentê

R. Šukys skiriamas sveikatos apsaugos ministru
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Hiutenfeldas, vasario 28 d. (Va-
sario 16-osios gimnazijos informaci-
ja) – Šeštadienį, vasario 27 d., Hiu-
tenfelde (Vokietija) vykusio Vokietijos
Lietuvių Bendruomenės (VLB) Lie-
tuvos Nepriklausomybės minėjimo

metu buvo švenčiamas ir Vasario 16-
osios gimnazijos 60 metų jubiliejus.
Renginyje lankėsi garbingi svečiai iš
Lietuvos ir Vokietijos.

Kalbą pasakė LR Švietimo ir
mokslo ministras Gintaras Stepona-

vičius, paskaitą skaitė Vasario 16-
osios gimnazijos direktorė dr. Bronė
Narkevičienė, meninę programos dalį
atliko gimnazijos tautinių šokių gru-
pė, vokalinis ansamblis ir orkestras,

Nukelta į 5 psl.

Vilnius, kovo 1 d. (ELTA) – 2009
metų Lietuvos moters vardas atiteko
Seimo narei, visuomenės veikėjai
Marijai Aušrinei Pavilionienei. 18-ieji
kasmetiniai apdovanojimai – dar
1992 m. siekianti žurnalo ,,Moteris”
tradicija. Apdovanojimų iškilmėse
buvo pagerbtos labiausiai per praė-
jusius metus nusipelniusios moterys.
Svarbiausią ,,Lietuvos metų moters”
vardą laimėjusią moterį apdovanojo

ir pasveikino prezidentas Valdas
Adamkus. M. A. Pavilionienei įteikta
juvelyrės Ugnės Blažytės sukurta segė.

2009 m. moters vardui buvo pa-
siūlytos operos solistė Violeta Urma-
navičiūtė-Urmana, Nacionalinės dailės
galerijos vadovė Lolita Jablonskienė.

Be pagrindinės ,,Metų moters”
vardo laimėtojos, buvo paskelbtos ir
šešių papildomų apdovanojimų lau-
reatės. ,,Metų iniciatyva” tapo infor-
macinės interneto svetainės sveikas-
vaikas.lt įkūrėja Agnė Zakarevičiūtė,
,,Metų atradimu” – dainininkė Ona
Kolobovaitė, ,,Metų pergale” pa-
skelbta dviratininkė Simona Kru-
peckaitė, ,,,Metų kūrėjos” vardą pel-
nė operos solistė Asmik Grigorian.
Metų karjerą padariusia moterimi
pripažinta Seimo pirmininkė Irena
Degutienė. ,,Metų nematomo darbo”
kategorijoje nugalėjo dingusių asme-
nų paramos centrą įkūrusi Ona Gus-
tienė. Pirmąkart teikiamą ,,TV mo-
ters” apdovanojimą pelnė aktorė In-
ga Jankauskaitė. Už gyvenimo nuo-
pelnus apdovanota su vėžiniais susir-
gimais kovojanti medikė Liudvika
Laima Griciūtė.

Metų moteris – Marija Aušrinė Pavi-
lionienė. ELTOS nuotr.

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo metu buvo švenčiamas ir Vasario 16-osios gimnazijos 60 metų jubiliejus.
Martyno Gaurilčiko nuotr.

Vilnius, kovo 1 d. (Delfi.lt) –
Pirmąją kovo mėnesio dieną prezi-
dentė D. Grybauskaitė švenčia savo
gimtadienį, šiemet jai suėjo 54 metai.

Šia proga prezidentę pasveikino
ir Maskvos bei visos Rusijos patriar-
chas Kiril. Sveikinimo laiške jis pa-
brėžė, kad Lietuvos vystymasis labai
priklauso nuo prezidento.

„Įvairūs darbai gerinant Lietu-
vos gyvenimą pelno Jums garbę ir
pagarbą ne tik savoje valstybėje, bet
ir Europos bendruomenėje”, – rašo-
ma patriarcho sveikinime.

„Pasižymite puikiomis charakte-
rio savybėmis, reikšmingomis tiek ei-
liniam žmogui, tiek politikos vado-
vui: kryptingumas, mokėjimas pa-
skirstyti tikslus ir sudaryti veiksmų
planą”, – rašoma sveikinime, patal-
pintame Maskvos patriarchato inter-
netinėje svetainėje.

Sveikinime rašoma, kad D. Gry-
bauskaitės išrinkimas prezidente ta-
po didelio piliečių pasitikėjimo iš-
raiška.
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Drauge, tu mielas, ką tu mąstai –
Tą brudą rūkyti be proto blogai.

Širdis plyšta, plaučiai griūna,
Gyvenimas trumpėja!
Burna smirdi, gelsta dantys –
Meskime rūkyti!

Rūkymas, rūkymas, rūkymas
žudo!

Jau geriau to nedaryti,
Meskime rūkyti!

(Anonimas)

Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, nuo rūkymo sukeltų li-
gų pasaulyje kasmet miršta apie 5
milijonus žmonių. Nikotinas sukelia
arba turi įtakos daugiau nei dvide-
šimčiai ligų. Ilgai rūkantys labiau
rizikuoja sirgti širdies ir kraujagyslių
ligomis, vėžiu, kvėpavimo takų ir ki-
tomis ligomis. Nors visi žino, kad rū-
kyti yra nesveika, norėčiau pabrėžti
10 svarbių faktų, kodėl rūkyti yra
blogai.

Kodėl rūkyti yra blogai?

1. Pageltonuoja dantys, smirdi
burna.

2. Rūkančių tėvų vaikai dėl pasy-
vaus rūkymo dažniau serga bronchi-
ne astma ir kvėpavimo takų infekcijo-
mis. Net kai tėvai rūko lauke, cigare-
čių dūmai pasilieka drabužiuose ir vis
vien kenkia vaikams.

3. Rūkymas slopina organizmo
imunitetą, todėl didėja rizika sirgti
kvėpavimo takų ir kitomis infekcinė-
mis ligomis. Ypatingai žiemą rūkoriai
daug dažniau serga virusu, sinusitu,
brochitu, gripu ir plaučių uždegimu.

4. Didėja chroninių plaučių ligų
rizika, ypatingai brochinės astmos,
emfizemos ir plaučių vėžio.

5. Cigaretės veikia kaulus. Rū-
kantys pacientai (ypatingai moterys)
dažniau serga osteoporoze (kaulų re-
tėjimo liga).

6. Cigaretės pažeidžia krauja-
gysles širdyje, smegenyse, kojose ir
lytiniuose organuose. Vyrai, kurie
rūko, gali pamiršti apie lytinius san-
tykius po 50 metų. Svarbios krau-
jagyslės susiaurės ir todėl būkite be-
veik tikri, kad erekcija sutriks.

7. Didėja širdies ligų, ypatingai
širdies infarkto, širdies nepakanka-
mumo ir smegenų insulto rizika.

8. Moteris, vartojanti kontracep-
tines tabletes ir rūkanti, turi žymiai
didesnę venų trombozes kojose ir
plaučiuose riziką. Tai gali būti mir-
tina liga.

9. Ilgas rūkymas slopina uoslės ir
skonio jutimus.

10. Rūkymas didina visų vėžinių
susirgimų riziką, ypač plaučių, bur-
nos, ryklės, šlapimo pūslės ir inkstų.

Pacientams dažnai geriau sekasi
mesti rūkyti, jeigu jie turi kažkokią

priežastį arba motyvaciją. Pavyz-
džiui, gal pacientas nori mesti rūkyti,
nes dukra serga bronchine astma ir
nori, kad ji rečiau sirgtų. Kitas pa-
cientas nori vėl pradėti sportuoti ir
tikisi, kad jam geriau pasiseks tai
padaryti, jeigu mes rūkyti. Štai kele-
tas patarimų, kodėl reikėtų mesti
rūkyti.

10 priežasčių,
kodėl reikėtų mesti rūkyti

1. Sutaupysite pinigų. Pakelis ci-
garečių Čikagoje šiuo metu kainuoja
daugiau nei 8 dol. Žmonės, kurie su-
rūko pakelį į dieną, surūko beveik
3,000 dol. į metus.

2. Sumažinsite sveikatos draudi-
mo mokesčius. Rūkoriai moka bran-
giau už sveikatos draudimą ir beveik
keturis kartus daugiau už gyvybės
draudimą.

3. Turėsite daugiau energijos.
4. Nereikės eiti į lauką, užsinorė-

jus rūkyti (ypatingai žiemą, kai snin-
ga!)

5. Mažiau sirgsite plaučių ir kvė-
pavimo takų infekcijomis.

6. Ilgiau gyvensite.
7. Jei norite kovoti prieš raukš-

les, nemeskite pinigų botoksui, mes-
kite rūkyti! Žmonės, metę rūkyti, tu-
rės mažiau raukšlių.

8. Lengviau kvėpuosite. Metus
nerūkant pagerėja plaučių veikla, iš-
nyksta kosulys. Kūnas atsigauna.

9. Daugiau nebus netikėtų skylių
drabužiuose arba balduose arba gais-
rų!

10. Visa šeima bus sveikesnė ir
mažiau sirgs.

Kai pacientas turi gerą priežastį,
kodėl jis/ji nori mesti rūkyti, tada rei-
kia pradėti planuoti, kaip tiksliai tą
padaryti. Pirma, pacientas turi labai
norėti mesti rūkyti ir pasižadėti
mesti iki tam tikros datos. Pacientas

Redakcijos žodis

Meskite rūkyti!

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
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Kokiomis vertybėmis kur-
sime Lietuvos ateitį? – prieš porą
savaičių savęs ir kitų klausė
Belgijos ateitininkai ir diskusijo-
je dalyvavę svečiai (plačiau apie
tai skaitykite šio „Draugo” 3 ir 9
psl.). Apie vertybes kalba ir
šiomis dienomis Lietuvos vysku-
pai savo išplatintame laiške vi-
suomenei. Jie teigia: „Lietuva
yra kraštas, kuriame gera gy-
venti, į kurį norisi grįžti po ke-
lionių ar studijų svetur, kuriame
jauku kurti šeimą ir auginti vai-
kus, steigti verslą, kur save kū-
rybiškai reiškiame ir kitą su-
prantame gimtąja kalba; drauge
tai vienintelis kraštas, kurio ryt-
dieną mes patys galime sukurti
pagal savo įsivaizdavimą, kurio
sėkmė yra mūsų valioje.” Šiuos
metus Lietuvos vyskupų konfe-
rencija paskelbė Padėkos už
laisvę metais. Už ką Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 20-
ųjų sukaktuvių proga dėkosime
mes, išeivijos lietuviai?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

ANDRIUS KUDIRKA, M.D.

www.seimosgydytojas.com
Tel.:708-349-0747 Orland Park, IL

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
nustato ,,metimo datą” ir po truputį
mažina, kiek cigarečių jis/ji surūko
per dieną iki ,,metimo datos”, kol
visai sustoja rūkyti. Patariu pacien-
tams pasakyti šeimai, draugams ir
gydytojui, kad planuoja mesti rūkyti,
tada visi gali pareikšti moralinę
pagalbą. Nusprendus mesti rūkyti,
pacientas turi išmesti iš namų visas
cigaretes, degtukus, žiebtuvėlius ir
pelenines. Išvalykite mašiną, išplau-
kite drabužius ir venkite patalpų, ku-
riose yra prirūkyta.

Taip pat labai svarbu išvengti at-
vejų, kada norėtųsi rūkyti. Venkite
alkoholio. Kai turite pertrauką dar-
be, vietoj surūkydama(s) cigaretę,
geriau pasivaikščiokite šviežiame
ore. Suplanuokite būdus, kaip suma-
žinti stresą, jeigu norėsis rūkyti.

Dažnai patariu pacientams lan-
kyti klasę arba grupę, kurios tikslas –
padėti pacientams mesti rūkyti. Pa-
cientai gali paplepėti su kitais rūko-
riais apie stresą ir sužinoti, kaip mes-
ti rūkyti. Galima lankytis ir pas psi-
chologą, kur elgesio terapija išmoko
pacientą sumažinti norą rūkyti ir ki-
tais būdais sumažinti stresą (pavyz-
džiui, meditacija). Kitiems mesti rū-
kyti pasiseka per akupunktūrą.

Tie pacientai, kurie rūko labai
daug (> 20 cigarečių į dieną) arba rū-
ko labai daug metų, dažnai turi labai
stiprų norą rūkyti. Tokiems geriau
pasiseka mesti rūkyti, kai papildomai
vartoja vaistus. Nikotino pakaitalai,
pavyzdžiui, nikotino pleistras arba
kramtoma guma, gali sumažinti abs-
tinencijos požymius. Dabar yra ir
naujų geriamų vaistų ,,Zyban” (Bup-
roprion) ir ,,Chantix”, kurie gali
labai sumažinti norą rūkyti. Tie vais-
tai padvigubina galimybę mesti rū-
kyti.

Pacientai, ypatingai moterys, no-
rinčios mesti rūkyti, dažnai rūpinasi,
kad priaugs svorio, kai mes rūkyti.
Iš tiesų žmonės dažnai prideda ke-
letą svarų, bet jeigu iš anksto supla-
nuosite dietą, sportą ir kitus būdus
sumažinti stresą, bus daug lengviau
nepriaugti svorio ir nepradėti rūky-
ti.

O jeigu nepasiseka mesti rūkyti,
nenusiminkite, dažnai pacientai
mesti rūkyti bando net 4 arba 5 kar-
tus. Reikia vis bandyti, nes metę rū-
kyti būsite sveikesni ir linksmes-
ni.
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Apie vertybes, kuriomis siekiame
grįsti Lietuvos ateitį, diskusijas su-
rengė Belgijos ateitininkai, švęsdami
organizacijos šimtmetį Belgijoje kar-
tu su Lietuvių Bendruomenės na-
riais. Diskusijoje dalyvavo dr. Irena
Vaišvilaitė, dr. Darius Udrys,
Ateitininkų federacijos pirmininkas
Vygantas Malinauskas.

Darius Udrys: Keisti visuome-
nę, paveikti jos vertybes yra labai
sunku. Kitaip nei prieš šimtą metų,
visuomenė labai įvairialypė, todėl
vertybes aiškintis ir rasti bendrą
kalbą dar sunkiau nei anksčiau. Jei
atsisakoma vertybių primetimo jėga,
tai visuomeninis dialogas yra tas
instrumentas, kuris padeda ieškoti
bendros kalbos apie vertybes ir ją gal-
būt atrasti – ne primetant, o kuriant
diskursą apie ,,pamatines vertybes.”

Vygantas Malinauskas: Gyve-
name pasaulyje, kuriame negalime
savo vertybių primesti kitiems. Tad
gal Irenos minėtas vadybinis požiūris
padeda mums išvengti susidūrimo?

Irena Vaišvilaitė: Vadybinė
nuostata kelia Lietuvai ekonominius
ir politinius tikslus. Pavyzdžiui,
užsienio politiką, mūsų požiūrį į Ry-
tus ar į Vakarus lemia ekonominiai
interesai. Konservatorių vyriausybės
vykdoma šeimos politika daugiau
mechaniška: Lietuvai reikia daugiau
žmonių, daugiau vaikų. Vertybių kaip
ir nėra. Viena Delfi.lt apklausa nese-
niai parodė, kad apie 60 proc. atsa-
kiusiųjų į klausimus negintų savo
valstybės. Šie žmonės galvoja apie
savo gyvenimus: jų gyvenimo projek-
tai yra asmeniniai, individualūs,
Lietuva šiuose projektuose gali ir
neegzistuoti. Gyvename tikrovėje,
kurioje kiekvienas siekia savo gero-
vės. Tokioje tikrovėje kyla klausimas,
ar Lietuva yra kuriama, ar yra tiesiog
valdoma padėtis?

VM: Pirmosios nepriklausomy-
bės metais 75 proc. pirmosios Lietu-
vos nepriklausomos kariuomenės lei-
tenantų buvo ateitininkai. Tuo metu
padarius Delfi.lt apklausą plačiojoje
visuomenėje, matyt, būtume gavę
panašius rezultatus?

DU: Yra iš esmės du būdai ban-
dyti įtvirtinti savo vertybes visuome-
nėje: galima pasiremti savo galia ir
vertybes primesti kitiems per jėgą
arba yra dialogas. Tai kelias, kuriuo
siekiama atpažinti bendrą naudą. Tai
sudėtingas kelias. Jį dar labiau ap-
sunkina stoka pagarbos kitam žmo-
gui ir minčiai, kad jam jo vertybės –
ne mažiau svarbios nei man mano ir,
galimas daiktas, atrodo ne mažiau
,,pamatinės” nei man manosios. Ka-
dangi faktinė padėtis yra ta, kad dėl
jų daugeliu atvejų nesutariama iš
anksto, pamatines visuomenės ver-
tybes turime ne diegti, bet atrasti
dialoge su kitais.

IV: Dariaus minima pagarba
kitam žmogui galėtų būti viena iš tų
pamatinių vertybių, kuriomis galime
grįsti Lietuvos ateitį. Pagarba žmogui
šiuo metu Lietuvoje yra tarsi kon-
trakultūrinė nuostata. Visi kaltina
žiniasklaidą, tačiau pjudymo principą
taiko įvairūs visuomenės sluoksniai –

plačiai populiarūs įvairaus kompro-
mato „nuleidinėjimai”. Pagarbos ne-
buvimas siejasi taip pat su menka
savigarba. Ši užnuodyta aplinka dau-
gelį žmonių gena iš Lietuvos.

DU: Valstybės anksčiau rėmėsi
išsamesnėmis ir agresyviau diegia-
momis gėrio sampratomis, dėl kurių
viešai kildavo mažiau ginčų, kadangi
valdžios struktūros veiksmingiau vi-
suomenės narius indoktrinuodavo ir
kritiką drausdavo. Šiandien asmuo
yra visokeriopai galingesnis nei
anksčiau. Valstybės nebegali mūsų
taip engti, kaip kadaise, ir mes labiau
save suprantame, kaip vertybių kūrė-
jai. Šiandien valdžios struktūrų kiši-
masis į mūsų vertybinius sprendimus
mažiau priimtinas, ypač kai tai prieš-
tarauja mūsų įsitikinimams. O tikėtis
politinio sprendimo, jei visuomenėje
nesutariama dėl pamatinių vertybių,
ne itin prasminga. Demokratija ska-
tina politikus remtis daugiausiai
tomis vertybėmis, dėl kurių visuome-
nė mažiausiai ginčijasi. Retas politi-
kas nori pūsti prieš vėją, ir dar retes-
niam pavyksta tai padaryti. O jei tai
padaroma tokiu būdu, kuris neat-
spindi visuomenės nuomonės, didėja
socialinių konfliktų ir susiskaldymo
grėsmė. Žodžiu, primetant vertybes
jėga, ginčai neišsprendžiami — jie tik
pakeičiami, įstumiami į požemį, kur
gali būti sunkiau juos ir jų galimas
neigiamas pasekmes suvaldyti. Ieš-
kant bendros kalbos dėl pamatinių
vertybių, mažų bendruomenių ir or-
ganizacijų vaidmuo yra kertinis.
Daugelis vertybių ateina iš šeimos—
žmogui artimiausios bendruomenės.
Tą vėliau sunku pakeisti. Norint
stiprinti šeimas, neužtenka vien
finansinių paskatų. Reikia auklėjimo,
švietimo… Ir ne tik vaikams. (...)

IV: Mano manymu, esant verty-
bių konfliktui padėtų vertybių hier-
archija. Tai, kas parašyta esminių
žmogaus teisių deklaracijoje, dauge-
lyje Vakarų valstybių jau yra įgyven-
dinta. Vėliau atsirado noras turėti
daugiau ir daugiau teisių. Lietuvoje be-
veik iki absurdo priėjo diskusija dėl
gėjų paradų – turime suprasti, kad tai
teisė, plaukianti iš žmogaus tesių.
Kartais vertybiniuose konfliktuose
gali padėti pabandymas atsitraukti ir
pažvelgti į padėtį plačiau, pamatyti
bendrą paveikslą. Pavyzdžiui, gatvių
pavadinimų rašymas dvejomis kalbo-
mis: daugeliui lietuvių kalba – abso-
liuti vertybė, tačiau ar ji tokia ab-
soliuti, kad lenkų kalba visai nėra
vertybė?

DU: Vienų vertybių primetimas
kitiems veda į susvetimėjimą ir so-
cialinį konfliktą. Jo norint išvengti,
būtinas dialogas, kurio šiuo metu
Lietuvoje pasigendame. Kad ir dėl
minėto gėjų parado: galima su juo
sutikti arba nesutikti, tačiau mane
stebina, su kokia neapykanta savo
prieštaravimus reiškia žmonės, kurie
esą laiko save krikščionimis. Taip ki-
tų nekęsti nėra krikščioniška ir
anaiptol neskatina visuomeninio
dialogo, kuris leistų rasti bendrą kal-
bą šiuo klausimu.

IV: Apie vertybes gali diskutuoti
tik tada, kai esi pats ištikimas savo
vertybėms. Nukelta į 9 psl.

DISKUSIJA: KOKIOMIS
VERTYBĖMIS KURSIME

LIETUVOS ATEITĮ?
Kur dingsta politikų geri

norai, kai nebėra TV
kamerų ir mikrofonų?

ANDRIUS NAVICKAS

Stengiuosi klausytis diskusijų radijuje. Jos griauna stereotipą, kad
Lietuvoje labai mažai išmintingų ir jautrių žmonių rūpesčiams po-
litikų. Diskusijų metu galima išgirsti originalių, drąsių pasiūlymų,

įsitikinti, kad bent dalis politikų sugeba diskutuoti, taikliai atsakinėja į
klausimus. Didžiausias paradoksas – tai, kas vyksta po diskusijų laidos.
Tiksliau, tai, kad dažniausiai – nieko nevyksta.

Pamenu, kai dar praėjusiose Seimo kadencijoje parlamentaras viešai
radijo laidoje tvirtino, kad atsisakys komiteto pirmininko posto, jei pa-
aiškės, kad klysta ir klaidina kitus, kad tai, ko reikalauja iš vienos vals-
tybės tarnautojos, yra ne jos, bet pačių parlamentarų pareiga. Netrukus
po laidos buvo viešai pateikta informacija, jog parlamentaras buvo netei-
sus. Ar jis įvykdė viešą pažadą? Aišku, kad ne, nes tai, ką politikai kalba
diskusijų laidose, dažnai turi mažai ką bendro su jų tikrąja veikla.

Prieš beveik pusę metų teko dalyvauti laidoje apie savivaldą. Dis-
kutuota – kas ir kaip turi būti keičiama. Diskusijoje dalyvavo įtakingi tiek
pozicijos, tiek opozicijos atstovai. Klausantis politikų, teliko džiaugtis, jog
jie puikiai supranta, kad savivaldos reforma yra vienas iš svarbiausių ir
skubiausių uždavinių, sutaria, kad Seimo komiteto parengtos reformos
gairės tėra savivaldos stiprinimo vaizdavimas. Politikai tvirtino, kad ne-
valia delsti ir žadėjo padaryti viską, idant keistųsi ne tik ydinga rinkimų
sistema, tačiau ir daugiau galių gautų seniūnai. Laidos metu net nekilo
abejonių, kad politikai yra ryžtingai nusiteikę realioms permainoms. Tuo
labiau, kad jie patys pašiepė kai kurių politikų baimę daugiau galių suteik-
ti žmonėms, norą bet kurią kaina išlaikyti politinį partijų monopolį.

Laida baigėsi, politikai grįžo į įprastas darbo vietas ir... viskas ramiai
tekėjo sena vaga. Jei politikai ir bandė siekti permainų, kurias diskusijos
metu vadino gyvybiškai būtinomis, tai labai tyliai ir nesėkmingai. Nors,
beje, tos laidos metu buvo kalbėta, kad kiekvienas politikas, kuris siekia
bendrajam gėriui svarbių permainų, tačiau susiduria su politinės kon-
junktūros pasipriešinimu, turėtų atramos ieškoti visuomenėje, viešai
reikalauti, kad būtų priimami svarbūs sprendimai ir, net jei sumanymas
būtų užgniaužtas, bent visi galėtume įsitikinti, kas yra kas. Minėtos dis-
kusijos dalyviai ir toliau užima įtakingas pareigas ir, spėju, viešoje diskusi-
joje apie savivaldą kalbėtų ne mažiau ugningai.

Prieš dvi savaites klausiausi radijo diskusijos apie knygų leidybos
padėtį Lietuvoje. Dalyvavo dviejų leidyklų vadovai ir Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto narys, priklausantis ir Tėvynės sąjungos pre-
zidiumui. Pastarasis parlamentaras griežtai sukritikavo dabartinės val-
dančiosios koalicijos vykdomą kultūros politiką. Jis citavo nuostatas iš
Tėvynės sąjungos rinkimų programos ir apgailestavo, kad jų net neban-
doma įgyvendinti. Esą visos kalbos apie tai, kad konservatorių ir liberalų
valdžia suvokia kultūros svarbą valstybei – tušti plepalai. Pasak politiko,
kultūros sričiai vadovauja prastas ministras, kurio veiksmai veikiau žlug-
do kultūros sritį nei jai padeda, valdančiųjų įgyvendinti mokesčių poli-
tikos pakeitimai esą katastrofiški kultūrai.

Įdėmiai klausiausi politiko, kuris pats priklauso valdančiajai koalici-
jai, žodžių ir galvojau – ką reiškia tokia griežta laikysena? Politikas ne-
gailestingai pliekė sprendimus, už kuriuos pats, regis, neseniai balsavo.
Kiek suprantu, dabar pripažįsta suklydęs ir yra pasiryžęs nesitaikstyti su
esama padėtis. Ar tai reiškia, kad galime tikėtis, jog netrukus išvysime šio
parlamentaro pasiūlytus skubiausių pakeitimų kultūros politikoje met-
menis? Tikiu, kad visuomenėje jie sulauktų plataus palaikymo.

O gal ir vėl – pasibaigus laidai, politikas jausis atlikęs pareigą – įvardi-
jęs blogybes, o toliau jau ne jo reikalas? Telieka palaukti ir kartu priminti
visiems viešai, kalbantiems politikams: žmonės vis dar jūsų klauso ir ne-
retai tiki, kad kalbate tai, ką galvojate, kad ne tik kalbate, bet ir bandote
žodžius paversti kūnu.

Politikos apžvalgininko prievolė įvardyti problemas, padėti žmonėms
susigaudyti politiniuose procesuose, kelti nepatogius klausimus. Iš politi-
kų turėtume reikalauti ne vien diagnozės, bet ir aiškaus veiksmų plano, kas
ir kaip turėtų būti keičiama. Taip pat ir argumentų, kodėl būtent toks veiks-
mų planas yra geriausias šiuo atveju. Deja, Lietuvoje dauguma politikų
nori būti politologais, televizijos laidų vedėjais, dainininkais, turistais, bet
ne politikais. Tai veda į padėtį, kai į politikų žodžius, politinius debatus
apskritai nustojamas kreipti dėmesys. Tiksliau, žvelgiama kaip į savitą
pramogą, o ne kaip į visai valstybei reikšmingą intelektualinį procesą.

Viena didžiausių nelaimių per praėjusius du dešimtmečius, jog Lie-
tuvoje nunyko bandę dygti politikos želmenys. Politikais pasivadinę žmo-
nės skelbia skambias deklaracijas viešose diskusijoje, tačiau, išjungus
mikrofonus ar kameras, dažniausiai tampa irzliomis, smulkmeniškai besi-
riejančiomis tarpusavyje būtybėmis. Jų rietenas įpratome vadinti politika,
nors iš tiesų su politika, kokia ji turėtų būti, tai turi bendro ne daugiau
nei lietuviškų partijų pavadinimai su jų skelbiamomis idėjomis.

Jau seniai politikus vertinu ne pagal tai, ką jie sako, bet pagal tai, ką
daro. Deja, praraja tarp žodžių ir darbų labai didelė ir vis didėja. O gal
politikai įrodys, kad aš klystu?

Lrt.lt
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JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Lietuvos gyvastis – tai jos
žmonės

Cincinnati Lietuvių Bendruomenė šventė
Vasario 16-ąją

Sekmadienį, vasario 14 d., Cin-
cinnati Lietuvių Bendruomenė su-
ruošė labai gražų Lietuvos Nepri-
klausomybės paskelbimo (1918 m.) ir
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo (1990 m.) švenčių minėjimą. Mi-
nėjimas įvyko Xavier University iš-
kilmingoje Tarybos salėje.

Nors Cincinnati LB yra palyginti
nedidelė, šia proga prisidėjo lietuviai
iš kaimyninių apylinkių, tad dalyvių
skaičius pralenkė gal net 100. Minė-
jimo reikšmę padidino Lietuvos Res-
publikos ambasadoriaus JAV ir Mek-
sikai Audriaus Brūzgos dalyvavimas.
Ambasadorius pabrėžė, kad Lietuvos
Užsienio reikalų ministerija laiko vie-
nu iš savo pagrindinių uždavinių ry-
šių su užsienio lietuviais palaikymą.
„Lietuvos gyvastis – tai jos žmonės, –
sakė jis. Kad ir ką jie beveiktų ir kur
begyventų pasaulyje: Kybartuose,
Vilkaviškyje, Gardine, Dubline ar
Cincinnatyje. Mūsų juk tik kokie trys
ar keturi milijonai, tad būkim visi
broliai.” Nors dabar Lietuva turi ne-
mažai sunkumų, susijusių su tarp-

tautine ekonomine krize, vis dėlto ji
„jau nėra tokia gležna ir neturtinga”.
1918 m. lietuviai iškovojo sau laisvę,
o prieš 20 metų „Tautos šviesuoliai
atkūrė valstybę demokratiniais pag-
rindais”, ir ta valstybė gražiai tvar-
kosi. Lietuvos įsijungimas į Europos
Sąjungą ir NATO padeda jai augti ir
teikia stiprių vilčių jos saugumą iš-
laikyti. Ambasadorius ragino visiems
jungtis su savo tauta: palaikyti arti-
mus ryšius, dalyvauti lietuviškame
gyvenime ir patarti Lietuvos Vyriau-
sybės ir Seimo nariams. Šios gilios
mintys buvo palydėtos gausiais ploji-
mais.

Cincinnati LB vadovauja pirmi-
ninkas dr. Darius Sabaliūnas, jo pa-
vaduotojas yra Gražvydas Supronas.
Cincinnati veikia lietuviška mokykla
„Aitvaras”, kuriai vadovauja mokyto-
ja Kristina Parrott. Šventės proga
mokinių grupė padeklamavo lietu-
viškus eilėraščius ir padainavo lietu-
viškas daineles, kurias jie išmoko pe-
reitą vasarą atostogų metu Lietuvoje.

Vytautas Bieliauskas

Šventės dalyviai. Algio Pačkio nuotr.

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

Kalba LR ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga.

Ką veikiame Hartforde?
Hartford bendruomenės veikla

ribojasi su Šv. Trejybės parapija ir
parapijos sale. Ten vyksta renginiai,
minėjimai, kavutė po 9 val. r. Mišių ir
asmeniniai „baliukai”. Vienas daly-
kas pasikeitė po sausio 3 d. – tą dieną
sužinojome, jog kun. K. Kasinskas
yra iškeliamas į Scranton, PA ir dau-
giau nebeatnašaus pas mus šv. Mišių.
Jis iškeltas į St. Ann’s vienuolyną,
kur yra taip pat labai graži St. Ann
Basilica ir šventovė. Iš kur žinome,
kad graži? Gavome iš kun. Kasinsko
laišką su bazilikos nuotrauka. Laiške
jis džiaugėsi galėjęs mums atnašauti
šv. Mišias, nors ir neilgą laiką – tik 6
mėnesius. Šiuo metu į Hartford yra
pakviestas kun. Karvelis, kuris Mi-
šias atnašauja ir Waterbury St. Jo-
seph’s parapijoje.

Grįžtant prie bendruomenės rei-
kalų, metinis narių susirinkimas įvy-
ko sausio 17 d. Jo metu buvo duoti
veiklos pranešimai, vyko valdybos
rinkimai, nario mokesčio rinkliava,
buvo svarstomi kiti reikalai. Valdy-
ba, neatsiradus naujiems kandida-
tams, liko ta pati: pirmininkė D. Gra-
jauskienė, vicepirmininkas V. Kogelis,
sekretorė D. Banevičienė, iždininkas
J. Strimaitis, nariai – K. Šerkšnie-
nė, L. Banevičius, L. Sawka, dr. R.
Krisst-Krikščiokaitis. Valdyba numa-
tė ateinančius renginius – gegužės 9
d. Motinos dieną, birželio 13 d. De-
portacijų prisiminimą, gruodžio 11 d.
– tradicines Kūčias.

Pirmasis renginys – Nepriklauso-
mybės minėjimas įvyko vasario 14 d.
Kadangi minėjimas sutapo su šv. Va-
lentino diena, moterims buvo pado-
vanota po raudoną rožę. Minėjime
dalyvavo gražus būrys žmonių, apie
80, o tai yra nemažai. Buvo svečių ir
iš kitų apylinkių: Waterbury, New
Britain, Naugatuck, dalyvavo Laury-
nas su Eugenija Misevičiai iš Elliot,
NJ.

Minėjimą pasikeisdami vedė D.

Grajauskienė ir V. Kogelis, pakvietę
gražiais tautiniais rūbais pasipuo-
šusią Ramintą Nenortienę perskai-
tyti rezoliuciją ir tai progai pritaikytą
eilėraštį. Visi dainavo „Žemė Lietu-
vos” ir „Lietuva, brangi”. Trumpai
anglų kalba, nes buvo ir lietuviškai
nesuprantančių, pakalbėjo L. Mise-
vičius. Užbaigiant dar buvo visi ragi-
nami aukoti lietuvybės reikalams ir
susimokėti nario mokestį.

Šeimininkės ant stalų dėjo už-
kandžius, mišraines, šaltieną, įdary-
tus kiaušinius, sumuštinius ir pyra-
gus ir kvietė visus vaišintis. Buvo ir
skani, V. Kogelio paruošta kava, ir
sulčių atgaiva, kurią skanavo daly-
vavusios bendruomenės atžalos. Už-
kandę vieni dar liko kalbėtis, kiti
skubėjo į Hartford simfonijos koncer-
tą, kur dalyvavo muz. Andrius Žla-
bys.

DLG.

Iš kairės: Raminta Nenortienė, Viktoras Kogelis ir Danutė Grajauskienė.

Leona Sawka (k.) ir D. Grajauskienė.
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Atkelta iš 1 psl. folkloro grupė iš
Vokietijos „Leliumai” bei Miuncheno
ir Hiutenfeldo šeštadieninių lituanis-
tinių mokyklėlių vaikai. Į Hiuten-
feldo savivaldybės salėje vykusį VLB
valdybos ir Vasario 16-osios gimna-
zijos bendrai organizuotą renginį su-
sirinko daugiau kaip 600 lietuvių ir
vokiečių svečių.

Nuskambėjus Lietuvos ir Vokie-
tijos himnams, pirmąją programos
dalį iškilmingai pradėjo ilgametis
VLB valdybos pirmininkas Antanas
Šiugždinis, pasveikinęs gausiai susi-
rinkusius žiūrovus bei garbės sve-
čius. Pirmininkas savo kalboje aptarė
šių dviejų progų reikšmę ir sąsajas
bei pasveikino gimnaziją garbaus
jubiliejaus proga: „Kaip tik šia proga
aš drįsčiau pareikšti, kad gimnazija
buvo ir yra sėkmingiausias lietuviš-

kos išeivijos kūrinys. Sėkmingai
įvykdžiusi jai keltas užduotis praeity-
je, ji randa naują prasmę dabartyje,
likdama Vokietijos ir visos Vakarų
Europos lietuvių dvasiniu ir kultū-
riniu centru.” Vasario 16-osios gim-
nazija 1950 m. buvo įsteigta Vokie-
tijos Lietuvių Bendruomenės pastan-
gomis.

Norėdamas ir toliau remti ir ska-
tinti sėkmingą šios švietimo įstaigos
gyvavimą A. Šiugždinis bendruome-
nės vardu sudalyvavo gimnazijos
kuratorijos vykdomoje akcijoje „Nu-
tieskime kelią į Gimnazijos ateitį!” ir
nupirko tūkstančiu eurų simboliškai
įvertintą plytą, kuriomis bus grin-
džiamas kelias į 2010 m. statomą
naują klasių pastatą.

LR Švietimo ir mokslo ministras
G. Steponavičius savo prakalboje
pasveikino Vokietijos Lietuvių Ben-
druomenę bei Vasario 16-osios gim-
nazijos mokytojus ir mokinius, pasi-
džiaugė, galėdamas viešėti Vokietijoje
ir drauge paminėti šias dvi viso pa-
saulio lietuviams svarbias progas bei
padėkojo gimnazijos pedagogų ben-
druomenei ir visiems jos rėmėjams už
pastangas Heseno žemėje išlaikyti šią
unikalią, vienintelę Vakarų Europoje
bendrojo lavinimo mokyklą, kurioje
mokiniai gali mokytis ir lietuviškai.
„Dėkoju už kasdieninį triūsą mokant
vaikus lietuvių kalbos, mūsų šalies
istorijos, už pastangas ugdyti lietu-
višką tapatybę kartu kuriant tarp-
kultūrinio bendradarbiavimo aplin-
ką”, – dėkojo G. Steponavičius. Nuo

2010 m. sausio 1 d. už Vasario 16-
osios gimnaziją Lietuvoje atsakingos
LR Švietimo ir mokslo ministerijos
vadovas patikino įžvelgiąs šios mo-
kyklos svarbą ir reikalingumą Lietu-
vai ir yra ateityje pasiryžęs remti jos
klestėjimą.

Savo paskaitoje Vasario 16-osios
gimnazijoje nuo 2009 m. rugsėjo dir-
banti direktorė dr. B. Narkevičienė
apžvelgė garbingą gimnazijos praeitį,
istorinės raidos etapus bei dabartinę
jos misiją: „Šiandien, iš laiko per-
spektyvos, jau galime tvirtai teigti,
kad Vasario 16-osios gimnazijos gyve-
nimas turi ypatingą vertę. Gimnazija
– tai gyvas paminklas užsienio lietu-
vių vienybei ir atkaklumui, lietuvy-
bės puoselėjimui, troškimui išlaisvin-
ti savo Tėvynę. Gimnazija – tai gyvas
Vokietijos valstybės vertybinės bran-
dos įrodymas.” Direktorė pabrėžė
glaudų Lietuvos ir gimnazijos istori-
nį ryšį, jų bendrus tikslus, o pristaty-
dama gimnazijos misiją, ragino ak-
tyviai prisidėti prie šios švietimo
įstaigos puoselėjimo ir tobulinimo:
„Šiandien gimnazija – tai vieta, ku-
rioje dviejų valstybių finansuojami,
globojami auga ateities Europos pi-
liečiai, nuo vaikystės kasdien ne iš
knygų, o praktiškai mokydamiesi
pagarbos kitai tautai, jos kultūrai,
mentalitetui. Šiandien gimnazija –
tai galimybė mums, čia esantiems,
prisidėti prie savojo identiteto puosė-
lėjimo ir tuo pačiu prie įvairiakul-
tūrės, bet saugios ir vieningos Euro-
pos ateities sustiprinimo. Nuo mūsų
priklauso, ar gimnaziją lankantys
vaikai ir jaunuoliai norės ir mokės
kurti bendras Lietuvos ir Vokietijos
įmones, kultūrinius, socialinius,
mokslinius projektus. Nepraleiskime
šios galimybės”, – skatino direktorė.

Sveikinimo žodžius tarė Heseno
žemės ministro pirmininko pavaduo-
tojas integracijai ir Europai Jörg-
Uwe Hahn, LR ambasadorius Vokie-
tijoje Mindaugas Butkus, Bergštrasės
apskrities viršininko pavaduotojas
Thomas Metz, Kauno Vytauto Di-
džiojo universiteto istorijos profeso-
rius Egidijus Aleksandravičius, Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės valdy-
bos atstovė Lietuvoje Vida Bandis bei
kiti Lietuvos ir Vokietijos politikos,
švietimo ir mokslo atstovai. Garbės
svečiai pasidžiaugė galėdami daly-
vauti renginyje, iškėlė gimnazijos
paliktus įspaudus Lietuvos ir visos
Europos istorijoje bei pabrėžė šios
mokyklos svarbą regione. „Ši mokyk-
la svarbi ne tik Lietuvai. Ji svarbi ir
mums – Vokietijai. Per ilgą savo gy-
vavimo laikotarpį gimnazija tvirtai
suleido šaknis Renhofo sodyboje ir
šiam regionui tapo didžiuliu kultū-
riniu praturtinimu. Šiuolaikiškas,
europietiškas gimnazijos profilis lei-
džia mums šia mokykla ypatingai
didžiuotis”, – sakė Thomas Metz.

Meninę programos dalį Vasario
16-osios mokiniai pradėjo sveikinimo
žodžiu ir įspūdinga Andriaus Ma-
montovo dainos „Geltona. Žalia. Rau-
dona” inscenizacija, kurioje su mok-
sleiviais kartu grojo ir mokyklos abi-
turientai. „Šiandieną esame laisvos
Lietuvos ambasadoriai, kuriame jos
įvaizdį, skleidžiame jos kultūrą. O
svarbiausia – tiesiame tiltus tarp
Rytų ir Vakarų, tarp Lietuvos ir pa-
saulio, esame jaunosios kartos Euro-
pos piliečiai”, – sveikindami susirin-

Vasario 16-osios gimnazija iškilmingai paminėjo
savo 60-ąjį jubiliejų

kusius į renginį svečius savo misiją
pristatė gimnazijos mokiniai. Įspū-
dingoje mokinių programoje skam-
bėjo lietuviškos estradinės ir liaudies
dainos, gimnazijos orkestro lydimos
šoko mažųjų ir vyresniųjų tautinių
šokių grupės. Programą karūnavo
ypatinga viešnia – Vasario 16-osios
gimnazijos, VLB ir Europos lietuvių
kultūros centro paskelbto konkurso
„Dainuoju Lietuvai” nugalėtoja Edita
Sääf iš Švedijos, kuri drauge su mo-
kiniais atliko savos kūrybos dainą
„Daina Lietuvai”. Meninę programą
paruošė gimnazijos šokių ir muzikos
mokytojai Audronė ir Gintaras Ru-
čiai.

Iš gimnazijos istorijos:

Antrojo pasaulinio karo pabaigo-
je, daugiau kaip 65,000 lietuvių
pasitraukus į Vakarų Vokietiją, čia
buvo vystoma plati kultūrinė veikla,

leidžiami laikraščiai ir knygos, stei-
giamos švietimo įstaigos. 1948-aisiais
Vokietijoje veikė net 158 lietuviškos
mokyklos, iš kurių 26 – gimnazijos.
Prasidėjus Vokietijoje gyvenusių lie-
tuvių emigracijai į užjūrį, dėl vis ma-
žėjančio mokinių skaičiaus jas imta
uždaryti. Vasario 16-osios gimnazija –
vienintelė išlikusi ir iki šių dienų ne-
nutrūkstamai gyvuojanti tokio pro-
filio lietuviška mokykla Vakarų pa-
saulyje, diegianti savo mokiniams
europietiškas ir demokratiškas ver-
tybes.

Lietuviškoji Vasario 16-osios
gimnazija su bendrabučiu buvo įkur-
ta 1950 m. Diepholz miesto karei-
vinėse. Į netoli Frankfurto prie Mai-
no esantį Hiutenfeldo miestelį ji buvo
perkelta 1953 m., kai tėvo Alfonso
Bernatonio pastangomis VLB čia įsi-
gijo 5 ha sklypą su Renhofo pilimi.

Nukelta į 8 psl.

Renhofo pilyje, Vakarų Europos viduryje, – Lietuvos trispalvė.
Martyno Gaurilčiko nuotraukos

Kalba LR Švietimo ir mokslo ministras
G. Steponavičius.

Miuncheno šeštadieninės lituanistinės mokyklėlės auklėtinių pasirodymas.
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Vilnius, kovo 1 d. (BNS) – Bend-
rovės ,,Lietuvos ryto” antrinė bend-
rovė ,,Ekstra” stabdo žurnalų ,,Ekst-
ra” ir ,,Ekstra mergina” leidybą. Pa-
sirodė paskutinis visuomeninio-poli-
tinio žurnalo ,,Ekstra” numeris, va-
sario mėnesio žurnalo ,,Ekstra mer-
gina” numeris buvo paskutinis, pra-
nešė ,,Lietuvos rytas”.

,,Nauja ‘Lietuvos ryto’ grupės
strateginė kryptis yra nukreipta į
produktus ir paslaugas, kuriuose esa-
me pirmaujantys arba tokiais galime
tapti ateityje. Žurnalai ‘Ekstra’ ir
‘Ekstra mergina’ neatitinka mūsų
strateginės krypties ir todėl jų leidy-
ba nutraukiama”, – sakė ,,Lietuvos
ryto” generalinis direktorius Gin-
tautas Mažeika.

Pasak jo, dabar visas dėmesys
skiriamas dienraščio ,,Lietuvos ry-
tas”, interneto svetainės ,,lrytas.lt”,

,,Lietuvos ryto” televizijos, spaustu-
vių ir savaitraščio ,,Moters savaitė”
darbui.

Šiuo metu bendrovėje ,,Ekstra”
dirba 23 darbuotojai. Daliai jų bus
pasiūlytas darbas kitose ,,Lietuvos
ryto” įmonėse, kiti bus atleisti.

,,Lietuvos rytas” vasarį jau atlei-
do kelias dešimtis darbuotojų – žur-
nalistų, techninių ir kitų darbuotojų,
išskyrus platinimo tarnyboje dirban-
čius žmones.

,,Lietuvos ryto” pajamos vien iš
dienraščio leidybos pernai buvo
42,494 mln. litų – 37,2 proc. mažiau
nei 2008 metais (67,655 mln. litų),
bendros pardavimo pajamos – 50,523
mln. litų.

Dienraščio ,,Lietuvos rytas” tiražas
pernai svyravo nuo 51,400 iki 150,000
egzempliorių, reklamos ploto dalis leidi-
nyje sudarė 15 proc. (2008 m. – 20 proc.).

,,Lietuvos rytas” nutraukia žurnalû
,,Ekstra” ir ,,Ekstra mergina” leidybâ

Vancouver, kovo 1 d. (ELTA) – Vasario 28 d. baigėsi Vancouver XXI žie-
mos olimpinės žaidynės. Vancouver estafetę perdavė Rusijos miestui Sočiui,
kuriame žiemos olimpinės žaidynės vyks 2014 metais. Prasidėjęs nelaime –
Gruzijos rogutininko Nodar Kumaritašvili žūtimi – sekmadienio vakarą
vienas didžiausių pasaulyje sporto renginių vėl alsavo švente. 60,000 žiūrovų,
susirinkusių Vancouver ,,BC Place Stadium” arenoje, sveikino kanadiečius,
kurie pirmą kartą žaidynių istorijoje tapo medalių įskaitos nugalėtojais. Var-
žybų šeimininkai iškovojo 14 aukso, 7 sidabro ir 5 bronzos apdovanojimus.

Lietuvos delegacijos vėliavą žaidynių uždaryme nešė 23-ejų metų slidi-
ninkas Mantas Strolia. Atidarymo eisenoje ši misija buvo patikėta Irinai Te-
rentjevai. Vancouver žaidynėse dalyvavo 6 mūsų šalies sportininkai. Biatloni-
ninkė Diana Rasimovičiūtė 7,5 km muotolio varžybose užėmė 25-ą vietą, 10
km persekiojimo lenktynėse buvo 34-a, o 15 km asmeninėje rungtyje užėmė
30-ąją vietą. Slidininkė I. Terentjeva finišavo 64-ta 10 km lenktynėse ir 49-ta
sprinte. Aleksejus Novoselskis 15 km distancijoje užėmė 71-ąją, o sprinte – 53-
ąją vietas. Sprinte M. Strolia buvo 46-as, o Modestas Vaičiulis – 54-as. Ko-
mandinėse sprinto lenktynėse šie du sportininkai užėmė 18-ą vietą tarp 22
duetų. Kalnų slidininkas Vitalijus Rumiancevas didžiojo slalomo varžybas
baigė 59-as, o slalomo varžybų suklydęs nebaigė. ELTOS nuotr.

Ruošiamasi prad∂ti Vilniaus nam¨
Maskvoje statybas

A. Šemeta ragina ES valstybes
derinti veiksmus mokesçiû politikoje

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vancouver olimpiada

Vilnius, kovo 1 d. (ELTA) – Ei-
damas 74-uosius metus po ilgos ir
sunkios ligos Vilniuje mirė lietuvių
prozininkas, vertėjas Juozas Aputis,
pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga.

J. Aputis gimė 1936 m. birželio 8
dieną Balčiuose (Raseinių r.). Baigė
Vilniaus universitetą, dirbo ,,Litera-
tūroje ir mene”, ,,Giriose”, nuo 1980
m. ,,Pergalės” ir ją pakeitusių ,,Me-
tų” redakcijose, 1990–1994 m. buvo
,,Metų” redaktorius.

Su J. Apučio vardu yra siejamas
novelės žanro atgimimas šiuolaiki-
nėje lietuvių literatūroje. Moderni
novelės forma, subtilus psichologiš-
kumas, lyrinė pasaulėjauta, eseistinė
stilistika J. Apučio novelėse buvo
nauja ir skaitytojui labai įdomi ieš-
kojimo kryptis.

Novelistikoje atsiradę kūrybos
principai vėliau buvo išplėtoti dides-
niuose prozos žanruose – apysakose
ir romane ,,Smėlynuose sustoti nega-
lima”. Išskirtinę vietą Apučio kūry-
boje užima apysaka ,,Skruzdėlynas
Prūsijoje”, parašyta 1971 m., bet iš-
spausdinta tik 1989 m.

Paskutinės rašytojo knygos –
2004 m. Lietuvos rašytojų sąjungos
leidyklos išleista J. Apučio novelių
knyga ,,Vieškelyje džipai”, 2006 m.
leidyklos ,,Alma littera” išleistas po-
kalbių ir esė rinkinys ,,Maži atsaky-
mai į didelius klausimus”. 2005 m. už
savo kūrybą J. Aputis pelnė Nacio-
nalinę kultūros ir meno premiją, yra
apdovanotas daugeliu literatūros pre-

mijų.
Daug laiko praleidęs senajame

etnografiniame Zervynų kaime ant
Ūlos kranto, J. Aputis yra sakęs, kad
Zervynų ramybė nuteikdavusi kūry-
biniam darbui geriau negu sostinės
šurmulys. Beveik 200 metų senumo
troboje rašytojas žiemas ir vasaras
leidęs, čia daug savo kūrinių parašęs
nuo 1972 m. 

Nuoširdžią užuojautą J. Apučio
artimiesiems, giminėms ir visiems,
neabejingiems rašytojo kūrybai pa-
reiškė ir prezidentė D Grybauskaitė.  

Maskva, kovo 1 d. (BNS) – Ženg-
tas dar vienas žingsnis Vilniaus na-
mų Maskvoje statybų link – Maskvos
meras Jurij Lužkov, susitikęs su Vil-
niaus metu Viliumi Navicku, įteikė
pasirašytą sutartį dėl sklypo nuomos.

Pasak sostinės vicemero Romo
Adomavičiaus, sutartį užregistravus
valstybiniame registre, bus galima
pradėti Vilniaus namų Maskvoje sta-
tybas.

R. Adomavičiaus teigimu, dėl
ekonominių priežasčių sklype, kuris
turėtų atitekti Vilniui, nespėta nu-
griauti visų ten esančių pastatų, ta-
čiau tai esą netrukdys pradėti staty-
bos darbus.

,,Ką tik grįžome iš būsimos vie-
tos, apžiūrėjome, yra šiokių tokių
sunkumų. Šiek tiek planus keičia kri-
zė”, – kalbėjo sostinės vicemeras.

Per susitikimą su Rusijos sosti-
nės atstovais taip pat sutarta, kad
Maskvos meras ir šio miesto vyriau-
sybės delegacija artimiausiu metu at-
vyks į Vilnių. Pasak R. Adomavičiaus,
J. Lužkov Lietuvos sostinėje turėtų
apsilankyti balandžio pradžioje.

Savivaldybės išplatintame pra-
nešime taip pat rašoma, kad miestų
vadovai aptarė verslo sąlygas ir Lie-
tuvos vežėjų, pienininkų, mėsos ga-
mintojų bei kitų verslo šakų atstovų
galimybes Rusijos sostinėje.

Vilnius, kovo 1 d. (Lietuviams.
com) – Sausio pabaigoje pakvietę pa-
dovanoti perskaitytų knygų, kurios
papildytų JAV Lietuvių Bendruome-
nės bibliotekos fondus, Kauno biblio-
tekininkai sulaukė maždaug 1,000
knygų.

Pasak akciją organizavusios Kau-
no apskrities viešosios bibliotekos
darbuotojų, mėnesį trukusi akcija bu-
vo itin sėkminga. Atsiliepę į kvietimą
paaukoti knygų JAV, Čikagoje, atida-
romai lietuviškai bibliotekai žmonės
nešė ir naudotas, ir visai naujas kny-
gas, skirtas vaikams bei paaugliams.

Prie akcijos prisijungė knygų auto-
riai. Danutė Batisienė, Marija Maci-
jauskienė, Aušra Zdanavičiūtė-Bajo-
raitienė, Janina Ulinskienė, Laimo-
nas Inis, Loreta Gražina Zatonaitė,
Zenė Sadauskaitė ir Marytė Akman-
tavičiūtė-Kavaliauskė padovanojo sa-
vo kūrybos knygų.

Akciją „Padovanok knygą Ameri-
kos lietuvių vaikams!” kartu su bib-
lioteka rengė „Rotary” klubas. Jo na-
riai ir pasirūpins, kad knygos saugiai
pasiektų jų laukiančią Čikagos lie-
tuvių bendruomenę. 

JAV lietuviû vaikams sunešè 1,000 knygû�

Vilnius, kovo 1 d. (ELTA) – Eu-
ropos Komisijos mokesčių ir audito
komisaras Algirdas Šemeta savo dar-
be daugiausia dėmesio skirs ,,žalie-
siems” mokesčiams, taip pat siūlys
peržiūrėti akcizų ir pridėtinės vertės
mokesčių sistemas.

A. Šemeta, kalbėdamas Europos
mokesčių forume ,,Mokesčių politika
pasaulyje po krizės”, pristatė svar-
biausius mokesčių politikos principus
ir programas, kurioms skirs didžiau-
sią dėmesį per artimiausius metus.

Savo kalboje A. Šemeta pabrėžė
mokesčių sistemos poveikį ekono-
mikos augimui, pirmiausia – išėjimo
iš krizės aplinkoje.

,,Europos šalių ekonomikos yra
tarpusavyje susijusios, todėl turime
bendradarbiauti ir derinti veiksmus
mokesčių srityje glaudžiau nei iki
šiol”, – sakė jis.

Pasak A. Šemetos, tinkama mo-

kesčių sistema sukurtų sąlygas inves-
ticijoms į tyrimų plėtrą ir inovacijas,
taip pat į mokymą bei švietimą, todėl
reikia įvertinti esamos mokesčių sis-
temos kokybę iš ekonominio augimo
ir poveikio aplinkai perspektyvos.

Kalbėdamas apie platesnį mo-
kesčių sistemos poveikį ekonomikai,
A. Šemeta atkreipė dėmesį į energijos
apmokestinimo programą: ,,Mokes-
čiai gali padaryti teigiamą poveikį
mūsų aplinkosauginiams ir ekono-
mikos bei mūsų konkurencingumo
tikslams, todėl ‘žaliųjų’ mokesčių
darbotvarkė bus vienas svarbiausių
mano tikslų.”

Tarp kitų Lietuvos atstovo Eu-
ropos Komisijoje siūlymų – galimybė
peržiūrėti akcizų ir PVM sistemas,
pastangos pažaboti dvigubą apmo-
kestinimą ir diskriminavimą mokes-
čių srityje.

Netekome  raõytojo Juozo Apuçio

A. a. Juozas Aputis. 
ELTOS nuotr.



Vilnius, kovo 1 d. (BNS) – Čilėje
stipraus žemės drebėjimo aukų skai-
čius perkopė 700, o didžiulis šios ne-
laimės mastas ypač atsiskleidė pajū-
rio regionuose, kur milžiniškos cu-
namio bangos sugriovė daug namų.

Čilės prezidentė Michelle Ba-
chelet nurodė, jog žuvusiųjų skaičius
tikriausiai dar padidės, o šalies vy-
riausybė pripažino suklydusi, kai po
vasario 27 d. smogusio 8,8 balo žemės
drebėjimo nebuvo paskelbtas cuna-
mių pavojus.

Požeminių smūgių sukelta di-
džiulė banga užliejo pajūrio miestus,
nuplovusi ištisus namus, o sielvarto
apimti gyventojai negalėjo patikėti
savo akimis, žiūrėdami į jūrų dumb-
liais užneštus savo būstų griuvėsius.

Antrojo didžiausio Čilės miesto
Konsepsjono merė prašė skubiai at-
siųsti pagalbos, kai gelbėtojai šilumos
jutikliais aptiko daug žmonių, kurie,
kaip manoma, įstrigo 15 aukštų pas-
tate, per žemės drebėjimą nuvirtu-
siame ant šono.

Policija ašarinėmis dujomis ir
vandens patrankomis Konsepsjone

mėgino išvaikyti plėšikautojus. Kai
kurie iš jų tempė vežimėlius su bū-
tiniausiomis atsargomis, o kiti grobė
buitinius elektros prietaisus.

M. Bachelet, kuri kovo 11 d. tu-
rėtų perduoti šalies vairą išrinkta-
jam prezidentui Sebastian Pinera,
nurodė, kad vyriausybė pradeda
skirstyti maisto atsargas ir teikti kitą
gyvybiškai svarbią pagalbą nelaimės
ištiktiems gyventojams. Aplankiusi
didžiausios per pastaruosius 50 me-
tų Čilę ištikusios gamtinės nelai-
mės nuniokotus regionus, M. Bache-
let kreipėsi į tautą ir sakė, kad su-
griovimų mastas yra neįsivaizduoja-
mas.

Pagrindinius šalies kelius per-
skrodė milžiniški žemės plyšiai, o
tiltai virto sutrupėjusių ir susilanks-
čiusių nuolaužų krūvomis, todėl
susisiekimas tapo neįmanomas.

Pasak pareigūnų, požeminiai
smūgiai sugriovė arba smarkiai ap-
gadino 1,5 mln. gyvenamųjų namų ir
kitų pastatų. Pranešama, kad Kuriko
mieste sugriauta apie 90 proc. isto-
rinio senamiesčio.
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PARYŽIUS
Vakarų Europą sekmadienį mer-

kusios smarkios liūtys ir viesului pri-
lygstančios vėtros pareikalavo ma-
žiausiai 53 žmonių gyvybių ir be
elektros paliko daugiau nei milijoną
namų ūkių. Virš Atlanto vandenyno
susidariusi audra ,,Xynthia” užgriu-
vo Prancūzijos ir Ispanijos vakarinę
pakrantę, atnešdama gamtos negan-
das virtinei šalių, pradedant Portu-
galija ir baigiant Nyderlandais bei
Vokietija. Daugiausiai aukų audra
pareikalavo Prancūzijoje, kurios va-
karinę pakrantę daužė iki 8 metrų
aukščio bangos, vėjo gūsių greitis kai
kur siekė 150 km per valandą. Kilo
potvyniai, nuo kurių gyventojai gel-
bėjosi ant namų stogų. 

ROMA
Italiją pirmą kartą drebina na-

cionalinis imigrantų streikas, pava-
dintas ,,geltonąja revoliucija”. Į šešias-
dešimties Italijos miestų aikštes išėję
užsieniečiai siekia parodyti imigraci-
jos svarbą Italijos ekonomikai ir
reikalauja lygių teisių.

AMSTERDAMAS
Šimtai olandų aktyvistų išėjo iš

Mišių, protestuodami prieš Romos
katalikų politiką, kuria bendruo-
menė nepripažįsta praktikuojančių
homoseksualų, praneša BBC. Her-
togenbosch mieste esanti bažnyčia
jau seniau nusprendė neteikti pas-
laugų šiai bendruomenei, todėl pro-
testuotojai išėjo šaukdami ir dainuo-
dami. Ginčas kilo praėjusį mėnesį,
kai netoliese esančio miesto kunigas
atsisakė suteikti Komuniją vyrui,
kuris atvirai prisipažino esantis gėju-
mi. Nyderlandai yra pirmoji šalis,
kurioje 2001 m. buvo leistos homo-
seksualų santuokos.

VARŠUVA
Jungtinės Valstijos pirmąsias

priešlėktuvines raketas kartu su
amerikiečių kariais Lenkijoje įkurs
balandžio viduryje. Tai paskelbė
Gynybos ministerijos Varšuvoje ats-
tovas. JAV dalinys ir raketos bus
įkurti Morange šalies šiaurėje, netoli
Kaliningrado. Jį sudarys 100 vyrų.
Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski
pasirašė susitarimą dėl JAV karių
teisinio statuso šalyje.

TBILISIS
Vienintelis patikrinimo ir lei-

dimų punktas Rusijos ir Gruzijos
pasienyje vėl ėmė dirbti po trejų me-

tų pertraukos, paneša BBC naujienų
svetainė. Verchnij Larso ir Kazbegio
(iš Gruzijos pusės) muitinės punktas
– vienintelė tiesioginė perėja iš Ru-
sijos į neginčijamą Gruzijos teritori-
ją. Kad būtų atnaujintas eismas per
šiuos pasienio punktus, labiausiai
buvo suinteresuota Armėnija, kuriai
tai vienintelis automobilių kelias į
Rusiją. 

BELGRADAS
Buvęs Bosnijos serbų karo laikų

vadovas Radovan Karadžič nutraukė
mėnesį trukusį jo teismo proceso dėl
genocido boikotą, įžūliai pareiškęs,
kad 100,000 gyvybių nusinešęs karas
buvo ,,teisėtas ir šventas”. Kreipda-
masis į Tarptautinį tribunolą buvu-
siai Jugoslavijai (TTBJ), 64-erių me-
tų R. Karadžič sakė, jog pasinaudos
šiuo teismo procesu, kad apgintų ser-
bų tautos ,,didybę”, ir teisino savo vaid-
menį 1992–1995 metų Bosnijos kare.

MASKVA
Prancūzija – ne vienintelė šalis,

iš kurios Rusija gali pirkti karinį
laivą, skirtą sraigtasparniams kilti ir
tūpti: Rusija svarsto galimybę įsigyti
tokį laivą Ispanijoje, rašo Ispanijos
dienraštis „El Pais”. Kaip rašo laik-
raštis, tarp Paryžiaus ir Madrido kilo
arši kova, ir, nors ispaniškas laivas
geresnis už prancūzišką, Prancūzija
turi didesnę politinę įtaką, kuria ji ir
naudojasi, siekdama pasirašyti pel-
ningą sutartį su Maskva.

WASHINGTON, DC
Įtakingų JAV pareigūnų dele-

gacija išvyko į Kiniją, kur sieks pa-
gerinti šalių santykius, kurie pašlijo
po JAV prezidento Barack Obama
susitikimo su Tibeto dvasiniu vadovu
Dalai Lama ir JAV ginklų prekybos
su Taivanu. 

* * *
JAV prezidentas B. Obama dar

nemetė rūkyti, vartoja vaistus dėl lė-
tinio kairiojo kelio sausgyslių uždegi-
mo ir turėtų pakeisti maitinimosi
įpročius, kad sumažėtų cholesterolio
kiekis kraujyje, nustatė gydytojai, at-
likę pirmąjį 48 metų šalies vadovo svei-
katos patikrinimą. Prezidentas visais
kitais atžvilgiais buvo pripažintas
sveiku ir tinkamu eiti pareigas.

TEHERANAS
Iranas gali nutraukti naftos

tiekimą į Europos šalis ir nutaikyti
raketas į bet kurią priešišką valstybę,
pareiškė Islamo revoliucijos sargybi-
nių korpuso vado pavaduotojas Hos-
sein Salami. 

Çilê sukrètè galingas žemès
drebèjimas 

V. Janukovyç kalba apie Ukrainos
užsienio politikâ

Briuselis, kovo 1 d. (BNS) – Uk-
rainos santykiai su NATO liks nepa-
kitę, teigė neseniai į Ukrainos pre-
zidentus inauguruotas Viktor Janu-
kovyč. Jis taip pat sakė, kad buvusi
Sovietų Sąjungos valstybė ir toliau
bendradarbiaus su NATO.

Buvusio Ukrainos prezidento
Viktor Juščenko planus smarkiai
rėmė buvusio JAV prezidento George
W. Bush administracija. Tačiau ne-
paisant Jungtinių Valstijų entuziaz-
mo, Ukrainos planai buvo atmesti per
NATO viršūnių susitikimą Bukarešte
2008 metais dėl Prancūzijos ir Vokie-
tijos spaudimo, kurios buvo susirūpi-
nusios dėl galimos Rusijos reakcijos.

Tačiau NATO teigė, kad Ukrai-
nai neužveriamos durys į organiza-
ciją ir ateityje ši šalis turės galimybių
tapti organizacijos nare. 

Tuo tarpu Europos Komisijos
(EK) pirmininkas Jose Manuel Bar-
roso pareiškė, kadf Ukraina gali įeiti
į Europos Sąjungą (ES), jeigu bus
vykdomos būtinos pertvarkos.

,,Mes tikime, kad jeigu šios per-
tvarkos bus tęsiamas, Ukrainos atei-
tis visiškai akivaizdi, tai – europinė
ateitis, ir Ukraina bus Europos
integracijos dalis”, – sakė jis Briuse-

lyje, pasibaigus dvišaliam susitikimui
su Ukrainos prezidentu Viktor Janu-
kovyč.

V. Janukovyč, prezidento rinki-
muose įveikęs provakarietišką prem-
jerę Julija Tymošenko, sakė norintis
vykdyti labiau suderintą užsienio po-
litiką negu jo pirmtakas, kurio san-
tykiai su Maskva buvo labai šalti.

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

Žemės drebėjimas Čilėje.                                                  Scanpix nuotr.

Ukrainos santykiai su NATO liks ne-
pakitę, teigė Ukrainos prezidentas V.
Janukovyč. 



Atkelta iš 5 psl.
Didelės viso pasaulio lietuvių

paramos sulaukusi gimnazija buvo
įtemptai remontuojama, tobulinama,
pilis pritaikoma klasėms ir ben-
drabučiui. Laikui bėgant pastatytas
klasių ir administracijos pastatas,
1972 ir 1987 metais – mergaičių ir
berniukų bendrabučiai. Po 1984 m.
kilusio gaisro suremontuotoje pilyje
įkurta gimnazijos biblioteka, muzi-
kos klasė, lietuviška koplyčia. 1999
m. mokyklai buvo suteiktas Vokieti-
jos valstybės pripažintos gimnazijos
statusas. Dėl to lietuvių kilmės moki-
nių gretas kasmet papildo ir vokie-
čiai moksleiviai, o gimnazijos bran-
dos atestatas pripažįstamas visuose
Europos ir pasaulio universitetuose
bei aukštosiose mokyklose. 

Vasario 16-osios gimnazijos vaid-
muo lietuvių tautos istorijoje itin
reikšmingas – karo pabėgėlių laikais
bei dešimtmečius besitęsusiu po pa-
saulį išblaškytos išeivijos laikotarpiu
gimnazija teikė prieglobstį lietuvių

kilmės vaikams iš viso pasaulio ir
skatino juos išlaikyti ir puoselėti sa-
vąją kalbą ir kultūrą; Atgimimo,
Sąjūdžio ir Nepriklausomybės atgavi-
mo epochoje Hiutenfeldas tapo neofi-
cialia Lietuvos atstovybe laisvame
pasaulyje; šiandien mokykla duris
atveria naujųjų emigrantų vaikams,
norintiems greta valstybinėms vokiš-
koms gimnazijoms nustatytos mo-
kymo programos mokytis lietuvių
kalbos ir Lietuvos istorijos bei užsi-
imti plačia lietuviška veikla. Į užsienį
išvykusių lietuvių vaikams gimnazija
suteikia sąlygas puikiai išmokti
kelias užsienio kalbas, nepamirštant
gimtosios, pažinti Vakarų Europos
kultūras, puoselėjant savąją bei sub-
ręsti tolerantiškais Europos pilie-
čiais, dirbančiais tėvynės labui. 

Gimnazija dirba pagal Vokietijos
valstybinę mokymo programą, pag-
rindinė dėstomoji kalba yra vokiečių.
Jaunesniųjų klasių mokiniams dalis
mokomųjų dalykų pasirinktinai dės-
toma lietuvių arba vokiečių kalba, o
vyresniems, šalia vokiškoms gimna-
zijoms įprastų mokomųjų dalykų,
suteikiama galimybė lankyti lietuvių
kalba dėstomas lietuvių kalbos, lite-
ratūros bei Lietuvos istorijos pamo-
kas. Atvykusiems į gimnaziją vai-
kams, neturintiems pakankamai vo-
kiečių arba lietuvių kalbos žinių,
siūlomi intensyvūs kalbos kursai.
Kiekvienais mokslo metais į gimnazi-

ją kviečiami atvykti lietuvių kilmės
mokiniai iš Šiaurės ir Pietų Ameri-
kos, norintys išmokti ar prisiminti
gimtąją senelių ar prosenelių kalbą
bei išmokti vokiškai, susipažinti su
lietuviška ir vokiška kultūra bei pa-
pročiais. Baigę mokyklą savo šalyje,
čia mokiniai dažniausiai praleidžia
vienerius metus.

Dėl mokyklos geografinės padė-
ties bei unikalaus profilio Vasario 16-
osios gimnazijos moksleiviai dažnai
tampa simboliniais Lietuvos amba-
sadoriais Europoje. Renhofo pilis vis
dažniau tampa susitikimo vieta poli-
tikams, diplomatams, mokslinin-
kams ir menininkams iš Lietuvos ir
Vokietijos, bene kiekvieną savaitgalį
čia vyksta įvairūs renginiai, koncer-
tai ar susitikimai. Lankydami tau-
tinių šokių ansamblį, gimnazijos
chorą ir orkestrą bei bendradarbiau-
dami su Renhofo pilyje įsikūrusia
Vokietijos Lietuvių Bendruomene,
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga,
Lietuvių kultūros institutu ir Euro-

pos lietuvių kultūros centru, moki-
niai ne tik gimnazijoje, bet ir visoje
Vokietijoje bei už jos ribų šokiu ir
daina atstovauja Lietuvai, dalyvauja
įvairaus masto politiniuose, kultūri-
niuose ir meniniuose projektuose. 

Nuo 2009 metų rugsėjo Vasario
16-osios gimnazijai vadovauja į Vo-
kietiją iš Kauno atvykusi dr. B. Nar-
kevičienė. Aukštai vertinama peda-
gogė po studijų dirbo matematikos
mokytoja Kauno technologijos uni-
versiteto gimnazijoje, apgynusi socia-
linių (edukologija) mokslų daktarės
disertaciją, tapo šio universiteto do-
cente. Lietuvoje ji vadovavo jos pačios
ir Mstislavo Rostropovičiaus labdaros
ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos
vaikams” 2004 m. įkurtai „Nacionali-
nei moksleivių akademijai”, skirtai
gabių Lietuvos vaikų ugdymui.

Vasario 16-osios gimnazijos
informacija
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SIÙLO DARBÂ

LYDI ŠVENTADIENIS
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Experienced window washers
and gutter cleaner needed

for residential homes must have
own vehicle and drivers license

great pay can work close to
home, 4699 Auvergne suite #4

Lisle, IL 60532 
(630) 963-8993

ATSIMAINYMO ŠVIESOJE

Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir
Jokūbą ir užkopė į kalną melstis.
Besimeldžiant jo veido išvaizda pa-
sikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai
balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie
kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir
Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo
apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeru-
zalėje.

Petrą ir jo draugus apėmė mie-
gas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir
stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems
tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mo-
kytojau, gera mums čia būti! Pa-
darykime tris palapines: vieną tau,
kitą Mozei ir trečią Elijui.” Jis nesiži-
nojo, ką kalbąs. Jam tai besakant,
užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems
panyrant į debesį, mokiniai nusigan-
do. O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas
mano išrinktasis Sūnus, jo klausy-
kite!” Balsui nuskambėjus, Jėzus liko
vienas. O jie tylėjo ir tomis dienomis
niekam nesakė apie savo regėjimą.
(Lk 9, 28-36)

Stebuklas ant kalno – Bažnyčios
tradicijoje jis tapatinamas su Taboro
kalnu šiaurės Izraelyje – atrodo labai
skirtingas nuo kitų Jėzaus stebuklų.
Kitur Jėzus stengiasi kam nors pa-
dėti: išgydo ligonį, net prikelia mirusį
žmogų. Tačiau čia jis tik atsimaino.
Kokiu tikslu? Kam to reikia? Ką tu-
rime galvoti, kai girdime kalbant apie
atsimainymą?

Turbūt yra įprasta įsivaizduoti
pasakų magą ar fėją, kurie pakeičia
liūdną žmogų į gluosnį, princesę į
varlę ir pan. Romėnų poetas Ovidijus
(† apie 17), kuris surinko panašius
mitologinius pasakojimus, pavadino
savo kūrinį „Metamorfosi” (gr. trans-
formacijos, pasikeitimai). Bažnyčios
tėvai sako, jog ant Taboro kalno
kažko panašaus negalėjo įvykti.

Jei Jėzus būtų pakeitęs savo
formą, tai nebebūtų buvęs jis, ir apaš-
talai jo nebūtų atpažinę. Jie matytų
kažką kitą. Kristaus atsimainymas
turėjo būti visiškai kitoks, negu ma-
giškas ar mitologinis pasikeitimas.
Tačiau kažkas juk turėjo pasikeisti.

Apaštalai matė Jėzų kitoje švie-
soje, skirtingoje nuo tos, kurioje jie jį
matydavo kiekvieną dieną. Jie savo
akimis matė tai, ką anksčiau tikėjo iš
Jėzaus žodžių. Dabar jie mato tai, ką
prieš tai buvo girdėję, ir tai, ką Petras
prieš šešias dienas buvo išpažinęs:

„Jėzus yra Kristus, gyvojo Dievo Sū-
nus” (Mt 16, 16).

Mes taip pat kasdien pažįstame
šviesos pasikeitimą. Pereinant iš nak-
ties tamsos į ryto šviesą keičiasi
kelias priešais mūsų akis. Šviesa pa-
keičia mus supantį kraštovaizdį. Bet
ar tai nėra iliuzija? Juk vietovė ir to-
liau lieka tokia pati. Keičiasi tik ma-
tymas. Tačiau be šviesos krašto-
vaizdis netampa tuo, kuo jis mums
turi būti. Ką mes galėtume pasakyti
apie Dolomitų kalnų grožį, jei, užlipę
ant jų, turėtume juos pažinti tik
žvakės šviesoje?

Tačiau žodis „šviesa” irgi gali
būti suprastas dvejopai. Kaip ir
filosofai platonikai, taip ir Bažnyčios
tėvai, kalba apie išorinę – pojūčių –
šviesą bei vidinę – proto – šviesą. Kai
žmogus pradeda ką nors suprasti,
mes sakome, jog jam pagaliau nušvi-
to, jis pradeda „matyti” reikalo esmę.
Tokia šviesa iš tiesų keičia pasaulį.

Ir tai reikėtų suprasti praktine
prasme. Iš meilės gimsta noras dirbti
ir keisti mūsų aplinką. Bet tai jau
antroji meilės pasekmė. Pirmąją mei-
lės pasekmę galime pavadinti kon-
templiacija: tą, ką myli, matai kitaip.
Jei jau prigimtinė dviejų įsimylėjusių
žmonių meilė sugeba atlikti tokį atsi-
mainymą jų širdyse, tai nepalygina-
mai didesnis pasikeitimas įvyksta
tame žmoguje, kuriam į širdį Dievas
įliejo Šventosios Dvasios šviesą.

Šviesa praplečia horizontus, kei-
čia pasiektų gyvenimo viršūnių spal-
vas, suteikia naujas vertybes, kurios
anksčiau nebuvo vertinamos. Tokia-
me pakeistame pasaulyje žmogus
jaučiasi gerai ir norėtų, kaip apašta-
las Petras, likti ant kalno: „Mokyto-
jau, gera mums čia būti! Padarykime
tris palapines: vieną tau, kitą Mozei
ir trečią Elijui.”

Bažnyčios tėvai, kalbėdami apie
atsimainymą ant Taboro kalno, jį
sugretina su prisikėlimu iš mirusiųjų
ir dangumi. Ir kitos nekrikščioniškos
religijos turi tam tikrą gyvenimo po
mirties idėją, nors ir nevisiškai aiškią
bei nusakomą natūralios laimės
įvaizdžiais. Šias religijas vienija ben-
dras požiūris: norint būti iš tikrųjų ir
visam laikui laimingu, pasaulis, su
kuriuo dabar susiduriame, nėra tam
tinkamas – reikia persikelti kitur.

(...)
Sutrumpinta

Delfi.lt

BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

Vasario 16-osios gimnazija

Scenoje konkurso ,,Dainuoju Lietuvai” nugalėtoja Edita Sää�f.
Martyno Gaurilčiko nuotr.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Stuburo ir skausmo ligos 

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 173

Važiuodamas Sibiro platybėmis
aš pirmą kartą po tiek metų kariavi-
mo ir nelaisvės pasijaučiau, kad jau
galiu kažkiek lengviau atsikvėpti ir
pasijusti nebepriklausomu nuo kas-
dieninio smurto ir prievartos. Jaučiau-
si beveik laisvu žmogumi. Kad kelias
neprailgtų bei matydamas supratin-
gumą bei užuojautą, aš savo kolegai
vairuotojui nuoširdžiai pasakojau
apie savo nelaisvės metus. Net nepa-
jutau, kaip sutemo. Iki Kazačinsko
dar buvo geras gabalas. Sustojome
netoli plento, kažkokioje pakelės gy-
venvietėje. Dažnai važinėdamas šiuo
keliu Sibiro vairuotojas visada susto-
davo čia pernakvoti. Šį kartą jis ir
mane nusivedė pas tuos pačius civi-
lius gyventojus, kuriems pristatyda-
mas su pagarba atpasakojo mano pra-
eitį. Nuoširdžių sibiriokų buvau sve-
tingai priimtas ir pamaitintas, kaip
svarbiausias jų svečias. Po daugiau
kaip 7 metų pertraukos aš pirmą kar-
tą išsimiegojau švarioje ir minkštoje
lovoje!

Po skanių pusryčių, šeiminin-
kams nuoširdžiai padėkojęs už sve-
tingumą, aš tęsiau kelionę toliau.
Dvyliktą valandą pasiekėme Kaza-
činsko miestelį. Turėdamas tik apie
150 rublių kelionpinigių, aš vis tiek,
prieš išlipdamas paklausiau vairuoto-
jo:

– Kiek aš esu Jums skolingas?
Šis gerokai įsižeidė. Mačiau tai jo

veido išraiškoje. Paskui susitvardė,
atvirai nusišypsojo ir tarė:

– Tai aš tau lieku skolingas, nes
tu savo pasakojimais mano kelią su-
trumpinai visais 700 kilometrų.

Man nieko kito neliko, kaip tik
padėkoti ir atsisveikinti. Tvirtai pas-
paudęs ranką, jis palinkėjo laimingai
pasiekti savo gimines ir nuvažiavo
savais keliais.

Kazačinsko miestelis buvo šalia
Jenisiejaus upės. Čia išsiaiškinau,
kad Piskunovkos kaimas, į kurį aš
keliavau, buvo kitoje upės pusėje. Ar-
timiausias tiltas buvo už 300 kilomet-
rų! O Piskunovka, kylant upe, tik už
5 kilometrų. Man neišvengiamai rei-
kėjo persikelti į kitą krantą. Ėjau
atgal, aukštyn upe, palei krantą ir
klausinėjau vietinių gyventojų, kurie
prie namų turi valtis, kas galėtų
mane perkelti, žadėdamas atsilyginti.
Buvo vėlyvas Sibiro ruduo, Jenisie-
jaus pakraščiuose jau buvo plonas le-
das, o srovė nešė ižą. Atsirado tik vie-
nas senyvo amžiaus gyventojas; iš-
klausęs mano kelionės tikslą ir išgir-
dęs, kad grįžtu iš lagerio, nenorom,
bet sutiko perkelti.

Irklavome dviese, bet kol pasie-
kėme kitą sraunios ir labai plačios
Sibiro upės krantą, esantį net už 1,5
km, srovė valtį nunešė žemyn apie
kilometrą. Už tokią nelengvą ir drą-
sią paslaugą Kazačinsko gyventojas
atsisakė imti bet kokio užmokesčio.

– Ir man teko ši dalia..., – su
neslepiama nuoskauda prisipažino
žmogus, patyręs komunistų terorą.

Nuoširdžiai padėkojau likimo
broliui ir, išklausęs jo nurodymų,
kuria kryptim eiti toliau, atsisveiki-
nau. Radęs išvažinėtą kelią, ryžtingai
nužingsniavau link Piskunovkos.

Duobėtu, apsnigtu ir tuščiu
Sibiro keliu paėjęs tik kokį kilometrą,
iš toli, girios pakraštyje, pamačiau
dirbančius miško darbininkus. Nuo
nupjautų medžių jie pjovė šakas,

rinko ir krovė jas į rietuves. Sunku
apsakyti jausmą, kai išgirdau juos
tarpusavyje kalbant lietuviškai. Kaž-
kur čia, Sibiro platybėse! Dar sun-
kiau man buvo susivokti, kad tai bu-
vo ne ,,jie’’, o ,,jos’’ – lietuvės, moterys!
Savo apranga – tamsiomis ,,šimta-
siūlėmis’’, vatinėmis kelnėmis bei
veltiniais jos iš tolo nė kiek nesiskyrė
nuo vyrų. Iki juosmens įbridusios
sniege jos dirbo sunkų vyrišką darbą
ir buvo linksmos, juokavo!

– Gera diena!, – pasisveikinau,
sunkiai valdydamas džiugesį. – Ar aš
teisingu keliu einu į Piskunovką!

– Laba diena! Taip! Šis kelias
veda į Piskunovką!, – atsakė net
kelios. – O pas ką jūs ten einate?

– Pas Baltakienę, Teklę. Ji mano
teta. Jos sūnūs – Laimutis ir Vitalius
Baltakiai – mano pusbroliai!

– Baltakių šeima gyvena Litov-
koje! – atsiliepė viena iš tolėliau dir-
bančių moteriškių, išgirdusi tik jai
vienai pažįstamą pavardę.

Pasirodo ,,Litovka’’ buvo vienos
tremtinių kaimo gatvės pavadinimas,
kur gyveno vien lietuvių šeimos. Jie
ir suteikė gatvei šį vardą.

Sužinojęs, kad einu teisingu ke-
liu, aš padėkojau, atsisveikinau ir pa-
spartinau žingsnį. Likus tik pen-
kiems kilometrams kelio iki man ar-
timiausių žmonių, kurie buvo likę
šiapus ,,geležinės uždangos’’, man iš
džiaugsmo spurdėjo širdis. Nei teta,
nei pusbroliai nežinojo apie mano
atvykimą. Su skausmu ir ašaromis
susitikome kažkur toli nuo Lietuvos,
Kamajų miestelio...

* * *
Piskunovkoje įsidarbinau pas

pusbrolį Vitalijų, kuris dirbo elektri-
nės vyriausiu mechaniku. Ši nedidelė
elektrinė aprūpino elektros energija
vietinę pabėgių įmonę bei visą kaimą.
Išdirbau joje iki 1956 metų vasario
mėnesio. Daugiau išbūti nebepajė-
giau – labai pasiilgau Lietuvos. Pagy-
venęs Piskunovkoje kelis mėnesius,
kovo mėnesio 1 dieną grįžau į Kauną,
o kovo 5-tąją (trigubai lemtingą man
dieną) įsidarbinau elektromonteriu
Kauno gatvių apšvietimo elektros
tinklų įmonėje. Čia išdirbau iki 1978
metų kovo 22 dienos, iki pensijos.
Visą sovietinės okupacijos laikotarpį
nekolaboravau ir nepataikavau oku-
pantams. Dažnai neištverdavau gar-
siai į akis pasakyti, ką iš tikrųjų apie
juos manau. Todėl aš ir mano šeima
visą komunistinės Lietuvos laiką
buvo akylai stebimi vietinių enkavė-
distų iš Kauno KGB bei jų pakalikų.

Pabaiga.

Kolymos bendralagerininkai: Aukš-
taitijos partizanas Alfonsas Skukaus-
kas ir Leonas Čerškus (d.), budint
prie Lietuvos Seimo.

Atkelta iš 3 psl.     Pagarba kitam
žmogui išplaukia iš krikščioniškos
nuostatos. Kažkas yra ne taip, kai
krikščionys priešinasi kalinio Gaid-
jurgio pakrikštijimui.  Juk toks pasi-
priešinimas neįmanomas, jei tikima
nemirtinga žmogaus siela, kuri, nors
ir pažeista, gali atsisukti į tiesą ir
šviesą, gali  atsiversti. Tai įmanoma,
nes žmogus yra sukurtas pagal Dievo
paveikslą ir panašumą – jo prigim-
tinio orumo šaltinį.

DU: Vertybė, kuri turėtų būti
krikščionių specialybė ir kuri, ma-
nau, rastų platų atgarsį visoje visuo-
menėje, – tai meilė. Kodėl nepradėti
nuo to, kad mūsų viešieji santykiai
būtų meilesni ir taip pat pagarbesni?
Kitaip tariant, kad būtų daugiau so-
lidarumo–pilietinės draugystės. Tada
ir būtų lengviau pakelti sunkumus ir
gyvenimas būtų malonesnis.

(...) 

DU: Biblijoje rašoma, jog meilė
už tikėjimą svarbesnė. Aš, beje, nesu
toks pesimistas visuomenės atžvilgiu.
Teigiamų vertybių Lietuvoje tikrai
yra: visų pirma, ta pati meilė, kurią
jaučiame šeimose ir tarp draugų.
Norite pasakyti, kad lietuviai nemyli
savo vaikų ar draugų? Kodėl nega-
lime ieškoti būdų nors lašą ar du jos
daugiau perkelti į savo santykius su
kitais piliečiais? Kalbėti apie tai ir tai
praktikuoti reikėtų pradėti mažose
grupelėse, vis po truputį ir vis labiau

išplečiant ,,saviškio” sąvoką, kad ji
būtų vis mažiau atsiribojanti. (...)

IV: Nesutikčiau, kad vartoto-
jiškumas – tai vertybė, jungianti
Lietuvą. Tiesa, kad daugeliui neprik-
lausomybė tapatinosi su tikslu leng-
viau vartoti: lengviau įsigyti ameri-
kietiškų džinsų ir panašiai. Vis dėlto
iš to, kiek pažįstu savo aplinką (gerų
apklausų apie vertybines nuostatas,
deja, nėra), jaučiasi poreikis tam
tikro bendrumo. Galima sakyti, kad
žmogiškumo lygis yra didesnis. Vaira-
vimas Vilniuje pagerėjo, žmonės nu-
kritusiajam gatvėje padeda atsikelti,
nebepraeina pro šalį. Šiemet pirmą
kartą miestų kiemuose vyko tikros
talkos, kai visi bendromis jėgomis – ir
darbininkai, ir Seimo nariai – kasė
sniegą ir stumdė mašinas. Gaila tik,
kad nauja tikrovė nesukūrė erdvių,
kur žmonės galėtų susiburti. Kol kas
tokios erdvės – tik parapijų salės. Vis
dėlto, pilietinės visuomenės užuomaz-
gos jau yra, žmonės nori bendrauti,
jau mezgasi tam tikras tinklas.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

St. Casimir Cemetery –

2 burial plots together. 

Call at: 832-259-2233.

PARDUODA

DISKUSIJA: KOKIOMIS VERTYBĖMIS
KURSIME LIETUVOS ATEITĮ?

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG
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CICERIEČIAI KITAIP PAMINĖJO NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ
Joje iškelti partizanų nuopelnai

EDVARDAS ŠULAITIS

Vasario 21 d. Cicero Šv. Antano
parapijos salėje surengtame Lietuvos
Nepriklausomybės minėjime pagrin-
dinis kalbėtojas istorikas ir visuome -
nininkas Ernestas Lukoševičius nuk-
lydo nuo iki šiolei svarbiausia laiky-
tos 1918 m. vasario 16 d. datos. Jis
labiau akcentavo 1949 m. vasario 16
d., kai bunkeryje Radviliškio rajono
Minaičių kaime Lietuvos laisvės ko -
vos sąjūdžio taryba (8 žmonės) pasi -
rašė deklaraciją.

Kalbėtojas kalbėjo: „Apie Vasario
16 d. Nepriklausomybės atkūrimo
aktą Jūs daug žinote, tačiau, ger-
biamieji, greta 1918 m. vasario 16 d.
mes turime labai reikšmingą, krauju
aplaistytą istoriškai ir politiškai svar-
bią mums, sakyčiau, bent jau man
asmeniškai, tos 1918 m. vasario 16 d.
tąsą – 1949 m. vasario 16 dieną.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
(LLKS) Tarybos deklaracija paskelb-
ta ne Vilniuje, ne Kaune ar Čikagoje:
ji paskelbta ir patvirtinta 8 žmonių
(kaip joje rašoma,  okupuotoje Lietu -
voje) Radviliškio rajone Minaičių kai -
me, šlapiame, drėgname bunkeryje”,
– sakė kalbėtojas.

Kalbėtojas ypač iškėlė lietuvių
ka rininką, rezistentą, brigados ge ne -
rolą, Lietuvos partizanų gink luo tųjų

pajėgų vadą bei organizato rių, pa si -
priešinimo prieš rusus koordina to rių,
komunistų nukankintą Mask voje
1954 m. lapkričio 26 d. Joną Že maitį-
Vytautą. Kovos prieš okupaciją vado -
vas, faktiškai vykdė Res publikos pre -
zidento pareigas. 2009 metų kovo
dienos iškilmingo Seimo posėdžio
metu J. Žemaitis-Vytau tas buvo pri-
pažintas faktiniu Lietuvos ketvirtuo-
ju prezidentu.

J. Žemaitis-Vytau tas po mirties
1997 m. vasario 14 d. LR Prezidento
dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus
I laipsnio ordinu, 1998 m. sausio 26
d. LR Prezidento dekretu jam suteik-
tas Dimisijos brigados generolo laips-
nis.

Jo atminimas įamžintas. 1998 m.
lapkričio 20 d. Lietuvos karo akade-
mijai suteiktas generolo Jono Žemai-
čio vardas. Kaune J. Žemaičiui pas-
tatytas paminklas, o kovo 13-ą dieną,
šimtųjų J. Žemaičio-Vytauto gimimo
dienos metinių pro ga, atiden g tas jam
skirtas bareljefas ant gene rolo J.
Žemaičio Lietuvos karo aka demijos
Ramuvos sienos Vilniuje. Bareljefą
iškilmingai atidengė Lie tuvos Res-
publikos Prezidentas Val das Adam-

Programos vedėjas Ernestas Lukoše-
vičius.

Informuojame, kad Lietuvių Res-
publikos Vyriausybės 2009 m. birže-
lio 10 d. nutarimu Nr. 634, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausy -
bės reorganizuotas išdalijimo būdu,
jo teisės ir pareigos perduotos Užsie -
nio reikalų, Kultūros ir Švietimo
mokslo ministerijoms. Švietimo ir
mokslo ministerijai deleguotas užsie -
nio lietuvių ir tautinių mažumų for-
malusis švietimas, kurį koordinuos ir
vykdys  Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai” užsienio lietuvių
švietimo centras (toliau vadinama –
Centras).

Centro tikslas – teikti įvairiapusę
pagalbą lietuviškų mokyklų bendruo-
menėms.

Centras rengia ir skelbia infor-
maciją užsienio lietuvių bendruome-
nėms apie Vilniaus vidurinės mokyk-
los „Lietuvių namai” veiklą, priėmi-
mo mokytis sąlygas, teikia informaci-
ją apie galimybes studijuoti Lietuvos
profesinėse ir aukštosiose mokyklose
bei bendrojo lavinimo mokyklose;

teikia metodinę pagalbą ir tobulina
lietuviškų mokyklų užsienyje peda-
gogų kvalifikaciją; sudaro sąlygas šių
mokyklų pedagogams atestuotis; vyk-
do mokyklos ir užsienio lietuviškų
mokyklų bendruomenių gerosios
darbo patirties sklaidą; organizuoja
pedagogų ir mokinių bendras prie-
mones, stažuotes, vizitus, sudaro
sąlygas užsienyje gyvenantiems lietu-
viams mokytis lietuvių kalbos bei
kitų dalykų nuotolinio mokymo bū-
du.

Viena svarbiausių Centro fveik-
los sričių – rengti ir skelbti informa-
ciją užsienio lietuvių bendruome-
nėms apie Vilniaus vidurinės mokyk-
los „Lietuvių namai” veiklą, priėmi-
mo mokytis sąlygas bei komplektuoti
mokyklos 1–12 klases.

Į Vilniaus vidurinę mokyklą
„Lietuvių namai” priimami:

– lietuvių kilmės tremtinių ir po-
litinių kalinių palikuonys (priimami
pirmumo tvarka);

– iš užsienio atvykstančių/par-
vykstančių lietuvių vaikai;

Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai” informacija

kus ir akademijos vir ši ninkas briga-
dos generolas Edvar das Ma žeikis.

Apie tai papasakojo prelegentas,
kuris į minėjimą atsivežė dviejų pus-
lapių ilgumo LL KST deklaracijos
teksto kopiją.                                                      

Parodytas ir filmas

Teiginiams sustiprinti buvo pa -
rodytas gana ilgokas Gražinos Svi -
derskytės ir Arvydo Anušausko su -
kurtas filmas „Žemaitis pas Beriją”,
pasakojantis apie paslaptingą Lietu -
vos laisvės kovos są jūdžio Tarybos
prezidiumo pirmininko, partizanų
ge nerolo Jono Žemaičio-Vytauto susi-
tikimą su Sovietų Sąjungos vidaus rei-
kalų komisaru Lavrentijumi Be rija,
po J. Stalino mirties trumpai ėjusiu
Sovietų Sąjungos vadovo pa rei gas. 

E. Lukoševičius dėkingas Čika-
gos lituanistinei mokyklai už suteik-
tą aparatūrą, Arvydui Re neckiui – už
filmo parodymą, JAV ka riuomenės
pulkininkui Stasiui Pau lauskui, parė-
musiam renginį. Paskaitininkas dė-
kingas ir kunigaik š čio Gedimino
Beržanskio Klausučio ainiui Gintau-
tui Beržinskui, kuris, kaip ir pulki-

ninkas S. Pau lauskas, taip pat daly-
vavo šioje programoje.

Plevėsavo Lietuvos trispalvė

Minėjimą pradėjo JAV LB Cicero
apylinkės valdybos pirmininkas Min -
daugas Baukus, pasakęs įžanginį žo -
dį. Nesant kunigo (pamaldas atlikęs
kun. dr. Kęstutis Trimakas kaip pap -
rastai turėjo skubėti į Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapiją Marquette
Park), invokaciją skaitė Aldona Zail s -
kaitė. Padedant solistei Zitai Bu fano
sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai.

Pabaigoje minėjimo rengėjų var -
du kalbėjęs M. Baukus dėkojo šeimi -
ninkėms už gausias vaišes bei visiems
prie jos paįvairinimo prisidėjusiems.
Minėjimo metu buvo renkamos soli-
darumo aukos JAV Lietuvių Bend -
ruo menei.

Po iškilmingo minėjimo dalyviai
skirstėsi patenkinti, sužinoję naujų
dalykų, ypač apie IV Lietuvos prezi-
dentą Joną Že maitį-Vytautą, apie
kurį dauguma iki šiol nebuvo girdėję.

Minėjimo dieną prie Šv. Antano
pa rapijos bažnyčios plevėsavo ir Lie-
tuvos trispalvė.

Grupė Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo Cicero dalyvių.                                           Jono Kuprio nuotraukos 

– ne Lietuvoje gyvenančių lietu-
vių vaikai.

Jūsų žiniai:
– priimami 7–17 metų mokiniai.

Nemokantys lietuvių kalbos, priima-
mi į išlyginamąją klasę ar išlygi-
namąją grupę, kurioje mokosi viene-
rius metus tik lietuvių kalbos;

– atvykusių iš užsienio asmenų
ugdymas mokykloje organizuojamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Švietimo įstatymo ir bendrųjų ugdy-
mo programų reikalavimais;

– atvykusių iš užsienio asmenų,
neturinčių mokymosi pasiekimų ar
išsilavinimo dokumentų, pasiekimus
įvertinta direktoriaus įsakymu pa-
tvirtina komisija;

– mokykloje mokinių skaičius
klasėje ne didesnis kaip 15. Nauja
klasė atidaroma, jei atvyksta ne ma-
žiau kaip 10 mokinių. Pirma klasė
atidaroma, jei atvyksta ne mažiau
kaip 5 mokiniai;

– taikoma tikslinio priėmimo
tvarka stojant į Lietuvos aukštąsias
ir profesines mokyklas;

– mokiniai maitinami ir apgyven-
dinami mokyklos bendrabutyje. Išlai-
kymas mokinių grupėms nemoka-
mas;

– berniukams, žaidžiantiems
krepšinį bei norintiems šioje srityje
tobulėti, sudaromos sąlygos žaisti
Lino Kleizos labdaros – paramos
fondo remiamoje krepšinio komando-
je. Kviečiami berniukai ne vyresni
nei 1998 metų gimimo.

Vilniaus vidurinė mokykla „Lie-
tuvių namai” siekia tapti visų lietu-
vių bendruomenių užsienyje namais,
todėl šių bendruomenių nariai mo-
kyklos bendrabutyje dvi dienas apgy-
vendinami nemokamai iš anksto su-
derinus su mokyklos administracija.

Informacija teikiama: tel.
+370 5 269 5773, faks. +370 5 269
5173, el. paštu: rastine@lietuviuna-
mai.vilnius.lm.lt arba adresu Dzūkų
g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.

Gintautas Rudzinskas
Mokyklos direktorius
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Margumynai

Tautinių mažumų parkai – naujas 
pamišimas Kinijoje

Pietvakarinėje Kinijoje įsikūrę
dai etninės mažumos kaimai nuo
seno garsėja kasmetiniu, tris dienas
trunkančiu vandens taškymo festi-
valiu. Dabar jis vyksta kiekvieną die-
ną. Taip yra viliojami daugiakul-
tūrinės Kinijos renesansą išgyvenan-
tys hanų turistai.

Į mažą Manžos miestelį ir keturis
aplinkinius kaimus autobusais plūsta
žmonės. Jauni hanų verslininkai čia
atvyksta tam, kad kartu su 100 ryš-
kiai rožinius ir geltonus apdarus dė-
vinčių dai merginų laistytųsi. Vanduo
pilamas iš visko, kas pakliūna po
ranka: kibirėlių, dubenėlių ar arbatos
puodelių.

Ne paslaptis, kad dai mažumos
parkas, pasižymintis namais ant
polių, vešliomis palmėmis ir dram-
blių statulomis, tampa vis populiares-
niu Kinijoje. Etninių grupių par-
kuose vyraujantys hanai gali susi-
pažinti su egzotiškiausiais savo tau-
tos elementais.

Nėra paskaičiuota, kiek tokių
„Disneyland” parkų yra šalyje. Ta-
čiau versle dirbantys žmonės išvien
tvirtina, kad jų skaičius ir lankomu-
mas auga. Vien dai etninės grupės
parkas, kuriame įsikūrę 333 tikri dai
namų ūkiai, kasmet pritraukia pusę
milijono turistų. Kiekvienas turistas
čia palieka bent 15 dol. (~40 litų).

Taigi, kultūrinę šalies įvairovę
atskleidžiantys parkai – tikra aukso
kasykla. Mokslininkų pastebėjimu,
jie puikiai primena ir tai, kad kinų
tauta susideda iš 55-ių skirtingų
etninių grupių, kurias valdo hanai.
„Tai – tik maža dėliones, atsklei-
džiančios, kaip Kinija nori pristatyti
save kaip daugiaetninę valstybę,
dalis. Parkų tikslas bet kuriuo atveju
yra politinis. Juo siekiama teritorinio
vientisumo”, – etnines mažumas
pristatančių parkų populiarumą
aiškino Stanford University isto-
rikas Thomas S. Mullaney.

Hanai Kinijoje sudaro net 96
proc. gyventojų. Jie taip pat valdo ir
etninius parkus.

Populiariausias „Tautybių par-
kas” Beijing – muziejaus ir pramogų
aikštelės derinys. Čia dirbti suvažiuo-
ja tautinių mažumų atstovai iš visos
Kinijos. Jie persirengia etniniais
kostiumais ir linksmina hanų turis-
tus. Kai kuriuose parkuose, tiesa,
įvairioms šalies tautinėms grupėms
atstovauja tų pačių hanų persiren-
gėliai. Tokią praktiką įkvėpė 2008 m.
vykusios Olimpinės žaidynės, kurių
metų 55 mažumoms atstovavo etni-
nius kostiumus dėvintys hanų vai-
kai.

Dai etninė grupė gyvena piet-
vakariuose įsikūrusiame Junanyje. Ši
provincija didžiuojasi dar 25-iomis
tautinėmis mažumomis. Dai grupė
dalijasi panašumais su tailandiečiais.

Dai mažuma verčiasi žemdirbys-
te. Augina ryžius ir kaučiuką. Dalį
savo žemės – nuomoja valstybinei gu-
mos bendrovei, kuri ir valdo etninį
parką. Už tai dai turi prisilaikyti kai
kurių taisyklių, pavyzdžiui, nekeisti
tradicinių namų ant pastolių. Kai
kurie vietiniai visgi gyvena plyti-
niuose statiniuose už parko ribų. Iš
viso parke gyvena ir dirba 500 dai
atstovų. Kai kurie turistai už papil-
domą mokestį nakvoja jų namuose.

Tiesa, dėl hanų turistų patogumo
dai turėjo pakeisti savo tradicijas. Iš
pradžių jie būdavo guldomi vienoje
patalpoje ant grindų kartu su šeimy-
na, tačiau pasipylus skundams namų
savininkai buvo priversti įrengti ats-
kirus miegamuosius. Be to, dai turėjo
įveikti būgštavimus dėl namuose
apsistojančių pašaliečių. Jų kultūroje
svetimų žmonių žvilgsnis gali išvai-
kyti protėvių dvasias.

Parengta pagal 
,,The New York Times”.

Balsas.lt

Visos šeimos laimingos vienodai,
tačiau nelaimingos kiekviena savaip,
rašė Fiodor Dostojevski. Atrodo, šis
posakis galioja ir kitur – daugelis gra-
žių paplūdimių yra panašūs vienas į
kitą, tačiau baisūs jie būna dėl skir-
tingų priežasčių. Atrodo, ko gali rei-
kėti – plaukti galima bet kur, kur
pavyksta įbristi į vandenį. Tačiau kai
kurie paplūdimiai palieka košma-
rišką įspūdį: šiukšlės, žmonių spūstys
ar purvinas vanduo. Kokių paplūdi-
mių derėtų vengti?

Port Philip Bay, Australija

Daugelyje paplūdimių gelbėtojai
yra atsakingi už žmonių stebėjimą ir
gelbėjimą. Tik ne čia – tam jiems
paprasčiausiai trūksta laiko, mat sa-
vo darbo metu jie labiau užimti stiklo
šukių ar švirkštų rankiojimu iš pa-
plūdimio smėlio. 2005 m. kilo skan-
dalas, kai adatą įsidūrė ir į ligoninę
buvo paguldytas penkiametis berniu-
kas. 2009-aisiais iš paplūdimio buvo
išgabenta tūkstančiai tonų šiukšlių.
Valdžia dėl to kaltina atostogautojus,
kurie nesivargina paieškoti artimiau-
sios šiukšliadėžės. Iš dalies tai tiesa.
Tačiau tiesa ir tai, jog šiukšliadėžių
čia tiesiog nepakanka. O tai atrodo
tikrai keistai, žinant, jog australai
linkę be galo rūpintis aplinkosauga.

Fujiazhuang paplūdimys
Kinijoje

Paplūdimys pasižymi viskuo, ko
reikia idealiam paplūdimiui – puikia
vieta ir švelniu klimatu. Galbūt dėl to
būriais į jį plūsta poilsiautojai iš Ki-
nijos, Japonijos ir net... Rusijos. Tad
labai tikėtina, jog labiausiai jaudi-
nančiu jūsų kelionės potyriu taps
vietos, kur galima pasitiesti užtiesa-
lą, suradimas. Arba jo ir visos savo
šeimos suradimas išlipus iš vandens.
Tiesa, daugybė žmonių čia laiką lei-
džia statydami neįtikėtinas smėlio
pilis. Prisijungę prie vienos iš šių
grupių jūs apsieisite be užtiesalo, o
išsimaudę visada žinosite, kaip rasti
savo kelionės draugus.

Huntington paplūdimys,
California

Banglentininkų rojus grąsinosi
užverti savo vartus po to, kai 1999-
aisiais dėl nežinomų mikrobų dauge-
lis jo svečių turėjo problemų dėl
pykinimo ir virškinimo sutrikimų.
Nepaisant išleistų pinigų (5 mln. JAV

dolerių!), priežasties mokslininkams
nepavyko nustatyti. Atsižvelgiant į
tai, jog naftos telkiniai čia senka, ir
vietos valdžiai vis svarbesniu tampa
turizmas, metamos visos pajėgos
problemai išspręsti. Tiesa, vietiniai
banglenčių mėgėjai dėl to nepergyve-
na. Pasak jų, laiko parbėgti iki ant
vandenyno kranto esančių namų
tualeto visada pakanka.

Goa, Indija

Maža Indijos valstija jau virto
keliautojų rojumi. Tačiau vykti čia
tikintis maloniai vartytis kėdėje sto-
vinčioje baltutėliame paplūdimyje
neverta. Išsigandusios karvės blaš-
kosi paplūdimiuose ir kartais nuo
saulės pasislepia po turistų skėčiais.
Beje, Indijoje karvių išvaryti nepriim-
ta.

Atstumiantis paplūdimys
Honkonge

Daugelis paplūdimių, esančių
miestuose, nepasižymi ypatinga šlo-
ve. Tačiau tik Honkongo Tsyanshuy-
van paplūdimys nusipelnė „atstu-
miančiojo” vardo. Dėl itin sparčių
statybų ir taršos vandenyje atsirado
raudonųjų dumblių, kurie ne tik nai-
kiną natūralią vietinę mikrofauną,
bet ir palieka nemalonų kvapą mau-
dymosi kostiumėliuose. Nors stengia-
masi su jais kovoti, kol kas pažangos
nepasiekta.

Blackpool, Anglija

Pagrindinis traukos objektas šia-
me kurorte – 130 barų, kuriuose itin
pigiai parduodami įvairūs gėrimai.
Tad publika čia atitinkama. Prieš
keletą metų policija rengė planą, kaip
sulaikyti atostogautojus nuo perdėto
alkoholio vartojimo, tačiau kol kas
priemonės pasirodė nepakankamos.

Doheny paplūdimys, California

Į California valstiją turistus vilio-
ja Hollywood, tačiau retas susimąsto,
jog šioje valstijoje – patys nešvariausi
paplūdimiai. Baisiausias iš baisiausių
– Doheny paplūdimys, jau trejus
metus iš eilės oficialiai pripažįstamas
labiausiai užterštu JAV paplūdimiu  –
daugiau nei 90 proc. čia paimtų van-
dens mėginių neatitinka nustatytų
higienos normų.

Balsas.lt

Baisiausi pasaulio
paplūdimiai 

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ERNA

PREUSS
LŪŽIENĖ

Viešpaties pašaukta, negrįžtamai išekliavai. Jei pildysis mūsų
viltys, po žemiškos kelionės ir mes ten nueisim.

Vyras Adolfas

Mylimai Mamai
A † A

MARIJAI BENDINSKIENEI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą Jau-
nimo centro valdybos pirmininkei MILDAI ŠATIE-
NEI, jos šeimai ir visiems artimiesiems.

Čikagos Lietuvių Opera

Port Philip Bay, Australija.
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�A. a. daktaras Justinas Dėdi-
nas mirė kovo 1 d. Apie laidotuves
bus pra nešta vėliau.

�Susitikimas su monsinjoru Al -
fonsu Svarinsku vyks ,,Seklyčioje”
kovo 3 d., trečiadienį, 2 val. p. p.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

�Lietuvos Respublikos generali -
nis konsulatas Čikagoje kartu su Da -
riaus ir Girėno komitetu Čikagoje bei
Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių
mies  tų komitetu kovo 11 d., ketvirta-
dienį, kviečia į Lietuvos Ne priklau so -
mybės atkūrimo dvide šimtmečio mi -
nė jimą, kurio metu Mid way oro uoste
Aviacijos veteranų salėje (5700 S. Ci -
cero Ave., Chicago, IL 60638) vyks iš -
kil mingas atnaujintos Da riaus ir Gi -
rė no memorialinės len tos iškabinimas.
Pradžia – 10 val. r. Dėl oro uos to sau -
gumo reikalavimų į renginį bus įlei -
džia mi tik iš anksto užsiregistravę
as menys. Maloniai prašome apie da -
lyvavimą pranešti iki kovo 5 d. elekt -
ro niniu paštu: admin@konsulatas.
org arba tel.: 312-397-0382, trump.
nr. 207.

�Registracija naujiems 2010–
2011 mokslo metams Čikagos litu-
anistinėje mokykloje vyks kovo 13 d.
dabartiniams mokiniams, jų sesu -
tėms ir broliukams, o balandžio 17 d.
naujiems  mokiniams. 

�Psichologinės ir dvasinės pa -
gal bos draugija kovo 13 d. rinksis į
savo pirmąjį suvažiavimą, kuris vyks
Pasaulio lietuvių centre. Pradžia –
1:30 val. p. p. Apie savo da lyvavimą
iki kovo 5 d. prašome pra nešti el.
paštu: pagalbosdraugija@ live.com
arba parašyti adresu: Zion Lithua -
nian Lutheran Church, 9000 S. Me -
nard Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel.
pasiteiravimui: 708-422-1433.

�Marquette Park apylinkėje
kovo 14 d. po 10:30 val. r. Švč. Mer ge -
lės Ma rijos Gimimo bažnyčioje pa ra -
pijos salėje (6812  S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL) vyks Lietuvos Neprik -
lausomybės minėjimas. Pradžia –
12:30 val. p. p. Pag rin dinė kalbėto-
ja – Danutė Bin dokienė. Mi šių metu
giedos ir meninę prog ramą atliks
solistai Margarita ir Vac lovas Mom-
kai. Akompanuos Jū ra tė Lukminie-
nė.

�Kovo 27 d. į Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, bus mo koma marginti
margučius. Su savimi atsinešti 6
kietai išvirtus kiaušinius. Įėjimas –
12 dol. suaugusiems, vaikams iki 12
m. – 5 dol. Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500.

�Rinkimai į Lietuvių Fondo (LF)
ta rybą ir Kont rolės komisiją vyks
gegužės 1 d. LF 47-ajame metiniame
narių suvažiavime  Pa sau lio lietuvių
centre.  Daugiau in for macijos gausite
tel.: 630-257-1616 arba rasite LF
internetinėje svetainėje: www.lithua-
nianfoundation.org. 

�Lietuvių Fondas ir Pasaulio
lietuvių centras kviečia visus golfo
mėgėjus dalyvauti ypatingai įdomia -
me ir skirtingo masto ,,Liberty Mu -
tual Invitational” golfo turnyre š. m.
birželio 19 d. Old Oak Country Club.

,,Liberty Mutual Invitational” –
stambi draudimo firma, sutiko šį
sporto renginį remti. Ruošos darbai,
vykdomi bendromis jėgomis, jau įsi-
bėgėjo. Daugiau informacijos pa-
skelb sime ateityje.

��Aleksandras Makejevas, Lietu -
vos pop roko at likėjas, kovo 13 d. 8
val. v. koncertuos Šv. Kazimiero para-
pijos didžiojoje salėje, 2718 St. Geor -
ge St., Los Angeles, CA 90027. Bilieto
kaina – 25 dol. 

�Philadelphia sek madienį, kovo
21 d., paminėsime Vasario 16-ąją ir
Ko  vo 11-ąją. Šventė vyks Šv. An drie -
jaus parapijos salėje (19-ta ir Wallace
gatvių sankryža, Philadel phia, PA
19130). Po 10:30 val. r. lietuviškų šv.
Mi šių 12 val. p. p. – pietūs. Minėjimas
pra sidės 1 val. p. p. Pag rin dinis kal -
bėtojas – buvęs JAV LB KV pirmi nin -
kas bei buvęs PLB at stovas Lietu vo -
je, šmaik ščių straips nių ,,Drau ge” au -
torius Juozas Gaila. Daugiau infor -
ma cijos suteiks R. Kru šins kienė
(rkroma@aol.com) arba  V. Volertas
(volertas@verizon.net). Maloniai kvie-
čiame kuo gausiau dalyvauti.

��Maloniai visus kviečiame į Ko -
vo 11-osios minėjimą, kuris rengia-
mas kovo 14 d., sekmadienį, po tra-
dicinių  lietuviškų pietų (2:30 val. p.
p.), Lietuvių klubo (St. Petersburg,
FL) didžiojoje salėje. Programą ruo-
šia ,,Saulutės” mokykla. Programoje:
trumpa ap žval ga apie Kovo 11-tąją,
eilėraščiai, dainos ir tautinis šokis.

�Lietuvos Dukterų draugijos
vakarienė ir madų paroda rengiama
ketvirtadienį, kovo mėn. 18 d., Lie-
tuvių klubo salėje (St. Petersburg,
FL). Jūsų laukia karšta vakarienė su
vynu. Pradžia 4 val. p. p. Auka – 20
dol. 

�Lietuvių klubo (St. Petersburg,
FL) valdyba, kovo 25 d., ketvirtadie-
nį, 2 val. p. p. klubo patalpose rengia
velykinę mugę. Atvykę galėsite įsigyti
skanių vely ki nių kepsnių ir kitų gar-
dumynų. Kaip ir pereitų metų mugė-
je, visi bus pavaišinti. Kviečiame
margučių margintojus paaukoti klu-
bui po keletą margučių ir tuo būdu
praturtinti velykų mugę.

�Lietuvių klubo (St. Petersburg,
FL) Kultūros būrelis rengia du dainų
ir arijų koncertus klubo didžiojoje
salėje. Pirmasis koncertas vyks kovo
27 d., šeštadienį, 6 val. v., antrasis –
gegužės 29 d., šeštadienį,  6 val. v.
Salėje žiūrovai sėdės prie stalų. Bi-
lietai į  koncertus  – 10 dol. as me  niui
(7 dol. studentams). Kvie čia me užsi-
sakyti vietas  pas A. Kar nienę iki ko-
vo 8 d. Birželio 4–6 dienomis St. Pe-
tersburg Opera rodys Bizet operą
,,Carmen” Paladium teat re, 253 Fifth
Ave. N,  St. Petersburg, FL 33701.
Prieš minėtus koncertus į šį spektak-
lį bus galima nusipirkti bilietus su 10
proc. nuolaida. 

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

tapybos darbus. 
Tel.: 708-349-0348

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE ,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs

šimtmečio. Aukokime Drau go fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių ir kt.
– progo mis. Įamžinkime savo artimuosius Drau-
go fonde.  

Čekius rašyti:  Draugas Foundation, 4545
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Vasario 28 d. moterų klubas ,,Alatėja” pakvietė moteris į sekmadienio
popietę Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. Užsiėmimą vedė dr. asoc. prof.
Stasė Stašienė. Susirinkusios moterys kartu apžiūrėjo ir galerijoje veikiančią
ker a mikės Sonatos Kazi mie raitienės ir tekstilininkės Rai mondos Daras jung-
tinę parodą ,,Prie globstis”. Dau giau informacijos apie moterų klubą ,,Alatėja”
rasite tinklalapyje www.alateja.us

DĖL PARAMOS UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJOMS
Informuojame, kad Užsienio rei -

kalų ministerija paskelbė užsienio
lie tuvių organizacijų 2010-ųjų metų
projektų atranką ir kviečia teikti pro-
jektų paraiškas. Konkursas vykdo-
mas pagal Užsienio lietuvių organiza -
cijų projektų rėmimo tvarkos aprašą.

Bus remiami užsienio lietuvių or -
ganizacijų, ugdymo ir kultūros įstai -
gų projektai, kuriais siekiama įtrauk-
ti užsienio lietuvius į Lietuvos poli-
tinį, visuomeninį, ekonominį ir kul -
tūrinį gyvenimą, stiprinti bendruo -
me niškumą, plėtoti lituanistinį švie -
timą per šeštadieninių/sekmadie -
ninių mokyklų veiklą, puoselėti lietu-
višką kultūrą, remti užsienio lietuvių
žiniasklaidą. 

Projektus siūloma sieti su Lietu-
vai reikšmingomis sukaktimis – Lie-
tuvos nepriklausomybės at kū rimo
20-mečiu ir Žalgirio mūšio 600-osio-
mis metinėmis.

Didžiausia vienam projektui ski -
riama lėšų suma – 20,000 litų.

Projektų įgyvendinimo trukmė –
iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Užpildyta projekto paraiškos for -
ma su joje nurodytais priedais turi
bū ti pateikta iki 2010 m. kovo 31 d.

Paraiška pateikiama elektroni-
niu paštu lietuviai@urm.lt ir paštu
(ori ginalas su parašais, 1 egz.) ad re -
su: Užsienio reikalų ministerijos Už -
sienio lietuvių departamentui, J. Tu -
mo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius.

Užsienio lietuvių organizacijų
projektų rėmimo tvarkos aprašą bei
paraišką užsienio lietuvių organizaci-
jų projektams remti galite rasti kon-
sulato tinklalapyje adresu www.
konsulatas.org, skiltyje „Konsulato
naujienos”.

LR Generalinio konsulato  
Čikagoje info

Į Jaunimo centro kavinę sekmadienį, vasario 28 d. susirinko gausus būrys
žmonių susitikti su monsinjoru Alfonsu Svarinsku. Susitikimą organizavo dien-
raštis ,,Draugas”. Gerai čikagiečiams pažįstamas monsinjoras susirinkusiems
atsakinėjo į gausius susirinkusiųjų klausimus.                 Jono Kuprio nuotr.

,,Alatėjos” moterys skaito ,,Draugą”.            Daivos Jakubauskienės nuotr.


