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Washington, DC (LR ambasada
Washington, DC info) – Lietuvos
Respublikos ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis kovo 5 dieną St.
Petersburg, Florida valstijoje, su LR
generaliniais ir garbės konsulais
JAV aptarė Lietuvos ir JAV santykių
būklę ekonomikos ir turizmo srityse
bei priemones jai pagerinti. Susiti-
kime Ž. Pavilionis pažymėjo, kad
Lietuvos siekis – užtikrinti tolygią
transatlantinių Lietuvos ir JAV ryšių
raidą visose bendradarbiavimo sri-
tyse. „Daug nuveikta stiprinant Lie-
tuvos ir JAV politinę ir saugumo
sąjungą, tačiau jei pažvelgsime į sta-
tistinius tarpusavio prekybos, inves-
ticijų ar Nukelta į 10 psl.

Aptartos verslo ir turizmo skatinimo galimybės

SSuu  KKoovvoo  1111--ąąjjaa  –– VVaallssttyybbėėss  aattkkūūrriimmoo  ddiieennaa!!

Lankydamasis St. Petersburg LR ambasadorius Žygimantas Pavilionis dalyvavo St. Pe-
tersburg Lietuvių Bendruomenės surengtame Kovo 11-osios minėjime.

LR ambasados Washington, DC nuotr.

Briuselis (BNS) – Europos Sąjun-
ga (ES) kovo 8 d. susitarė imtis naujų
apribojimų prieš Libijos vadovo Mua-
mmar Gaddafi režimą ir Libijos inves-
ticijų valdybą (LIA), per kurią Tripo-
lis gauna pajamų iš parduotos naftos. 

Nauji apribojimai penkiems eko-
nominiams ,,objektams”, tarp jų ir
Libijos centriniam bankui, buvo pa-
tvirtinti pasibaigus datai jas užgin-
čyti žodžiu, sakė keli ES diplomatai.
Atskirų šalių vyriausybės šį nutari-
mą turi dar patvirtinti raštu. 

ES pirmininkaujančios Vengri-
jos atstovas spaudai patvirtino, kad

nutarimas dėl apribojimų sugriežti-
nimo iš principo buvo priimti, tačiau
prieš ką jie nukreipti, nenurodė.  

ES apribojimai, kurie taikomi
prieš daugiau žmonių nei Jungtinių
Tautų (JT) sudarytame sąraše, apima
ir ginklų prekybos su Libija embar-
gą, kaip tai numatyta JT Saugumo
Tarybos dokumente.

Į kampą vis labiau spaudžiamas
M. Gaddafi apkaltino Vakarų val-
stybes, ypač Prancūziją, rezgant
sąmokslą ,,kolonizuoti” jo naftos
turtingą šalį. Prancūzija ir Didžioji
Britanija garsiausiai tarp didžiųjų

Vakarų valstybių ragina nustatyti
Libijoje neskraidymo zoną, kad būtų
suvaržytas M. Gaddafi lojalių pajėgų
puolimas, o jo aviacija negalėtų ne-
varžomai pulti sukilėlių, siekiančių
nuversti dabartinį režimą. JAV pa-
reiškė, kad tokiam žingsniui būtinas
visapusiškas JT pritarimas. 

Libijos vadovas M. Gaddafi pa-
reiškė, kad libiai kovos, jei Vakarų
valstybės paskelbs oro erdvę virš ša-
lies teritorijos neskraidymo zona.
Pasak M. Gaddafi, toks Vakarų šalių
žingsnis parodytų tikruosius jų
ketinimus – užvaldyti Libijos naftą.

ES griežtina apribojimus Libijai

Ar prisivilios Lietuva 5 milijonus svečių? –
13 psl.

Vilnius (ELTA) – Kovo 9 dieną
LR užsienio reikalų ministerijoje
kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
už ypatingus nuopelnus įtvirtinant
Lietuvos valstybingumą, demokrati-
jos vertybių ir žmogaus teisių gy-
nimą bei už vaidmenį atnaujinant
Lietuvos ir Šventojo sosto diploma-
tinius santykius prieš 20 metų įteik-
tas ministerijos apdovanojimas
,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė”. 

,,Jūs keliate Lietuvos katalikų
bendruomenės dvasią, skatinate mus
tobulėti, atsigręžti į bendražmogiš-
kas vertybes. Tokių diplomatų kaip
jūs dėka šiandieną mes gyvename
laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje,
už kurios dvasinių pagrindų stipri-
nimą man labai malonu jus apdova-
noti ‘Lietuvos diplomatijos žvaigž-
de’”, – iškilmių metu Užsienio rei-
kalų ministerijoje sakė apdovano-
jimą kardinolui įteikęs Audronius
Ažubalis.

A. J. Bačkis pašauktas į Vati-
kano diplomatinę tarnybą nuo 1964
m., dirbo Šventojo sosto nuncia-
tūrose Filipinuose, Kosta Rikoje,
Turkijoje, Nigerijoje ir Nyderlan-

duose. Dvasininko tėvas daktaras
Stasys Antanas Bačkis buvo žymus
nepriklausomos Lietuvos diploma-
tas.

,,Yra miela pažinti mūsų Lie-
tuvos diplomatinį veidą, kuris dabar
ypač plėtojasi tarptautinėje erdvėje

ir yra vertinamas, nes mes kartu su
jumis giname tradicines vertybes,
žmogaus teises. Dabar esame susi-
rūpinę ir dėl religijos laisvės, kad
žūva tiek daug krikščionių ir ku-
nigų”, – apdovanojimo metu sakė A.
J. Bačkis.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis kardinolui Audriui Juozui Bač-
kiui (d.) įteikė apdovanojimą „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.                        URM nuotr.

Diplomatijos žvaigžde pagerbtas kardinolas A. J. Bačkis
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Šiemet� kovo� 8-ąją� minėjome� ne
tik�Tarptautinę�moters�dieną,�bet�ir�Už-
gavėnes�–�kaukių,�blynų�ir�laužų�šven-
tę.�Tačiau�katalikams�kur�kas�svarbes-
nis� trečiadienis�po�Užgavėnių�–�Pele-
nų� diena,� kuria� pradedama� septynių
savaičių�didžiojo�pasninko,�susikaupi-
mo� ir� tylos�metas� kelyje� į� pagrindinę
krikščionių� šventę� –� Velykas.� Pelenų
dieną� katalikams� privalomas� griežtas
pasninkas,� o�bažnyčiose� tikintiesiems
galvos� pabarstomos� žiupsneliu� pele-
nų,�tuo�primenant,�kad�žmogus�iš�dul-
kės� kilęs� į� dulkę� ir� pavirstąs.� Esame
kviečiami�ramiau�gyventi,�kad�truputį
nurimę�daugiau�dėmesio�ir�laiko�galė-
tume�skirti�maldai�ir�tiesiog�prisimini-
mui�to�ypatingo�įvykio,�kurį�švęsime,�–
Jėzaus� Kristaus� mirties� ir� Prisikėlimo.
Nuo�Verbų�sekmadienio�prasidėsianti
Didžioji� savaitė� baigsis� Didžiuoju� tri-
dieniu� –� Didįjį� ketvirtadienį� aukoja-
mos�Paskutinės�vakarienės�šv.�Mišios,
Didįjį� penktadienį� vyksta� Viešpaties
kančios� pamaldos.� Didžiojo� šeštadie-
nio� vakare� vyks� velyknakčio� pamal-
dos,�o�Velykų�sekmadienio�rytą�varpai
kvies�šlovinti�prisikėlusį�Kristų.�Taigi�–
ramaus�šventės�laukimo.�

Redaktorė�Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis

LLAAIIŠŠKKAAII  

KRAUJO ŽEMėS iR LiEtUviAi

Skaitau žymaus istoriko, Yale
University profesoriaus Timothy
Snyder knygą ,,Bloodlands – Europe
Between Hitler and Stalin”. Lietuva
jo knygoje didesnio dėmesio nesusi-
laukia, nes absoliučiais skaičiais joje
buvo sunaikinta palyginti nedaug
žmonių.

Prieš pradėdamas skaityti kny -
gą, galvojau, jog tikrai žinau apie Sta-
lino ir Hitlerio žiauru mus. Pasirodo,
klydau. Stalino vyk dy tas genocidas
prieš ukrainiečių tautą vyko neįsi-
vaizduojamai dide liu mastu. Jau 1930
metais į Sibirą buvo išvežta 114,000
ukrainiečių. Iš viso apie 300,000 prie-
varta de portuota į Rusijos šiaurines
gilumas. Atrodo, kad Vakarų Europa
ir pa saulis nekreipė dėmesio į Stali-
no vyk domą genocidą Ukrainoje.
Angli joje apie tai buvo išspausdinti
tik keli straipsniai, bet ir jie didesnio
dėmesio nesusilaukė. Gal todėl, kad

pasaulis kentėjo nuo didžiosios dep-
resijos.

Prieš skaitydamas Snyder kny-
gą, ne žinojau apie vokiečių Vermach-
to žiau rumus Lenkijoje 1939 metais.
Mano nuomonė buvo ta, kad Ver-
mach tas, palyginti su Raudonąja ar-
mija, buvo kultūringa kariuomenė.
Pasiro do, ne. Vokiečiai masiškai žu-
dė be gink lius žmones, įskaitant sene-
lius ir vaikus, prievartavo moteris,
įskaitant paaugles mergaites, kaip tą
darė ir rusai 1945 metais Lietuvoje.
Nežino jau, kiek daug buvo Lenkijos
miestų, kurie neturėjo jokių karinių
įrengi mų ir todėl žiauriai subombor-
duotų vokiečių lėktuvų. Žuvo tūks-
tančiai civilių, bažnyčios, sinagogos
ir mu ziejai paversti griuvėsiais. Vo -
kiečiai karą jau buvo laimėję, jiems
nereikėjo naikinti tų miestų.

Įdomu, kad knygos autorius uk-
rainiečių ir lenkų genocidus laiko
svarbesniais nei žydų Holokaustas.
Abi tautos buvo naikinamos ir Sta-

lino, ir Hitlerio, tuo tarpu Holokaus-
tą vykdė tiktai Hitleris.

Žinant apie Stalino vykdytą ge -
nocidą Ukrainoje, kaip Lietuva 1940
metais galėjo įsileisti Raudonąją
armiją, neiššovusi nė vienos kulkos?
Ar Lietuvos elitas ir istorikai nežino-
jo apie Stalino ,,žygdarbius”? O gal
žinojo, bet buvo naivūs? Gal kitos
išei ties nebuvo? 

Žinant apie Hitlerio vykdytą Ho -
lokaustą ir Vermachto žiaurumus
Lenkijoje, kaip lietuvaitės galėjo pa -
si tikti įžygiavusius vokiečių karei -
vius su gėlėmis? Ar Laikinosios vy -
riau sybės vadovai buvo tokie naivūs,
galvodami, kad Hitleris suteiks Lie -
tuvai autonomiją? Nors Lietuva buvo
žiauriai nukentėjusi nuo Stalino, ar
reikėjo pasitikti Vermachtą kaip iš-
vaduotoją?

Zigmas Viskanta
Los�Angeles,�CA

Nors lietuvių emigracija
vyksta jau pusantro šimto
metų, dar nė vienu laiko-

tarpiu mūsų tauta nemažėjo taip
smarkiai, sako Vilniaus pedagogi-
nio universiteto (VPU) Lietuvos
istorijos katedros profesorius Liu-
das Truska. Pasak istoriko, padė-
tis grėsminga ir tautos išlikimo
požiūriu, nes aplink gyvenančių didelių tautų – rusų,
lenkų, baltarusių – skaičius iš esmės nemažėja.

L. Truska dabartinę emigraciją lygina su XVIII a.
pradžioje Lietuvą nusiaubusiu baisiu maru, kai mirė
trečdalis gyventojų. „Bet nuo XVIII a. pr. nebuvo tokio
laikotarpio, kad mažėtų Lietuvos gyventojų skaičius. Net
XIX a. pab. – XX a. pr., kai vyko didžiulė emigracija, ypač
į Šiaurės Ameriką, kai iš Lietuvos emigravo beveik mili-
jonas gyventojų”, – aiškina istorikas.

Pasak L. Truskos, net ir tada gyventojų skaičius di-
dėjo dėl gausaus natūralaus gyventojų prieaugio, per me-
tus siekusio 30–40 tūkst. Istorikas sako, kad 1929–1930 m.
emigracija nutrūko JAV, Kanadai, Brazilijai, Argentinai
suvaržius arba visai uždraudus įvažiavimą.

L. Truska sako, kad nors tarpukariu apie 100 tūkst.
asmenų visgi emigravo, tai atsvėrė didelis natūralus gy-
ventojų prieaugis. Todėl tuo metu bendras gyventojų
skaičius padidėjo keliais šimtais tūkstančių.

Istorikas teigia, kad postalininiu laikotarpiu lietu-
viai labai gerai prisitaikė prie sovietinio režimo. Kad
ir kaip paradoksaliai skambėtų, lietuviai tada buvo sės-
liausia Tarybų Sąjungos tauta. Sovietmečiu gyventojų
skaičius išaugo visu milijonu – maždaug nuo 2,7 iki 3,7
mln.

L. Truska primena, kad nuo Vakarų šalį skyrė gele-
žinė uždanga, tačiau, pasak jo, jei nebūtų statytos pramo-
nės įmonės, šalis nebūtų tapusi pramonine, lietuviai būtų
važiavę gyventi ir dirbti į Rusiją, Kazachstaną, Ukrainą.

Pasak L. Truskos, kadangi Sovietų Sąjungoje gyveni-
mo lygis buvo aukščiausias Pabaltijyje, lietuviai ir buvo
sėsliausia tauta. Per gyventojų surašymus būdavo maty-
ti, kad kitose respublikose gyvena tik 4 proc. lietuvių.

„Manau, kad atgavus laisvę ir tapus valstybe, kai
Europos Sąjungoje neliko sienų, prisitaikome labai blo-
gai. Gresia kone katastrofa. Jeigu nepriklausomybės pra-
džioje buvo apie 3,7 mln. gyventojų, tai dabar Statistikos
departamentas skaičiuoja, kad tėra 3,4 mln. Bet bijau,
kad po naujausio surašymo pasirodys, kad beliko 3 mili-
jonai”, – sakė L. Truska.

Istorikas atkreipia dėmesį, kad jau beveik 20 metų
pastebimas neigiamas natūralus gyventojų prieaugis.
Kasmet natūraliai gyventojų sumažėja 5–15 tūkst., prisi-
deda emigracijos skaičiai. „Emigracija vyksta jau pu-
santro šimto metų, tik niekada nebuvo tokio masto – kad
taip smarkiai mažėtų pati tauta”, – kalbėjo pašnekovas.

„Grėsminga, kad gyvename tarp didelių tautų. Len-
kų, rusų skaičius iš esmės nemažėja. Ten irgi yra emigra-
cija, bent ne tokio masto. Štai Baltarusijoje prieaugis nė-

ra didelis, tačiau gyventojų skai-
čius irgi yra nusistovėjęs. O Lie-
tuvoje artėjame prie 3 mln. ribos.
Ar tai ne grėsminga padėtis?”, –
retoriškai klausė L. Truska.

Pasak L. Truskos, rašytojas
Vincas Mykolaitis-Putinas seno-
vės lietuvius apibūdino kaip ka-
ringą, bet žemos kultūros tautą.

Istorikas su V. Mykolaičiu-Putinu visiškai sutinka – esą
kadaise užkariavome Rytus, bet mūsų kunigaikščiai, už-
kariautojai suslavėjo, po to prasidėjo lenkėjimas.

„O ką mes žinome, ar vėl negali atsinaujinti, tapti
ginčijamas Klaipėdos, Vilniaus klausimas? Šimtu procen-
tų negalime pasakyti, kad anksčiau turėtos teritorinės
problemos ateityje nepasikartos. Kiekybinis gyventojų
mažėjimas pavojingas ir tautos išlikimo požiūriu”, – aiš-
kino L. Truska.

Profesorius nesusipratimu vadina per televiziją
girdėtas mintis, kad emigracijoje – lietuvybės atsarga.
Pasak L. Truskos, nors XIX a. pab. – XX a. pr. išvažiavo
beveik milijonas lietuvių, dabar jų nėra likę nė ženklo –
antroji, trečioji karta nustoja kalbėti lietuviškai.

Istorikas pastebi, kad prieš keletą metų į Vokietiją
išvykusios moterys, Lietuvon vasarą grįžtančios atosto-
gų, su vaikais šneka vokiškai – jų atžalos lietuviškai jau
nemoka. „Tai apie kokią lietuvybės atsargą kalbame?”, –
klausia L. Truska.

Jo teigimu, lietuviai labai greitai pritampa kitur, asi-
miliuojasi su vietiniais, vaikus leidžia į vietines mokyk-
las, o į Lietuvą grįžta tik mažuma emigrantų. „Nesmer-
kiu žmonių, kurie važiuoja – ir aš jų vietoje turbūt va-
žiuočiau, bet tautos interesų, perspektyvos požiūriu – kas
bus? Viena nuomonė, kad įsileisime kinus, arabus ir jie
ateityje uždirbs mums pensijas”, – samprotavo profeso-
rius.

Delfi.lt
Mindaugas Jackevičius – Lietuvos žurnalistas, Delfi.lt

korespondentas.

TTEEMMAA::  EEMMIIGGRRAACCIIJJAA

Tai ne emigracija, 
tai – evakuacija

MINDAUGAS JACKEVIČIUS

Visuotinis surašymas, kad žinotume, kiek dar mūsų liko…
R. Daukantas/Delfi.lt



Vasario16-oji  turėtų būti links-
ma, pasididžiavimą kelianti
diena, apjungianti 700 metų

Lietuvos istoriją į vieną kasmetinę
šventę. Vasario 16-osios proga nega-
lime užmiršti tų šimtų tūkstančių
Lietuvos piliečių, ištremtų į Sibiro
badą ir šaltį, 12 valandų dirbusių
dieną ar naktį, negalime užmiršti jų
nepaprastų kančių, nuo kurių tik
mirtis išlaisvindavo. Nėra lietuviš-
kos šeimos, kuri nebūtų nukentėjusi
nuo sovietinio Sibiro. 

Labai retai Vasario 16-osios mi-
nėjimuose prisimename Sibiro trem-
tinius, kurie ne sava valia ir su iš-
galvotais kaltinimais buvo suimti,
kankinti, kas naktį tardyti, galų gale
be teismo nubausti 8 ar daugiau metų
katorgos. Jų kankintojai buvo enka-
vėdistai, svarbesni už partiją, nepaly-
ginti žiauresni už bet kokį žvėrį.
Tarp tų visų be teismo, be apkaltini-
mo surinktų kalinių į tą patį kiaulinį
vagoną buvo sukišti įvairiausių tau-
tų vaikai, atskirti nuo tėvų, žmonos
nuo vyrų – ukrainiečiai, lenkai, gu-
dai, vokiečiai ir, aišku, lietuviai, lat-
viai, estai ir litvakai. Negalime skųs-
tis tautų diskriminacija!

Mane stebina ne tų ištremtųjų
skaičius, kurie, kaip ir partizanai,
prisidėjo prie Lietuvos atgimimo, bet
tų budelių, kurie kankino ir badu
marino tuos vargšus sibiriokus, gau-
sa. Joks Nürnbergo teismas jų neieš-
kojo. Dar labiau stebiuosi, kur dingo
tie tūkstančiai okupuotos Lietuvos
enkavėdistų arba KGB’istų, kurie
negailestingai ir neteisingai trėmė.
Kur jie pasislėpė? Gal naujais veidais
sėdi Seime, teismuose, ambasadose ir
universitetuose ir gyvena iš sovietų
paliktų pinigų?

Paskutiniuosius 200 metų, apart
tų tūkstančių žuvusiųjų karo lauke,
tūkstančių pabėgusių į visas pasau-
lio puses, šimtai tūkstančių buvo
ištremta į Sibirą, kaip didžiausios

imperijos vergai. Badu ir šalčiu buvo
numarinta nesuskaičiuojama tautos
dalis, kuri po truputį mirė už Lie-
tuvą. Tarp jų buvo kareiviai ir moky-
tojai, teisėjai ir valdininkai, adminis-
tratoriai ir bankininkai, mokslinin-
kai ir inteligentai, ūkininkai ir dar-
bininkai, net advokatai, kurie gynė
bolševikus nepriklausomoje Lietu-
voje, ir tie gyvenimą baigė Sibire,
kaip ir dauguma inteligentijos, pa-
dėjusios statyti atsikuriančią Lietu-
vą.

Prie lietuvių literatūros ir istori-
jos reikėtų pridurti dar vieną ar du
skyrius apie Sibirą ir išeiviją, į ku-
riuos įeitų ne tik sovietų laikais pa-
rašyti prisiminimai, bet ir iš pirmojo
ir antrojo sukilimų išlikę aprašymai
tokie kaip Igno Domeikos atsimini-
mai apie pirmąjį sukilimą iš tolimos
Čilės („Mano kelionės”, 2002), o apie
antrąjį sukilimą – kun. Mato Veito
„Katalikų bažnyčios Sibire istorijos
apybraiža” (Vilnius, 2004). Tai nepa-
prasti dokumentai apie XIX a. vargus. 

Iš šio šimtmečio Sibiro atsimi-
nimų galima sukaupti didžiulę bib-
lioteką. Reikėtų turbūt pradėti nuo
dr. Dalios Grinkevičiūtės, kuri, bū-
dama 14 metų, buvo ištremta prie Le-
na upės ir parašė ,,Lietuviai prie
Laptevų jūros”. Aš pats esu skaitęs ir
komentavęs ne vieną vertingą prisi-
minimą, pvz., Juzės Avižienytės-Žu-
kauskienės „Nelaukta kelionė”
(,,Naujasis lankas”, Kaunas, 2007);
„Sudužęs varpelis: moksleivio Si-
mono Ulio biografinė apybraiža”
(Vilnius, 2001), skausmingai parašytą

jo brolio Juozo Ulio; skulptorės Ele-
nos Urbaitytės pomirtinė knyga apie
savo tėvą „Nubaustieji” (Vilniaus
Dailės akademija, 2007). 

Tokios literatūros vis daugėja.
Praėjusiais  metais  gimė Aušros Ma-
rijos Sluckaitės drama „Antigonė Si-
bire” pagal Jean Anouilh „Antigonę”
ir Birutės Pūkelevičiūtės „Raudas”.
Nors skamba klasiškai pagal Sofoklį,
tačiau Jonas Jurašas moka atrasti
išraiškos būdą tarp klasikinio choro
ir nesibaigančio traukinio dundėji-
mo. Tai tragiška drama sesers, kuri
užsispyrusiai prieš karaliaus valią
siekia palaidoti savo brolį, kaip ir
milijonai Sibiro tremtinių, likę ne-
palaidoti stepėse. Dabar Lietuvos jau-
nimas su „Misija Sibiras” kas metai
važiuoja sutvarkyti tautos apleistų
kapų. 

Sibiro knygos yra apie badą. Ten
viskas buvo taip apleista, kad žmonės
ir gyvuliai mirdavo iš bado, o kur dar
maži zvimbiantys ir geliantys vabz-
džiai, kurie vieni dieną, kiti naktį
prisidėdavo prie kančios? Nejaugi
Sibiras negalėjo ,,pagaminti” pakan-
kamai maisto? Esu tikras, kad kitų
rankų prižiūrimas tas kraštas išmai-
tintų ne tik savus, bet ir daugelį kitų.
Lietuviai kartais net ir Sibire dėjo
pastangas – bendromis talkomis pasi-
statydavo namą, iškirsdavo mišką,
paruošdavo apleistą žemę sėjai. Vis
dėlto kas antras mirė iš bado, nega-
vęs progos palengvinti savo dalios.

Rusai nesikeičia. Ir šiandien,
Kremliui baudžiant už kitokias poli-

tines pažiūras, siunčia tuos nenaudė-
lius į Sibirą, kuo toliau nuo Maskvos.
Ir šiandien Sibiras yra bado, nepa-
kenčiamo šalčio ir nežmoniškumo
sinonimas. ,,The Financial Times” ne
kartą aprašė gana šiurpų jo vaizdą,
kaip šių dienų Kremlius elgiasi su
savo politiniais kaliniais. Pavyzdys –
Michail Chodorkovsky, buvęs ,,Yu-
kon” savininkas. Yelena Bonner, An-
drej Sacharov našlė, su kuria susi-
pažinau prieš porą metų, pastebėjo,
kad tai, kas šiandien dedasi Rusijoje,
nėra nieko nuostabaus: ,,Mes, rusai,
nieko neišlaisvinome, net savęs…
Sovietai darė lygiai tą patį, ką naciai
darė. Jie sistemingai trėmė ir išnai-
kino savo žmones, manydami, kad
taip stato sau ‘didesnę imperiją’.”

Iki XIX a. Sibiras buvo apleista
teritorija, klajoklių, medžiotojų ro-
jus, kontrabandininkų tėvynė, poli-
tinių kalinių žiaurus prieglobstis.
Kriminalistams nukirsdavo vieną
kairės rankos pirštą, kad galėtų at-
pažinti. Ten gyveno primityvios kir-
gizų ir samoedų gentys, kurias po
karo sovietai perkėlė į Karaliaučių ir
kitus užimtus kraštus. XX a. Sibiras
virto gėdingu gulagu, kur milijonai
užbaigė savo varganą gyvenimą, ap-
leisti, tarp žiaurių kriminalistų,
dirbdami priverstinius darbus. XXI
a. Sibiro laukia nauja gadynė, labai
gali būti, kad jis atiteks Kinijai, kuri
kas metai siunčia apie milijoną savo
gyventojų apsigyventi Sibire. Gal
Jono Žiauriojo laikais prasidėjusi
Sibiro gadynė pasibaigs, ir joks lietu-
vis nebus niekada daugiau tremia-
mas ten per jėgą?

Pranešimas skaitytas per JAV
LB Cape Cod apylinkės Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo minėjimą,
2011 m. vasario 27 d.

Stasys Goštautas – menotyrinin-
kas, literatūros tyrinėtojas, žurnalis-
tas. „Drauge” bendradarbiauja nuo
1959 metų.

Sibiras –
Tautos kapinynas
STASYS GOŠTAUTAS

Jau kuris laikas JAV katalikų ži -
niasklaida, vyskupijų bei para-
pijų laikraštėliai skelbia apie

naują Ka talikų Bažnyčios mišiolo
laidą anglų kalba. Kitoje žiniasklai-
doje apie tai neteko skaityti, nes,
spėju, toje naujoje laidoje nėra nieko
ypatingo ar stebėtino. Tikrai nėra
jokių skandalų, kurie ką nors sudo-
mintų ar suerzintų.

Jau daugiau nei du tūkstančiai
metų Katalikų Bažnyčia rūpinasi
maldų kūrimu ir jų išlaikymu. Ka -
talikų Bažnyčios mišiole yra surašyti
per šv. Mišias naudojami tekstai.
Pirmąjį mišio lą išleido popiežius
Paulius VI po Antrojo Vatikano suva -
žiavimo 1969 metais. Antra laida su
mažais pakeitimais pasirodė 1975
metais. Pagaliau, 2000 m. popiežius
Jonas Paulius II išleido trečiąją jo
laidą. Pagal priimtą tvarką, mišiolas
yra rašomas lotyniškai. Įvairių kraš-
tų vyskupai pasirūpina, kad mišiolas
būtų išverstas į jų šalies kalbą.

1963 m. JAV vyskupai prisijungė
prie dešimties kitų anglakalbių kraš -
tų, sudarydami kalbos specialistų ko -
misiją. Ši komisija į anglų kalbą iš -
vertė mišiolą ir kitų apeigų knygas.
Versdama trečiąją mišiolo laidą, ko-
misija vadovavosi Vatikano pa ruoš -

tomis ir atnaujintomis gairėmis  su
joje esančiomis vertimo taisyklėmis.
Gairių tiks las – mišiolo vienodumo ir
isto ri nio tikslumo išlaikymas. Jau
yra pa ruošti ir Vatikanui pasiųsti
vertimai anglų, prancūzų ir vokie-
čių kal bo mis. Vertimai į kitas kalbas
taip pat jau įsibėgėjo. Visi vertimai
turi būti Vatikano priimti ir patvir-
tinti.

JAV naujas mišiolas įsigalios
nuo pirmojo advento sekmadienio –
2011 m. lapkričio 27 d. Po ranka turiu
keletą dabar galiojančių ir naujų ver-
timų pavyzdžių anglų kalba. Paminė -
siu tik du iš jų. Dabar per šv. Mišias
kuni gui atsakoma: ,,And also with
you” (Ir su tavimi), o naujame verti-
me tikintieji atsakys ,,And with your
spirit” (Ir su tavo dvasia). Tikėjimo
išpažinime dabar sakoma: ,,One in
being with the Father”, po pakeitimo
bus sakoma: ,,Consubstantial with

the Fa t her.” Angliškas žodis ,,consub-
stantial” lotyniš kai yra ,,consubstan-
tialem”. Nejau rei kės į bažnyčią
atsinešti ir savo žody ną? Kiti pakei-
timai reikalauja dar daugiau ling-
vistinės akrobatikos ir nemanau,
kad tikinčiuosius priar tins prie Die-
vo. 

Prisiminiau jaunystę, kai šv. Mi-
šių metu buvo vartojama lotynų kal-
ba. Labai mažai ką supra tau, nes
buvau tik dvejus metus lotynų kalbos
mokęsis, tačiau kalbos nežinojimas
nebuvo kliūtis bendrau ti su Dievu.
Reikia tiesiog stebė tis, kad neesmi-
nių vertimų atnaujini mas pareika-
lauja tiek daug metų ir tiek daug spe-
cialistų. Joe Paprocki, ,,Loyola
Press” leidyklos patarėjas, sa vaitraš-
tyje ,,OSV” teigia, kad Die vui visi šie
pakeitimai mišiole nėra svarbūs, bet
jie mums yra reikalingi. Aš tam lieku
abejingas. Kiek vietoj praleisto laiko

jau turimus vertimus tikslinti, būtų
buvę galima alkanų pavalgydinti, nu-
liūdusiųjų paguosti, ligotų ap lankyti,
nemokančių pamokyti?

Kovo mėnesio 9 d. prasidėjo ga -
vėnia. Viena iš prasmingų gavė nios
meto tradicijų yra pasnikavimas.
Siaurąja prasme tai susivaldymas
nuo tam tikro maisto. Platesne pras-
me – tai gali būti ir susivaldymas nuo
blogų įpročių ar padidėjusios pas -
tangos siekiant dvasinio džiaugs mo
ir meilės darbų artimui. Viename iš
kažkur gautame lapelyje pasnikavi-
mui įprasminti siūloma susivaldyti
nuo keršto, nuo malonumų, nuo sa-
vanaudiškumo. Skatina ma susival-
dyti nuo savęs apgailėjimo, nuo ne-
kantrumo, nuo baimės. Vietoj to visi
kviečiami daugiau pa dėti kitiems.
Visi skatinami gavėnios metu džiaug-
tis taikingumu, džiaugtis atsikra-
čius pavydo, džiaugtis tikėji mu,
džiaugtis meile, tiesiog – džiaug tis
pasauliu. Perspėjimas – visi šie pata-
rimai yra laisvai versti iš anglų kal -
bos ir jokios komisijos nepatvirtinti.

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

3

Naujas Katalikų 
Bažnyčios mišiolas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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TTEELLKKIINNIIAAII

BOSTON,�MA

Iškilmingai paminėta Vasario 16-oji

Visada smagu lankytis pas kai-
mynus bostoniškius, kurių
renginiai dažnai sukviečia

aplinkui gyvenančius lietuvius. Ir šį
vasario 20 dienos sekmadienį, šaltą
ir saulėtą, vykome į Boston kar tu at-
švęsti ypatingos Lietuvai šventės –
Nepriklausomybės dienos minėjimo.
Šv. Petro bažnyčioje klebonas Stepas
Žukas aukojo šv. Mišias už Lietuvos
Nepriklausomybės kovotojus. Šv. Mi-
šiose giedojo ,,Jaunų šir džių” ansam-
blis, vadovaujamas Ri mos Girniu-
vienės.

Kaip jau įprasta, šventinis minė -
jimas, kurį ruošė Amerikos lietuvių
tarybos Boston skyrius, JAV LB Bos-
ton apylinkė, Ame rikos lietuvių tau-
tinės sąjungos Boston skyrius ir Šv.
Petro parapija, įvyko Lietuvių pilie-
čių klube 1 val. po pietų. 

Minėjime įžanginį žodį tarė akty -
vus, nepamainomas renginių organi-
zatorius Gintaras Čepas. Jis po kele-
to šmaikš čių, tik jam būdingų pa-
sveiki nimo žodžių į sceną pakvietė
JAV LB Boston apylinkės pirmininkę
R. Girniuvienę. Rima perskaitė nese-
niai į amži nybę išėjusio mūsų Lie-
tuvos dainiaus Justino Marcinke-
vičiaus eiles, visi jo atminimą pager-
bė tylos min te.

Buvo sugiedoti Amerikos ir Lie -
tu vos himnai. Bostoniškių renginį
gra  žiai vedė jaunimas – Monika Gir -
niūtė ir Gintas Adomkaitis. Progra-
mos pradžioje buvo perskaityti Vasa-
rio 16-osios nutarimas ir Kovo 11-
osios aktas, kuriuos perskaitė Juo -

zelskytė, Kristina Narkevičiūtė ir
Kristina Stuopytė – Boston lituanis-
tinės mokyklos mokinės. Invokaciją
ir žuvusiųjų už laisvę pagerbimą tarė
kle bonas S.  Žukas.

Iškilmingame renginyje dalyva-
vo ir svečiai: LR garbės konsulas
Thor steinn Gislason, estų bendruo -
menės atstovas Jaak Juhanson ir
latvių atstovė Ivars Oga. Jie visi tarė
nuoširdų sveikinimo žodį šia ypatin-
ga Lietuvai proga ir džiaugėsi ilga -
mečiu, draugišku santykių palaiky-
mu tarp trijų Baltijos valstybių.

Pagrindinis šventės prelegentas
LR New York generalinis kon sulas
Valdemaras Sarapinas pa sidžiaugė
gausiai susirinkusiais lie tuviais pa-
minėti ypatingą Lietuvai šventę,
pavadindamas ją Lietuvos gi mimo
diena. Savo kalboje jis palietė Lie -
tuvos ekonominius ir socialinius
klausimus, pasidžiaugė didžiule JAV
lietuvių išeivijos dvasine ir finansine
parama Lietuvai. 

Generalinio konsulo pranešimas
buvo palydėtas gausiais plojimais. Po
trumpos pertraukos, prieš prasi de-
dant koncertui, buvo pagerbtas vie -
nas iš vyresnių JAV Lietuvių Bend -
ruo menės narių – nepailstantis visų
or ganizacijų vadovas ir rėmėjas Ro -
mas Veitas. Tai buvo gera proga to -
kios ypatingos šventės metu įteikti
ger biamam visuomenininkui už
nuoširdų ir pasiaukojantį visuome-
ninį darbą JAV  LB Krašto valdybos
Padėkos raštą, pasirašytą KV pirmi-
ninko Vyto Ma ciūno. Gerb. Veito ap -
dovanojimas buvo sutiktas audrin -
gais plojimais.

Nuostabią, harmoningą progra -
mą susirinkusiems pateikė Boston ir
jo apylinkėse gyvenantys muzikai.
Koncertą pradėjo pianistė Gintė Bist -
ras, atlikusi Balio Dvariono kūri-
nius. Pirmą kartą Boston buvo atlik-
ta B. Dvariono daina ,,Užkilokit var-
telius” (solistės Simona Jakubėnaitė
ir Mo nika Liubinaitė). Programą
tęsė jaunimas, studijuojantis muziką
Boston mieste ar jo apylinkėse. Išgir-
dome nuostabius Liutauro Janušo-
nio kūrinius: sutarti nę ,,Šalavijas”,
,,Bliuzas”. Visus la bai pradžiugino
nauja dainininkė Monika Liubinaitė,
tik prieš mėnesį atvykusi į JAV studi-
juoti, atlikusi gerai žinomą Lietuvoje
Jurgos ariją iš kino filmo ,,Velnio
nuotaka” (kompozitorius V. Gane-
linas). Kaip  visada, džiugino Vitali-

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

AUKSINIS�KRANTAS,�FL

Mūsų svarbiausia šventė

Gražiai, tautiniais atributais iš -
puoštoje salėje Auksinio kran-
to Lie tuvių Bendruomenė pa-

žymėjo Lietu vos Nepriklausomybės
dieną. Gydy toja Vida Ramonas iš
Palm Beach padarė pagrindinį pra-
nešimą apie šią mums visiems lietu-
viams svarbią datą. Į šventę ji atvyko
su savo vyru dr. Sigitu, kuris yra dak-
taro Jono Basanavičiaus ainis.

Kaip savo pranešime pažymėjo
gydytoja V. Ramonas, dr. J. Basa na-
vičius – tautos atgimimo tėvas, tau-
tinės ideologijos kūrėjas, daug pri -
sidėjo prie Lietuvos Nepriklau somy-
bės kūrimo. Tai buvo ilgas ir sunkus
kelias, kol pagaliau Lietuva iškovojo
nepriklausomybę. Dr. Ba sa navičiaus
redaguotas laikraštis ,,Aušra’’ Vincą
Kudirką prikėlė naujam gyvenimui,
ir jis prisiekė dirbti savo tautos la-
bui. Jis ,,Tautines gies mes’’, tapusios
mūsų valstybės him nu, autorius.
1918 metais vasario 16 dieną Lietuvos
Taryba istorinėje sos tinėje Vilniuje,
pirmininkaujant dr. J. Basanavičiui,
vienbalsiai priėmė nu tarimą dėl
nepriklausomos Lietuvos valstybės
atkūrimo.  Gyd. V. Ramonas savo pra-
nešime teigė, jog didžiausias tautos
turtas – jos nepriklausomybė, ir kad
Vasario 16-osios aktas ypač brangus
ne tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos
ne priklausomybę, bet kad tai drąsus
ir savarankiškas vieningos tautos

žygis, kuris pasiekė tikslą.
Minėdami Lietuvos neprikauso -

mybės dieną, didžiuojamės savo tė -
vynės istorine didybe, savo tautos
dvasia ir laimėjimais. Turime eiti
valstybės brandos, santarvės ir tau-
tos vienybės keliu. Tokia optimistine
gaida pranešėja užbaigė savo įdomų
ir istoriniais faktais paremtą prane -
šimą.

Lietuviškas šaknis turintis dr.
Michael T. Miles papasakojo apie sa-
ve ir savo, kaip profesoriaus, darbą
Lietuvoje. Šioje Vasario 16-tosios
minėjime jis džiaugėsi, galėdamas su
mumis švęsti šią šventę. Florida apy-
gardos pirmininkas Alvydas Smi-
linskas teigė, kad tik dar niai vardan
lietuvybės dirbdami antrabangiai ir
trečiabangiai ir rodydami tarpusavio
supratimą bei pagarbą vieni kitiems,
pasieks gerų rezultatų. Visi dalyvavę
šventėje vaišinosi privataus golfo
klubo res torane.

Noriu padėkoti visiems, kurie
atvyko į šią šventę. Noriu tarti gerą
žodį tiems, kurie prisidėjo prie tos,
mums visiems lietuviams brangios
šventės paruošimo. Dar ilgai žmonės
nesiskirstė, dėkojo už gerai suorga-
nizuotą šventę. Kviečiame visų ban -
gų lietuvius prisijungti prie mūsų
apylinkės veiklos. 

Vincentas Skupeika – Auksinio
kranto LB valdybos narys, iždinin -
kas. 

Iš kairės: Sigitas Ramonas, Auksinio kranto LB pirmininkė Birutė Pautienytė, Florida LB
apygardos pirmininkas Alvydas Smilinskas, gyd. Vida Ramonas ir dr. Michael T. Miles.

VINCENTAS SKUPEIKA

SSiimmoonnoo  ŽŽmmuuiiddzziinnoo nuotr.

jaus Lisovskio atliekami kūriniai
saksofonu. Jau be veik tapo tradicija
iškilmingos die nos muzikinę pro-
gramą pabaigti Kęstučio Daugirdo
dainomis ,,Vakare” ir ,,Saulė do va-
nojo”. Salėje su sirinkusieji ilgai
atsistoję plojo mu zikams, negailėda-
mi pagyros žodžių.

Gražius padėkos žodžius tarė Re -
gina Balčaitienė, Boston apygardos
valdybos pirmininkė, paminėdama
visus prie renginio prisidėjusius, tar-
dama  nuoširdų ačiū už pasiaukojan-
tį visuomeninį darbą.

Iškilmingas minėjimas užbaig-
tas visiems sugiedojus ,,Lietuva,
brangi”. 

Renginio metu buvo renkamos
lė šos organizacijų veiklai paremti.
Visi galėjo pasivaišinti užkandžiais,
pa ruoštais Ilonos Baranauskas, atsi-
gai vinti kava. Dėkojame bostoniš-
kiams už gra žų Nepriklausomybės
dienos mi nė ji mą!

Sigita Šimkuvienė – JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkė.

LR New York ge. konsulas V. Sarapinas.
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Visas pasaulis išgyvena sunkius
laikus. Ekonominė krizė, kasdieni-
niai buities rūpesčiai, korupcija, dva-
sinis nuosmukis ir krikščioniškų
vertybių nuvertėjimas jaučiamas ne
tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
Lietuvių katalikų religinė šalpa
(LKRŠ) jau beveik pusę amžiaus įvai-
riais būdais stengiasi padėti skleisti
Dievo žodį, meilę Lietuvoje. Organi-
zacija talkina Katalikų bažnyčiai, jai
kuriant krikščionišką demokratinę
visuomenę. Ypatingą dėmesį ji skiria
jaunimui ir jo auklėjimui, remdama
katalikiškų mokyklų veiklą. Orga-
nizacija rūpinasi skleisti krikščio-
nišką žodį per spaudą ir internetą.
Tokiu būdu ji formuoja katalikišką
savimonę ir pasaulėžiūrą. 

Cleveland LKRŠ komitetą 1967
metais įkūrė A. Garka. Pirmieji ko-
miteto nariai buvo: A. Garka, L. Ke-
ženius, I. Sušinskienė, O. Žilinskienė,
H. Stasas ir Z. Obelenis. Darbu įvai-
riais laikotarpiais prisidėjo S. Keže-
nienė, A. Babickienė, A. Styra. Nuo
1995 metų komiteto narė yra R. Šil-
galienė. 2010 metais mirus ilgame-
čiam darbuotojui H. Stasui, į komite-
tą pakviesta jo anūkė G. Bublytė-Mi-
levičienė. Šiuo metu komitetą sudaro
pirmininkas Z. Obelenis, R. Šilgalie-
nė ir G. Milevičienė. 

Cleveland LKRŠ skyriuje dau-
giau nei 44 metus – nuo pat įsteigimo,
darbuojasi ir jam vadovauja Z. Obe-
lenis. Jis ne tik buvęs ilgametis šios
organizacijos pirmininkas, bet ir jos
siela. Tik jo nuolatinio darbo, rū-
pesčio ir paskatinimo dėka skyrius
klestėjo.

Nuo 1967 m. kiekvienais metais
Cleveland ir jo apylinkėse yra rengia-
mas vajus. Vajus rengiamas paštu ir
vietinėse parapijose – Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos parapijoje (kun.
G. Kijauskas (1967–2009)), Šv. Jurgio
(kun. J. Bacevičius (1967–2009)) ir da-
bartinėje Šv. Kazimiero parapijoje
(kun. J. Bacevičius). Cleveland ir jo
apylinkėse nuo 1967 m. yra surinkta
ir Religinės šalpos centrui pasiųsta
319,000 dol. aukų.

Religinės šalpos centre, įsikūru-
siame Maspeth, NY, šiuo metu dar-
buojasi prel. A. Bartkus, V. Jankaus-
kienė ir Josephine Senken. Kovo mė-
nesio pradžioje prasidės tradicinis
Cleveland LKRŠ vajus. Aukos nura-
šomos nuo JAV federalinių mokes-
čių. Prisiminkime Motinos Teresės
žodžius: ,,Meilės darbai visuomet yra
džiaugsmo darbai.”

Parengta pagal ,,Draugo’’ me-
džiagą

Regina Šilgalienė – Cleveland
LKRŠ komiteto narė.

REGINA ŠILGALIENĖ

CAPE�COD,�MA

Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo ir atkūrimo minėjimas

CLEVELAND,�OH

Prasidėjo Cleveland LKRŠ vajus

Vasario mėnesio paskutinis sek-
madienis pasitiko Cape Cod gyvento-
jus su niūria šlapdriba. Tą dieną
Lietu vių Bendruomenės nariai susi-
rinko paminėti dvigubą šventę. Our
Lady of  Assumption jaukioje bažny-
čioje Osterville, MA dvyliktą valandą
buvo laikomos šv. Mišios už Lietuvą
ir už jos laisvės gynėjus.

Pirmą valandą salėje po bažny-
čia vyko minėjimas, į kurį susirinko
gra žus net 36 asmenų būrys. Tauti-
niais drabužiais pasipuošusi pirmi-
ninkė Regina Petrutienė, vedusi pro-
gramą, pasveikino susirinkusius. Ty-
los mi nute visi pagarbiai prisiminė

žuvusius už laisvę. Sugiedojus Ame-
rikos ir Lietuvos himnus, Algiman-
tas Gus taitis perskaitė Vasario 16-
osios nutari mus, paskui parodė Kovo
11-osios akto video filmą. Aurelija N.
Borges pasitelkusi prof. kun. Stasio
Ylos žodžius, kuriais buvo kreipia-
masi į Šventą Kazimierą, Lietuvos
globėją, ir Mariją, Tėvynės užtarėją,
paskaitė invokaciją.

Šventės prelegentas, Cape Cod
LB narys dr. Stasys Goštautas savo
įdomioje kalboje išryškino ir pabrėžė
Sibire nukentėjusių tremtinių svar-
bą. Po to buvo parodytas filmas „Kur
bėga Šešupė”.

JAV LB Krašto valdybos atsiųs-
tas rezoliucijas perskaitė A. N. Bor -
ges. Jos buvo priimtos susirinkusių-
jų ir bus išsiųstos nurodytiems parei-
gūnams. Minėjime dalyvavo ir kele-
tas nelietuvių. Visiems labai patiko
tu  ris tinis filmas apie Lietuvą su
anglų kalbos komentarais. Rimtoji
dalis baigėsi sugiedojus „Lietuva,
brangi”.

Salės gale buvo paruoštas vaišių
stalas. Narės šeimininkės sunešė me -
niškai papuoštų sumuštinių bei kitų
patiekalų. Buvo ir šiltas sūrio ,,Brie’’
apkepas. Vienoje pusėje stovėjo dide -
lis kavos indas, prie jo buvo išrikiuo-
ti saldūs gaminiai – tortai, pyragai,
pyragaičiai. Smagiai bendraudami ir
besišnekučiuodami, nariai užkan -
džia vo, gėrė kavą, o po to patenkinti
traukė namo.

Cape Cod LB kasmet stengiasi
susirinkti tarp Vasario 16-tos ir Kovo
11-tos. Šios šventės metu išsa kėme
norą, kad Lietuva klestėtų ir jos vai-
kai tiek Tėvynėje, tiek išeivijoje
draugiškai darbuotųsi jos labui.

Paruošė Aurelija N. Borges

Šventės prelegentas, Cape Cod LB narys
dr. Stasys Goštautas. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje, didžiausias
mokslinis archyvas bei knygų leidėjas už Lietuvos ribų, siunčia
sveikinimus lietuvių tautai Kovo 11-tos dienos proga. Lietuvių
tauta yra tikra pasaulinė tauta ir LTSC siekia išsaugoti mūsų
kultūrines vertybes bei puoselėti mokslą lietuviškomis temomis
visur, kur lietuviai gyvena ir veikia.

dr. Robertas Vitas
LTSC�tarybos�pirmininkas;

dr. Augustinas Idzelis
LTSC�valdybos�pirmininkas;

Kristina Lapienytė-Bareikienė
Vykdomoji�direktorė;
dr. Kazys Ambrozaitis

dr. Vytautas Bieliauskas
dr. Jonas  Račkauskas

LTSC�garbės�pirmininkai;
Skirmantė Miglinienė

Archyvų�direktorė;
Jonas Tamulaitis

Budrio�fotoarchyvo�direktorius;
Petras Petrutis

Ryšiai�su�visuomene
Loreta  Venclauskienė

Muzikologijos�archyvo�atstovė;
Vytas Beleška

Muzikologijos�archyvo�direktorius;
Algis Janušas

Meno�archyvo�direktorius;
dr. Enata Skrupskelytė

Pasaulio�lietuvių�archyvo�bendradarbė

Švč. M. Marijos Gimimo parapija Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė dosnią 100 dol. auką. Nuo-
širdžiai Jums dėkojame, kad mus remiate.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis, Lemont, IL, dėkodama
už „Saulutės” renginių skelbimus „Drauge”  atsiuntė dosnią 100 dol. auką.
Labai ačiū.

Dalia Grybauskaitë
Lietuvos Respublikos Prezidentë

2011 m. kovo 11 d.
Vilnius

Mieli pasaulio lietuviai,

visus Jus sveikinu su Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo diena – tai viena 

iškiliausiø mûsø šalies istorijos datø, tai mûsø iškovotos Laisvës ir pasididžiavimo 

diena.

Kovo 11-osios aktas – ilgametis mûsø siekis, išreiškæs tautos valià laisvei, kai 

po 50 metø trukusios okupacijos Lietuva prieš dvidešimt vienerius metus vël 

tapo laisva.

Daug sudëta ant laisvës aukuro ir visos šios aukos aukso raidëmis árašytos 

mûsø istorijon. Laisvei susivienijome ne tik Tëvynëje, bet ir svetur gyvenantys, 

visi jos siekëme.

Šiandienà, bûdami laisvi, kuriame šalies ateitá. Tëvynæ mylime ir didžiuojamës 

esà lietuviai. Tikiu, kad mums visiems užteks valios, ryžto ir tikëjimo žengti 

laisvës keliu ir áveikti iškylanèius iššûkius.

Dëkoju visiems ir kiekvienam už pastangas, átvirtinant Lietuvà pasaulyje. Už 

lietuvybës sklaidà, santarvës puoselëjimà ir nacionalinio orumo ugdymà. 

Didžiuokimës savo valstybe, branginkime jà ir bûkime vieningi.

Su švente, brangûs tautieèiai. Tegul Tëvynë jungia mus dabar ir visados.
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Nuostabi kalėdinė sueiga

Kalėdos – tai Kristaus gimimo
diena, šeimos šventė. Pami-
nėti ir atšvęsti Kalėdas kaip

skautiška šeima 2010 m. gruodžio 11
d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
kalėdinei tunto sueigai susirinko
„Aušros vartų/Kernavės’’ tunto se-
sės. 

Iškilmingoje sueigoje dalyvavo
sesės iš Lemont, Čikagos, Naperville
draugovių bei tunto vyr. skaučių bū-
reliai. Taip pat dalyvavo skautai iš
,,Boy Scouts of  America’’ Calumet
rajono, kurie atvyko pažiūrėti, kaip
lietuviai skautai skautauja. Salė
buvo pilna svečių – tėvelių, senelių ir
draugų.

Tunto sueiga prasidėjo vyr. sk.
sl. Alicijai Viktoraitei sušvilpus
švilpuku, prašant visų klausytis jos
komandos. Sesės ir mūsų svečiai sto-
vėjo ramiai, lygiavo gražiai ir ati-
džiai klausėsi sesės Alicijos. Tunto
vėliavą gerbiant, buvo įnešta vėliava.

Ramiai stovėdamos sesės atra-
portavo sesei Alicijai. Kiekviena
draugovė, net ir vyr. skaučių būre-
liai, sušuko savo draugovės šūkius ir
kartu, kaip didelė šeima, tunto šūkį:
„Ranka rankon mes kartu, žengiam
skautišku keliu!’’ Net ir mažiausios
tunto liepsnelės su didelėmis šypse-
nomis ir visa jėga garsiai, su pagarba
ir išdidžiai sušuko šūkį.

Toliau sesė Alicija pradėjo suei-
gos susimąstymo dalį, perskaičiusi:
„Sužibės mums šiandien šviesa, nes
užgims Viešpats ir vadinsis nuosta-
busis Dievas, taikos kunigaikštis ir
būsimojo amžiaus Tėvas, kurio vieš-
patavimui nebus galo.’’ Sesei baigus
skaityti, „Aušros vartų/Kernavės’’
tunto tuntininkė s. Aušra Jasaitytė-
Petry visiems papasakojo trumpą
istoriją apie Betliejaus taikos šviesą,
kuri buvo tuntui perduota anksčiau
tą dieną. Sesė Aušra kartu su sesėmis
Olivija Petry, Dana Mikužiene ir Lo-
reta Jučiene atstovavo „Aušros var-
tų/Kernavės’’ tuntui pasiimant tai-
kos ugnį iš „Nerijos” tunto tuntinin-
kės sesės Lauros Lapinskienės ir
sesės Onutės Savickienės.

Betliejaus taikos šviesa

1986 metais Austrijos skautas
parsivežė iš Betliejaus taikos ugnį,
kurią paskleidė savo šalyje. O kitais
metais taikos liepsnelė keliavo jau į
Vokietiją, Čekiją, Slovakiją. Kiekvie-
nais metais Betliejaus taikos šviesos
geografija plėtėsi, estafete keliavo

beveik per visą Europą. Lietuvos ir
kiti Europos skautai irgi dalyvauja
šiame renginyje. Ši taikos liepsna
pasiekė net ir Ameriką, kurioje skau-
tai veikia visose valstijose. Ši taikos
liepsna su skautų ir skaučių bei kitų
geros valios žmonių pagalba yra
nešama į šeimas, bažnyčių bendruo-
menes, draugijas, mokyklas ir darže-
lius, į visuomenines institucijas, li-
gonines, senelių prieglaudas, nakvy-
nės namus, kalėjimus, pas tuos žmo-
nes, kurie liūdi ir yra nusivylę. Šven-
tąją naktį Betliejaus taikos ugnis
degė bažnyčiose ir namuose.

Ši liepsnelė – tai simbolis, kuris
primena mums mūsų skautų užduotį
prisidėti prie taikos išlaikymo. Taip,
kaip ugnį perduodame iš rankų į
rankas, taip mes vienas kitam turi-
me perduoti taiką. Kaip mažą lieps-
nelę rūpestingai saugome tarp delnų,
taip turime savo rankomis saugoti
taiką. Daugelyje pasaulio šalių ky-
lantys konfliktai grasina karais, to-
dėl įsipareigojame nešti Taikos švie-

s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

psl. Olivija Petry neša Betliejaus taikos šviesą.        ss..  LLoorreettooss  JJuuččiieennėėss nuotraukos

są būtent tiems žmonėms, kuriems
šis vilties ženklas ypač reikalingas.
Tačiau yra didelis pavojus, kad ta
šviesa gali tapti kultūriniu reiškiniu,
visiškai pamirštant tą, dėl kurio ir
per kurį ji dega.

Sesei Aušrai baigus skaityti Bet-
liejaus taikos šviesos istoriją, buvo
pakviesti visi tunto sueigos dalyviai

sugiedoti Kalėdinę giesmę „Tyliąją
naktį’’, o tuo metu psl. Olivija Petry į
salę įnešė taikos šviesą ir padėjo prie
ant stalo padėto Betliejaus vaizdo.

Įnešus taikos šviesą, psl. Kristi-
na Stončiutė perskaitė skautų įkū-
rėjo, lordo Robert Baden Powell pa-
rašytą maldą, kuria dėkojama Dievui
už visus skautus bei vadovus, kurie
siekia įgyvendinti B. Powell viziją.
Sesės rikiuotėje stovėjo labai ramiai
ir gražiai, net pačios jauniausios
liepsnelės ir paukštytės. 

Paskautininkių įžodis

Sesei Alicijai vėl perėmus ko-
mandą, buvo pakviesta Vidurio ra-
jono vadė, v.s Dana Mikužienė per-
skaityti Lietuvių skautų sąjungos
įsakymus. Ji pranešė, kad šios sesės
buvo pakeltos į paskautininkės laip-
snį: vyr. sk. vsl. Vida Jesewitz, vyr. sk
vsl. Jolanda Zubinienė, vyr. sk. vsl.
Rita Stončius ir vyr. sk. vsl. Daiva
Baksienė. Vyr. skautininkės laipsnį
gavo j.s. Dana Mikužienė. Paskau-
tininkių įžodžiui vadovavo v.s. Albi-
na Ramanauskienė. Pakeltų sesių
žaliuosius kaklaraiščius užrišo būre-
lių vadovės ir tuntininkė. 

Kiti įžodžiai

Pasibaigus įžodžiui, sesė Dana
Mikužienė, „Aušros vartų/Kerna-
vės’’ tunto adjutantė, perskaitė tunto
įsakymus. Po to sesė Alicija perdavė
komandą sesei Ramunei Papartienei,
„Dubysos’’ draugovės draugininkės
pavaduotojai, kuri vadovavo jaunes-
niųjų skaučių – paukštyčių – įžo-
džiui. Iš „Dubysos’’ draugovės, kuri
aktyviai veikia Jaunimo centre, Či-
kagoje, šios sesės davė jaunesniųjų
skaučių įžodį: Danielė Baranaus-
kaitė, Kotryna Vaitkevičiūtė, Ieva
Vaitkevičiūtė, Greta Guntoriūtė, Kot-
ryna Gučiūtė, Meda Bartkutė ir Mo-
nika Papartytė.

Sesė Žiba Kairytė Lapp ir sesė
Dalia Stropienė, „Šešupės’’ skaučių

draugovės, kuri aktyviai veikia Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, ko-
draugininkės, vadovavo skaučių įžo-
džiui, kurį tą dieną davė Kamilė Me-
mėnaitė.

Buvo proga pasveikinti ir naują
liepsnelę – Adrianą Vaitkevičiūtę.
Net ir šiai mažiukei buvo užrištas
baltas kaklaraištis. Sesė Adriana,
plačiai šypsodamasi, džiaugėsi savo
kaklaraiščiu.

Įgytos sesių specialybės

Visos tunto sesės smarkiai dirba,
užsidirbo/įsigijo daug specialybių.
Jaunesniųjų skaučių „Gamtos drau-
gės” specialybę įsigijo: Tessa Papar-
tytė, Emilytė Flanery, Danielė Bara-
nauskaitė, Kotryna Vaitkevičiūtė,
Ieva Vaitkevičiūtė, Saulė Vegelytė,
Greta Guntoriūtė, Kotryna Gučiūtė,
Meda Bartkutė ir Monika Papartytė.
Jaunesniųjų skaučių „Dainininkės’’
specialybę: Olivija Jameikytė, Ona
Kriaučiūnaitė, Laura Misiūnaitė,
Gabija Staniškytė, Kristutė Sherpi-
tytė, Vija Maurukaitė, Danielė
Schneider, Gabrielė Schneider, Daina
Maleiškaitė, Aistė Kavaliauskaitė;
„Tvarkingumo” specialybę: Laura
Misiūnaitė, Gabija Staniškytė, Kris-
tutė Sherpitytė, Sigutė Garbonkutė,
Vija Maurukaitė, Gabrielė Schneider
ir Amelytė Hoch; Religinį ženklą:
Daina Maleiškaitė, Aistė Kavaliaus-
kaitė, Alana Jodwalytė ir Viktorija
Jurevičiūtė; Žaidėjos ženklą: Ona
Kriaučiūnaitė ir Gabija Staniškytė.
Skaučių „Fotografės’’ specialybę įgi-
jo: Skirmantė Survilaitė, Eristida
Butkevičiūtė, Goda Narakaitė, Justi-
na Ališauskaitė, Karolina Stankutė,
Rasa Kerelytė, Ieva Kondrataitė, Ka-
rolina Kairytė; ,,Šeimininkės’’ spe-
cialybę: psl. Gintarė Daulytė, psl.
Lina Lietuvninkaitė, Kamilė Memė-
naitė, Elytė McCarthy, psl. Olivija
Petry, Kasandra Rugieniūtė, Lilė
Šoliūnaitė, psl. Kristina Stončiūtė ir
psl. Karina Viktoraitė.

Šventės pabaiga

Po visų pasveikinimų sesė Alici-
ja pakvietė vėliavininkes sugrįžti
prie vėliavos ir, visiems gerbiant,
tunto vėliava buvo išnešta iš salės.
Tunto vėliavą išnešus, sesė Alicija
pakvietė sesę Aušrą tarti trumpą
žodį. Sesė Aušra visus pasveikino su
artėjančiomis šventomis Kalėdomis,
palinkėjo visiems laimingų Naujųjų
metų. Padėkojo tunto vadovėms už
nuostabų darbą dirbant su tunto
sesėmis, tunto sesėms už visą įdėtą
darbą, tėveliams, kad leidžia tuntui
auklėti dukreles skautiškoje tunto
šeimoje. Didelę padėką išsakė tunto
vyr. skaučių būreliams, kurių meilė
tuntui, skautavimui, jaunesniosioms
sesėms ir vadovėms vis dar gyvuoja.

Oficialiąją tunto sueigos dalį už-
baigė sesės ir svečiai, sustoję dide-
liame rate ir sugiedoję skautišką
maldą „Ateina naktis’’. Išsiskirsčiu-
sios sesės ir svečiai ilgai dar bendra-
vo ir skanavo suneštus užkandžius.
Pabendravę visi išsiskirstė savo ke-
liais, savo širdyse nešdamiesi kalė-
dinės šventės dvasią.

Tunto komandantė vyr. sk. sl. Alicija
Viktoraitė.

Paukštytė kandidatė Amelytė Hoch
raportuoja  vadovei  ir  vyr. sk sl. Rimai
Lintakaitei.
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GYTIS KRIAUČIŪNAS

Šiandien su tėvu važiavau į kino
teatrą. Mes matėme kino filmą „Ere -
lis” („The  Eagle”). Tad parašiau savo
įvertinimą.

Apie ką šis filmas?

Filmas – apie romėnų laikus
Britanijoje, 100 metų po Kristaus gi -
mi mo. Filme, romėnų generolo sūnus
bando sugrąžinti gerą savo šeimos
vardą ir garbę. Garbė buvo prarasta
generolui ir jo kariuomenei dingus
šiaurinėje Anglijoje. Kartu dingo ir
kariuomenės simbolis – šventasis
Erelis. Norėdamas apginti savo šei -
mos garbę, generolo sūnus Markus
Flavius ima vadovauti mažai tvir-
tovei Anglijoje. Mūšyje Markus yra
stipriai sužeidžiamas ir turi užbaigti
karjerą kariuomenėje. Lieka vienas
būdas atgauti šeimos garbę – surasti
ir parvežti auksinį Erelį. Filmo
veikėjui nuo tada prasideda visi
sunkumai.

Filme vaidinantys aktoriai

Filme vaidina žvaigždės – Chan -
ning Tatum (Markus Flavius), Jamie
Bell, Donald Sutherland ir Mark
Strong. Suaugusiam žiūrovui, kaip
mano tėvas, Donald Sutherland tik-
riausiai yra žinomas. Gal esu ma tęs
Channing Tatum kažkokiame filme,
bet šiaip aktoriai man nėra labai
žinomi.

Kas labiausiai patiko?

Man filme labiausiai patiko vaiz -
dai. Scenos buvo filmuojamos Škoti-
joje ir Vengrijoje. Mačiau daug gra-
žių kalnų ir slėnių. Tikrai jaučiau,

kad esu toje vietoje. Taip pat kartais
buvo rodomi mūšiai. Tos scenos ne -
bu vo per daug perdėtos ir per daug
žiaurios.

Taip pat filmas man priminė ma -
no buvimą pernai „gladiatorių mo -
kykloje” prie Romos, Italijoje. Tokia
realybė pagavo.

Kas nepatiko?

Dialogas tarp aktorių buvo toks,
tarsi kalbėtų šių dienų žmonės. Man
atrodo, kad kalba turėtų būti kaip
senais laikais – formalesnė ir iš -
kilmingesnė. Taip pat, visų aktorių
akcentas buvo amerikietiškas, o ne
angliškas. Buvo įdomu, kad vie na
gentis iš šiaurinės Anglijos kalbėjo
tų laikų kalba, todėl filme rodė ne -
mažai subtitrų – vertimas į anglų
kalbą.

Kitas minusas – kartais labai
didelė žmonių skaičiaus grupėje
kaita. Lyg ta pati grupė keliauja, bet
iš pradžių atrodo, kad yra 15 asmenų,
vėliau – 25, o dar vėliau – 40 žmonių.

Kam labiausiai tiktų
pama tyti filmą?

Filmas gavo PG-13 vertinimą,
nes buvo keletas keiksmažodžių.
Taip pat filme yra scena, kur nužudo-
mas mažas vaikas, kas buvo nerei -
kalingai žiauriu. Šiaip filmą žiūrėti
gali jaunimas nuo 13 metų amžiaus,
nors ir ne viskas būna aišku. Žmo -
nės, kuriems patinka istorija ir
veiksmo nuotykiai, taip pat turėtų
nueiti pažiūrėti šį filmą.

Mano tėvui patiko filmas, tai vy -
resniems bei pensi nin kams gali taip
pat patikti. Gali ne patikti tai, kad fil-
mas yra beveik dviejų valandų truk-
mės, kas yra šiek tiek ištempta.

Ar verta eiti į kino teatrą
žiū rėti filmą, ar geriau

filmą išsi nuo moti?

Aš manau, kad verta eiti žiūrėti
filmą į kino teatrą. Mums bilietai
kainavo po 6.75 dol., atsivežėme savo
saldainius, tai nebuvo brangu. Kai
pa sirodys filmo vaizdajuostė (DVD),
būtų verta išsinuomoti.

Pabaigoje pasakysiu, kad iš 10 ba-
 lų aš duodu 7.5. Smagaus žiūrėjimo!

Mūsų pasaulyje yra įvairiausių
žmonių. Kai kurie žmonės yra geri,
kai kurie blogi. Ir yra tokie žmonės,
kurie turi auksinę širdelę. Tai
nereiš kia, kad jų širdys yra padary-
tos iš aukso, tai reiškia, kad jie yra
tikri, geraširdžiai žmonės. Tokių
žmonių yra daug, jie gali būti net
tavo tėveliai  ar draugai. Aš žinau
keletą žmonių, kurie turi auksines
širdis. Vienas jų yra mano tėtis.

Taigi kas iš tikrųjų yra tas žmo-
gus su auksine širdimi? Mano nuo -
mone, žmogus su auksine širdimi yra
labai nuoširdus, dosnus, geraširdis ir
t. t. Toks žmogus visą laiką tau padės.
Jis visą laiką su tavimi, kai tau
sunkiausia. Mano tėtis turi auksinę
širdį, jis tikrai yra labai geras žmo-

gus. Jis niekada ant nieko nerėks,  o
jeigu supyks, jis nors nešauks ant
tavęs. Kai kam nors reikia padėti ar
padaryti kokią paslaugą, jis niekada
neatsisakys. Jis visą laiką šypsosi ir
yra  linksmas. Tėtis, labai gerai mo-
ka naudotis kamera ir kompiuteriu,
todėl dažnai nufilmuoja draugų po -
kylius ir sudeda į vaizdo juostą su
visokiais efektais.

Tėtis visą laiką rūpinasi savo
tėveliais (mano seneliais) ir nuva -
žiuo ja, ir nuperka maisto produktų,
kurių jie jau nebeturi ir t. t. Aš dar
galėčiau daug daugiau kalbėti apie
mano tėtį, bet, man atrodo, kad gali-
ma suprasti, kad jis turi auksinę
širdį. Auksinę širdį gali turėti ne tik
artimi žmonės, bet ir draugai, nes

Penktą kartą Lietuvos mokslei -
viai kūrė atvirukus ir plakatus Lie -
tu vos valstybės atkūrimo dienai – Va -
sario 16-ajai paminėti. Pirmaisiais
me tais į Signatarų namus suplaukė
apie tris šimtus vaikų piešinių,
šiemet sulaukėme 539 piešinių iš
įvairių Lietuvos miestų ir atokiausių
miestelių. Atrinkti labiausiai pa vy -
kusius piešinius, nustatyti kon kurso
laimėtojus, kaip ir kiekvie nais me -
tais, maloniai sutiko profesoriai Juo -
zas Galkus ir Albertas Gurs kas. Šie -
met išrinkti penki lai mėtojai ir 37
dip lomantai.

Konkurso aptarimas vyko 2011 m.
vasario 25 d. Signatarų namų salėje,
Vilniuje.

Atviruko konkurso nugalėtojais
tapo: Ramūnas Žilys, Kretingos rajo -

no Vydmantų vidurinės mokyklos
moksleivis (mokytoja Regina Ra pa -
lytė); Neda Zalieskaitė, Vilniaus Je -
ruzalės vidurinės mokyklos mokinė
(mokytoja Aneta Žavoronok); Aušra
Vai gauskaitė, Kelmės rajono Tytu -
vėnų gimnazijos mokinė (mokytoja
Danguolė Žukauskienė). 

Plakato konkurso nugalėtojos:
Joana Skerlaitė, Panevėžio rajono
moki nių kūrybos ir sporto centro
mo kinė (būrelio vadovas Henrikas
Ma zūras) ir Ugnė Sauliūnaitė, Vil -
niaus Gabi jos gimnazijos mokinė
(mokytoja Audra Mockuvienė).

Lietuvos nacionalinis muziejus
(LNM) išleido spalvingus konkurso
laimėtojų atvirukus ir plakatus.

LNM infoFilmo ,,Erelis”  plakatas.

Apie kino filmą ,,Erelis” 

Kas�turi�auksinę�širdį?

Paskelbti atvirukų ir plakatų konkurso laimėtojai

auksinės širdies pagrindinė sudėtis –
gerumas.

Ada Kanopskytė
ČLM 6 klasė

* * *
Važiuoju su seneliu ir močiute į

sodą. Važiuojant pamatėme žmogų,
stovintį ant kelio su sulūžusia maši-
na. Senelis išlipo, paklausia žmogau,
kas atsitiko. Jie kažką kalbėjo, bet aš
negirdėjau. Pradėjau bijoti, kad tas
žmogus padarys kažką blogo sene -
liui. Tada matau – senelis tvarko ma -
šiną. Girdžiu senelis sako: „Sutvar -
kiau, dabar turėtų veikti.” 

Žmogus seneliui padėkojo ir pa -
sakė: „Tu turi auksinę širdį, labai
ačiū.”

Aš klausiu močiutės, ką reiškia
„auksinė širdis”? Močiutė pasako,
kad senelis labai geras žmogus ir
nėra daug tokių žmonių kaip jis.

Greta Miežetytė
ČLM 6 klasė

* * *
Aš noriu papasakoti apie savo

mamą. Ji pati geriausia mamytė.
Kodėl geriausia? Ji daug ką moka ir
visiems padeda. Mano mama dirba
fabrike, taip pat ir lietuviškoje mo -
kykloje. Namuose siuva, gamina val-
gyti, rūpinasi manimi ir mano sese,
vasarą sodina gėles. Visur ji suspėja
ir viską moka suderinti.

Diana Orintaitė
ČLM 6 klasė

Aušra Vaigauskaitė. Kelmės raj.

Ramūnas Žilys. Kretingos raj.

Joana Skerlaitė.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Tolimoji Buriatija – Rusijos Fe -
de racinė Respublika, įsikūrusi piet -
rytiniame Sibire, pietuose besiribo-
janti su Mongolija. Vargu, ar dau ge-
liui mūsų skaitytojų ši vieta žinoma,
nebent tiems, kurių giminaičiai kaž-
kada ne savo noru buvo išvežti iš Lie-
tuvos. O kad ten iki šiol lietuviai ne
tik gyvena, bet ir stengiasi išlikti lie-
tuviais, net sekmadieninę lietuvišką
mokyklėlę yra įsteigę, sužinojau
būdama Vilniuje, kur Užsienio reika-
lų ministerijos Užsienio lietuvių de-
partamentas  (URM ULD), 2010 m.
lapkričio 10–12 dienomis  buvo su ren-
gęs kvalifikacijos kėlimo semina rą
lituanistinių mokyklų mokytojams.
Čia ir susitikau su tolimajame Sibire
veikiančios lituanistinės mo kyklos
įkūrėju Bernardu Razgumi.

B. Razgus įsteigė sekmadieninę
mokyklą, kurioje mokosi ne tik kele-
tas vaikų, bet ir suaugusieji. Dar
sovietiniais laikais, atvažiavęs į Lie -
tuvą, jis  prisikraudavo lagaminą lie -
tuviškų knygų, vadovėlių ir veždavo į
Buriatiją.  Mokyklai knygų yra pado -
va nojusios Lietuvos mokyklos, Vil -
niaus pedagoginis universitetas, bu -
vęs Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie LR Vyriausybės.
,,Reikia ieškoti, ir viskas bus. Kas
ieško, tas visada randa”, – sako Ber -
nardas, paklaustas, kur jis, gyvenda -
mas Sibire, gauna vadovėlių, moky-
mo priemonių mokyklai. 

Į seminarą B. Razgų, kaip ir
kitus mokytojus, pakvietė URM ULD.
,,Geri  seminarai – visada reikalingi.
Tarpusavio bendravimas ne tik būti-
nas,  bet ir naudingas. Po tokio semi-
naro geriau supranti, kokį  milži niš -
ką darbą atlieka Lietuva”, – į mano
klausimą, ar reikalingi tokie semi-
narai, atsakė pašnekovas.

,,Kaip gyvena lietuvių bendruo -
menė tolimoje Šiaurėje, ką veikia
ten gyvenantys lietuviai?” – paklau-
siau Bernardo, kuris yra ne tik mo -
kytojas, bet ir Buriatijos lietuvių kul -
tūros bendrijos pirmininkas.

Mano pašnekovas papasakojo,
kad, kaip ir visose vietovėse, taip ir
pas juos yra ir sunkumų, ir gerų da -
lykų. Vienas sunkumų yra tai, kad

lietuviai Buriatijoje gyvena toli vie -
nas nuo kito. Kad visi susi rinktų,
reikia sukarti netrumpą ke lią. Tad
susitikti visiems čia gyve nantiems
ben d rijos nariams ne visada pavyks-
ta. Ne visi gali atvažiuoti ir į orga-
nizuojamus lietuvių bendrijos rengi -
nius. 

Tremtiniai, kurie čia sovietų
buvo atvežti 1948 metais, dabar – jau
pensininkai. Įsikūrę čia jie nenulei-
do rankų, visaip kabinosi į gyveni -
mą. Būdami jauni dirbo ir eiliniais
darbuotojais, ir brigadininkais, ir
meistrais, ir didelių gamyklų inžinie -
riais. Kai kurie lietuviai, baigę moks -
lus, net užėmė aukštas pareigas
Buriatijos Res publikos vyriausybėje.

Dabartinis lietuviškas šaknis tu -
rintis jaunimas dažniausiai jau yra
užaugęs mišriose šeimose. Iš pirmo
žvilgsnio jie lyg ir niekuo nesiskiria

nuo vietinių gyventojų, tačiau kai
ku rios šeimos labai domisi savo is -
torija, nori išmokti lietuvių kalbą.
Buriatijoje taip pat yra šeimų, kurios
gyvendamos tolimojoje Šiaurėje dar
nuo XIX amžiaus išlaikė lietuvybę.
Deja, jėgos senka. Nemažai lietuvių
rado amžiną prieglobstį Sibiro žemė-
je – daugelis tremtinių taip ir liko
amžinajam miegui čia. Lietuvių ben-
drijos nariai, kiek jėgos leidžia,  pri -

Lietuvos nacionaliniame muzie -
juje bus pristatoma dailininko, kolek -
cininko Kazio Varnelio (1917–2010)
dovanotų vertybių paroda, skiriama
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo dienai.

Kovo 10 d. Vilniuje atidaroma pa -
ro da iki š. m. rugsėjo 30 d. kvies
apžiūrėti dalį K. Varnelio rinkinio,
daugiausia lituanistines vertybes –
se nąsias knygas ir žemėlapius, kurie

nėra rodomi nuolatinėje Kazio Var -
ne lio namų-muziejaus ekspozicijoje.
Parodoje bus galima pamatyti dau-
giau nei šimtą XVI–XVIII a. žemėla -
pių, kurie istorinės kartografijos
požiūriu vertinami kaip ypač gausus
ir neįkainojamas rinkinys.

Praėjusiais metais Vilniuje mi -
ręs K. Varnelis buvo pasaulyje pripa -
žintas menininkas, savo tėvynei ypač
daug nusipelnęs eruditas ir kolekci -

Lietuviai tolimojoje Buriatijoje

Kazio Varnelio namai–muziejus Vilniuje.                                       tania Serket nuotr.

Kazio Varnelio kolekcijos vertybės – Nacionalinio muziejaus parodoje

žiū ri lietuviškus kapus, stato juose
lie tuviškus kryžius, tvarko ant -
kapius.

Domiuosi, ar atkūrus Lietuvoje
nepriklausomybę buvę tremtiniai,
kurių dauguma jau nekalba lietuviš -
kai, suskato ieškoti savo lietuviškų
šaknų? 

,,Lietuviai tremtiniai stengiasi
iš laikyti savo kalbą ir lietuvybę. Kar -
tais jiems būna skaudu, kad atvažia -
vus į Lietuvą pas gimines, pastarieji,
atrodo, tik ir laukia, kada svečiai iš -
važiuos, – sako Bernardas. – Daug
žmonių ieško giminių, tvarkosi  lietu-
viškus dokumentus. Sibiro lietuviai
grįžta  į Lietuvą, grįžta taip pat no -
riai, kaip ir  senieji Amerikos lietu-
viai. Šiuo metu iš Buriatijoje gyve-
nančių buvusių tremtinių liko  gal
tik koks 15 proc. Visi kiti sugrįžo į
tėvynę.”

Buvo smalsu sužinoti, kokia Ber -
nardo  šeimos atsidūrimo Sibire isto -
ri ja, koks šeimos likimas? Mano
pašnekovas papasakojo, kad jo šeimą
iš Plungės į Sibirą išvežė 1948 metų
gegužės 22 d. Tų metų birželio 8 ir 10
dienomis į Buriatiją trimis ešalonais
buvo atvežti 4,109 vyrai, vaikai ir mo -
terys iš Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio
ir Plungės. Pirmą žiemą  tremtiniai
praleido arklidėse. Nebuvo net narų,

lovas atstojo iš šakų pasidarytas guo-
lis. Tiek dieną, tiek naktį jie vilkėda-
vo tais pačiais rūbais. ,,Dabar dauge -
liui sunku suprasti, kad žmonės mirė
iš bado, kitus Anapilin išvijo nepake-
liamai šaltos žiemos. Pirmaisiais me -
tais ypač daug mirė vaikų ir senelių.
Kadangi jie nedirbo, negaudavo ir tų
125 gramų duonos per dieną. Aš labai
gerai prisimenu, kaip mes pirmąjį
atvažiavimo rudenį rinkome grūdų
varpas, ir tas mums padėjo išgyven-
ti”, – dalijosi prisiminimais  B. Raz -
gus. 

,,Po 21-ių metų tėveliai ir bro liu -
kai grįžo į Lietuvą. Brolis  Silistinas
Razgus dirbo Lietuvos geležinkelių
Riedmenų ūkio direktoriumi, šiuo
metu jau – pensininkas. Jauniausias
broliukas dar dirba. Aš likau Buria -
tijoje”, – tęsė Bernardas. 

Pats Bernardas Lietuvoje baigė
tik pirmą klasę. Tremtyje mokėsi
vidurinėje mokykloje, ją baigęs stu -
dijavo Buriatijos žemės ūkio aka de -
mijoje. Būdamas Akademijos studen-
tu, vieną vasarą dirbo Lietuvoje ir
nuo to karto jo užsisakyta lietuviška
spauda pasiekdavo tolimąjį Sibirą. O
ir vėliau jis dažnai darbo reikalais
atvykdavo į Lietuvą. 

Šiuo metu Bernardas jau pensi -
ninkas. Darbą baigė Departamento
va dovu, buvo Buriatijos Respublikos
vyriausybės nariu. 

Paklaustas, ką mano apie dabar -
ti nį jaunimą ir ar yra tekę susitikti
su ,,Misija Sibiras” nariais, B. Raz -
gus atsako, kad ,,Misija  Sibiras” Bu -
riatijoje buvo tik  vieną vasarą. ,,Tai
daugiau ekskursija jaunimui, bet ir
ji reikalinga, kad dabartiniai vaikai
geriau pažintų lietuvių tautos liki -
mą. Bet tas pažinimas yra tik pavirši-
nis”, – mano pašnekovas.

B. Razgus pasakoja, kad šiais lai -
kais į Buriatiją lietuviai nebeatva -
žiuoja. Atvažiavę sovietmečiu – dirba
ir augina vaikus. ,,Tačiau ir pas mus
daug kas keičiasi, pamažu draugiš -
kumą keičia vakarietiškas gyvenimo
būdas. 

Turiu aprašęs savo gyvenimą,
tačiau vis tiek – geriau vieną kartą
pa  matyti, nei  šimtą  kartų  išgirsti.
Tad atvažiuokite”, – atsisveikinda -
mas pakvietė Bernardas.

Bernardas Razgus lituanistinių mokyklų seminaro dalyviams pasakoja apie mo-
kyklą tolimojoje Buriatijoje.                                             Laimos Apanavičienės nuotr.

ninkas. Visą savo gyvenimą dailinin -
kas aukojo lituanistikos ir kitokių
muziejinės reikšmės paminklų kau -
pi mui. K. Varnelis su žmona Gab -
riele 1998 m. grįžo į Lietuvą ir tėvy -
nei padovanojo visą savo kūrybą bei
rinkinį. Tautai skirti turtai buvo
rodomi Vilniuje, buvusiuose Pirklių
gildijos ir Mažosios gildijos namuose
Didžiojoje gatvėje, šalia Rotušės. 2003
m. Kazio Varnelio namai-muziejus
rinkinio savininkų sprendimu tapo
Lie tuvos nacionalinio muziejaus da-
limi.

Svarbiausią muziejuje rodomų
knygų rinkinio dalį sudaro leidiniai,
susiję su Lietuva, jos istorija. Pats
kolekcininkas ypač didžiavosi Prūsi -
jos kunigo, lietuvių kalbos tyrinėtojo
ir žodynininko Pilypo Ruigio vokiš -
kai 1735 m. parašyto veikalėlio  „Lie -
tuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių
tyrinėjimas” (,,Meletema”) rankraš -
čiu. Itin vertingas ir kolekcininkų
garbi namas „mažasis Šedelis” – tai
vo kie čių humanisto Hartmann Sche -
del „Kronikos” (,,Liber chronica -
rum”) 1497 m. leidimas. Pasak tyrinė-

tojų, ši knyga yra tarytum biblio te -
kos bibliofilinės kokybės rodiklis,
vos ne kiekvieno bibliofilo svajonė.

Išskirtinis parodos rodinys – net
keturi artilerijos modernizuotojo,
raketų idėjos autoriaus Kazimiero
Semenavičiaus „Didžiojo artilerijos
meno” leidimai lotynų, prancūzų,
vokiečių ir anglų kalbomis. Taip pat
paminėtini Žemaičių vyskupo Juo -
zapo Arnulfo Giedraičio į lietuvių
kalbą išverstas, 1816 m. Vilniuje iš-
leistas ,,Naujasis Testamentas”, 1713
m. pakartotinai išleistas Kons tanti-
no Sirvydo ,,Trijų kalbų žodynas” ir
kitos knygos.                               ELTA 

Kazys Varnelis (1998).
Algimanto Aleksandravičiaus nuotr.
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Triušiena
Triušio mėsytė yra minkšta, kva-

pi, turi skonį, auginama be hormonų,
be vitaminų. Ir tik todėl, kad triušiai
yra labai gajūs gyvūnai.

Mėsos pranašumas

Savo maistingumu, sultingumu,
švelnumu, skoniu ir organizmo gebė -
jimu pasisavinti triušieną pranoksta
visas kitas mėsos rūšis. Vertinant pa -
gal mitybos žinovų sudarytą lentelę,
triušienai skiriami 80–85 taškai iš
100, veršienai ir kokybiškai jautienai
– apie 75 taškai, o kiaulienai bei viš-
tienai – nuo 48 iki 58 taškų.

Dietinė triušių mėsa priklauso
vadinamajai baltajai mėsai. Ji išties
balta su rausvu atspalviu, beveik
neturi kvapo, yra minkšta, bet stan-
gri, neriebi, smulkių kaulų. Tai leng-
vai virškinama mėsa, skoniu šiek
tiek primenanti veršieną ar kiau -
lieną. Mėsinio triušio jauniklio mėsa
greitai iškepa ar išverda. Vyresnių ir
neriebių triušių mėsą reikia ma -
rinuoti, kad ji pasidarytų švelnesnė
ir minkštesnė. Tad perkant geriau
pasi rinkite mažesnius triušius. Tie-
sa, triu šienos kokybė labai priklauso
ir nuo triušių veislės, jų auginimo ir
aliejaus.

Maistinės savybės

Tinkamai auginami triušiai tarp
raumenukų turi nedidelius riebalų
sluoksnelius, kurie suteikia mėsai
dar daugiau minkštumo ir ,,marmu-
ri nį” poveikį. Vidutiniškai triu šie-
noje yra 84–85 proc. raumenukų.
Įdomu tai, jog gerokai daugiau, negu
turi arkliai, stambūs raguočiai, avys,
kiaulės, viščiukai. Kuo jaunesnis
triu šis, tuo mažiau jungiamojo audi-
nio turi mėsa – ji minkštesnė.

Savo chemine sudėtimi triušiena
pranašesnė už kitų gyvūnų mėsą.
Baltymų kiekis joje didesnis nei avie -
noje, jautienoje, kiaulienoje, veršie -
noje. Baltymuose randama net 19
nepakeičiamų amino rūgščių. Vita -
minų ir mineralų joje taip pat dau-
giau nei kitose mėsos rūšyse. Čia
gausu vitaminų PP, C, B6, B12. Pa -
vyzdžiui, vitamino PP kiekiu triu -
šiena jautieną lenkia net 2 kartus.
Triušienoje nemažai mineralinių me -
džiagų: fosforo, kalcio, geležies, kobal-
to, mangano, fluoro, kalio ir t. t. Ta-
čiau joje nedaug natrio chlorido – val-
gomosios druskos. Dėl šios savo savy-
bės triušiena ypač tinka dietinei mi-
tybai. Triušienos riebaluose, palygin-
ti su jautienos ar avienos, yra dau-
giau nesočiųjų riebalų rūgščių. Tai
mažai kalorijų turinti mėsa. Regu lia -
rus jos vartojimas palaiko normalią
riebalų apykaitų organizme ir mais  -
tin  gųjų medžiagų pusiausvyrą. Be to,
tai puiki profilaktinė ateosklerozės
priemonė, nes triušienoje labai ma -
žai lecitino, reguliuojančio choles-
terolio apykaitą ir laikomo natūraliu
kraujagyslių ,,valytoju”.

,,Mėsytė” ir kūdikiams, 
ir lakūnams

Pasaulio mokslininkai nustatė,
kad septynių mėnesių triušiukai į sa -

vo organizmą ,,neįsileidžia” herbici -
dų, pesticidų, stroncio, kitų radioak-
tyvių medžiagų. Kokybiška triušio
mė sa mažina laisvųjų radikalų kiekį
žmogaus organizme, gydo opas bei
kitas virškinamojo trakto ligas. Triu -
šiena labai tinka žmonėms po opera -
cijų, nes yra labai lengvai pasisavi-
nama – organizmas jos sugeba pa-
sisavinti net 96 proc.! Tai tikrai įspū-
dingas skaičius, žinant, kad jautie-
nos ar kiaulienos pasisavinama tik
60 proc. Kadangi triušiena turi mažai
riebalų ir cholesterolio, yra labai
maistinga ir švelni, dietologai pata-
ria ją valgyti sergant virškinamojo
trakto, skran džio, tulžies, kepenų
ligomis, turint pa didėjusį kraujo
spaudimą, ken čiant nuo alergijos.
Naudinga ji ir tokių profesijų žmo-
nėms kaip lakūnai, narai, sportinin-
kai, dirbantie siems su nuodingomis
medžiagomis ir kt. Taip pat ši mėsa
reikalinga už terštuose rajonuose gy-
venantiems žmonėms, vaikams ir
paaugliams, maitinančioms moti-
noms ir sene liams.

Triušio vidaus organų riebalai –

nuostabi bioaktyvi priemonė. Jie
gydo žaizdas, naudojami kaip odą
minkštinanti, niežėjimą slopinanti,
priešalerginė priemonė. Iš šių rieba -
lų gaminami kosmetiniai ir vaisti -
niai preparatai.

Tikras delikatesas

Triušio mėsa visada buvo laiko-
ma delikatesu ir dietiniu produktu.
Ji turi švelnų, vos juntamą, tačiau sa -
vi tą skonį, tad tiems, kuriems jis
nelabai patinka, į triušienos valgius
patariama dėti aštrių prieskonių ir
daug žalumynų. Maistui tinka visa
triušio mėsa. Jei naudojama visiškai
šviežia triušiena, ją siūloma palai -
kyti 1–2 dienas šaltai – tuomet ji tam-
pa skanesnė. Priekinė triušio da lis
yra liesesnė, o užpakalinė – riebes nė
ir maistingesnė. Užpakalinėje da lyje
yra mažiau jungiamojo audinio,
todėl ji minkštesnė ir švaresnė. Bū -
tent ši mėsa skiriama kepti ir patie -
kalams gaminti. Prieš kepant, triu -
šiena įtrinama druska su cukrumi
(rudu) ir prieskoniais: kvapiaisiais
pipirais, muškatais, cinamonu, gvaz -
dikėliais, mairūnais, kmynais, česna -

kais ir pan. Priekinė dalis tinkames -
nė troškinti arba malti. Prieš troški-
nant triušieną galima apkepinti įkai-
tusiuose riebaluose, kad susidarytų
graži rausva plutelė.

Triušį galima ir virti. Virti rei -
kia lygiai taip pat, kaip ir vištą. Sul -
tinį galima panaudoti padažams, sriu-
  boms arba ryžių garnyrui paruošti.
Valgiai dažniausiai gaminami iš viso
sukapoto triušio. Kapojama skersai, į
4 dalis arba porcijomis kartu su kau -
lais. Nuo kaulų minkštimas atskiria-
mas tik kai kuriems valgiams. Prieš
kepant riebaluose ar troškinant, triu -
šieną galima marinuoti vyne, gar -
dinti česnakais, čiobreliais. Triušie -
ną kepant orkaitėje, būtina rūpintis,
kad mėsa neperdžiūtų. Kepama pa -
pras tai 300 F temperatūroje apie 1 va -
landą. Ir kepdama, ir virdama mėsa
netenka maždaug 25 proc. savo svo-
rio. Prie triušienos patiekalų labai
tinka švelnaus skonio troškintos
arba virtos daržovės, salotų lapeliai,
pomidorų ir agurkų salotos, troškinti
burokėliai, vaisių kompotai.

Pagaminę triušienos patiekalą,

tikrai nenuvilsite šeimos narių. Te -
būnie tai skanus, nors gal ir nedaž-
nas valgis jūsų namuose.

Triušis su grybais ir vynu

Reikės: 1 triušio, šaukšto svies to,
1 šaukštelio aliejaus, 8 nedidelių svo-
gūnėlių, 1 sv. pievagrybių, puodelio
baltojo sauso vyno, petražolių, 4 pe-
letrūnų lapelių (tarragon) arba džio-
vintų, puodelio grietinėlės, drus kos,
pipirų.

Gabalėliais supjaustytą triušį
kep  kite įkaitintame aliejuje ir svies-
to mišinyje. Apkepusią mėsą išimki-
te ir keptuvėje toliau kepkite susmul-
kintus svogūnus, ketvirčiais supjaus-
tytus pievagrybius. Po 5 min. vėl su-
dė kite triušieną. Įberkite druskos,
pe letrūnų, petražolių, supilkite vyną
ir užvirinkite. Toliau troškinkite 325
F karštumo orkaitėje apie 1,5 valan-
dos. Kai mėsa iškeps, nupilkite susi-
dariu sį skystį, jį perkoškite ir dar
pavirin kite, kol jo liks 1/3. Tada su-
pilkite grie tinėlę ir dar pakaitinkite.
Padažu užpilkite triušieną. Garnyrui
patie kite keptų obuolių ir apkeptų
morkų.

Triušis su džiovintais 
vaisiais

Reikės: Vieno supjaustyto triu -
šio, pusės puodelio džiovintų abri -
kosų, 6 oz džiovintų slyvų, 1 poros
(leek), 2 morkų, 10 šaukštų migdolų
drožlių.

Marinatui: pusės puodelio obuo -
lių acto, 1 šaukšto druskos, pipirų, ru -
do cukraus, 1 lauro lapo.

Supjaustytą triušį užpilkite pa -
ruoš tu marinatu ir palaikykite per
naktį šaldytuve. Ant kepti skirto
indo dugno sudėkite griežinėliais
supjaus tytas morkas, ant jų mėsą,
tuomet – abrikosus, slyvas ir sup-
jaustytą porą. Užpilkite šiek tiek
marinato ir kepkite orkaitėje apie 1,5
valandos.

Marinatas kitaip:

Dubenėlyje įpilkite apie 1/2 puo -
delio aliejaus. Jame ištirpinkite apie
šaukštą rudo cukraus, tiek pat ,,Le -
mon pepper’’, sutarkuoto ar susmul -
kinto česnako skiltelę. Į šį marinatą
sudėkite triušienos gabalėlius. Lai -
kykite per naktį šaldytuve. Mėsą pa -
barstykite druska tik prieš kepant,
tada ji bus minkštesnė.

Triušiena baltajame padaže
(Stefanijos Stasienės)

Reikės: 1–1 1/2 sv triušienos, 1
svogūno, 5 kvapniųjų ir karčiųjų pi -
pirų, 1 lauro lapelio, 1 morkos, keleto
petražolių šakelių, 2 salierų lapkočių,
1 šaukšto sviesto, 3 šaukštų miltų, 2
šaukštų rūgščios grietinės, 1/4 šaukš -
telio tarkuoto muškato riešuto, drus -
kos.

Triušieną supjaustykite gaba   -
lais, nuplaukite ir sudėkite į kaistu-
vą. Užpilkite trupučiu pasūdyto van-
dens, kad gerai apsemtų. Palengva
vir kite, kol atsiras putų. Putas nu -
griebkite. Sudėkite supjaustytas
pries konines daržoves, prieskonius,
išskyrus muškato riešutą. Uždenkite,
palengva virkite, kol mėsa bus
minkšta. Mėsą išimkite ir uždengtą
laiky kite šiltoje orkaitėje.

Tuo tarpu keptuvėje ištirpinkite
sviestą, maišant supilkite miltus (tik
neparudinkite), užpilkite perkoštu
triušienos sultiniu. Suberkite tarkuo-
 tą muškato riešutą ir ant silpnos ug -
nies įmaišykite rūgščią grietinę. Drus-
 kos ir pipirus dėkite pagal skonį. 

Gautą padažą užpilkite ant triu -
šienos. Tinka raudonieji burokėliai,
ryžiai, makaronai.

Kiti patiekalai 
iš triušienos

Paprastai triušieną galima ga  -
minti ir kaip vištieną. Tinka bet ko-
kie vištienos receptai. Triušieną ke-
pame orkaitėje, ją troškiname su bul-
vėmis, paskaniname grietine; troški-
name su daržovėmis, su vynu ar be
jo; troškiname su ryžiais, su pomido-
rų pada žu. Belieka pasitelkti plačią
kiekvie nos šeimininkės vaizduotę.

Parengta pagal Rimą Marcin-
kevičienę
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Roma (ELTA) – Lietuvos amba-
sadorius Italijoje Petras Zapolskas
ambasadoje Romoje įteikė Lietuvos
valstybės apdovanojimą 2010 metų
pasaulio čempionato bronzos laimė-
tojos šalies vyrų krepšinio rinktinės
žaidėjui Jonui Mačiuliui. 

Šiuo metu Milano ,,Armani
Jeans” (Italija) klubui atstovaujantis
krepšininkas apdovanotas Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino or-
dino Komandoro kryžiumi. J. Mačiu-
lį pasveikino ir Lietuvių Bendruo-
menės Italijoje atstovai. 

Po apdovanojimo J. Mačiulis pa-
sidalijo savo sportinio gyvenimo įs-
pūdžiais ir pasirašė ant nuotraukų ir
krepšinio kamuolių Italijos lietuvių
bendruomenės Romos lituanistinės
mokyklos ,,Bitutė” vaikams, krepši-
nio sirgaliams.

Italijoje pagerbtas Lietuvos krepšininkas

Ūkio ministras D. Kreivys atsistatydina

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė,
diskutuodama dėl dirbtinio apvaisi-
nimo, nesutaria, leisti ar ne lytinių
ląstelių donorystę ne tarp partnerių,
išsiskiria ir nuomonės dėl embrionų
šaldymo. Dėl dirbtinio apvaisinimo
turės apsispręsti Seimas – Vyriausy-
bė Seimui ketina pateikti išvadą, ku-
rioje pritaria abiem įstatymo projek-
tams. 

Vyriausybė nepareiškė bendros
nuomonės dėl Pagalbinio apvaisini-
mo bei Dirbtinio apvaisinimo įstaty-
mų projektų ir juos ketina perduoti
svarstyti Seimui. Ministrų kabinetas
nesutaria dėl lytinių ląstelių ir emb-
rionų užšaldymo bei moters lytinių
ląstelių donorystės. Sveikatos apsau-
gos ministerija savo siūlomame įsta-
tymo projekte tai leidžia. Tuo tarpu
Darbo partijos narių Dangutės Miku-
tienės ir Vytauto Gapšio teikiamame
Dirbtinio apvaisinimo įstatymo pro-
jekte draudžiama lytinių ląstelių do-
norystė ir embrionų šaldymas. 

Šiuo metu dirbtinio apvaisinimo
sąlygas nustato sveikatos apsaugos
ministro įsakymas, kuriame numa-
tytas tik ne vyresnės kaip 45 metų
moters apvaisinimas jos sutuoktinio
ląstelėmis.

Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, vaisingumo sutrikimų

turi ir susilaukti vaikų be medikų
pagalbos negali kas penkta vaisingo
amžiaus pora. Lietuvoje oficialaus
nevaisingumo registro nėra. Lietu-
vos statistikos departamento duome-
nimis, vaikų neturi daugiau nei
55,000 vaisingo amžiaus šeimų, kas-
met jų padaugėja dviem tūkstančiais.
Tik mažiau nei pusė šių porų tiriasi,
ketvirtadalis jų ieško specializuotos
pagalbos ir tik maždaug 2 proc. porų
įveikia finansinius bei kitus apriboji-
mus ir siekia pagalbinio apvaisinimo.

Dėl dirbtinio apvaisinimo palikta 
apsispręsti Seimui                                   

Vilnius (DELFI.lt) – Šį pavasarį
Švietimo ir mokslo ministerija skyrė
222,000 Lt paramą išeivijos ir lietuvių
kilmės užsieniečiams, studijuojan-
tiems Lietuvos aukštosiose mokyklo-
se. Valstybinio studijų fondo komisi-
jos sprendimu 135 studentams skir-
tos stipendijos už studijų rezultatus,
o 53 iš jų – ir vienkartinės socialinės
išmokos. 

Vienkartinėms socialinėms iš-
mokoms bus panaudota beveik 43,600
Lt. Studentai, priklausomai nuo so-
cialinės padėties, gaus nuo 700 iki
1,100 Lt vienkartines išmokas. Likusi
suma – 178,700 Lt – skirta stipendi-
joms už studijų rezultatus mokėti.
Stipendijos dydis (nuo 150 iki 400 litų
per mėnesį) priklauso nuo praėjusio
semestro sesijos rezultatų vidurkio.

„Gavome 135 studentų prašymus,
visiems jiems parama buvo skirta, –

sakė Ilona Jacob, Valstybinio studijų
fondo Stipendijų ir finansinės para-
mos skyriaus vedėja. – Daugiausia
prašymų – 83 – pateikė studentai iš
Lenkijos.” 

Prašymų sulaukta iš 14 valstybių
piliečių, tarp kurių yra ne tik Lietu-
vos kaimyninių šalių gyventojų, bet
ir iš Kazachstano, Kanados, JAV, Iz-
raelio. 80 stipendijų už studijų rezul-
tatus skirta humanitarinių mokslų,
meno studijų ir socialinių mokslų
studentams. Jiems pavasario semest-
re bus išmokėta 105,200 litų. Biome-
dicinos, fizinių ir technologijų moks-
lų studentams skirtos 55 stipendijos.
Jiems bus išmokėta 73,500 litų.

Pasak I. Jacob, didžioji dalis stu-
dentų, prašiusių šios paramos, studi-
juoja Vilniaus ir Vytauto Didžiojo
universitetuose. 

Apie 15–20 proc. visų Lietuvos šeimų yra
nevaisingos ir negali susilaukti vaikų. 

Vilnius (BNS) – Į skandalą dėl
paramos savo buvusiam verslui pa-
tekęs ūkio ministras Dainius Kreivys
paskelbė atsistatydinantis iš pareigų,
tačiau teigė nesutinkantis su etikos
sargų išvada.

Ministras, priklausantis valdan-
čiajai Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijai, apie
atsistatydinimą pranešė po Vyriau-
siosios tarnybinės etikos komisijos
(VTEK) sprendimo, kad jis supainio-
jo viešuosius ir privačius siekius, kai
išleido jo motinos iš dalies valdomai
įmonei palankų įsakymą dėl Europos
Sąjungos (ES) paramos skyrimo. Šiai
įmonei anksčiau yra vadovavęs ir
pats D. Kreivys. Ministras sakė su
VTEK išvadomis nesutinkantis ir jas
skųsiantis teismui.

Ministras, kurį atsistatydinti ra-
gino ir prezidentė Dalia Grybauskai-
tė, sakė, kad pastaruosius du mėne-
sius buvo ,,užverstas melo lavina”.
,,Tikiuosi, kad po šios istorijos išva-

dos bus padarytos ir Lietuvos politi-
nis gyvenimas niekada nebus toks
pat. Kalbu apie įtakos grupių bandy-
mus paveikti viešuosius pirkimus ir
ES paramos skirstymą”, – sakė D.
Kreivys.

Anot D. Kreivio, jo parengta pa-
žyma premjerui atskleidė ,,ydingą
sistemą, kurioje glaudžiai susiję poli-
tikai, oligarchai ir kai kurios žinia-
sklaidos grupės”. ,,Tikiuosi, kad bus
priimti įstatymai, kurie šią ydingą
sistemą sugriaus”, – sakė ūkio minis-
tras.

Spaudos konferencijoje jis dėko-
jo ministrui pirmininkui Andriui
Kubiliui už galimybę dirbti jo ko-
mandoje, kuri, pasak ministro, priė-
mė ,,Lietuvos ekonomikai lemtingus
sprendimus siaučiant neregėto mas-
to ekonominei krizei”. Pabrėžęs, kad
į Lietuvą pavyko pritraukti stambių
užsienio investuotojų, D. Kreivys už-
siminė, kad ,,netrukus bus naujų ge-
rų žinių”. 

Paskirstyta parama išeivijos ir lietuvių
kilmės užsieniečių studijoms 

Lietuvos ambasadorius P. Zapolskas
(d.) įteikia apdovanojimą J. Mačiuliui.   

ELTA nuotr.

Aptartos verslo ir turizmo 
skatinimo galimybės

Atkelta iš 1 psl. turizmo srau-
tų duomenis, pamatysime, kad per 20
metų nuo Lietuvos ir JAV diplomati-
nių santykių atnaujinimo mūsų šalių
ekonominis bendradarbiavimas atsi-
lieka”, – sakė jis.

Lietuvos ir JAV ekonominių ry-
šių apžvalgą pristačiusi Lietuvos ge-
neralinė garbės konsulė Ohio, India-
na ir Kentucky valstijose Ingrida
Bublienė pažymėjo, kad JAV importo
rinkoje Lietuva užima tik 82 vietą, o
Lietuva į JAV eksportuoja mažiau
nei į Kiniją.  

„Lietuva neišnaudoja savo pre-
kybinių galimybių santykiuose su
JAV. Lietuviams reikia agresyviau
žengti į JAV rinką. Tai turėtų padėti
ir naujai sukurtas Lietuvos įmonių
ekonominių siekių atstovavimo JAV
modelis, pagal kurį įmonėms įeiti į
JAV rinką padės profesionalias pas-
laugas teikiantis viešosios įmonės
‘Eksportuojanti Lietuva’ parinktas
tarpininkas”, – sakė I. Bublienė. Šiuo
tarpininku tapo neseniai Čikagoje
užregistruota I. Bublienės vadovau-
jama bendrovė „Lietuvos prekybos
biuras”.

Lietuvos diplomatinių atstovy-
bių vadovų ir garbės konsulų susiti-
kime tartasi, kaip šį naują įmonių at-
stovavimo modelį pritaikyti prakti-
koje. Svarstyta, kaip rasti geriausią
pasirinkimą suteikiant viešas ir mo-
kamas paslaugas. Sutarta, kad nuo
šiol garbės konsulų ir Lietuvos diplo-
matinių atstovybių JAV gaunami ko-
mercinio pobūdžio paklausimai, to-
kie kaip prašymai atlikti profesiona-
lius rinkos tyrimus ar suteikti teisi-
nes paslaugas, bus nukreipti į „Lie-
tuvos prekybos biurą”. Tuo tarpu
diplomatinės atstovybės rūpinsis
strateginiais Vyriausybės įgyvendi-
namais verslo projektais, investicijų
į Lietuvą pritraukimu, makroeko-
nomine šalies analize ir kitais vie-
šuosius siekius atitinkančiais užda-
viniais.

Kaip vienas tokių uždavinių su-
sitikime aptartas Lietuvoje įgyvendi-
namų integruotų mokslo studijų ir
verslo centrų (slėnių) projektas. Su
jais garbės konsulus supažindino vie-
šosios įstaigos „Saulėtėkio slėnis” di-

rektorius Andrius Bagdonas. Susiti-
kime sutarta ir dėl konkrečių toles-
nių žingsnių – Lietuvos garbės kon-
sulas Texas valstijoje William Allt-
man, savo profesinėje veikloje užsi-
imantis panašių slėnių plėtra, tarpi-
ninkaus užmezgant ryšius su Uni-
versity of  Houston slėniu.

Susitikime taip pat daug dėme-
sio skirta turizmui. Garbės konsulai
pateikė pasiūlymų ir pastabų esamai
šalies turizmo strategijai, pagal ku-
rią JAV rinka kol kas priskirta tik
trečiam svarbiausių šalių sąrašui.
Tai atsispindi šiandieninėje statisti-
koje – iš JAV atvykstantys turistai
sudaro 2,3 proc. visų į Lietuvą atvyk-
stančių turistų.

„Išvykstamojo JAV turizmo rin-
ka auga. Remiantis Pasaulio turizmo
organizacija, statistinis amerikietis
yra antras labiausiai išlaidaujantis
turistas pasaulyje. Būtų neprotinga
tuo nepasinaudoti jau vien dėl to, kad
JAV rinkoje Lietuva turi net kelias
unikalias tikslines grupes – Ameri-
kos lietuvius ir litvakus. Tačiau net
daugelis lietuviškų šaknų turinčių
amerikiečių niekada nebuvo Lietu-
voje. Būtų galima surengti reklaminę
kampaniją juos pasiekti, tačiau per
20 metų to nei karto nebuvo padary-
ta”, – sakė garbės konsulas New York
valstijoje Rimantas Česonis.

Ūkio ministerijos Eksporto ir in-
vesticijų departamento direktorė Ži-
vilė Kriščiūnienė Lietuvos garbės
konsulams pristatė šiuo metu per-
žiūrimą šalies turizmo strategiją.

Susitikime sutarta, kad Lietuvos
garbės konsulai JAV suburs darbo
grupę pasiūlymams dėl Lietuvos tu-
rizmo strategijos JAV atžvilgiu pa-
rengti.

Kovo 6 d. LR ambasadorius Ž. Pa-
vilionis dalyvavo St. Petersburg Lie-
tuvių Bendruomenės surengtose Ko-
vo 11-osios iškilmėse ir šv. Mišiose,
susitiko su Florida valstijoje išrinktu
JAV Kongreso nariu Gus Bilirakis
bei vienos logistinės įmonės atsto-
vais, kuriems pristatė galimybes per
Lietuvą į Afganistaną vežti NATO
Tarptautinių saugumo paramos pa-
jėgų (International Security Assis-
tance Force, ISAF) krovinius.
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L I E T U V A PA S A U L I S
Lietuvos prekybininkai teigia,

kad balti centai apsunkina jų darbą.
Bet išimti centų iš apyvartos neketi-
nama – šis Lietuvos banko siūlymas
palaikymo nesulaukia. Tiesa,  ban-
kas išimti centus iš apyvartos siūlo
ne dėl jų keliamų nepatogumų, o to-
dėl, kad jų kaldinimas gerokai viršija
monetų vertę. Lietuvos banko atsto-
vai apgailestauja, kad dar prieš kele-
rius metus kilusi idėja išimti iš apy-
vartos 1, 2 ir 5 ct monetas ir galutinę
mok-tiną sumą už pirkinius apvalin-
ti iki 10 ct nesulaukė daugumos ša-
lies gyventojų pritarimo.

***
Praėjusį savaitgalį Vilnius džiau-

gėsi pavasarį pranešančia švente –
tradicine Kaziuko muge. Šiemet apie
1,500 meistrų, ūkininkų ir amatinin-
kų pasižymėjo išradingumu kviesda-
mi praeivius įsigyti įvairiaspalvių
verbų ir netradicinių liaudies meno
dirbinių bei skanėstų. Jau šimtme-
čius sostinėje rengiama Kaziuko mu-
gė šiemet neregėtai išsiplėtė. Šiųme-
tinis renginys išsiskyrė tuo, kad be-
veik nebeliko menkaverčių kiniškų
prekių, o ant prekystalių puikavosi
tik pačių liaudies meistrų, amatinin-
kų ir kitų menininkų dirbiniai ar
ekologiški gaminiai, skanėstai. Tie-
sa, ne visi mugėje apsilankiusieji grį-
žo pilnais krepšiais – daugelis apgai-
lestavo, kad kai kurių norimų daiktų
šiuo metu tiesiog negali įpirkti. 

***
Vasario 17 d. Visagine vyko Ru-

sijos ambasados renginys, kurį orga-
nizatoriai pavadino informaciniu-
konsultaciniu susitikimu. Visagine
sklido kalbos, kad diplomatai atva-
žiuoja Lietuvos piliečių kviesti daly-
vauti tėvynainių sugrąžinimo prog-
ramoje, kuri vykdoma jau keletą
metų. Kremlius žada finansinę para-
mą, o po metų – Rusijos piliečio pasą.
Visaginiečius, žinoma, domina Kali-
ningrado srityje dygstanti atominė.
„Žmogus turi susirasti laisvą darbo
vietą Kaliningrado srities duomenų
bazėje ir ją nurodyti anketoje”, – kal-
bėjo Rusijos ambasados Lietuvoje
Konsulinio skyriaus laikinosios gru-
pės vadovė Natalija Kandinskaja.

***
Po šalčių šoktelėjusios sąskaitos

už šildymą didina Lietuvos gyvento-
jų, įmonių ir įstaigų skolas už šilu-
mą. Kai kuriuose šalies miestuose
įsiskolinimai, palyginti su pernykš-
čiais, pašoko nuo 10 proc. iki ketvir-
tadalio. Dalis skolų tempiasi dar nuo
praėjusio šildymo sezono. Vilniuje

įsiskolinimas yra 40 mln. litų, įverti-
nant tai, kad Vilniuje yra 195,000 bu-
tų, vienam butui tenka 200 litų skola.
Daugiau nei pusė skolos tenka įvai-
rioms įstaigoms ir įmonėms, iš pasta-
rųjų nemaža dalis pertvarkomos ar-
ba bankrutuoja. Lietuvos šilumos tie-
kėjų sąjunga numato, kad kitas šildy-
mo sezonas bus brangiausias šalies
istorijoje. Šilumininkai siūlo skatinti
šilumos ūkio perėjimą nuo dujų prie
biokuro. Esą tai padėtų sumažinti šil-
dymo sąskaitas.

***
Vilniaus Gedimino technikos

universiteto mokslininkai nustatė,
kad Gedimino prospekto atnaujini-
mui panaudotos medžiagos nepritai-
kytos Lietuvos klimatui. Gedimino
prospekto atnaujinimas kainavo 100
mln. Lt. Tyrimai paaiškino, kodėl
kiekvieną žiemą, spustelėjus šalčiui,
dalis pagrindinės Vilniaus gatvės
grindinio subyra. Sostinės valdžios
atstovai sako, jog jeigu Gedimino
prospekto trinkelės netinkamos Lie-
tuvos klimatui, tai reiškia, jog pros-
pekto atnaujinimą reikėtų atlikti iš
naujo. Esą padarytą žalą savivaldybė
turėtų išsireikalauti iš žmonių, atsa-
kingų už tai, kad darbams naudotos
netinkamos medžiagos. Prospekto
atnaujinimas prasidėjo 2002 m., kai
miestui vadovavo Artūras Zuokas.
Darbai truko maždaug 6 metus.

***
Didžiausio Lenkijos naftos susi-

vienijimo ,,Orlen” valdomai bendro-
vei ,,Orlen Lietuva” (buvusi ,,Mažei-
kių nafta”) dėl galimai neteisėto įren-
ginio naudojimo gali tekti susimo-
kėti. Septyni fiziniai asmenys už
išradimą iš ,,Orlen Lietuvos” nori
prisiteisti beveik 40 mln. litų. Ieško-
vų teigimu, tokia suma susidarė nuo
1996 iki 2010 m. Rusijos pilietis Mi-
chail Basin ir dar 6 Lietuvos išradė-
jai Šiaulių apygardos teismui pateikė
naują ieškinį, byloje trečiąja šalimi
įtraukta Lietuvos Vyriausybė, kuri
yra buvusi ,,Orlen Lietuvos” akci-
ninkė. 

***
Per du mėnesius, sausį ir vasarį,

buvo pateikta 70,000 darbo pasiū-
lymų, o 50,000 pasiūlymų atsisakyta.
Žinovai teigia, kad reikia peržiūrėti
socialinę sistemą, jog  nebūtų suku-
riami skurdo spąstai, o pakopinė so-
cialinės paramos sistema užtikrintų
pakankamas paskatas grįžti į darbo
rinką. Kovo pradžioje šalyje iš viso
buvo įregistruota 306,100 bedarbių,
arba 14,16 proc. šalies darbingo am-
žiaus gyventojų.

Jungtinių Valstijų prezidento
Barack Obama administracija svars-
to galimybę pradėti naudoti strategi-
nes naftos atsargas. Kaip pranešė
JAV valdžios atstovai, degalų kainų
augimą paskatino sumažėjęs naftos
tiekimas iš Artimųjų Rytų šalių. Naf-
tos kainos pastarosiomis dienomis
dėl neramumų kai kuriose šalyse-tie-
kėjose jau viršijo 100 JAV dolerių už
barelį ribą. Manoma, kad valstybinio
atsargų fondo, kuriame prikaupta
per 700 mln. barelių naftos, naudoji-
mas gali sustiprinti nacionalinį sau-
gumą ir užkirsti kelią naftos produk-
tų deficitui arba jį sumažinti.

***
Jungtinių Valstijų darbo depar-

tamentas pranešė, kad šių metų va-
sarį, palyginti su 2011 m. sausiu, JAV
nedarbas sumažėjo nuo 9 iki 8,9
proc., beveik iki mažiausio lygio per
dvejus metus. Nedarbas šalyje mažė-
ja jau trečią mėnesį iš eilės. JAV dar-
bo departamento duomenimis, dau-
giausia darbo vietų sukurta pramo-
nės gamybos, statybos, verslo pas-
laugų ir transporto sektoriuose.
Valstybės sektoriuje panaikinta 30,000
darbo vietų, daugiausia nuo praėjusių
metų lapkričio. Vidutinis atlyginimas
padidėjo 1 centu per valandą.

***
Japonijos  bendrovė ,,Mazda”

pranešė, kad Šiaurės ir Centrinėje
Amerikoje atšaukia 65,000 automobi-
lių. ,,Mazda” atstovas pranešė, kad
buvo 20 atvejų, kai pardavėjai auto-
mobilių vėdinimo sistemoje aptiko
voratinklių. Bendrovė teigia, kad jie
gali padidinti spaudimą degalų tal-
poje, dėl to gali atsirasti įskilimų ir
kilti gaisras. Jungtinėse Valstijose at-
šaukiami 50,000 2009–2010 m. modelių
,,Mazda 6” automobilių, dar 15,000
automobilių bus atšaukti Kanadoje,
Meksikoje ir Puerto Rike. 

***
Automobilių susivienijimas

,,Nissan” šiais metais investuos 1,05
mlrd. JAV dol. į Meksikos automobi-
lių pramonės plėtrą. Lėšos bus skir-
tos keturių naujų modelių, pirmiau-
sia ,,March”, gamybai. Planuojama
kasmet pagaminti iki 60,000 automo-
bilių, iš kurių 70 proc. bus eksportuo-
jama. Meksikos pasirinkimas nėra
atsitiktinis, nes ši Lotynų Amerikos
šalis užima strateginę padėtį regione
ir jai būdingas palankus investicinis
klimatas. 

***
Pasaulinės maisto kainos vasarį

išaugo iki rekordinio lygio, skelbia
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės
ūkio organizacija (FAO). FAO skai-
čiuojamas maisto kainų indeksas va-
sarį augo aštuntą mėnesį iš eilės.
FAO indeksas, kuris sudaromas atsi-
žvelgiant į 55 būtiniausių maisto pro-
duktų kainas, vasarį sudarė 236
punkto, tai yra aukščiausias lygis
nuo 1990 m., kai šis indeksas buvo
pradėtas skaičiuoti. Labiausiai vasa-
rį išaugo pieno produktų ir grūdų
kainos. 

***
JAV bendrovė ,,McDonald’s” pra-

rado didžiausio pasaulyje greito
maisto tinklo vardą, jį perleisdama
daugiau užkandinių turinčiai ,,Sub-
way”. Vis dėlto ,,McDonald’s” vis dar
lenkia šią pagal pardavimus. Praėju-
sių metų pabaigoje ,,Subway”, kurios
metinės pajamos siekė 15,2 mlrd. JAV
dol., turėjo 33,749 greito maisto už-
kandines pasaulyje, o ,,McDonald’s”
tuo pačiu metu – 32,737. Pirmąją už
JAV ribų prekyvietę Bahreine 1984
m. atidariusi ,,Subway” dabar viltis
sieja su Kinija, kurioje 2015 m. pla-
nuojama greito maisto tinklą išplėsti
iki 500. Dabar šioje valstybėje yra 199
,,Subway” užkandinės.

***
Įsigyti butą Didžiojoje Britanijo-

je labiau apsimoka, nei jį nuomotis.
Taip yra todėl, kad būsto paskolos
metinės palūkanos šiuo metu yra itin
mažos (siekia 5 proc.). Dvylikoje Bri-
tanijos miestų nuomos kaina didesnė
už įmoką bankui 20 proc. Net Londo-
ne, kur nuomos kaina didžiausia
Jungtinėje Karalystėje, nuomotis bu-
tą yra 14 proc. brangiau, nei jį pirkti.
Tačiau, žinovų teigimu, būsto pasko-
lų palūkanoms padidėjus vos 1 proc.,
padėtis iš esmės pasikeistų, tada būs-
tą labiau apsimokėtų nuomotis. 

Berlynas (ELTA) – Vokietijos auto-
mobilių gamintoja ,,Audi” pranešė,
kad dėl padidėjusių pardavimų Kinijoje
ir Jungtinėse Valstijose jos pelnas per-
nai išaugo dvigubai. ,,Audi” taip pat
yra ypač optimistiškai nusiteikusi dėl
šių metų rezultatų. Bendrovė siekia šie-
met padidinti pardavimus 10 proc. iki
1,2 mln., aplenkti ,,BMW” ir tapti di-
džiausia pasaulyje prabangių automo-
bilių gamintoja. ,,Audi” planuoja ir to-
liau plėstis Kinijoje ir JAV, taip pat
įžengti į besivystančias rinkas – Indiją ir
Rusiją.                                 ELTA nuotr.

,,McDonald’s” teigia, kad tinklas ir
toliau auga, tačiau svarbiausias jo tiks-
las yra geresnė kokybė, o ne dydis.  

Reuters nuotr.

Londonas (ELTA) – Didžiojoje Britanijoje galima apžiūrėti brangiausią pa-
saulyje paveikslą. Pablo Picasso paveikslas ,,Nude, Green Leaves and Bust” (,,Ap-
sinuoginusi biusto ir žaliųjų lapų fone”) buvo nutapytas 1932 m. Šis paveikslas
New York ,,Christie’s” aukcione pernai parduotas už rekordinę sumą – 106 mln.
dol. Paveikslą galima apžiūrėti Londono ,,Tate Modern” muziejuje.    ELTA nuotr.
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Būsime asmeniškai įspėti

Kartais atsitinka taip, kad vi-
siš kai netikėtai ir staiga žmo-
nes už klum pa pavojingos ne-

laimės, kurias sukelia gamta kaip
vėjo sūkuriai, lietūs, gaisrai, sniegas,
žemės drebė ji mai arba pačių žmonių
įvykdyti išpuoliai. Tokiu atveju žmo-
nės pa simeta, nežino ką daryti, už ko
grieb tis, kaip išeiti iš susidariusios
padė ties. Tuojau pat niekas neprane-
ša, ką daryti, kur eiti, važiuoti, slėp-
tis ir kiek ilgai tęsis už klupusi ne-
laimė.

Bet greitu laiku su savo išminti-
mi mums į pagalbą atskubės vėliau-
sia technologija. Jau žinome, kad
technologija nuolatos vis tobulinama
ir pritaikoma žmonių gerovei, kas
pa lengvina jų gyvenimą. Tad pažiū-
rėkime, kaip ši vėliausia technologi-
ja bus panaudota ir kaip ji bus pri-
taikyta žmonėms nelaimės atveju.

Rankinis telefonas

Šiandieniniai žmonės, net ir vai -
kai, plačiai naudoja rankinius tele-
fonus (taip šiame straipsnyje jie bus
vadinami). Juos naudojant, gali me
ne tik kalbėti, bet ir nusiųsti žinu tę,
nuotraukas, naršyti internete, pa -
skaityti savo elektroninį paštą.

Šiuo telefonu įmanoma sužinoti,
koks laikas ir oras kitose valstybėse.
Be to, jis turi kalendorių, skaičiuotu-
vą (calculator). Labai svarbu, kad juo
galima nemokamai nelaimės atveju
pasiekti policijos 911 centrą ir papra -
šyti greitosios pagalbos. Vienu žo -
džiu, nesvarbu, kur esi, gali pasi nau -
doti visais rankinio telefono patogu-
mais.

Naujovė

Nesigilindamas į technines
smulk menas, „Draugo” skaitytojus
bandysiu supažindinti su dar viena
naujove. Prie anksčiau išvardintų
ranki nio telefono patogumų greitu
laiku bus pridėta nieko telefono
savininkui nekainuojanti dar viena
naujovė, ku rią paruošė Federal Com-
munication Commission (FCC), ir
nustatė gaires, kaip jos privalės būti
įvykdytos. Gai rės nurodo, kad į kiek-
vieną rankinį telefoną, nesvarbu,
kur žmogus bebūtų, būtų išsiųsta
žinutė apie būsimas ir jau įvykusias
nelaimes. Prie nelaimingų atsitiki-
mų priskiriamos gamtos ne laimės:
smarkūs lietūs, pot vyniai, vė jo sūku-
riai, žemės drebėjimai, sniego pūgos,
žaibai, ugnikalnių išsiveržimai ir kt.

Ypač bus kreipiamas dė mesys į tero-
ristų išpuolius.

Šiuos pranešimus turės teisę
žmo nėms perduoti federalinės įstai-
gos, valstijų ir miestų savivaldybės.
Jos neš pilną atsakomybę už žinių
tiks lumą, surinkimą ir persiuntimą.
Įspėjimo žinios nebus siunčiamos
per visą Ameriką į visus nešiojamus
telefonus tuo pačiu laiku, bet tik
tiems žmonėms, kurie yra arti gre-
siančios ar jau įvykusios nelai mės.
Žinia bus pasiųsta ne tik vieti niams
gyventojams, bet ir svečiams bei tu-
ristams, besilankantiems nelai mės
vietovėje. Ji praneš, kur įvyko, kas
įvyko, kokio dydžio ir ką daryti, no -
rint apsisaugoti nuo nelaimės. Žino -
ma, telefonas duos garsinį signalą,
kad žinutė jau atsiųsta ir reikia ją
patikrinti.

Pirmieji žingsniai

Tokio milžiniško ir sudėtingo
plano įvedimas per visą JAV nebus
lengvai įgyvendinamas. Todėl prieš
pradedant jį išplėsti po visą kraštą,
pirmiausia bandymai bus pradėti
vyk dyti mažu mastu. Į šią sistemą
bus įjungti ir 911 centrai.

Pirmieji žingsniai jau paruošti
ir pradėti vykdyti San Diego apygar-
doje (county), California valstijoje.
Šią apygardą, į kurią įeina San Die-
go miestas su priemiesčiais, parin-
ko neatsitiktinai. San Diego apylin-
kė yra kurortinė vieta, čia labai
geras klimatas, beveik ištisus metus į
šį miestą ir jo apylinkes atvyksta
daug turistų, atostogautojų ir vers-
linin kų. Atvykusieji neturi stalinių
telefonų, bet tikriausiai su savimi
nešiojasi rankinius telefonus. Todėl
norima pažiūrėti, patikrinti, ar ir
šiuos žmones bus įmanoma įspėti
apie gresiančius arba jau įvykusius
pavojus.

Įspėjimus apie šiuos pavojus bus
galima pasiųsti ir į bet kokio dydžio
geografinę vietą – valstybę, valstiją,
didelius miestus ar tik miesto dalį,
priemiesčius, miestelius, kaimus.
Visi telefonai, tuo metu esantys pavo-
jaus plote, gaus įspėjančią žinią.

Įspėjimo sistema įdomi tuo, kad
yra lanksti ploto atžvilgiu. Kaip jau
anksčiau minėjau, plotas gali apimti
visą miestą, tik mažą miesto dalelę
arba tik kelis miesto blokus. Nau do-
jant geokodą, įspėjimas bus pasiųstas
tik tiems, kurie gali būti tiesiogiai
paliesti nelaimės. Šis pranešimas
pasieks ir visus kitus žmones, į tą
nelaimės paliestą vietovę atvykusius
iš kitų vietovių.

Kaip veikia geokodas?

Geokodas yra pagrįstas antenų
bokštų išdėstymu po visą kraštą, nes-
varbu, kokios rankinių telefonų ben-
drovės jais naudojasi. Išdėstymas
panašus į bičių korį. Įvykus nelaimei
ir nustačius jos vietą, geokodas su-
randa arčiausiai prie nelaimės vietos
esantį antenos bokš tą, per kurį tuo-
jau pat telefono savi ninkams siunčia-
mi įspėjimai. Žinu tės siunčiamos ne
telefono radijo bangomis, bet per
sąsajos įtaisą CMAS (Commercial
Mobile Alert System). Šią technologi-
ją naudoja viešosios apsaugos įstai-
gos (public-safety), kad galėtų siųsti
įspėjimus telefonų savi ninkams. Ši
paslauga nėra įtraukta į telefonų abo-

nentinį mokestį – ji gaunama veltui.
Dėl aiškumo paimkime vieną pa -

vyzdį. Sakykime, kad kažkur greitke-
lyje įvyko didelė sunkvežimio, pa -
krauto pavojingais chemikalais, ava -
rija. Kelias uždarytas. Panaudojus
geokodą, labai greitai surandamas
ar čiausiai prie avarijos vietovės
esan tis antenų bokštas. Per šio bokš-
to antenas įmanoma pasiųsti žinutes
visiems žmonėms, kuriuos pasiekia
antenų radijo bangų signalas. Taip
keliaujantieji pavojingu greitkeliu
turės galimybę pasirinkti kitą saugų
kelią, aplenkiant nelaimės vietą. Ži -
nutė pasieks ne tik automobiliuose
esančius žmones, bet ir tos apylinkės
gyventojus, kurie bus įspėti apie pa-
vojingus chemikalus ir pasiruošimą
galimam laikinam išsikraustymui.

Pabaigai

Kaip minėjau, atlikus pirmuo-
sius bandymus ir pašalinus visus sis-
temos nesklandumus, ši nauja įspė -
jimo sistema bus plečiama bei
įgyvendinama palaips niui. Šios nau-
jos, asmeniškos įspė jimo technologi-
jos laukime ir mes, nesvarbu, kur be -
būtume.

Viktoras Jautokas – ryšių inži-
nierius, žurnalo ,,Technikos žodis”
redaktorius, ALIAS narys, buvęs jos
pirmininkas, JAV LB narys.

VIKTORAS JAUTOKAS

Lietuvos mokslininkai turi kuo
nustebinti pasaulį

Dviejų svarbių Lietuvos šven-
čių – Vasario 16-osios ir Kovo
11-osios – progomis pirmą

kartą šalyje surengta įspūdinga erd-
vinio vaizdo (trimačių) hologramų
kolekcijos paroda. Ši Marijampolės
kultūros centre surengta paroda – tai
žinios Lietuvai skelbimas: mūsų ne-
priklausomos valstybės mokslinin-
kai stovi vienoje gretoje su JAV, Ka-
nados, kitų šalių lazerinių techno-
logijų protais. 

Vos trylika darbuotojų turinti ir
Vilniuje įsikūrusi ,,Geola Digital”
bendrovė gamina pasaulyje unika-
lius produktus – skaitmenines holo-
gramas. Spalvoti, judantys lietuvių
sukurti paveikslai yra iškeliavę į
Australijos, Vokietijoje, Ispanijoje,
Didžiosios Britanijoje muziejus. Ju-
dančių paveikslų užsiprašo reklamų
kūrėjai, užsienio menininkai, o štai
Turkijos gynybos ministerijos pada-
linys į lietuvius kreipėsi prašydamas
pagaminti kartografinį žemėlapį.

Dabartinė įmonės pradininkė,
iki 2007 m. gyvavusi bendrovė ,,Geo-
la” pirmąją pasaulyje skaitmeninę
hologramą optiniu lazeriu pagamino
1999 m. ,,Geola Digital” direktorius
Stanislovas Zacharovas pabrėžia,
kad net ir dabar visame pasaulyje šią
technologiją naudoja tik trys įmonės.

,,Amerikiečiai, kurie skaitmeni-
nę hologramą sukūrė keliais mėne-
siais vėliau negu mes, šiuo metu ga-
mina kartogramas Pentagonui, o ka-
nadiečiai dirba su Hollywoodu”, –
pasakoja įmonės vadovas dr. S. Za-
charovas.

Jis neabejoja, jog, jei dirbtų JAV,
būtų pasiekę tikrai ne mažiau nei
šios bendrovės. Texas valstijos sos-

tinėje Austin mieste 1996 metais Mas-
sachusetts Institute of  Technology
instituto mokslininkų įkurta ameri-
kiečių bendrovė „Zebra Imaging
Inc.” gerai žinoma daugelyje šalių,
kaip ir Kanados Quebec valstijos
Gatineau mieste veikianti panašią
produkciją gaminanti įmonė „Rab-
bitHoles”. 

Apie dvi dešimtis produktų už-
patentavusi Lietuvos įmonė kasmet
ieško vis naujų nišų. Prieš dvejus
metus ,,Geola Digital” nusprendė pri-
artėti prie paprastų pirkėjų ir pa-
siūlė naują paslaugą – į skaitmeninę
hologramą perkelia mobiliuoju tele-
fonu nufilmuoto žmogaus portretą.
Tokią hologramą su apšvietimo sto-
veliu, kainuojančią apie 100 dolerių,
,,Geola Digital” klientams iš viso pa-
saulio siūlo per tarptautinę elektro-
ninės prekybos svetainę eBay.com.

Šią parodą į Marijampolę pasi-
kvietusios asociacijos „Sūduvos kul-
tūros fondo” atstovai įsitikinę, kad
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios da-
tos gali būti            Nukelta į 13 psl.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

San Diego miesto apygardoje vykdomi bandymai, įspėjantys apie ne laimes.

S. Zacharovas įsitikinęs, kad Lietuvos
mokslininkai ir gabūs, ir išradingi.



Lietuvos mokslininkai turi kuo
nustebinti pasaulį
Atkelta iš 12 psl.    papuoštos ne tik
Jono Basanavičiaus vardu, Vinco
Kudirkos tautiška giesme, liaudies
daina ar šokiu. Šios datos turi būti
puošiamos ir šių dienų pasiekimais,
šių dienų kūrėjų, mokslininkų, me-
nininkų vardais. Paroda rodo, ką Lie-
tuvos žmonės, nesiskųsdami ir ne-
niekindami savo valstybės, kuria
kasdien, kuo jie garsina savo šalį ir
kuo garsėja pasaulyje, kokių gabių
žmonių turime.

Parodos atidarymo metu S. Za-
charovas pristatė parodoje esančius
darbus, šios technologijos galimybes
ir atsakė į daugelį dominantį klausi-
mą: „Kaip įmanoma sukurti tokį ste-
buklą?” Ši aukštųjų technologijų pa-
roda suteikia galimybę pamatyti tai,
ko tikriausiai nepamatysi net muzie-
juje ar gamtoje.

Ypač vertingi muziejų rodiniai,
kuriuos dėl didžiulės vertės nesaugu
rodyti muziejuose, gali būti beveik
„paliečiami” hologramų dėka. Vie-
nas jų yra Ispanijos nacionalinis tur-
tas – karūna, kuri dėl savo vertės net
nerodoma muziejuose ir ją galima
pamatyti tik tokių technologijų dėka. 

Dar vienas įdomus parodos ro-
dinys – baltasis ryklys, kuris negyve-
na nelaisvėje ir jo negalėtum pama-
tyti net garsiausiuose pasaulio ak-
variumuose. Parodos hologramoje –
jis tarsi gyvas, erdvinis vaizdas išties
perduoda šio gyvūno didybę. Taigi
tiek mokslui, technikai, tiek kultū-
rai, menui ir kitoms sritims ši tech-
nologija suteikia neribotas galimy-

bes, kurias, anot dr. S. Zacharovo, ga-
li apriboti tik vaizduotės stoka. 

Algis Vaškevičius – Lietuvos žur-
nalistas, ilgametis ,,Draugo” ben-
dradarbis.
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Dr. PETRAS V. KISIELIuS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

630-941-2609

VIDAS J. NEmICKAS, m.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOSCHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

EDmuNDAS VIŽINAS, m.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKIŲ LIGOS

ARAS ŽLIOBA, m.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EuGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

PARDuODAmA 2,26 ha miško 
Lazdijų�raj.,�Kapčiamiesčio�seniūnija,
Kareivonių�kaime�prie�ežero�Niedus.
Kelias�asfaltuotas,�yra�elektra.�Kaina
sutartinė.�Tel.�370-37-392179

Baltasis ryklys atrodo tarsi gyvas.

Ši Ispanijos monarchų karūna nerodoma
jokiuose muziejuose.

Ar prisivilios Lietuva
5 milijonus svečių? 

Edvino Minkštimo pavardė tur-
būt yra girdėta daugeliui Ame-
rikoje gyvenančių tautiečių –

šis pianistas yra koncertavęs ne tik
žymiausiose pasaulio koncertų sa-
lėse, bet ir lietuvių bendruomenės
renginiuose, šventėse. Tačiau šįkart
su daugybę apdovanojimų laimėju-
siu pianistu, laikomu vienu perspek-
tyviausių Europos talentų, kalbė-
jomės ne apie muziką, o apie mums
visiems rūpimus dalykus – lietuvy-
bę, patriotiškumą. Edvinas yra iš tų
žmonių, kuriems šie žodžiai yra ne
abstrakčios sąvokos, o reikšmingos
vertybės. Tai jis dar sykį patvirtino
tapdamas neseniai įsikūrusios ,,Glo-
balios Lietuvos lyderių” (GLL) orga-
nizacijos valdybos nariu. 

GLL yra ne pelno siekianti nepo-
litinė organizacija, burianti Lietuvo-
je gyvenančių lietuvių protus, suge-
bėjimus, stiprinti išvykusiųjų grįž-
tamąjį ryšį su Tėvyne. Buvo įdomu
sužinoti, kas garsų muziką atvedė į
šią organizaciją. 

,,Pats gyvenu ir dirbu New York,
todėl gerai žinau, kaip svarbu yra
palaikyti ryšį su meno ir kūrybos
atstovais, kolegomis iš Lietuvos”, –
sakė E. Minkštimas. „Manau, jog
pats laikas pradėti žiūrėti į viską ge-
ranoriškai – tiek gyvenantiems Lie-
tuvoje, tiek žmonėms, girdintiems
apie Lietuvą. Esame kūrybinga, iš-
mintinga ir talentinga tauta, kuri
turi išnaudoti savo galimybes ir tarp
gyvenančių užsienyje lietuvių, ir
tarp jų draugų”, – teigė pianistas.

E. Minkštimas sakė, kad jį pri-

sidėti prie GLL veiklos pakvietė vie-
nas iš jos įkūrėjų– JAV gyvenantis
bankininkas Rokas Beresniovas. Ed-
vinas Roką pažinojo iš anksčiau ir
buvo girdėjęs daug gražių atsilie-
pimų apie jo pasiekimus, veržlumą,
aktyvumą. ,,Pakviestas ir supratęs
šios organizacijos tikslus ir išvydęs
darbų plotmę, nedelsdamas įsijun-
giau į veiklą, kurios apstu”, – sako
pianistas.

GLL savo veikloje ketina apimti
ne vieną visuomenės gyvenimo sritį,
ši organizacija, pasak jos įkūrėjų,
yra visų pirma idėjų šaltinis, savo-
tiškas skėtis, kuris apglėbia išties
daugumą visuomeninio gyvenimo
sričių ir su jomis susijusius projek-
tus. 

,,Be abejo, projektų ir sumany-
mų mums netrūksta – laukia mil-
žiniški darbai ir iššūkiai”, – tvirtina
vienas GLL valdybos narių. 

Žinome, kad po pasaulį išsibars-
čiusius tautiečius buriančių organi-
zacijų, judėjimų yra tikrai nemažai.
Paklausėme, ar GLL planuoja su jais
bendradarbiauti. ,,Manome, kad ap-
jungę pajėgas pasieksime geriausią
rezultatą. Nuo pat GLL įsikūrimo
skatinome ir raginome asmenis bei
organizacijas jungtis prie mūsų,
dirbti bendrai”, – sako pianistas.

Buvo įdomu sužinoti, kokius dar-
bus GLL žmonės planuoja kultūros
srityje. Kultūra, pasak E. Minkštimo,
apims ženklią GLL veiklos dalį.
,,Niekas nenuginčys, – sakė muzikan-
tas, – kad Lietuvos menininkai ypač
sėkmingai garsina Tėvynę visame
pasaulyje. Jų sugebėjimai, žinios,
darbai ir bendri siekiai gali dar sėk-
mingiau tarnauti visų mūsų labui.
GLL suteiks galimybę šiems kūrė-
jams dirbti drauge prie bendrų pro-
jektų.” 

GLL planuoja bendradarbiauti
su Lietuvos Muzikų sąjunga ir įvai-
rių renginių, festivalių organizato-
riais, tikimasi, kad toks bendravimas
prisidės ir prie akcijos ,,Pakviesk
draugą į Lietuvą” sėkmingesnio vyk-
dymo. Šia akcija siekiama, pasitel-
kus plačiai po pasaulį pasklidusius
lietuvius ir Lietuvos draugus, į Lie-
tuvą šiais metais pakviesti rekordinį
svečių skaičių – tikimasi jų sulaukti
apie penkis milijonus.

E. Minkštimo paklausiau, kas, jo
nuomone, galėtų sugundyti lietuvius
grįžti į tėvynę. ,,GLL siekia, kad
kiekvienas veiklus ir darbštus lietu-
vis Lietuvoje jaustųsi,  jog jo žinios ir
sugebėjimai yra reikalingi, jo laukia
neišnaudotos            Nukelta į 14 psl.

LORETA TIMUKIENĖ

Naujas pianisto Edvino Minkštimo vaid-
muo – ,,Globalios Lietuvos lyderių” valdy-
bos narys.        www.minkstimas.com

,,Globalios Lietuvos lyderių” organizacijos pristatymas Vilniuje.  www.15 min.



14 2011�KOVO�10,�KETVIRTADIENIS DDRRAAUUGGAASS

Atkelta iš 13 psl. galimybės savoje
šalyje ir pagaliau jis gali didžiuotis
savo kraštu ir jo pasiekimais”, – sako
menininkas.

Pasiteiravau, ką pianistas pasiū-
lytų aplankyti pirmą sykį Lietuvoje
viešinčiam žmogui. ,,Nėra vieno ge-
riausio recepto, – įsitikinęs meninin-
kas. – Kiekvienam atvykstančiam
draugui patariu atskirai pagal jo
norus ir pomėgius. Vieniems – tai
miestai, nuostabūs senamiesčiai, ki-
tiems – gamtos perlai, tretiems – gal-
būt pirtis ir maudynės eketėje. Šiais
metais Lietuvoje vyks Vilniaus, Pa-
žaislio, Kristupo vasaros festivaliai,
koncertai pajūryje, Europos krepši-
nio čempionatas, tarptautinis pianis-
tų festivalis, Čiurlionio tarptautinis
konkursas, Jūros šventė, mokslinės
konferencijos Vytauto Didžiojo uni-
versitete, seminarai, varžybos”.

E. Minkštimo paklausėme, kiek
savo draugų ir pažįstamų jau pavyko
prikalbinti aplankyti mūsų šalį.
,,Tris – prisipažino muzikantas, – bet
neabejoju, kad pasikviesti į Lietuvą
pavyks ir daugiau draugų.”

Lietuvos Statistikos departamen-
tas sako, jog daugiausia svečių
Lietuva sulaukė 2008 metais, kuomet
šalį aplankė 4,459 mln. užsieniečių.
Įdomu, kiek jų išgirs GLL kvietimą ir
aplankys mūsų šalį. ,,Pakviesk drau-
gą” idėją GLL „pasiskolino” iš Nau-
josios Zelandijos, kur prieš keletą
metų itin sėkmingai vyko toks vi-
suomeninis projektas.

Dalyvaujantys judėjime ,,Pa-
kviesk draugą į Lietuvą” ir besinau-
dojantys socialiniais tinklalapiais
,,Facebook”, ,,LinkedIn” ir tinklala-
piu Invite2Lithuania.com galės lai-
mėti bilietus į Kauno „Žalgirio” LKL
rungtynes, draugiškas Europos krep-
šinio čempionato rungtynes, gaus
įvairių pasiūlymų iš viešbučių, res-
toranų, oro linijų ir kitas paslaugas
teikiančio verslo.

Daugelis užsienio šalyse įsikūru-
sių tautiečių nusivylė neseniai pri-
imtu Pilietybės įstatymu, atimančiu
jiems galimybę turėti dvigubą pilie-
tybę. Buvo įdomu sužinoti, kaip tokią
valstybės nuostatą išvykusiųjų at-
žvilgiu vertina neseniai įsikūrusios
organizacijos žmonės. Deja, jie ne-
siėmė atsakyti į šį klausimą teigda-
mi, jog GLL nėra politinė organizaci-
ja. ,,Suprantame, kad emigracijos
sustabdyti dirbtinėmis priemonėmis
negalima, todėl mūsų tikslas šiuo

metu yra stiprinti grįžtamąjį ryšį tų,
kurie jau išvyko”, – išgirdome lako-
nišką E. Minkštimo atsakymą.

Susidomėję GLL veikla gali apsi-
lankyti tinklalapyje Lithuanianlea-
ders.org, tačiau užsukus į šią sve-
tainę laukia staigmena – visa infor-
macija čia pateikiama tik anglų
kalba. ,,Svarstome galimybes infor-
maciją pateikti ir lietuviškai bei
tikimės, kad artimiausiu metu tokia
informacija jau bus prieinama. Tai-
pogi norime pabrėžti, kad tarp Lie-
tuvos draugų yra nemažai lietuviš-
kai nekalbančių žmonių. Į GLL tarpą
priimame bendraminčius, nediskri-
minuodami nei kalbos, nei jokiais ki-
tais pagrindais. Nemažai yra pirmos
kartos lietuvių, kurių šeimos emi-
gravo prieš 100 ar daugiau metų, ku-
rie savo darbais įrodė rūpestį Lie-
tuvos ateitimi, jos valstybingumo ir
suverenumo išsaugojimu. Siekiame
pritraukti kuo daugiau žmonių, ku-
rie gyvena už Lietuvos ribų, ir anglų
kalba tam yra pati parankiausia”, –
toks buvo GLL valdybos nario pa-
aiškinimas.

Organizacijos nariai džiaugiasi
per gana trumpą laiką įsigiję nema-
žai palaikančiųjų. GLL didžiuojasi
Patarėjų taryba, kurioje dalyvauja
prof. Egidijus Aleksandravičius, dr.
Mažvydas Michalauskas, dr. Vladas
Lašas, Ernest Raskauskas, Francisco
Blagevitch, Raimundas Daubaras,
Nejolla Korris ir kiti. GLL partneriai
yra Užsienio, Ūkio, Švietimo, Kultū-
ros ministerijos ir nemažai verslo
bendrovių.

Jau ne kartą teko kalbinti žmo-
nes, atstovaujančius įvairioms orga-
nizacijoms, judėjimams, kurių svar-
biausias tikslas – siekti, kad mūsų
Lietuva ,,neišsivaikščiotų”. Be abejo,
žavi jų entuziazmas, pasiaukojimas,
tačiau jau ne sykį teko įsitikinti, jog
gražūs siekiai tarytum atsimuša į
sieną, kurią simboliškai galima būtų
pavadinti šiandienos tikrove. Kas
tai? Sudėtinga ekonominė padėtis,
painūs įstatymai, nedarbas, kitos
socialinės problemos, užgulusios Lie-
tuvą? Kaip bekalbėsime, jos dažnai
būna pagrindinis svertas, nulemian-
tis žmonių pasirinkimą ne Lietuvos
naudai. Kita vertus, negalima nuleis-
ti rankų ir tik aimanuoti – tad pa-
linkėkime GLL žmonėms sėkmės
kviečiant bei buriant vardan gražaus
tikslo mus, lietuvius, ir mūsų drau-
gus.

Dėl buvusio Amerikos lietuvių Respublikonų fe-
de racijos pirmininko, patrioto, iškilaus veikėjo ir
lietuvybės puoselėtojo

A † A
JONO URBONO

mirties, nuoširdžiai liūdime ir reiškiame gilią užuo-
jautą velionio šeimai bei artimiesiems.

Ambasadorius Žygimantas Pavilionis

Ar prisivilios Lietuva
5 milijonus svečių? 

* Baltimorės Lietuvių namai ieško žmogaus
,,menedžerio” pareigoms. Smulkesnė informacija
tel. 443-839-6481, Gintaras, arba el. paštu gin-
tarasbujanauskas@yahoo.com 

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

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

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildomo
darbo šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Patirtis,
rekomendacijos, vairuoja automobilį, skaniai gami-
na maistą. Tel. 630-674-1545.

* Moteris pirktų pagyvenusių žmonių priežiūros
darbą su gyvenimu kartu bet kuriame Amerikos
mieste. Tel. 708-244-5398.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių slaugos darbo
su gyvenimu. Didelė patirtis, legalūs dokumentai.
Gali išleisti atostogų nuo balandžio mėnesio (bet
kurioje valstijoje). Siūlyti įvairius variantus. Tel.
Lietuvoje +370-647-65077 arba 630-730-2132.

* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagyve-
nusius žmones. Patirtis, rekomendacijos. Gali
prižiūrėti ir vaikus. Tel. 773-761-9261 Angelė.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu ar su grįžimu namo. Gali išleisti atostogų arba
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-988-3091.

IEŠKO DARBO

A † A
ANTANINA (ANTONIA)

SNARSKIS
Mirė 2011 m. vasario 11 d., Čikagoje, sulaukusi 92 metų am -

žiaus.
Gimė 1918 m. lapkričio 24 d., Kauno apskrityje.
Amerikoje gyveno 54 m., ilgai Brighton Park, 5 metus gyve-

no Sunny Hills, FL. Vyrui mirus, persikėlė gyventi pas dukrą,
gyvenančią šiaurinėje Čikagoje.

Giliai nuliūdę liko: dukros Erika ir Stephanie, sesuo Agutė
Klimavičienė ir brolis Kazys Bagdonas Lietuvoje, a. a. svainio
Alberto žmona Asta, kiti giminės ir draugai JAV ir Lietuvoje.

Velionė buvo a. a. Vaclovo Snarskio žmona.
Laidotuvės buvo privačios vasario 15 d.  Šv. Kazimiero lietu-

vių kapinėse.
Nuliūdę artimieji

A † A
JONAS VYŠNIAUSKAS

Mirė 2011 m. kovo 8 d.
Liūdi: sesuo Jadvyga  Dulskienė, sūnėnas  Viktoras Dulskas,

dukterėčia Jūratė Norkienė Lietuvoje ir daug kitų giminių.
Atsisveikinimas vyks Gaidas-Daimid Funeral Home (4330 S.

California Ave.,  Chicago, IL 60632) nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. 
Tel. pasiteiravimui 773-523-0440.
Šv. Mišios už a. a. J. Vyšniausko sielą bus aukojamos šešta -

dienį, kovo 12 d., 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo bažnyčioje, Brighton Park.

Laidotuvės privačios. Laidotuves tvarko  Daulių šeima. Tel.
pasiteiravimui 773-847-4855.
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A † A
Dr. ROBERTAS JUOZAS

MACIUNAS
1955.03.15–2011.03.01

Po sunkios ligos mirė Cleveland, Ohio.
Gimė Čikagoje, sūnus dr. Algirdo ir dr. Genovaitės Maciūnų.

Baigė Northwestern universitetą, Illinois; University of  Illinois
Medicinos mokyklą. Neurochirurgijos rezidentūrą atliko Mayo
klinikoje, Minnessota. Buvo Neurochirurgijos profesorius Van-
derbilt universitete, Nashville, Tennesee; University of  Roches-
ter, New York; Case Western University, Cleveland, Ohio.

Dr. Maciunas parašė daug mokslinių straipsnių, redagavo
daug knygų savo srityje, ruošė mokslines konferencijas Ame ri-
koje ir Europoje.

Giliame liūdesyje liko: žmona dr. Ann Failinger, sūnūs Ni -
cholas ir Joseph; seserys dr. Danutė (Vytautas) Mockus, dr. Gra-
žina (Michael) McClure, dr. Jūratė (Carl) Landwehr ir jų vaikai;
teta Jovita Strikas, pusbroliai dr. Raimundas Strikas, Algis Stri-
kas; teta Genovaitė Maciunas, pusbroliai Vytautas Maciunas ir
Algis  Maciunas.

Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, kovo 12 d. 9:30 val. r. Pa -
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, kuroje 10 v. r. bus
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Ro bertas bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje, prie savo
tėvelių.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Jėzuitų gimnazijoms Lietuvoje.

Liūdinti šeima

A † A
EUGENIJUS ALGIMANTAS

BARTKUS

Čikagoje, JAV, mirė žymus Lietuvos ir lietuvių išeivijos poli-
tikos ir visuomenės veikėjas, savo gyvenimą paskyręs Lietuvos
Nepriklausomybei ir lietuvybės reikalams, Eugenijus Algiman -
tas Bartkus, šviesus ir išmintingas žmogus. Po Antrojo pa sau-
linio karo su tėvais pasitraukęs į Vakarus jis visą savo sąmo nin-
gą gyvenimą buvo labai aktyvus JAV Lietuvių Bendruomenės
narys: 1949 metais įstojo į Amerikos lietuvių tautinę sąjungą;
1958–1961 m. buvo Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pirmi-
nin kas; nuo 1959 m. – jos atstovas Amerikos lietuvių taryboje,
sąjungos garbės narys ir valdybos vicepirmininkas; 1968–1971
m. – Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas; 1980–1992 m. – Lie-
tuvos tautinio sąjūdžio pirmininkas, vėliau pavaduotojas. Lie-
tuvos lais vė ir nepriklausomybė buvo visų šių jo pareigų pagrin-
dinis rūpestis, o lietuvybės išlaikymas, lietuviška spauda ir kul-
tūrinė veikla užėmė didžiąją jo laiko dalį. Jis niekada neprarado
vilties pamatyti Lietuvą nepriklausomą.

Eugenijus Algimantas Bartkus pasišventusiai rėmė ir atsi -
kūrusią Lietuvos valstybę – Lietuvos Sąjūdį, Lietuvių tautinin-
kų sąjungą, vykdė įvairius kultūros ir švietimo projektus Tėvy-
nėje, rūpinosi naujausių laikų Lietuvos istorijai skirtų knygų
leidyba.

Už nuopelnus Lietuvai E. A. Bartkus 2005 metais buvo apdo -
va notas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Ko -
mandoro kryžiumi.

Lietuva ir lietuviai visame pasaulyje neteko patrioto, drau-
go ir patarėjo. Užjaučiame žmoną DANGUOLĘ, dukrą VIVĄ ir
sūnų DARIŲ, netekusius vyro ir tėvelio, taip pat viso pasaulio
lietuvių bendruomenę, netekusią nuoširdaus darbininko.

Andrius Kubilius
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas

A † A
MARIA NOREIKA

Mirė 2011 m. kovo 8 d., sulaukusi gražaus 89 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vaiškūnuose, Švenčionių apskrityje.
Ilgus metus gyveno Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL,

vėliau persikėlė į Oak Lawn, IL.
Priklausė Seserų draugijai ir aktyviai dalyvavo Lietuvių

Bendruomenės veikloje.
Nuliūdę liko: dukros Daiva Murphy, Asta Mikūnas ir žentas

Richard Murphy, anūkai Caroline su vyru Ron Hedrick,
Ingrida su vyru Joseph Katauskas, Joe Murphy su sužadėtine
Amber; proanūkiai Andrew, Samantha, Erika, Alexa, Tyler,
Natalie, Ginger ir Connor. Liūdi seserys Vanda Gasperas,  Sofi-
ja Cibas, Lietuvoje gyvenanti Janina Kankalienė, Ona Laurin-
cikienė ir jų šeimos bei a. a. Veronika Voloshyn šeima ir kiti
artimieji.

Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 11 d. nuo 9 v. r. iki
10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Nativity
B.V.M. Church), 69th/Lithuanian Plaza ir Washtenaw Ave.
kampas, Marquette Park, Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Maria bus palaidota  Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
Inž. EUGENIJUS ALGIMANTAS

BARTKUS
Mirė 2011 m. kovo 6 d. savo namuose, po sunkios ligos.
Gimė 1925 m. balandžio 4 d. Zubiškiuose, Lietuvoje.
A. a. Eugenijus Kauno universitete studijavęs inžineriją,

savo mokslus tęsė Darmstadt, Vokietijoje. 1955 metais iš IIT ga-
vo magistro laipsnį. Įkūrė savo firmą Bartkus and Asso ciates,
Inc. ir jai vadovavo iki 1997 metų. Turėjo teisę praktikuoti inži -
neriją 50 Amerikos valstijų.

Reiškėsi lietuviškoje veikloje. Nuo 1949 m. buvo Amerikos
Lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas, vicepirmininkas,
Sąjungos Garbės narys, Lietuvių Kultūros Fondo pirmininkas,
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, Vilties draugijos na -
rys,  Beverly Shores Lietuvių klubo narys.

1993–2003 m. jis talkino Lietuvos inžinieriams ir architek-
tams, rengusiems M. K. Čiurlionio galerijos Kaune rekon-
strukcijos projektą bei rūpinosi finansine parama šio projekto
įgyvendinimui.

Eugenijaus Bartkaus rūpesčiu Amerikos Lietuvių Tautinės
sąjunga nuolat skyrė stipendijas Lietuvos studentams ir moky-
tojams. Per Lietuvių tautinį Kultūros fondą, jis rėmė išleisti
Lietuvos diplomatinę istoriją, „Tauta amžių kelyje”.

2005 m. lapkričio 23 d. Lietuvos prezidentas Valdas Adam-
kus Eugenijui Algimantui  Bartkui įteikė Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio  Gedimino ordino Komandoro kryžių.

Nuliūdę liko: žmona Danguolė, sūnus dr. Darius su žmona
Diane, dukra dr. Viva, anūkai Aras, Ava ir Isabel. Liūdi arti-
mieji, giminės bei daug draugų.

Velionis bus pašarvotas, penktadienį, kovo 11 d. nuo 3 val. p.
p. iki 7 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks, šeštadienį, kovo 12 d. 10:30 val. ryto Pet-
kus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Eugenijus bus paly-
dėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lie-
tuvių Tautinėse kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Almos Adamkienės Labdaros
ir paramos fondui, Jogailos g. 12, Vilnius 01116, Lietuva.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

A † A
JULIUI BULOTAI

mirus, žmonai ANTANINAI ir sūnui RIMUI, Denver
„RŪTOS” šokių grupės ilgamečiams vadovams bei
šeimos artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime.

Lietuvių Tautinių Šokių institutas
LTSI/LFDI Inc. valdyba ir taryba
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Advokatas 
Jonas Gibaitis

30�metų�darbo�patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

AAddvvookkaattaass
VVYYTTEENNIISS  LLIIEETTUUVVNNIINNKKAASS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TTeell..  777733--228844--00110000..

TTeell..  663300--225577--00220000, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokèjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��  A. a. Gražina Jazbutytė-Jensen š. m.
vasario mėn. pradžioje mirė Ciuriche
(Šveicarija) ir ten palaidota. Anksčiau
Gra žina gyveno Philadelphia.

��  Jackson Junge Gallery (1389 N. Mil -
waukee Ave., Chicago, IL 60622)  ko vo
11 d. nuo 6 val. v. iki 9 val. v. vyks Ire -
nos Šaparnienės parodos ,,Silk Light”
ati darymas. Paroda tęsis iki gegužės 1 d.

��  Gavėnios susikaupimą ko vo 12 d.
nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų
namuose ves  br. Juozapas Marija-Žu -
kauskas, OFM iš Toronto. Registruotis
tel. 630-257-8087 (Vida Maleiškienė).

��  Aldegunda, Ovidijus Vyšniauskas,
Kęs tutis Stančiauskas ir kt. kovo 12 d. 7
val. v. įspūdingame gyvo garso projekte
,,Skersvėjai” Chopin Theatre (1543 W.
Division, Chicago, IL 60642). Daugiau
in formacijos tel. 708-574-3992 arba
tel. 773-278-1500.

��  14-ajame kasmetiniame Europos Są -
jungos filmų festivalyje, kuris vyksta Ge -
ne Siskel kino centre (164 N. State St.,
Chicago, IL 60601) kovo 12 d. (šešta-
dienį) 4:30 val. p. p. ir 17 d. (ketvirta -
die  nį) 8:15 val. v. bus rodomas lietuviš -
kas režisieriaus Tomo Donelos filmas
,,At sisveikinimas” (Laimingo žmogaus
istorija) (,,Farewell”), sukurtas 2010 m. 

��  Ekumeninės – lietuvių krikščionių
vie nybės – pamaldos Kovo 11-ajai pa -
mi  nėti Švč. Mer gelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje (6812 S. Wash te -
naw Ave., Chicago, IL 60629) vyks ko -
vo 13 d. 3 val. p. p. Dalyvauja: lietu viai
ka talikai, liuteronai, reformatai ir kitų
krik ščioniškų konfesijų atstovai. Sveiki -
ni mo žodį tars Lietuvos Respublikos ge -
ne ralinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu -
lienė. Giedos jungtinis choras. Kvie čia -
me visus lituanistinių mokyklų vaikus su
vė lia vėlėmis dalyvauti iškilmingoje pa -
mal dų atidarymo eisenoje. Prašoma vai -
kus ap rengti tautiniais drabužiais.

��  Psichologinės ir dvasinės draugijos
vedama savipagalbos grupė rinksis pir-
mam grupės susitikimui kovo 17 d., ket -
virtadienį, 7 val. v. Ziono liuteronų baž ny-
čioje (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn,
IL 60453) tel. pasiteiravimui 773-983-
65147. Grupės užsiėmimai vyks kartą
per savaitę ir tęsis 8 savaites. 

��  Ateitininkų namų valdyba kviečia
na   rius, rėmėjus ir draugus į metinį Atei -
tininkų namų narių susirin kimą, kuris
vyks sekmadienį, kovo 27 d., 12:30 val.
p. p. Ate i ti ninkų namuose (1380 Cast-
le wood Dr., Lemont, IL). Tą patį sekma-
dienį 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matu-

laičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios
už gyvus ir mirusius Ateitininkų namų
narius ir rėmėjus. 

��  JAV LB Lemont apylinkės valdyba
kviečia į metinį-ataskaitinį susirinkimą,
š. m. kovo 27 d. 12:30 val. p. p., kuris
vyks PLC didžiojoje salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439). Darbo -
tvar kėje: JAV LB Lemont apy linkės val -
dybos veiklos metinė ataskaita, finan si -
nių rezultatų aptarimas, Revizijos ko mi -
sijos ataskaita, naujų narių rinkimai į
val dybą. Kviečiame visus, kurie neabe -
jin gi lietuviškai veiklai ir turi naujų, gerų
idėjų tapti valdybos nariais. 

��  Pavasarinė mugė vėl atkeliauja į Jau -
nimo centrą (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) balandžio 2–3 die -
nomis nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p. Vi -
sus, norinčius dalyvauti mugėje, kvie -
čia me  registruotis iš anksto tel. 773-
778-7500 (Reda). Vieno stalo kaina
vienai dienai – 25 dol., dviem die noms
– 40 dol. Norintiems užsisakyti 2 stalus
taip pat siūloma nuolaida.

��  2011 m. New York ,,Nerin gos/Tauro”
tunto  skautų Kaziuko mu gė vyks sekma-
dienį, kovo 13 d.  Mu gės atidarymas tuoj
po 10 val. r. šv. Mi šių Apsireiškimo para-
pijoje (259 North 5th St., Brooklyn, NY).
Mugė vyks Our Lady of Mt. Carmel (275
North 8th St., Brooklyn, NY). No rin čius
prekiauti prašome skambinti Tomui Lorui
tel. 914-948-6769 arba rašyti el. pašto
adresu tlora@optonline.net. 

��  JAV LB Floridos pietvakarių apylin -
kės  valdyba kviečia visus  – didelius ir
mažus – smagiai pra leisti laiką gamto-
je. Šventė vyks kovo 13 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Lakes Park (7330 Gladiolus
Dr. Ft. Myers Fl), pavėsinėje B 4. Pa mi -
nėsime Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.
Po minėjimo – žaidimai, skanūs šašly -
kai, užkandžiai. Įėjimas – 5 dol. Dau -
giau infor ma cijos galima gauti el. paštu
Pridurkas@hotmail.com ir tel. 678-
897-9163 (Domas Asanavičius) arba
tel. 239-234-7921 (Zita Side rienė).

��  Šv. Kazimiero parapijos salėje, Cle ve -
land balandžio 9 d. 7 val. v. vyks jubi lie -
jinis koncertas, skirtas ateitininkijos
veik los ir žurnalo ,,Ateitis” 100-mečiui
paminėti. Meninę programą atliks lietu-
vių meno ansamblis ,,Dainava” (meno
va do vas Darius Polikaitis). Po kon certo
– vaišės ir šokiai jaunimui. Dau giau
infor ma cijos suteiks Nijolė Balčiūnienė
tel. 440-944-5741 arba el. paštu nbalci-
unas@att.net. Bilietus užsi sakyti galite
tel. 440-975-0637 (Regina Šilgalienė)
arba el. paštu augisregina@sbcglobal.net.

IŠ ARTI IR TOLI...

Baltic Studies Summer institute (BALSSI),�kuris�jau�trečius�metus�vyks�Madison,
WI,�ieško�lietuvių�kalbos�dėstytojo.�Jei�turite�lietuvių�kalbos�dėstymo�patirties�ir�norite
šią�vasarą�birželio�13�–� rugpjūčio�5�d.�dėstyti�University�of�Wisconsin-Madison,�pra-
šome� susisiekti� su� BALSSI� programos� koordinatore� Nancy� Heingartner� el.� paštu
balssi@creeca.wisc.edu�arba�tel.�1-608-262-3379.�

Daugiau�informacijos�rasite�internete�adresu:�http://www.creeca.wisc.edu/balssi/
arba�http://www.ohr.wisc.edu/pvl/pv_066342.html

��  Šeštadienį, kovo 12 d., 4 val. p. p.
Šv. Petro parapijos salėje (50 Orton Ma -
rotta Way, MA 02127)  vyks susitikimas
su katalikų bendruomene ,,Gyvieji ak -
me nys” iš Lietuvos. Kartu pasikalbė si -
me, pa simelsime, giedosime ir šlovinsi -
me Die vą. Bendruomenės ,,Gyvieji ak -
me nys” nariai Bostone viešės visą sa -
vaitę ir susitiks su visais ,,Kelkis Kris -
tuje” būreliais. Jei norite prisijungti, pra -
šome pra nešti Aldonai Lingertaitienei el.
paštu alin gertat@aol.com. Daugiau in -
for macijos galima gauti klebonijos rašti -
nėje tel. 617-268-0353.

��  Kovo 27 d., sekmadienį, 9 val. r.,
vys kupas Robert Hennessey pašventins
Šv. Petro lietuvių bažnyčią Bostone (75
Fla herty Way, S. Boston, MA 02127).
Bažnyčią lietuviai pastatė ir pašventino
daugiau nei prieš 100 metų. Šiuo metu
bažnyčia yra iš pagrindų atremontuota ir
bus vėl pašventinta. Šv. Mišias atnašaus
vyskupas R. Hennessey, kuris labai re -
mia lietuvių parapiją ir ja rūpinasi. Gie -
dos ,,Jaunųjų širdžių” ansamblis ir para -
pi  jos choras. Po Mišių – vaišės. Prašo -
ma atk reip  ti dėmesį į renginio pradžią –
ne 10:30 val. r. (kaip įprasta), o 9 val.
r. Daugiau informacijos galima gauti pa -
s kambinus klebonijai 1-617-268-0353.

��  Bostono lituanistinė mokykla skelbia
mokinių registraciją 2011–2012 moks -
lo metams. Šeimoms, užsiregistravu-
sioms iki 2011 m. gegužės 14 d., bus
taikoma 50 dol. nuolaida. Į mokyklą pri -
imami vaikai nuo 4 metų. Regis tracijos

formas ir daugiau informacijos rasite
mo  kyklos tinklalapyje www.BLSM.org.
Turint klausimų, prašoma kreiptis į Ritą
el. paš tu p.rita@blsm.org.

��  Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys
(600 Liberty Hwy, Putnam CT 06260)
balandžio 8–10 dienomis kviečia daly-
vauti rekolekcijose, kurias ves pranciš -
konas kun. Raimundas Bukauskas, OFM.
Penktadienį, balandžio 8 d. – Pa lai  mi ni -
mas 7:30 val. v., po jo – konfe ren cija.
Šeštadienį 8:30 val. r. – registracija,
9:30 val. r. – konferencija. Re kolekcijos
baigsis sekmadienį, balan džio 10 d.
Au ka vienai dienai – 60 dol., savaitga -
liui – 120 dol. Nak vy nė – 40 dol. Tu rin -
tiems finansinių sunku mų  tai  ky sime
nuo laidą! Apie dalyvavimą pra šome pra-
nešti iki balandžio 1 d.  tel. 860-928-
7955 arba el. paštu sesigne@ gmail.com

��  Balandžio 10 d., sek madienį 2 val.
p. p. (po rekolekcijų) Ma tulaičio na mų
sa  lėje (10 Thur ber Rd., Putnam, CT
06260) vyks Vasario 16-osios, Kovo 11
-osios ir JAV LB Rytinės Connecticut
apy  linkės gyvavimo 55 metų sukakties
mi nėjimas, ku ria me dalyvaus LR ge ne -
ra linis konsulas New York Val de ma ras
Sa rapinas. Meni nę programą at liks Rasa
Vitkauskaitė (fortepijonas) ir Vita lijus Li -
sovskis (saksofonas). 

��  Lietuvių federalinė kredito uni   ja
,,Taupa” (tel. 617-269-1450) kviečia
ap silankyti jos naujame tin klalapyje 

www. taupalithuanianfcu.com

Rytinėje pakrantėje

Kokios�Užgavėnės�be�blynų!?�Senovėje�tikriausiai� joks�patiekalas�savo�populiarumu
negalėjo� prilygti� blynams.� Sakoma,� kad� blynai� Užgavėnių� simboliu� tapo� todėl,� kad� jie
panašūs�į�saulę,�kurią�pasitinka�žiemą�išlydintys�Užgavėnių�persirengėliai.�Be�to,�jie�simbo�-
lizuoja�ne�tik�saulę,�sugrįžtančią�kartu�su�pavasariu,�bet�ir�pilnatvę,�pastovumą�ir�saugumą.�

Blynai�nemažiau�populiarūs�ir�šiomis�dienomis.�Tuo�galėjo�įsitikinti�ir�Gedimino�litu-
anistinės�mokyklos� (Mundelein,� IL)�mokinių� tėveliai� ir�mokytojai.�Vaikai� greit� ,,sušveitė”
kalną�mamyčių�keptų�ir�į�mokyklos�Užgavėnių�šventę�atneštų�blynų.

manto Ivanausko nuotr.

Mieliems skaitytojams primename,
kad naktį iš kovo 12 d. į kovo 13 d.
laikrodžio rodykles reikia persukti vie-
na valanda į priekį.


